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GMINNE INWESTYCJE

OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH

OŚWIATA

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok,
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, proszę przyjąć najserdeczniejsze
życzenia spełnienia pragnień i marzeń
wyrażonych przy tradycyjnym opłatku wigilijnym,
a w szczególności zdrowia, pogody ducha,
spokoju i szczęścia rodzinnego!
Natomiast Nowy Rok 2020 niech obdaruje
wszelką pomyślnością, realizacją zamierzonych
planów oraz sukcesami w życiu osobistym
i zawodowym.
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Szanowni Mieszkańcy!
Przekazuję Państwu kolejny biuletyn informacyjny
„Brokowiak”. Jest to już jego 9 wydanie.
Realizując obietnice jawności i przejrzystości zadań
wykonywanych przez Gminę, przedstawiam Państwu
zrealizowane w 2019 r. inwestycje, przedsięwzięcia oraz
zorganizowane wydarzenia, jak również plany na rok
następny.
W 2019 r. Gmina Brok koncentrowała się na
działaniach przygotowawczych do realizacji przyszłych
inwestycji. Pozyskane zostały środki unijne - jako
dofinansowanie - na budowę ulic: A. Mickiewicza, H.
Sienkiewicza oraz Wł. Reymonta, których wykonanie
planowane jest w 2020 r. Przygotowana została również
dokumentacja związana z rewitalizacją basenu portowego
w Broku oraz budową Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów.
W 2019 r. pozyskano także dofinansowanie na
wykonanie łazienek w świetlicach wiejskich w Bojanach
oraz w Broku przy ul. Czuraj. Dodatkowo przed budynkiem
świetlicy na ul. Czuraj wybudowano parking. Gmina
Brok pozyskała również dofinansowanie na urządzenie
nowoczesnej pracowni językowej w ZPPO w Broku,
a Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym wyposażona
została w nowy plac zabaw.
Ponadto w bieżącym roku realizowane były
cykliczne projekty dot. usuwania wyrobów zawierających
azbest, jak również prowadzone były działania związane
z usuwaniem skutków suszy w uprawach rolnych.
Złożony został też wniosek na odbiór folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku otrzymania dofinansowania w 2020 r.
prowadzona będzie zbiórka tych odpadów z gospodarstw
rolnych.
W swych działaniach nie zapominamy również
o organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz
organizacji uroczystości patriotycznych. Brokowskie
„Dni Broku” sławne są w całym naszym regionie. Po raz
pierwszy w Broku zorganizowany został także Festiwal
Folkloru i Kultury pod nazwą „Nasze korzenie, nasza
tradycja”. Natomiast uroczystości gminne organizowane
np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, czy też Dnia Seniora
gromadzą licznie zebraną publiczność, a wspólne obchody
świąt patriotycznych jednoczą naszą społeczność.
Rok 2019 dobiega końca. Jesteśmy obecnie na
etapie jego podsumowania. Z przykrością muszę stwierdzić,
że nie wszystkie planowane do wykonania w 2019 r. i latach
następnych inwestycje zostaną zrealizowane. Wniosek
Gminy Brok o dofinansowanie rozbudowy systemu
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Broku został
rozpatrzony negatywnie. Będziemy jednak ponownie
wnioskować o wsparcie finansowe na ten cel.
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Zapewniam Państwa, że nadchodzący 2020 rok
będzie również obfitował w inwestycje i wydarzenia
kulturalno-społeczne. Przyszły rok będzie w znacznej
mierze kontynuacją rozpoczętych już w bieżącym roku
działań. Budowa PSZO-ku, rewitalizacja basenu portowego
oraz budowa ulic w Broku, to tylko niektóre z planowanych
inwestycji. Czynimy również nieustające starania związane
z możliwością budowy sieci wodociągowej w Kaczkowie
Nowym i Kaczkowie Starym. Jest to obecnie jedno
z najtrudniejszych wyzwań, z którym musimy się zmierzyć.
Niestety, bez możliwości wsparcia finansowego ze
środków zewnętrznych, jest w tej chwili zadaniem bardzo
trudnym w realizacji, a wręcz przekraczającym możliwości
finansowe gminy. Będziemy jednak starać się w przyszłości
realizować tę inwestycję etapami.
Drodzy Mieszkańcy!
Chciałbym podkreślić, że realizacja nałożonych
na gminę i na mnie jako Burmistrza zadań i planów jest
bardzo duża. Jednakże ich wykonanie przebiega pomyślnie
i to w znacznej mierze dzięki bardzo dobrej współpracy
z Radnymi, Sołtysami, kierownikami jednostek
organizacyjnych gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy
– za co im dziękuję. Dziękuję również Państwu, za cenne
uwagi i spostrzeżenia, kierowane bezpośrednio do mnie.
Są one źródłem inspiracji w dalszym planowaniu. Proszę,
abyście Państwo pamiętali, że jestem do Waszej dyspozycji,
szczególnie w każdy wtorek w godzinach przyjęć
interesantów, i że zawsze, w miarę moich możliwości, służę
pomocą i radą.
Nasza praca i szeroko pojęte działania prowadzone pod kątem pozyskiwania środków zewnętrznych
zostały docenione przez inne instytucje. Potwierdzeniem
efektów naszych starań jest otrzymanie wyróżnienia
w konkursie Lider Zmian. Samorząd organizowanym
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych.
Zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, aby nasza Gmina cały czas rozwijała się, a ludziom żyło się lepiej.
I właśnie tego, życzę Państwu i sobie na 2020 r.
Natomiast na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
proszę przyjąć życzenia zdrowia, pogody ducha oraz
szczęścia rodzinnego.
Z wyrazami szacunku
					
Burmistrz Gminy Brok
			
Marek Młyński
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GMINA BROK WYRÓŻNIONA
W KONKURSIE „LIDER ZMIAN” 2019
Gmina Brok otrzymała wyróżnienie w kategorii
„Lider Zmian. Samorząd”, w podkategorii: Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE
w przeliczeniu na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie
poniżej 15 tys. mieszkańców.
Organizatorem konkurs była Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych. Konkurs objęty został patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
O zwycięstwo w konkursie walczyli beneficjenci funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. O tytuł Lidera mogły
ubiegać się samorządy, firmy, fundacje, stowarzyszenia, instytucje
badawcze, instytucje kultury, ale też placówki edukacyjne czy
zdrowotne.
Konkurs „Lider Zmian” miał na celu docenienie
beneficjentów funduszy europejskich za realizację szczególnie
wyróżniających się projektów na Mazowszu.
Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach:
„Lider Zmian. Samorząd”, „Lider Zmian. Firma”, „Lider Zmian.
Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Nagroda specjalna”.
Podstawą wyboru zwycięzców w kategorii „Lider Zmian.
Samorząd”, były statystyki podpisanych umów o dofinansowanie.
Pamiątkowe wyróżnienie dla Gminy Brok odebrał
w dniu 29 października br. Burmistrz Gminy Brok p. Marek
Młyński.

INWESTYCJE GMINNE
REWITALIZACJA BASENU PORTOWEGO

W dniu 5 marca 2019 r. w Warszawie Burmistrz Gminy
Brok podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug
w Broku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Projekt zakłada wykonanie prac związanych
z pogłębieniem basenu portowego przy Promenadzie
w Broku oraz uporządkowaniem terenu. W ramach zadania
planowane jest również wykonanie pomostu rekreacyjnego
oraz pomostu do cumowania kajaków, oświetlenie terenu,
wykonanie zadaszonych miejsc odpoczynku oraz ustawienie
małej architektury. Planowany koszt realizacji zadania wynosi
998 776,11 zł. Otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych
stanowi 500 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w roku
2020. Obecnie prowadzone są procedury przetargowe w celu
wyłonienia wykonawcy zadania.

koszt inwestycji wyniesie 2 360 406,22 zł, z czego dofinansowanie
ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 będzie stanowiło kwotę 1 430 763,00
zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Inwestycja realizowana
będzie w roku 2020 i 2021.

TRZY GRANTY Z URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2019 Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego uruchomił Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. W ramach Programu

KOLEJNE ULICE Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Dzięki pozyskanym środkom unijnym kolejne ulice
w Broku zyskają nową nawierzchnię. W dniu 7 maja 2019 r.
podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji
przebudowy ulic na terenie miasta Brok. W ramach zadania na
ul. A. Mickiewicza, ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Wł. Reymonta
wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej. Planowany

Parking przed Świetlicą wiejską przy ul. Czuraj

Wesołych Świąt!
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Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Koszt całkowity pracowni wyniósł
55 785,95 zł. W sali stworzono 26 stanowisk uczniowskich
wyposażonych w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy. Do pracowni zakupiono nowe meble i monitor interaktywny.

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym

złożone zostały trzy wnioski o dotację w wysokości łącznie
30 000 zł. Dotacje stanowiły 50 % kosztów wykonania zadań.
Dzięki pozyskanym funduszom świetlica wiejska przy ul. Czuraj
w Broku zyskała nowe łazienki oraz parking przed budynkiem.
Całkowity koszt realizacji zadania w sołectwie Czuraj wyniósł
22 256,29 zł. Otrzymane środki pozwoliły na urządzenie przy
Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym placu zabaw dla dzieci. Koszt wyposażenia placu zabaw oraz wykonania chodnika
przy Szkole stanowił kwotę 21 955,15 zł. W ramach Programu
pozyskane zostały również fundusze na zagospodarowanie
zieleni na Placu Kościelnym w Broku. Dotacja pozwoliła
na wykonanie instalacji nawadniającej oraz urządzenia na
nowo trawników. Na realizację zadania wydatkowano kwotę
23 341,00 zł.

DOFINANSOWANIE NA NOWOCZESNĄ
PRACOWNIĘ JĘZYKOWĄ

W sierpniu br. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku urządzona została nowa pracownia językowa. Dotacje w wysokości 36 080,00 zł pozyskano w ramach

W dniu 13 września został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
wniosek o dofinansowanie rozbudowy systemu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Broku, w ramach środków
unijnych PROW 2014-2020. Planowana inwestycja zakłada
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spokojna,
Tartaczna, osiedle Ludwinowo oraz sieci wodociągowej
w ul. Ostrowski Gościniec. W ramach przeprowadzonego
naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 153 wnioski
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 190 109 245 zł. Dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego wynosi
46 856 983,86 zł. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca
2016 r. m.in. dochód gminy na 1 mieszkańca, średnia stopa
bezrobocia w powiecie, % zwodociągowania i skanalizowania
gminy, % ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, średnia
gęstość zaludnienia gminy, liczba miejscowości w gminie. Gmina
Brok zakwalifikowała się na 88 miejsce na liście rankingowej,
oznacza to że nie otrzymamy dofinansowania na realizację
w/w zadania. Mając na uwadze ogromne potrzeby budowy
kanalizacji na terenie naszej gminy, w przyszłości jeżeli tylko
będzie taka możliwość będziemy się starali pozyskać fundusze
na realizację zadań w tym zakresie.

PLANY NA 2020 ROK

W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań
związanych z realizacją projektu budowy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Broku. Projekt dofinansowany został
w ramach naboru Działania 5.2 Gospodarka odpadami typ
projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Obecnie Wojewoda Mazowiecki
prowadzi postępowanie w związku z wniesionym odwołaniem
od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę
Ostrowskiego. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi
490 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie stanowi 390 000,00 zł.

Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych

OCHRONA ŚRODOWISKA
USUWANIE SZKODLIWEGO AZBESTU

W roku 2019 Gmina Brok po raz kolejny otrzymała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Brok” w kwocie 7 598,04 zł. W ramach zadania dokonano
demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt
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azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia dachowe
w ilości 1,380 tony oraz odbioru, załadunku, transportu
i unieszkodliwienia płyt azbestowo - cementowych w ilości
41,022 tony. Łącznie, w roku bieżącym Gmina przekazała na
składowisko odpadów niebezpiecznych 42,402 ton wyrobów
zawierających azbest. Pomimo, że mieszkańcy gminy sukcesywnie wymieniają pokrycia dachowe i pozbywają się eternitu,
na naszym terenie w dalszym ciągu pozostają duże ilości
wyrobów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest. Zgodnie z wieloletnim programem oczyszczania kraju z azbestu,
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usuwanie i utylizacja wyrobów azbestowych będzie się odbywać etapami rozpisywanymi bieżąco na kolejne lata, a zakończyć
się ma do końca 2032 roku. Gmina Brok, w dalszym ciągu będzie
starała się wspomóc mieszkańców w realizacji tego zadania
i jeżeli pojawi się taka możliwość w roku 2020 ponownie wystąpi
o dofinansowanie na jego realizację.

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI
WYMIANY DO KOŃCA 2022 R.
POZAKLASOWYCH KOTŁÓW, TZW.
„KOPCIUCHÓW”

Burmistrz Gminy Brok przypomina, że Sejmik
Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę
antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa
mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z ww.
uchwałą na wymianę pozaklasowych kotłów pozostało 3 lata
(do końca 2022).
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa,
samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich
użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje
spalanie paliw stałych, w szczególności właścicieli pieców,
kominków oraz kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład
zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.
Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu
(wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE).
Uchwała wprowadza następujące regulacje:
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub
drewno nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według
normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca
2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub
wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do
wartości określonych w ekoprojekcie.
Od 1 lipca 2018 r. wprowadzono zakaz spalania w kotłach,
piecach i kominkach:
•
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich
wykorzystaniem,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20% (np. mokrego drewna).
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż istnieje
możliwość otrzymania dofinansowania do wymiany źródła
ciepła w ramach Programu „Czyste powietrze”, którego celem
jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą
składać wnioski bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce lub za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem: www.wfosigw.pl, zakładka „Portal
Beneficjenta”. Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
to:
• demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła,
• docieplenie przegród budowlanych,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalacja odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia pomoc
udzielana jest w formie pożyczki lub dotacji, której wysokość
uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
Informacje dotyczące Programu „Czyste powietrze”
można uzyskać pod numerem ogólnokrajowej infolinii tel.
22 4595955 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub
w punkcie konsultacyjnym w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38,
07-410 Ostrołęka, tel. 29 7600332.

PROGRAM „MÓJ PRĄD”

Koszty energii elektrycznej są jednym z kluczowych
obciążeń gospodarstw domowych. Program priorytetowy
„Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę
w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a jego celem jest zwiększenie produkcji
energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Beneficjentami projektu są osoby fizyczne wytwarzające
energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą
umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji. Wysokość dofinansowania wynosi do 50 %
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tyś. zł na
jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków odbywa się w trybie
konkursowym. Termin pierwszego naboru - od 30.08.2019 r.
do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku. Wszystkie
osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą
składać wnioski elektronicznie przez internet lub w wersji
papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, drogą pocztową
lub kurierem. Szczegółowych informacji o nowym programie
„Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa
Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.
gov.pl/. Kontakt w NFOŚiGW: 22 4595990 od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 15:00.
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KLUB SENIORA Z BROKU
Od początku 2019 roku czynnie funkcjonuje w Broku
Klub Seniora. Jest to miejsce, które skupia grupę seniorów
z terenu naszej gminy. Wyremontowane pomieszczenia
w budynku przy ul. Pułtuskiej 22, pozwalają uczestnikom na
swobodne spędzanie czasu, odpoczynek oraz udział w wielu
ciekawych zajęciach.
Dwa razy w tygodniu Klubowicze korzystają z usług rehabilitanta. Podczas tych zajęć wykonywana jest seria ćwiczeń,
poprawiająca stan fizyczny seniorów. Dodatkowo w trakcie
spotkań z rehabilitantem każdy klubowicz ma możliwość
skorzystania z masażu, który dopasowany jest do jego potrzeb
oraz indywidualnych konsultacji i bieżącego omówienia stanu
swojego zdrowia.

Aktywny spacer Seniorów z kijkami

Na jeden dzień tygodnia Klub zamienia się w prawdziwe centrum
fitnessu, ponieważ uczestnicy biorą udział również w zajęciach
z gimnastyki. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się także
ćwiczenia z Nordic Walking. Wykorzystując piękne krajobrazy
naszej miejscowości uczestnicy Klubu, wspólnie z instruktorką,
wybierają się na spacery wzdłuż plaży miejskiej.
Ciekawą atrakcją dla seniorów są ćwiczenia z wykorzystaniem elementów jogi. To głównie zajęcia ruchowe,
które mają na celu wzmocnienie mięśni, zwiększenie zakresu
ruchomości stawów oraz poprawienie wydolności krążeniowooddechowej.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z dietetykiem. Jest to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, dbania o regularność posiłków,

stosowania odpowiedniej diety, a także poznania domowych
sposobów na pyszne i bogate w witaminy koktajle.
Podczas zajęć z rękodzieła ujawnił się artystyczny zmysł
seniorów. Piękne, wykonane własnoręcznie dekoracje zdobią
pomieszczenia Klubu Seniora. Wykorzystując okolicznościowe
święta uczestnicy przygotowują palmy wielkanocne, pisanki,
stroiki jesienne, naszyjniki hawajskie, a nawet lampiony
i świeczniki.
Osoby, które tworzą Klub Seniora mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przykładem są warsztaty
fotograficzne, umożliwiające rozwój w tej dziedzinie oraz
podstawową naukę, rozpoczynając od analizy budowy aparatu.
Profesjonalny sprzęt, zapewniony przez prowadzących zajęcia,
z łatwością zyskał przychylność seniorów i odkrył przed nimi
nowe horyzonty świata fotografii.
W Klubie odbywają się również spotkania z ekspertami
z różnych dziedzin. Warunki umożliwiają zapraszanie
specjalistów takich jak psycholog, stomatolog, kosmetyczka,
ogrodnik, instruktor taneczny, podolog, a także policjant.
Oprócz dbania o zdrowie fizyczne, seniorzy dużą
wagę przywiązują do dobrego samopoczucia psychicznego,
co umożliwiają wieczorki taneczno-muzyczne, uwalniające
ogromne pokłady endorfiny. Możliwość spędzenia kilku godzin
na parkiecie w rytmie gorących przebojów współczesnych,
sprawia, że uczestnicy sami wcześniej przygotowują przekąski
i zapraszają swoich najbliższych na wspólną potańcówkę.
Ciekawą inicjatywą, zorganizowaną przez uczestników
Klubu były dwa pokazy filmowe w letnim kinie plenerowym.
Wydarzenia te wzbudziły duże zainteresowanie wśród lokalnej
społeczności.

Spotkanie z dietetykiem

Zwiedzanie Tykocina

Integracyjny wieczorek muzyczno-taneczny
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Cotygodniowe warsztaty fotograficzne

Bogata oferta Klubu Seniora zawiera również wycieczki.
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia spektakli teatralnych
w Warszawie oraz pokazów kinowych w Ostrowi Mazowieckiej
i w Wyszkowie. Oprócz krótkich wyjazdów kulturalnych odbyły
się dłuższe, całodniowe. W maju uczestnicy Klubu Seniora wzięli
udział w wycieczce do Ziołowego Zakątka, znajdującego się
w Korycinach. Tam czekał na nich spacer po Podlaskim Ogrodzie
Ziołowym i warsztaty ziołowe.
W lipcu uczestnicy ponownie wybrali się na Podlasie.
Tym razem celem podróży był Tykocin, czyli historycznie piękna,
a także królewska miejscowość, malowniczo położona nad rzeką Narew. Oprócz zamku, ciekawym elementem wycieczki było
odwiedzenie miejsca, w którym były nagrywane filmy z cyklu
„U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”. W sierpniu
w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Parada Seniorów
„Dojrzali Wspaniali” oraz towarzyszący jej Piknik Pokoleń,
w którym wzięli udział nasi brokowscy seniorzy, a także 15
tysięcy uczestników z ponad 400 miejscowości w całym kraju.
Parada rozpoczęła się w samo południe przy Rondzie de Gaulle’a.
Rozciągnięta na długości prawie 1 kilometra, przeszła tanecznym
krokiem na główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego,
znajdującego się przy Krakowskim Przedmieściu. Na miejscu
Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnego wykonania serii
badań, z konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin,
a także z doradztwa trenerów personalnych. Furorę zrobił
występ legendy polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofa
Krawczyka oraz Potańcówka Międzypokoleniowa prowadzona
przez osiemdziesięciojednoletnią DJ Wikę.
To wydarzenie przekroczyło wszelkie oczekiwania
uczestników brokowskiego Klubu Seniora. Ogromne pokłady
energii towarzyszyły wszystkim, którzy wzięli udział w paradzie.
Reprezentacja Klubu z Broku przygotowywała się do wyjazdu
ponad miesiąc. Na zajęciach z rękodzieła seniorzy sami wykonali hawajskie, kolorowe naszyjniki oraz wielki transparent, który
dumnie pokazywał nazwę naszej miejscowości. Dodatkowo,
znakiem rozpoznawczym grupy były jednolite koszulki z herbem
Broku oraz napisem Klub Seniora.

Brokowiak

Uczestnicy Klubu na VI Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie

Spotkanie integracyjne Seniorów

We wrześniu odbył się wyjazd do stolicy do malowniczego Wilanowa. Przygoda rozpoczęła się od zwiedzania
pałacu i poznania historii Jana III Sobieskiego. Seniorzy wraz
z przewodnikiem podziwiali apartamenty Króla i Królowej
Marysieńki, galerie ogrodowe, gabinety starożytności, a także
salę uczt. Po dużej dawce ciekawostek historycznych nadszedł
czas na warsztaty kulinarne. Sekrety kuchmistrzowskie to była
prawdziwa frajda dla uczestników Klubu. Pod okiem kucharza
seniorzy przygotowali dania na podstawie oryginalnych
przepisów z pierwszych polskich książek kucharskich.
Wszystkie inicjatywy, które podejmowane są w ramach
Klubu Seniora sprawiają, że wśród mieszkańców Broku umacnia
się poczucie przynależności do małej społeczności, tętniącej
nowym życiem i dużymi pokładami energii.
Działalność Klubu Seniora możliwa jest dzięki realizacji
projektu „Gmina Brok przyjazna Seniorom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rzeczpospolita
Polska
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ZPPO W BROKU, JAKO LIDER INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Od wielu lat dbamy o to, by budowana misja
placówki i planowane na każdy rok działania mogły znaleźć
swoje urzeczywistnienie w podejmowanych działaniach skrupulatnie realizowanych przez kadrę zarządzającą oraz ciało
pedagogiczne. W związku z tym ubiegły rok był bogaty w nowe
przedsięwzięcia i projekty, a także pozwolił na kontynuację tych,
które sprawdziły się w latach ubiegłych, dlatego dzisiaj możemy
śmiało stwierdzić, że ZPPO w Broku jest liderem w zakresie
wdrażania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych łączących
tradycyjny model edukacji wspierany technologią cyfrową
i nowoczesną bazą dydaktyczną, na co położyliśmy nacisk.
Wdrażamy indywidualizację nauczania, dostosowując proces
edukacyjny do potencjału każdego ucznia oraz jego tempa
pracy. Uczniowie osiągają biegłość w zdobywaniu umiejętności,
przejmując odpowiedzialność za swój rozwój. Nauczyciele są
ekspertami w zakresie tworzenia środowiska wspierającego
rozwój osobisty ucznia oraz przyjaznego uczenia się i nauczania.
Zawsze uwzględniamy także takie wartości jak: mądrość,
kreatywność i odpowiedzialność. Wokół nich zbudowano szereg
inicjatyw, które warte są odnotowania.

Dzień Dziecka jest zawsze dniem pełnym wrażeń i niespodzianek

WARTOŚĆ: MĄDROŚĆ
NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWA

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z Urzędem Gminy
Brok w 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz Gminy Brok
Marek Młyński podpisał umowy z przedstawicielami Zarządu
Województwa Mazowieckiego Ewą Orzełowską oraz Elżbietą
Lanc w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych”. W związku z tym
Gmina Brok otrzymała dotację w kwocie 36 080 zł na utworzenie pracowni językowej w Zespole Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku. W ramach zadania zostało zakupione 26
stanowisk uczniowskich, stanowisko nauczycielskie zarządzające
pracownią, monitor interaktywny, słuchawki oraz niezbędne
oprogramowanie.
Przygotowana pracownia językowa otworzyła przed
dziećmi nowe możliwości pozwalając im w nowoczesny i efektywny sposób nabyć i utrwalić umiejętności językowe.
Wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię językową
przyczyniło się do realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów
szkoły poprzez lepsze ich przygotowanie do posługiwania się
językiem obcym, niwelowanie najtrudniejszej do pokonania
bariery, jaką jest lęk przed mówieniem w języku obcym.
Stworzyła też szansę uczniom na lepszy wynik w egzaminie
zewnętrznym z języka angielskiego i ułatwiła lepszy start
w szkole ponadpodstawowej.

NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI

Z racji rozszerzania oferty edukacyjnej szkoły dbamy
o jakość edukacji na każdym poziomie. Bierzemy pod uwagę,
że świat wokół nas nieustannie się zmienia, tak również metody
pracy w szkole powinny się zmieniać i dostosowywać do
wymagań współczesnego świata. Opracowywanych jest wiele
programów nauczania stosujących nowoczesne metody pracy
w szkole. My też konsekwentnie wprowadzamy ich z roku na
8
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Uroczyste obchody świąt i wydarzeń szkolnych - tu Ślubowanie
Pierwszoklasistów

Gminny “Mam Talent” zawsze cieszy się ogromną sympatią uczestników

rok coraz więcej. W związku z tym w 2019 roku wszystkie
klasy Szkoły Podstawowej zostały objęte autorskim programem
artystycznym opracowanym przez wykwalifikowaną nauczycielkę. Izabela Duda - absolwentka Wydziału Kompozycji,
Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, pedagog, instruktor wokalu i emisji głosu, założycielka zespołu wokalnego
WAM Banda w Warsztatowej Akademii Musicalowej dba
o rozwój artystyczny naszej młodzieży na warsztatach
muzycznych oraz podczas lekcji muzyki, na których stawia na
aktywizację w procesie nauczania, współpracę w grupie, a przede
wszystkim odejście od skostniałych schematów i utartych form.
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WSPÓŁPRACA Z CENTRUM EDUKACJI
FILMOWEJ

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach edukacji
medialnej ZPPO w Broku podjęło współpracę z Centrum
Edukacji Filmowej, dzięki czemu uczniowie uczestniczyli
w edukacyjnej „Lekcji w kinie”. Tematem lekcji było: Co na
ekranie z książki zostanie? O ekranizacjach i adaptacjach
filmowych. Uczniowie podczas lekcji poznali różnice między
ekranizacją a adaptacją, dowiedzieli się, które z ich ulubionych
filmów są adaptacjami książek, odkryli, że można zekranizować
sztuki teatralne, komiksy, a nawet gry, zobaczyli, jak wygląda
praca nad adaptacją lektur szkolnych, dowiedzieli się, czym jest
scenopis, przekonali się, dlaczego filmem nie można zastąpić
czytania książki.

WARTOŚĆ: ODPOWIEDZIALNOŚĆ
INWESTYCJE DYDAKTYCZNE I REMONTY
KOLEJNYCH POMIESZCZEŃ

Biorąc pełną odpowiedzialność za jakość nauczania,
a także funkcjonowania w szkole na początku roku szkolnego
2019/2020 jak co roku przemianie uległo kilka pomieszczeń
placówki. W dwóch salach lekcyjnych zostały zamontowane
monitory interaktywne, które są wykorzystywane w szeroko
rozumianym procesie dydaktycznym oraz przyczyniły się do
jakościowej zmiany sposobu nauczania i uczenia się.
Pomieszczenia i sale budynku ZPPO w Broku są
na bieżąco remontowane i wyposażane w nowe elementy.
W niektórych salach zamontowano rolety do okien, a do
sali oddziału zero zakupiona została nowa wykładzina.
Przeprowadzone zostały remonty wielu pomieszczeń,
doposażono również sale do przedszkola i sale lekcyjne.

WARTOŚĆ: KREATYWNOŚĆ
SPOTKANIA Z GOŚĆMI SPECJALNYMI,
KONFERENCJE I SIŁA EDUKACJI
POZALEKCYJNEJ

W misji pełnionej przez Zespół Publicznych Placówek
Oświatowych zawsze istotne jest indywidualne podejście
do rozwoju i rozwijanie zdolności uczniów placówki, na
co kładzie się od wielu lat duży nacisk. W związku z tym, że
świadomi jesteśmy jak ogromna jest siła edukacji kulturalnej
szkoła w 2019 roku podtrzymała chęć współpracy z wieloma
instytucjami kultury, a także kontynuowała podjęte w ubiegłym
roku działania, które przyniosły oczekiwany efekt.
Po raz kolejny chętni uczniowie wzięli udział
w „Posiadach Witkiewiczowskich”, które były zwieńczeniem
V Rajdu Rowerowego „W jak Witkacy” odbywającego się na
terenie powiatu ostrowskiego. Podczas finałowego wydarzenia
w Broku i w ramach jubileuszowej piątej edycji wszyscy
przybyli mogli wysłuchać monodramu absolwentki ZPPO
w Broku i wielokrotnej laureatki konkursu „Witkacy Dziś”
Darii Wójcickiej. Uczennica przygotowała monodram z „Panny
Tutli-Putli”. Kolejnym punktem była projekcja najnowszego
filmu Stefana Okołowicza „Anioł i Syn”, poprzedzona słowem
wstępnym gościa specjalnego, Marka Średniawy z Instytutu
Witkacego. Na zakończenie, w ramach niespodzianki, odbył się
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pokaz filmu Iwana Gorszkowa „Gyubal Wahazar” z roku 2007,
zrealizowanego w technice animacji poklatkowej. Celem Rajdu
Rowerowego „W jak Witkacy” oraz finałowych „Posiadów
Witkiewiczowskich” była popularyzacja twórczości wielkiego
dramaturga i malarza Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Wydarzenie odbywa się przy współpracy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrowi, Urzędu Gminy w Broku, ZPPO
w Broku, Biblioteki Publicznej w Broku oraz Biblioteki Publicznej
Gminy Zaręby Kościelne. Imprezie patronuje Instytut
Witkacego. Współorganizatorem wydarzenia jest nauczycielka
ZPPO w Broku Anna Pieńkos.

NOWA PRACOWNIA CERAMICZNA
„SZTUKARNIA”

Wyprzedzając potrzeby uczniów placówki uwzględniamy wszystkie ich zainteresowania, chęć rozwijania swoich
umiejętności, poznawania nowych technik, czy po prostu
kreatywnego tworzenia. W tym celu dzięki inicjatywie dyrektora
szkoły, pani Joanny Ciskowskiej w roku szkolnym 2019/2020
powstała pracownia ceramiczna o nazwie „Sztukarnia”, która
ma za zadanie pozwolić uczniom na profesjonalne poznanie
nowej techniki tworzenia poprzez lepienie, formowanie
i wyrabianie gliny, rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni
przestrzennej oraz szerokich zainteresowań artystycznych.
Praca z materiałem jaką jest glina uczy dyscypliny i cierpliwości. Uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy na
temat różnorodności materiału, na którym pracują. Poznają
sposób pracy z gliną lejną oraz różnymi jej odmianami.
Zajęcia w pracowni ceramicznej prowadzi nauczycielka Anna
Pieńkos posiadająca uprawnienia do prowadzenia pracowni
ceramicznej, która dzięki różnorodności materiału, którym się
posługuje, pozwala swoim uczniom na rozwój i nabycie nowych umiejętności. Praca z uczestnikami przebiega w oparciu
o założenia Indywidualnego Programu Pracowni Ceramicznej
Sztukarnia, który zawiera cele, metody i planowane efekty
nauki.
Pracownia ceramiczna jest profesjonalnie wyposażona i w pełni przygotowana do realizacji ceramicznych projektów.
Uczniowie poznają tu cały proces projektowy: począwszy od
szkicu aż do gotowego produktu. Prace wykonują w glinie oraz
glinie lejnej, a modele sporządzają w gipsie. Podczas warsztatów
tworzą ręcznie unikatowe przedmioty wg autorskiego projektu,

Młodzi uczestnicy pracowni ceramicznej
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uczą się odlewać formy gipsowe, które następnie będą wypalane
i szkliwione. Szkoła cały czas jest w trakcie przygotowywania
zaplecza pracowni i uaktualniania zapotrzebowania na
materiały, co świadczy o jej dużym zaangażowaniu w proces
indywidualizacji procesu nauczania i wychodzeniu naprzeciw
potrzebom uczniów.
Pracownia jest dostępna dla wszystkich uczniów, od
klas I do VIII szkoły podstawowej. Dla każdego ucznia szkoła
zakupiła odpowiednie materiały oraz fartuchy z autorskim logo
pracowni zaprojektowanym przy pomocy nauczyciela w szkole.
Półki wypełniają profesjonalne narzędzia do formowania,
modelowania, wycinania i ozdabiania. W przytulnej pracowni
i miłej atmosferze uczniowie chętnie spędzają twórczo czas.

Uczniowie z certyfikatami ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

SYNERGIA DZIAŁAŃ

Wymienione powyżej powzięte inicjatywy oraz
działania stanowiły spójną całość, co pozwoliło w ubiegłym
roku uzyskać efekt synergii w poszczególnych obszarach
opracowanej przez dyrekcję szkoły strategii funkcjonowania
i rozwoju zespołu szkół. W ich realizacji najważniejsze dla
szkoły stało się zagwarantowanie uczniom zarówno stosownych
warunków nauki, dostępu do nowoczesnych metod nauczania,
poszukiwanie różnorodnych form aktywizacji uczniów,
unowocześnianie bazy dydaktycznej (doposażenie szkoły
w pomoce multimedialne), ale także pogłębianie talentów
poprzez uczestniczenie w nowych i kreatywnych formach
kształcenia. Taka strategia rozwoju zaowocowała szeregiem
ciekawych inicjatyw, projektów oraz współpracą z instytucjami
i podmiotami zewnętrznymi, wspomagającymi pozyskanie
umiejętności samokształcenia i indywidualnego rozwoju.
Przyczyniło się to do sukcesów w konkursach, zarówno wiedzy,
jak i sportowych, rozwojem osobistym oraz wzorową postawą
obywatelską, jaką reprezentuje młodzież uczęszczająca do
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.

Wesołe zabawy podczas “Dnia Pluszowego Misia”

Jak co roku uczniowie czynnie biorą udział w akcji “Sprzątanie Świata”

Zwycięzcy konkursów powiatowych: w strzelectwie i historycznym

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZKOWIE STARYM
Szkoła w Kaczkowie Starym kształci i wychowuje
uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków
szkoły. Pragnie wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności
i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi,
kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której
funkcjonują. Zwraca szczególną uwagę na rozwój fizyczny,
psychiczny i duchowy uczniów. Wspiera osoby z trudnościami
w nauce oraz pomaga uczniom niepełnosprawnym.
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Programy nauczania są dostosowane do możliwości
i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły. Gwarantują
one realizację podstawy programowej oraz osiągnięcie standardów i wymagań, które są zbieżne z programem wychowawczym i profilaktycznym.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania
korzystając z oferty kół zainteresowań. W szkole funkcjonują
zajęcia taneczne dla grupy przedszkolnej i uczniów klas I-III,
koło informatyczne, koło szachowe oraz zajęcia integracji
sensorycznej.
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Rodzice bardzo aktywnie współpracują z nauczycielami
i angażują się w szkolne uroczystości. Dzięki ich udziałowi
w szkole odbyły się takie wydarzenia i uroczystości jak:
bal karnawałowy, Topienie Marzanny, Dzień Rodziny oraz
uroczystość ślubowania.
Rada Rodziców wspiera finansowo organizację
teatrzyków szkolnych, zakup strojów na przedstawienia i wycieczki. Każda inicjatywa mogła liczyć na wsparcie, co dało
wychowawcom i nauczycielom mobilizację do realizacji
kolejnych działań. Rodzice dbają, aby ich dzieci obcowały
z kulturą, dlatego chętnie korzystają z propozycji wyjazdów do
kina, teatrów i wycieczek.
Szkoła dba o edukację i promuje jej wartość, dlatego
uczniowie są nagradzani upominkami i nagrodami rzeczowymi.
Realizując priorytety Ministerstwa szkoła w dużym stopniu
promuje czytelnictwo. Do szkoły zapraszane są osoby, które
czytają dzieciom bajki i wiersze.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez Gminę
Brok z Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw, szkoła
wzbogaciła się o nowy plac zabaw dla dzieci. To przedsięwzięcie
cieszy ogromnie młodych mieszkańców wsi Kaczkowo Stare, jak
i również osoby mieszkające w dalszym sąsiedztwie.
Z rządowego programu „Aktywna tablica” w salach
lekcyjnych zawieszono dwa monitory. Dzięki temu korzystając ze
specjalnych programów lekcje są ciekawe i angażujące uczniów.
Dzięki przychylności władz gminy Brok szkoła i otoczenie zyskało bardziej estetyczny i przyjazny wygląd. Położono
część nowego chodnika, przeprowadzono mały remont
łazienki, wycyklinowano podłogę na korytarzu szkolnym oraz
naprawiono przęsła ogrodzenia szkolnego.
Mocne strony dominują nad słabymi, co dostrzegają
rodzice i mieszkańcy wsi, którzy są dumni, że na ich terenie
działa szkoła podstawowa i przedszkole.

Nowy plac zabaw dla dzieci w Kaczkowie Starym

Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnego monitora interaktywnego

Zajęcia taneczne i zabawy ruchowe przynoszą wiele radości najmłodszym

Wesołych Świąt!

11

Brokowiak

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Brok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BROKU

Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury

Biblioteka Publiczna w Broku niezmiennie, od lat
jest ostoją książek i czytania. Jest jednocześnie miejscem,
w którym w przyjaznej atmosferze można odpocząć, spotykać
się ze znajomymi, zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje pasje
i zainteresowania.
Kilka słów o brokowskiej bibliotece ...
Biblioteka Publiczna w Broku poza statutowymi
działaniami stara się poszerzać swoją ofertę nie tylko czytelniczą,
ale też kulturalno-edukacyjną dla odbiorców w każdym wieku.
Aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na
atrakcyjne wydarzenia i imprezy, staramy się pozyskać
dodatkowe środki, aplikując w różnego rodzaju naborach
dotacyjnych. Tylko w tym roku, z różnych źródeł Biblioteka
Publiczna w Broku pozyskała 90 950,00 zł na działalność
propagującą czytelnictwo, dziedzictwo kulturowe regionu,
wydarzenia i edukację.
Jako, że jesteśmy bibliotekarkami mieszkającymi
od urodzenia w Broku stawiamy na edukację regionalną.
Organizujemy i przeprowadzamy warsztaty związane z naszą
rodzimą kulturą, zajmujemy się lokalną tradycją i historią
regionu. Przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019, w miesiącu
sierpniu zorganizowaliśmy największy w regionie Festiwal
Folkloru i Kultury pod nazwą „Nasze korzenie, nasza
tradycja”. To było prawdziwe święto folkloru w Broku,
w którym wzięły udział niemal wszystkie zespoły z powiatu
ostrowskiego a także z regionu Mazowsza. Na nadbużańskich
błoniach plaży miejskiej rozbrzmiewała tradycyjna muzyka
ludowa oraz pieśni folklorystyczne, a udział w nim wzięło aż 18
zespołów ludowych. Występom na scenie towarzyszyły także
rozstawione wokół stoiska wystawców, którzy zaprezentowali
swoje wyroby regionalne z rękodziełem ludowym, tradycyjnym
jedzeniem i napitkiem. Oczywiście były również atrakcje dla
dzieci m.in.: wesołe miasteczko, animacje, skręcanie baloników
oraz ciekawe warsztaty edukacyjne z bibułkarstwa i wyklejania
strojów ludowych. Ideą festiwalu była prezentacja naszego
pięknego regionu, ukazanie wspaniałego dorobku kulturowego
i niezwykłych tradycji. Wszystkie Zespoły biorące udział
w Nadbużańskim Festiwalu Folkloru i Kultury otrzymały
pamiątkowe grawertony, a cztery zwycięskie zespoły wyjechały
z nagrodami pieniężnymi.
Projekt obejmował także warsztaty krawieckie z szycia
strojów ludowych (szycia spódnic, bluzek, gorsetów, zapasek,
chustek, spodni i jaków), w którym udział wzięli członkowie
zespołu ludowego „Jarzębina”. Osoby biorące udział w zajęciach
poznały historię i kompozycję stroju regionalnego Puszczy
Białej, nabyły umiejętności w specyfice szycia stroju ludowego.
Po zakończonych warsztatach członkowie zespołu będą mieli
nowe stroje ludowe. Ponadto Zespół ludowy „Jarzębina”, który
znajduje się pod opieką Biblioteki przeszedł profesjonalne
warsztaty emisji głosu i ruchu scenicznego. A pierwszym
efektem wytężonej pracy jest zdobycie przez Zespół „Jarzębina”
III miejsca w październikowym konkursie „Węgrowskie Barwy
Jesieni”.
Odnieśliśmy także sukces w zdobyciu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na naszą największą letnią imprezę masową - 41. Dni Broku i Puszczy Białej.
12
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Dzięki grantowi na technikę estradową z profesjonalną
sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, mogliśmy zaoferować
naszym mieszkańcom i gościom imponujące doświadczenia
audiowizualne podczas koncertów.
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Jako bibliotekarki stawiamy przede wszystkim
na zainteresowanie książką, staramy się zwiększać liczbę
aktywnych czytelników i dajemy możliwość uczestnictwa
w wielu spotkaniach i wydarzeniach promujących literaturę.
Z dofinansowania uzyskanego z MKiDN w ramach
Programu „Zakup nowości wydawniczych” zakupiliśmy
wiele nowych pozycji książkowych.
Jako osoby ciekawe świata zapraszamy na spotkania
autorów książek i podróżników przemierzających wszystkie
zakątki naszego globu na „własną rękę”.
Jako fanki nowych technologii prowadzimy
cykliczne zajęcia komputerowe dla Seniorów, a dodatkowo
pozyskałyśmy grant z FRSI i NBP w ramach 6. edycji
programu „O finansach ...w bibliotece”. Dzięki realizacji
tego projektu przekazaliśmy naszym mieszkańcom, osobom
w wieku 50+ umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów. Nasza dzielna dwudziestka kursantów uczyła się,
jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone
pieniądze.
Jako osoby młode, ciągle aktywnie pracujemy
z dziećmi i młodzieżą. Prowadzimy zajęcia, warsztaty i zabawy
dla brokowskich uczniów, a w czasie przerwy od nauki
prowadzimy cykl ciekawych spotkań dla wszystkich dzieci,
także tych odwiedzających nas w okresie wakacyjnym
i zimowym małych turystów.
Zamiłowaniem do książek chcemy również zachęcić
kolejnym projektem, tym razem naszych najmłodszych
mieszkańców. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i rodziców

Akcja masowego czytania nad rzeką

Bal karnawałowy

Spektakl teatralny “Serenada”
Spotkanie autorskie dla młodzieży z Krzysztofem Piersą

rozdajemy bezpłatne wyprawki czytelnicze. Prezenty są
elementem programu „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
Jako osoby aktywne lokalnie, stworzyliśmy dla
mieszkańców możliwość rozwoju kulturalnego. Dzięki tym
działaniom przy Bibliotece działają trzy grupy artystyczne.
Grupa zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, oraz dwie
grupy - teatralne dla dzieci i dorosłych.
W listopadzie odbyła się uroczysta premiera pierwszego
spektaklu wystawionego przez grupę teatralną dorosłych, była
to „Serenada” autorstwa S. Mrożka. Spotkała się ona z wielkim
entuzjazmem i uznaniem widzów.
Naprawdę trudno w jednym zdaniu napisać, czym
jest dla lokalnej społeczności brokowska biblioteka. Już dawno
przestała być tylko miejscem, w którym można wypożyczyć
dobrą książkę. A dodać należy, że ciekawych książek jest u nas
mnóstwo…

Spotkanie autorskie dla dzieci z Jakubem Skworzem
Wesołych Świąt!
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Uczestnicy kursu“O finansach w bibliotece”
Obchody Dnia Bibliotekarza

Pokaz iluzji z uczestnikiem “Mam Talent”
Warsztaty ogrodnicze z Klubem Seniora

Spektakle teatralne dla dzieci

Warsztaty kaligrafii

Warsztaty wielkanocne

14
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Kreatywne ferie zimowe
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Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rok 2019 dobiega końca, rok jak zwykle w branży
pomocy społecznej obfitujący w zmiany, wydarzenia i obowiązki.
Były stare problemy i nowe zadania.
OPS wywiązywał się z nowego programu ,,Dobry
start”, realizowane były wytyczne w sprawie udzielania pomocy
osobom bezdomnym, realizowano nowy wieloletni program
rządowy ,,Posiłek w szkole i w domu” , który zastąpił poprzedni
program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Bieżący rok przyniósł wiele zmian w przepisach
prawa, obejmujących szeroko rozumianą sferę zabezpieczenia
społecznego, a w szczególności pomoc społeczną oraz
świadczenia rodzinne.
W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizował następujące formy
pomocy, na które gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu
państwa:
- zasiłki stałe – 26 osób, składki na ubezpieczenie zdrowotne 20
osób – przysługujące dla osób całkowicie niezdolnych do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności – koszty 131 473 zł,
- zasiłki okresowe dla 16 rodzin, w przypadku występowania
szczególnej okoliczności, takiej jak: bezrobocie, długotrwała
choroba, niepełnosprawność – koszty 16 527 zł.
Ze środków budżetowych gminy udzielono pomocy:
- zasiłki celowe o charakterze jednorazowym skierowano do 30
rodzin w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych,
uzależnione od potrzeby i możliwości finansowych gminy –
wydatki - 19 659 zł.
Ze środków przekazywanych w ramach Wieloletniego
Rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata

2019-2023” gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szkole
71 uczniom uczęszczającym do szkół z terenu gminy Brok.
Udział środków gminy w pozyskaniu dotacji wynosi 40% ogółu
środków przeznaczonych na realizację dożywiania – wartość
finansowa zadania to kwota 41 746 zł.
Dla 5 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia
i samotne zamieszkiwanie wymagały pomocy świadczone były
usługi opiekuńcze przez Oddział Rejonowy PCK w Ostrowi
Maz. na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Gminy
a Oddziałem Rejonowym PCK – wydatki stanowią 17 880 zł.
Gmina Brok ponosi koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej
4 osób na łączną kwotę103 374 zł.
Za cztery osoby bezdomne z terenu gminy Brok,
którym udzielono pomocy w formie schronienia pokrywano
koszty pobytu w schronisku w łącznej wysokości - 12 147 zł.
GOPS realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny
w gminie Brok na lata 2018 – 2020 i na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie
z zawartym porozumieniem gmina Brok dopłaca do pobytu
4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, co stanowi koszty
– 23 332 zł.
W
zadaniach
realizowanych
przez
GOPS
odzwierciedlenie znajduje również polityka prorodzinna.
Od 2004 roku Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach
rodzinnych, a od 2014 roku ustawę o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów.
W okresie styczeń - październik 2019 r. GOPS w Broku
zrealizował wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny:
Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Zasiłek rodzinny z dodatkami, w tym:

320

464.283,90 zł

-

Zasiłek rodzinny

320

321.519 zł

95 zł na dziecko do 5-go roku życia; 124 zł na
dziecko w wieku 5-18 lat, 135 zł na dziecko
w wieku 18-24 lat

Urodzenie dziecka

13

13.000 zł

1000 zł

Opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

6

13.194,50 zł

400 zł

Samotnego wychowywania dziecka

8

15.082 zł

193 zł plus 80 zł dla dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością lub znacznym stopniem
niepełnosprawności

Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

43

38.475 zł

95 zł

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

19

17.230 zł

90 zł dla dziecka do 5 roku życia;
110 zł dla dziecka powyżej 5 roku życia

Rozpoczęcia roku szkolnego

191

18.973,40 zł

100 zł

Podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania

75

26.810 zł

69 zł jeżeli dziecko dojeżdża do szkoły;
113 zł jeżeli dziecko zamieszkuje
w miejscowości, w której znajduje się szkoła

Zasiłek rodzinny z dodatkami
wypłacony wg zasady „złotówka za
złotówkę”

17

13.571,45 zł

Wysokość świadczeń uzależniona jest od
stopnia przekroczenia kryterium dochodowego

Wesołych Świąt!
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2. Świadczenia opiekuńcze:
Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny

89

154.359,54 zł

184,42 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

13

185.211 zł

1583 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

15

67.906,70 zł

620 zł

Zasiłek dla opiekuna

4

24.800 zł

620 zł

Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Świadczenie rodzicielskie

13

67.482,20 zł

1000 zł

3. Świadczenie rodzicielskie:

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

20

20.000 zł

1000 zł

Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczenia
wychowawczego, czyli tzw. 500+. Po nowelizacji ustawy, od lipca

2019 roku, świadczenie 500+ należy się na wszystkie dzieci,
do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód rodziny.
W okresie styczeń - październik 2019 r. realizacja
świadczenia wychowawczego przedstawiała się następująco:

Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Świadczenie wychowawcze

477

1.920.262,60 zł

500 zł

GOPS od października 2008 r. realizuje ustawę
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, jeżeli

egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują
w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie wyżej
niż 500 zł.
Realizacja
wypłaty
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego w okresie styczeń – październik 2019 r.:

Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

19

82.500 zł

453,30 zł

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów GOPS w Broku prowadzi również
działania wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu

wyegzekwowanie ciążącego na dłużniku alimentacyjnym
zadłużenia.
W 2019 roku w wyniku działań Ośrodka odzyskano kwoty:

Odzyskana kwota ogółem:

Kwota przekazana
do budżetu państwa:

Kwota stanowiąca dochód gminy:

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

41.376,09 zł

20.001,02 zł

Od lipca 2018 r. GOPS realizuje rządowy program
„Dobry start”. W ramach programu, każdemu dziecku
rozpoczynającemu rok szkolny w wieku od 7 do 20 roku życia
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(24 roku życia w przypadku osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) należy się
jednorazowe świadczenie, w kwocie 300 zł.
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Do końca października 2019 roku realizacja programu przedstawiała się następująco:
Rodzaj świadczenia:

Liczba osób
uprawnionych:

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia:

Świadczenie „Dobry start”

332

99.600 zł

300 zł

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych oraz
dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego Programu Senior+
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i przy udziale środków własnych gminy został utworzony
i aktywnie działa w gminie Brok Klub Senior+, ze wsparcia
którego korzysta grupa seniorów.
Bieżąca działalność Klubu finansowana jest z Projektu
,,Gmina Brok przyjazna Seniorom” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pracownicy pomocy społecznej realizują Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie, który stanowi interdyscyplinarną
strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
domowej przez instytucje zobligowane do podejmowania
działań w tym zakresie oraz ustawę o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, na podstawie której funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny i podejmuje działania w środowiskach
dotkniętych przemocą w rodzinie i przeciwdziała temu zjawisku.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec
rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę
„Niebieskiej Karty”, realizowanej przez przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, sądu
i służby zdrowia.
W roku 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęło 9 Niebieskich Kart, po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy dokonano w 5 przypadkach zamknięcia realizacji
działań w ramach procedury.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły zmiany dotyczące
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, poszerzające
krąg osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.
Od nowego roku Karta Dużej Rodziny przysługuje
rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku.
KDR to bogaty system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych,
jak i w firmach prywatnych.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, bez względu
na dochód.
W roku 2019 GOPS wydał Kartę Dużej Rodziny 47 członkom
rodzin wielodzietnych.
W roku 2019 na terenie gminy Brok mieliśmy okazję
świętować piękny Jubileusz 104-urodzin Pana Stanisława Korzeb
oraz 100 rocznicy Urodzin Pani Heleny Grabowskiej.
Należy jednak wspomnieć, że w chwili przygotowywania
informacji Najstarsi mieszkańcy gminy niestety zmarli.

Wspominamy najstarszych mieszkańców naszej gminyŚp. Helena Grabowska i Śp. Stanisław Korzeb

- z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Maz.,
z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
-
w Ostrowi Maz.,
- Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miejscową
służbą zdrowia, szkołami, Referatem Gospodarki Komunalnej,
a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowi Maz.,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym
-
w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrowskim Stowarzyszeniem
Rodzin Abstynenckich „Rodzina” w Ostrowi Mazowieckiej
i Oddziałem Rejonowym Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej.

GOPS ściśle współpracuje:
- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Maz.,

Uczniowie z brokowskiej szkoły występowali dla Samotnych Mieszkańców
naszej gminy

Wesołych Świąt!
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Uroczysta Wigilia dla Samotnych Mieszkańców Gminy Brok

OPS realizuje program operacyjny pomoc żywnościowa 20142020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym i zapewnia pomoc w postaci
paczek żywnościowych, najuboższym mieszkańcom gminy
Brok.
Od 26 lat Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem spotkań wigilijnych dla osób samotnych z terenu miasta
i gminy, które cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców, stwarzają możliwość bliższego poznania, rozszerzania
wzajemnych relacji i zacieśniania więzi.
GOPS w imieniu gminy jest też koordynatorem
realizacji porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie
użytecznych dla 5 bezrobotnych bez prawa do zasiłku
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
Ważnym elementem szeroko pojmowanej pomocy
społecznej jest praca socjalna realizowana przez pracowników
Ośrodka, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie.
Praca pracowników socjalnych polega głównie na
niesieniu pomocy, udzielaniu wskazówek, motywowaniu do
zmiany, podejmowaniu współpracy z instytucjami wspierającymi
pomoc.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest trzech pracowników:
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Kierownik, pracownik socjalny i młodszy referent ds.
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy Ośrodka w roku 2019 brali udział w różnego rodzaju
szkoleniach, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, w celu
podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Ośrodek wykorzystuje narzędzia informatyczne i procedury wewnętrzne (zgodne ze standardami RODO) w celu
dalszego usprawniania obsługi mieszkańców (np.EMP@TIA).
GOPS w dalszym ciągu będzie starał się usprawniać
obsługę mieszkańców, zarówno w formie elektronicznej, jak
i tradycyjnej, by zapewnić im jak najdalej idącą celową pomoc
i kompetentne wsparcie.
Pomoc społeczna to służba, w którą wpisane jest
poszukiwanie rozwiązań. Praca ta, oprócz wiedzy i profesjonalizmu wymaga szczególnych cech osobowości i wrażliwości na drugiego człowieka.
Codzienne zmaganie się z problemami innych to trudne i odpowiedzialne zadanie.
Pomoc społeczna jest ważnym obszarem wsparcia
osób i grup społecznych, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej.
Pod numerem telefonu (29) 74 575 57 mieszkańcy
mogą uzyskać informacje z zakresu pomocy społecznej, jak też
zgłosić i przekazać dane o sytuacji osób i rodzin potrzebujących
pomocy.
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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĄT NARODOWYCH I ROCZNIC
Gmina Brok zawsze stoi na warcie pamięci - w sposób podniosły i uroczysty obchodzi Święta Narodowe oraz Rocznice.

1 MARCA UCZCILIŚMY ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH
W ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gmina Brok przygotowała uroczystości mające na celu
oddanie pamięci i hołd Bohaterom walki o niepodległość Polski.

Interesująca prelekcja w Bibliotece poświęcona Niezłomnym – Żołnierzom
Wyklętym z Mazowsza przedstawiona przez prof. Krzysztofa Jabłonkę

Złożenie kwiatów, przy symbolicznej Tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym
umiejscowionej w lesie na terenie cmentarza wojennego przy trasie
Brok – Małkinia

UROCZYŚCIE UCZCILIŚMY 228. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Z okazji obchodów kolejnej rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w programie uroczystości znalazły się: Msza Święta, składanie
wiązanek kwiatów przez delegacje, a także okolicznościowe występy uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku oraz koncert patriotyczny Zespołu ludowego „Jarzębina”.

Wesołych Świąt!
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79. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ I 9. KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Gmina Brok już od 2014 roku organizuje obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, by oddać hołd
Ofiarom tych tragicznych wydarzeń i zachować je w pamięci.
Przed Obeliskiem upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej delegacje uroczyście składają wiązanki
kwiatów i zapalają znicze pamięci w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym.

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE BROK
Obchody Święta Niepodległości w Broku miały bardzo
uroczystą oprawę. Zainaugurowała je Msza Święta w Kościele
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku w intencji Ojczyzny
o godz. 12:00. Tuż przed Mszą Świętą mieszkańcy Broku razem
odśpiewali Hymn Państwowy włączając się w ogólnopolską
akcję „Niepodległa do Hymnu!”
We Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Gminy Brok p. Markiem
Młyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy p. Sylwestrem Runo
wraz z Radnymi i Sołtysami, kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, nauczyciele i pracownicy szkół, instytucji
publicznych, przedstawiciele lokalnych środowisk, młodzież
szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy. Uroczysty charakter
Mszy podkreśliła obecność pocztów sztandarowych na czele
z pocztem sztandarowym „Solidarność”, pocztem sztandarowym
Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, oraz Szkoły Podstawowej
w Broku.
Po Mszy Świętej, wszyscy zebrani przeszli na Plac
Kościelny przed Ratusz Miejski, aby obejrzeć widowisko
patriotyczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu Publicznych
Placówek Oświatowych w Broku.
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Następnie Mieszkańcy na czele z Pocztami Sztandarowymi,
wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami miasta na
Skwer Niepodległości, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, odbyła się dalsza część obchodów. W dłoniach
uczestników marszu powiewały biało - czerwone flagi, a do ich
piersi przypięte były biało - czerwone kotyliony.
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WYDRZENIA KULTURALNE W NASZYM MIEŚCIE
ANDRZEJ RYBIŃSKI ZAŚPIEWAŁ
DLA MIESZKAŃCÓW BROKU

W niedzielne popołudnie 5 maja, Sala widowiskowa
w Broku zapełniła się gronem wielbicieli talentu i piosenek
Andrzeja Rybińskiego. Wokalista znany między innymi z takich
niezapomnianych przebojów, jak „Nie liczę godzin i lat”, „Czas
relaksu” czy „Pocieszanka” i wielu innych spotkał się z brokowską
publicznością w ramach cyklu „Spotkanie z gwiazdą”.
Przez blisko dwie godziny artysta opowiadał anegdoty
związane z jego muzyczną karierą oraz występami w zespołach
„2 plus 1” i „Andrzej i Eliza”, zdradził również jak powstawały
jego najsłynniejsze piosenki, a także jak to się stało, że zaczął
śpiewać.
Całość spotkania uzupełnił recital. Publiczność
usłyszała zarówno najnowsze, jak i te najsłynniejsze utwory
Andrzeja Rybińskiego – „Pocieszanka”, „Na dnie serca schowaj
żal”, „Czas relaksu”, „Nie płacz maleńka”, „Po sezonie”, „Dobra
miłość między nami” i „Za każdą cenę”. Przebój „Nie liczę
godzin i lat” Artysta zaśpiewał razem z publicznością.
„Spotkanie z gwiazdą” poprowadził dziennikarz radiowy
p. Marian Dachniewski.
Na zakończenie publiczność podziękowała Andrzejowi
Rybińskiemu owacją na stojąco.

Wesołych Świąt!
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UROCZYSTE OBCHODY DNIA KOBIET
W RYTMIE WŁOSKICH PRZEBOJÓW

W piątkowe popołudnie, 8 marca br. w Sali
Widowiskowej w Broku odbyły się uroczyste obchody Dnia
Kobiet, na które Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński
zaprosił wszystkie Panie z miasta i gminy Brok.
Przed uroczystością każda z przybyłych pań otrzymała pięknego tulipana, co dodatkowo podkreśliło wyjątkowy
charakter wieczoru.
Po rozpoczęciu uroczystości i złożeniu życzeń przez
p. Burmistrza przyszedł czas na występ znanego zespołu
z Łódzkiego Teatru Piosenki.
Podczas godzinnego koncertu „Ach to boskie włoskie
życie” zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać znane
wszystkim, piękne, pełne emocji i miłości włoskie przeboje
sprzed lat.
Koncert okazał się wyjątkowym wydarzeniem, które
spotkało się z gorącym przyjęciem publiczności. Przybyłe
Panie nie tylko gromko oklaskiwały artystów - ale również
tańczyły i śpiewały razem z artystami znane i lubiane piosenki.
Po koncercie p. Burmistrz zaprosił wszystkich przybyłych na
słodki poczęstunek.

GMINNY DZIEŃ MATKI W BROKU

We wtorkowe popołudnie, 28 maja w Sali Widowiskowej w Broku odbył się uroczysty koncert w wykonaniu uczniów
oraz absolwentów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku z okazji Dnia Matki. Spotkanie było okazją
by podziękować wszystkim mamom za ich pracę i trud wykonywany każdego dnia, a także za ich dobroć, ciepło i bezgraniczną miłość.
W czasie godzinnego koncertu młodzież śpiewała piosenki i recytowała wiersze skierowane do „kochanych mam”.
Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się m.in.: „Mamo”,
„List do M.”, „Dziś późno pójdę spać”, „Nie mamy nic”i wiele
innych.
Koncert upłynął w miłej atmosferze, a zgromadzona
publiczność nagrodziła wszystkich występujących gromkimi
brawami.
Na zakończenie uroczystości wszystkie obecne Mamy
zaproszone zostały na słodki poczęstunek, tort opatrzony
napisem Dzień Mamy.
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WSPOMNIENIA Z 41. DNI BROKU
I PUSZCZY BIAŁEJ !

W dniach 6 i 7 lipca 2019 roku, na Plaży miejskiej
w Broku po raz czterdziesty pierwszy odbyła się największa
impreza plenerowa w naszej gminie - Dni Broku i Puszczy
Białej. Wspaniała zabawa, bogata w liczne atrakcje dla dzieci
i dorosłych, koncerty, zabawy taneczne sprawiły, że tłumy
mieszkańców Broku i całego regionu, zdecydowało się spędzić
weekend w naszym mieście. Gwiazdami Dni Broku były takie
zespoły jak: Chucho, Luka Rosi, Miły Pan, Łobuzy, Wysokie
Stężenie Bluesa oraz Kapela Góralska Ciupaga.
Organizatorem Dni Broku i Puszczy Białej był
Burmistrz Gminy Brok oraz Biblioteka Publiczna w Broku,
a współorganizatorem - Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy Imprezy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
W sobotni poranek, tradycyjnie w ramach obchodów
Dni Broku odbył się Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza
Gminy Brok. Na plaży rywalizowało aż 14 drużyn. Najlepsi
okazali się zawodnicy: Heronimek Hubert i Pasek Maciej.
Kolejne miejsca zajęli: Urbankowski Artur i Wysocki Rafał oraz
Afanasev Monika i Afanasev Maksim.
Po południu, jako pierwsze na scenie swoje talenty
zaprezentowali uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku oraz zespół taneczny działający przy
Bibliotece Publicznej w Broku.
Następnie o godzinie 18:00 uroczystego otwarcia 41.
Dni Broku i Puszczy Białej dokonał Burmistrz p. Marek Młyński.
Tradycyjnie, podczas uroczystego otwarcia p. Burmistrz
wręczył stypendia najlepszym uczniom i sportowcom
z brokowskich szkół oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.
Nagrodzeni zostali: Julia Sztandera - Prymus Publicznego
Gimnazjum w Broku, Cezary Kruk – Prymus klasy VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku oraz Szymon
Macioch – Najlepszy Sportowiec Publicznego Gimnazjum
w Broku i Klaudia Dyoniziak - Najlepszy Sportowiec
Publicznej Szkoły Podstawowej w Broku. Słowa podziękowań
zostały też skierowane do p. Joanny Ciskowskiej Dyrektora
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, którego
młodzież szkolna została nagradzana.
Ponadto p. Burmistrz uhonorował statuetką
szczególnie zasłużonego mieszkańca naszej Gminy
p. Hieronima Pakulskiego weterana walk o niepodległość
Ojczyzny, represjonowanego przez służby specjalne
Polski Ludowej, za krzewienie postaw patriotycznych
i upowszechnianie wiedzy o historii.
Po oficjalnej części uroczystości na scenie pojawiły
się gwiazdy muzyki tanecznej. Cykl koncertów rozpoczęły
latynoamerykańskie rytmy zagrane przez zespół Chucho.
Zaraz po nim wystąpili Luka Rosi i Miły Pan, którzy porwali
publiczność do wspólnej zabawy. Niekwestionowaną gwiazdą
sobotniego wieczoru był zespół Łobuzy, który przyleciał na
koncert helikopterem. Ponad godzinny koncert zgromadził
kilkutysięczną publiczność. Po udanym występie zespół
rozdawał licznie zgromadzonym fanom autografy.
Wieczór zakończyła dyskoteka połączona z wyborem
Miss i Mistera Plaży, które przeprowadzili Przemek „Sas”
Sasowski oraz Paweł „Pawelec”, doskonale wszystkim znani
prezenterzy z Radia Vox Fm i Eska.
Kolejny dzień Dni Broku - niedziela, 7 lipca była
również wypełniona licznymi atrakcjami. Od wczesnych godzin
porannych nad rzeką Bug odbywały się zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza Broku. Na boisku szkolnym siedem
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Fotorelacja z Dni Broku
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drużyn próbowało swoich sił w Turnieju piłki nożnej o Puchar
Burmistrza Broku. Najlepszą drużyną okazała się „Dream Team”,
drugie miejsce zajęła drużyna „Potężne Santosy”, a trzecie
miejsce przypadło drużynie „Team Nevada”.
W Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku została
odprawiona Msza Święta w intencji Mieszkańców Miasta
i Gminy.
Tradycyjnie po południu, na scenie odbył się przegląd
muzyki ludowej i biesiadnej z udziałem zespołów z sąsiednich
miast i gmin. Na brokowskiej scenie wystąpiły: Zapominajka,
Cyganeria, Sadowianki, Małkinianka, Retro Band, Świtanki,
Nadbużanie, Wyszkowiacy, oraz nasza brokowska Jarzębina.
Znane utwory ludowe śpiewali nie tylko wykonawcy, ale też
publiczność, której występy przypadły do gustu.
Wręczone zostały także nagrody najlepszym
czytelnikom Biblioteki Publicznej w Broku. W kategorii
dzieci i młodzież nagrody otrzymali: Karol Bejzemski,
Jakub Brzostek, Paulina Młynarczuk, Patryk Chrzanowski,
Łucja Jasionek, Klaudia Jasionek, Aleksandra Paluch
i Olga Borowa. W kategorii osób dorosłych: p. Józefa Millak,
p. Grażyna Ambroziak oraz p. Krystyna Zdziarska.
Jak na rodzinną niedzielę przystało, przez całe
popołudnie odbywały się także animacje dla dzieci, które
zabawiały m.in. Pszczółka Maja i Konik Polny – Filip.
Część koncertową niedzielnego popołudnia rozpoczął
łochowski zespół Wysokie Stężenie Bluesa, grający muzykę
rockowo-bluesową. Aranżacje znanych przebojów, a także
własne kompozycje zespołu wszystkim przypadły do gustu
zgromadzonym na plaży. Tego dnia gwiazdą wieczoru była
Kapela Góralska Ciupaga - finaliści programu „Mam Talent”.
Połączenie melodii ludowych i muzyki folkowej, sprawiły,
że brokowska publiczność bawiła się doskonale podczas
koncertu.
Ten ostatni dzień świętowania w Broku zakończyła
dyskoteka pod gwiazdami, z największymi hitami z list
przebojów, którą zafundował publiczności Dj Rawa. Chętnych
do zabawy jak zawsze nie brakowało.
Jak co roku Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji
towarzyszących imprezie, a były to m.in.: gry, konkursy,
animacje, turnieje sportowe, a także piknik edukacyjny „Cud
Miód” z warsztatami robienia świec z wosku pszczelarskiego.
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Nie zabrakło też wesołego miasteczka, przejażdżki na kucykach
oraz licznych straganów z rękodziełem i wieloma innymi
atrakcjami. Imprezie, jak co roku, towarzyszyły liczne stoiska
promocyjne, w tym stoisko Urzędu Miasta i Gminy Brok,
które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, Komendy
Powiatowej Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Banku
Spółdzielczego.
Wszyscy zgromadzeni bawili się doskonale, a sprzyjała
temu wspaniała pogoda oraz bogaty program wypełniony
licznymi koncertami, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi,
zabawami tanecznymi i atrakcjami rodzinnymi. Do zobaczenia
na kolejnych, tym razem 42. Dniach Broku i Puszczy Białej
w 2020 roku.
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PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
atrakcyjności tegorocznych Dni Broku i Puszczy Białej! Przede
wszystkim dziękujemy Sponsorom, których przedstawiamy
Państwu poniżej:
● FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok,
● Firma Transportowo- Usługowa Mirosław Przesmycki,
Małkinia Górna,
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAR Maria Jolanta
Kacprzycka, Brok,
● Smażalnia Ryb MIĘTUS Kamil Kazimieruk, Brok,
● Centrala Banku Spółdzielczego, Ostrów Maz.,
● Firma Usługowo- Handlowa, Andrzej Użarowski, Brok,
● DOMOST Sp. Małkinia,
● INTERCHEMALL Zespół Młynów, Jelonki,
● GROMET Andrzej Grądzki, Brok,
● Dom Wczasowy NADRZECZE Krzysztof Jóźwik, Brok,
● Firma Handlowo- Usługowa Marta Bazelak, Ostrów Maz,
● STAGE-TECH Hubert Brzostek, Laskowizna,
● Sklep Spożywczo- Przemysłowy, Jan Derlatka, Brok,
● Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLAST-FOL
Mieczysław Winecki, Brok,
● Anna i Andrzej Gajewscy, Brok,
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BROMAT,
Stefan Brzostek, Brok,
● PARO Paweł Parapura, Błędnica,
● Zakład Remontowo- Budowlany, Waldemar Brzostek,
Ostrów Maz,
● Internet i Telewizja Światłowodowa
Wojciech Stefańczyk, Brok,
● Zakład Prod. Handlowy Marek Rosiński, Brok,
● Usługi Rolnicze i Ogrodnicze Stanisław Owczarek, Brok,
● Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych
GEOMETRA Marek Tomiczak, Ostrów Maz,
● Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK,
Grażyna Strąk, Brok,
● Handel Artykułami Rolno-Spożywczymi
Sławomir Suchcicki, Brok,
● MATERBIUR, Robert Niedźwiecki, Łódź,
● Produkcja Piekarnicza i Sklep Spoż.- Piekarn.
Jacek i Maciej Socik, Brok,
● Kosztorysowanie i Nadzorowanie Robót
Ogólnobudowlanych Marek Kruk, Brok,
● Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wanda Figat, Laskowizna,
● SZAFOMANIA Patrycja Krzak, Ostrów Maz.,
● Firma SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Kaczkowo Stare,
● Zdzisław Socik, Brok,
● ZIELENIAK Agnieszka Szołkowska, Brok,
● Teresa Domasik, Warszawa,
● Tartak Usługowo- Handlowy Henryk Brzostek, Brok,
● Sklep Wędkarski KASKADA Andrzej Kulesza, Brok,
● Kwiaciarnia STOKROTKA, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
MEGA BEAUTY Bożena Młyńska, Ostrów Maz,
● Firma Usługowo-Handlowa WIKTORIA – Justyna
Olszewska-Gut, Brok,
● Firma ROLSTAL Pawłowski Sp z o.o., Ostrów Maz.,
● FPHU NEON Paweł Zyśk, Brok.
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II GMINNY DZIEŃ SENIORA W BROKU

Brokowscy Seniorzy spotkali się w Sali Widowiskowej, aby uczcić Dzień Seniora. Były życzenia,
tort i wspólna zabawa. Do tańca zapraszał Łódzki Teatr
Piosenki.
W sobotę, 19 października 2019r. odbyło się uroczyste
spotkanie, na które zostali zaproszeni Seniorzy z Miasta
i Gminy Brok. To niezwykłe wydarzenie, zgromadziło w Sali
Widowiskowej w Broku wielu Seniorów. Życzenia wszystkim
Seniorom złożył Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński.
Tego wieczoru królowała najlepsza muzyka światowa.
Artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki zabrali Seniorów
w podróż po muzycznym świecie znanych i lubianych przebojów. Wykonywali utwory w języku francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim a nawet włoskim. Śpiewali także piosenki cygańskie,
żydowskie i polskie. Występ artystów z Łodzi publiczność
nagrodziła gromkimi brawami. Nie mogło oczywiście zabraknąć
bisów. Po koncercie przyszedł czas na wspólny tort, upieczony
specjalnie z okazji Gminnego Dnia Seniora. Jego uroczyste
pokrojenie przez Panie z Klubu Seniora zakończyło część
oficjalną uroczystości, po której przyszedł czas na potańcówkę
przy muzyce „puszczanej z taśmy”. Do tańca nikogo nie trzeba
było namawiać, parkiet wypełniony był po brzegi. W krótkich
przerwach był czas na rozmowy, przekąski i łyk zimnej wody.
Seniorzy pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił
witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia
razem, radość ze wspólnej zabawy, a także fakt, że się o nich
pamięta.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Gminy
Brok, Biblioteka Publiczna w Broku oraz Klub Seniora w Broku.
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HISTORYCZNE ZAPRZĘGI KONNE W BROKU
Po raz kolejny piękna - wyjątkowa sceneria Broku stała
się magnesem dla organizatorów niecodziennego wydarzenia.
Otóż w dniu 12 października Polskie Towarzystwo Powozowe
oraz Burmistrz Gminy Brok, w centrum miasta zorganizowali
wielką paradę powozów, gdzie można było zobaczyć zabytkowe
zaprzęgi konne powożone przez wiodących polskich uczestników
krajowych i międzynarodowych konkursów tradycyjnego powożenia.
Licznie przybyła publiczność z terenu Broku i nie
tylko podziwiała piękne konie szlachetnych ras, stroje z epoki
oraz oryginalne, zabytkowe powozy. Historyczny charakter
wydarzenia podkreślało nieprzypadkowo wybrane miejsce,
gdzie zabytkowe budynki Broku, w tym Ratusz Miejski i Kościół
parafialny, z rosnącym wokół niego starodrzewem stanowiły
jego dopełnienie. Złota polska jesień nadała wydarzeniu
pięknych - naturalnych barw i zachęcała uczestników oraz publiczność do aktywnego udziału w pokazie, a także zadawania wielu pytań organizatorom dotyczących koni i ich
nietuzinkowych powozów.
Pokazom towarzyszył komentarz Prezesa Polskiego
Towarzystwa Powozowego p. Andrzeja Novaka Zemplińskiego.
Kulminacyjnym punktem wydarzenia był konkurs
dla publiczności, która mogła wybrać najładniejszy powóz.
Spośród krążącego wokół Placu Kościelnego korowodu zabytkowych, sportowych, stylowych i współczesnych zaprzęgów,
od jednokonnego po czterokonne, wybrany został powóz typu
„Milord” p. Michała Żarnawskiego, ze stajni w Broku.
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WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA SZTABOWO-TERENOWE PK. BUG 2019 W BROKU
W dniu 28 września br. na terenie ośrodka agroturystycznego Binduga oraz plaży miejskiej w Broku odbyły się
ćwiczenia dowódczo – sztabowe pod kryptonimem BUG 2019
organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Celem ćwiczenia Bug 2019 było sprawdzenie znajomości procedur postępowania podczas powodzi, w tym uruchamiania Sił Zbrojnych do wsparcia administracji publicznej
w sytuacji wystąpienia powodzi, praktyczne zapoznanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze sposobem umacniania
wałów przeciwpowodziowych oraz sprawdzenie wydajności
sprzętu przeznaczonego do walki z powodzią będącego
w zasobach magazynów przeciwpowodziowych.

IV GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BROK
W niedzielę, 24 marca 2019 r. o godz. 13:00 w hali
sportowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych
w Broku odbył się IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Gminy Brok. Organizatorami zawodów sportowych
byli Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Dyrektor
Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. Joanna
Ciskowska.
W turnieju udział wzięło 7 drużyn. Były to drużyny:
Urzędu Gminy w Broku, Zespołu Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku, Rady Rodziców przy ZPPO w Broku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, Komendy Powiatowej
Policji w Ostrowi Mazowieckiej KP „Orły”, Autoservice z Broku,
PLAST-FOL z Broku.
Sędzią turnieju był p. Arkadiusz Borowy.
Po sześciogodzinnych zmaganiach Gminny Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza zakończył się zwycięstwem
drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku. Drugie miejsce
zajęła drużyna PLAST-FOL z Broku, trzecie miejsce przypadło
drużynie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej
KP „Orły”.
Przez cały turniej drużyny dopingowała grupa czirliderek z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku
oraz przybyła widownia.
Po zakończeniu rozgrywek sportowych Burmistrz
p. Marek Młyński wręczył zwycięskim drużynom puchary,
medale oraz pamiątkowe dyplomy.
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GMINA BROK STATYSTYCZNIE W ROKU 2019
Na terenie Gminy Brok wg stanu na koniec listopada br.
liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2763 oraz
na pobyt czasowy 45 osób.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
przedstawia się następująco:
1.
Miasto Brok – 1921;
2.
Bojany – 78;
3.
Laskowizna – 162;
4.
Puzdrowizna – 156;
5.
Kaczkowo Nowe – 220;
6.
Kaczkowo Stare – 271.
Strukturę liczby mieszkańców na przełomie lat 2017- 2019
przedstawia poniższy wykres.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Broku zarejestrowano
27 ślubów konkordatowych oraz 10 ślubów cywilnych, w tym
4 udzielonych poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.
Ponadto na terenie Gminy Brok odnotowanych zostało
25 urodzeń oraz 31 zgonów.
Liczba zdarzeń począwszy od roku 2017 wskazuje,
iż na terenie miasta i gminy Brok występuje ujemny przyrost
naturalny.
Liczba zdarzeń w Urodzenia
poszczególnych
latach
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Brok w 2019 r. wykonywał swoje stałe zadania związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną, a w szczególności polegające na dostarczaniu uzdatnionej wody mieszkańcom,
odbiorem nieczystości stałych i płynnych, budowie przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz naprawą i remontem
dróg gminnych i czyszczeniu chodników. Na terenie miasta
i gminy dbał o utrzymanie w czystości obiektów użyteczności
publicznej, zieleni, skwerów, ciągów pieszych i parkingów,
a w razie potrzeby wykonywał niezbędne remonty bądź też
usuwał powstające awarie. Ważniejszymi inwestycjami w 2019
roku realizowanymi przez Referat Gospodarki Komunalnej były:
-
budowa nawodnienia na skwerze przy Placu Kościelnym
w Broku, pozwalającym na utrzymanie trawników i rabat
kwiatowych w pięknej zielonej scenerii,
- posadzenie drzewka świerkowego - choinki, przed Ratuszem
Miejskim,
- wykonanie remontu chodnika z płyt chodnikowych 35x35x5
na ulicy Brzostowej,
-
skruszenie gruzu betonowego wykorzystywanego na
podbudowę remontu ulic, a także naprawiono wiele dróg
gminnych i dojazdowych do pól,
-
na terenie miasta wykonano kilkanaście przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w celu poprawy infrastruktury
technicznej i sanitarnej miasta,
- budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej
na ul. Czuraj wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego
i montażu zbiornika do odbioru ścieków,

1 405

Liczba mieszkańców ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2019

-
rozbiórka budynków gospodarczych na działce przy Placu
Kościelnym 6 wraz z uporządkowaniem terenu,
- odwodnienie dróg gminnych, poprzez budowę i odmulenie
rowów przydrożnych, usunięcie zbędnych drzew i krzewów
łącznie z wyrównaniem poboczy,
- w okresie zimowym utrzymaniem przejezdności ulic,
dróg i chodników oraz ogrzewaniem budynków gminnych,
- na bazie referatu gospodarki komunalnej dokonano
niezbędnych napraw maszyn i sprzętu służącego do obsługi
komunalnej miasta i gminy.
Referat Gospodarki Komunalnej uczestniczy także,
przy realizacji innych inwestycji gminnych służąc swoją radą
i pomocą. Podczas organizowanych co rocznych imprez
kulturalnych o charakterze rozrywkowym czy patriotycznoreligijnym czynnie wspiera te zadania, współpracuje również
z pozostałymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy.
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INFORMACJE PODATKOWE NA 2019 R.
Stawki podatkowe w gminie Brok obowiązujące
na 2019 r.: od 1 m² powierzchni gruntu:

a) 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,71zł,
b) 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– 4,50 zł od 1 ha,
c) 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego –0,45 zł,
d) pozostałych – 0,26 zł,
e) 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł,
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1. mieszkalnych – 0,65 zł,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2. 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej- 18,20 zł,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,17 zł,

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,90 zł,
5. budynki pozostałe lub ich części:
a) 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 7,40 zł,
b) szopy, składy, garaże – 4,05 zł,
c) inne niż wymienione pod lit. b – 7,30 zł,
6. 
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Ilość decyzji wymiarowych ustalających i określających
zobowiązania podatkowe oraz zmieniających zobowiązania
podatkowe - 2089.
Ilość wysłanych upomnień - 127.
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 20.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W BROKU
Tradycyjnie jak co roku, korzystając z zaproszenia
Burmistrza Marka Młyńskiego, najmłodszych mieszkańców
z terenu Miasta i Gminy Brok odwiedził Święty Mikołaj.
IX Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się
w niedzielę, 8 grudnia br. w Zespole Publicznych Placówek
Oświatowych w Broku.
Organizatorem spotkania był Burmistrz Gminy Brok
p. Marek Młyński, który punktualnie o godzinie 14:00 powitał
wszystkich zebranych, życząc dzieciom udanej zabawy, a także
przedstawił 25 sponsorów tegorocznej akcji, dzięki którym
możliwe było przygotowanie blisko 300 świątecznych paczek.
Bezpośrednio po oficjalnej części spotkania swoje
umiejętności zaprezentował zespół taneczny dziecięcomłodzieżowy działający przy Bibliotece Publicznej w Broku.
Przed przybyciem Świętego Mikołaja najmłodszych zabawiał
zespół animacyjny „Animato” z Białegostoku. Wśród
przygotowanych atrakcji, znalazło się, jakże lubiane przez
najmłodszych malowanie twarzy, które wykonywała Dominika
Potomska „Animacje w Krainie Czarów” z Ostrowi Mazowieckiej.
Ponadto organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania
stoisko twórczości kreatywnej, gdzie najmłodsi puszczając
wodzę fantazji tworzyli prace plastyczne o tematyce świątecznej,
w tym także ozdoby choinkowe.
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Tak duże przedsięwzięcie mogło się odbyć przy znaczącym
udziale i hojności niżej wymienionych sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy:
• FLORAD Krzysztof Zawistowski, Brok,
• DOMOST Sp. z o.o., Małkinia,
• Renata Kuczyńska, Leoncin Stanisławów,
• PHU s.c. NIEDZIELSKI Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
Ostrów Maz.,
• Firma PARO Paweł Parapura, Błędnica,
• Centrala Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz.,
• GROMET Andrzej Grądzki, Brok,
• Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Brzostek,
Ostrów Maz.,
• Andrzej i Sławomir Wrochna, Brok,
• Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK
Grażyna Strąk, Brok,
• Sklep Spożywczy Jan Derlatka, Brok,
• Stefan Brzostek, Brok,
• NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Andrzej Gajewski, Brok,
• Andrzej Domasik, Brok,
• Zakład Robót Budowlano -Drogowych Tomasz Dawidowski,
Ostrów Maz.,
• Ewa i Andrzej Użarowscy GRACJA, Brok,
• Sklep Spożywczo- Przemysłowy Wanda Figat, Laskowizna,
• Kosztorysowanie i Nadzór Robót Ogólnobudowlanych
Marek Kruk, Brok,
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Brokowiak

• Teresa i Zdzisław Domasik, Warszawa,
• Sklep ZIELENIAK Agnieszka Szołkowska, Brok,
• MATERBIUR Robert Niedźwiecki, Łódź,
• Handel Artykułami Rolno- Spożywczymi Sławomir Suchcicki,
Brok,
• Sylwia i Paweł Brzostek, Brok,
• Kwiaciarnia STOKROTKA, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
MEGA BEAUTY Bożena Młyńska, Ostrów Maz.,
• Firma SOB-BRUK Andrzej Sobieski, Brok.

Biblioteka Publiczna w Broku
zaprasza na

Wspólne

Kolędowanie
w Bibliotece

W programie:

Przedstawienie teatralne "O raju"
dziecięcej grupy teatralnej z Broku
Koncert Zespołu Ludowego "Jarzębina"
Recital Anny Melchner
28 grudnia 2019r.
Sobota
godz. 17:00

Żywa Szopka
Bożonarodzeniowa
w broku
Burmistrz Gminy Brok
oraz Biblioteka Publiczna w Broku
zapraszają do odwiedzenia Szopki
W DNIACH 20, 21, 22 GRUDNIA
W GODZINACH 11:00 - 18:00
NA PLACU KOŚCIELNYM

Wesołych Świąt!
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