
1  

Gminy 

Brok 

Biuletyn
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życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy i ich 
Gościom radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku 
przy rodzinnym stole oraz pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym.
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bom potrzebującym i star-
szym.

  Nieruchomość ta według 
umowy będzie przeznaczona 
na cele związane z prowadze-
niem ośrodka wsparcia dla 
osób potrzebujących. W przy-
padku niewywiązania się pod-
miotu ze strony Dzierżawcy 
umowa zostanie rozwiązana 
w trybie natychmiastowym.

W chwili obecnej trwają 
prace adaptacyjne wykony-
wane przez Stowarzyszenie 
„Kardia”. Opłaty za dzierżawę, 

oraz partycypacja w kosz-
tach ogrzewania tego obiektu 
stanowią dodatkowy wpływ 
środków finansowych do 
budżetu gminy. W momen-
cie zakończenia adaptacji 
pomieszczeń i rozpoczęcia 
działalności przez Stowa-
rzyszenie „Kardia” zawarta 
zostanie nowa umowa dzier-
żawy, na podstawie której 
zwiększy się wpływ środków 
do budżetu gminy.

informacje Burmistrza Gminy | inwestycje w Gminie

Nasze działania, przed-
sięwzięcia, plany i zamiary 
mają na celu poprawę jakości 
 życia w naszej  Gminie.  
Robimy wszystko, aby speł-
niać oczekiwania Mieszkań-
ców. Staramy się czynić to w 
sposób racjonalny i przejrzysty. 
Każdy nasz zamiar dotyczący 
inwestycji musi być podparty 
możliwością dofinansowania 
z zewnątrz. Uruchamiamy w 

szczególności takie inwesty-
cje, na które przeznaczone są 
jakiekolwiek dotacje, a te nigdy 
nie pokrywają inwestycji w stu 
procentach. Poziom udziału 
własnego Gminy z każdym 
rokiem wzrasta, sięgając w wielu 
przypadkach 70% przedsię-
wzięcia. Inwestycje konieczne, 
nie cierpiące zwłoki czy też 
dające duże oszczędności wyko-
nujemy ze środków własnych. 

Gmina Brok wydzierżawiła na czas określony część nierucho-
mości znajdującą się na pierwszym piętrze budynku położo-
nego w Broku przy ulicy Dąbrowskiego 6A. 

W 2012 roku Gmina realizowała szereg inwestycji w zakresie 
infrastruktury gminnej polegających na wykonaniu robót bu-
dowlanych oraz na przygotowaniu dokumentacji projektowej do 
celów realizacji zadań w 2013 roku i w latach następnych.

W związku z  wie loma 
 nieprawidłowościami wszyst-
kie zaistniałe problemy i nie-
dogodności proszę kiero-
wać i wyjaśniać w Starostwie 
Powiatowym, Wydział Geo-
dezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami w Ostrowi 
Mazowieckiej, ul. 3-Maja 
51 p.4; tel. (0-29) 6457130, 
6457131.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, 
to największym problemem jest 
stan dróg gminnych. Uporali-
śmy się z oświetleniem, kilka 
dróg zostało wyremontowa-
nych, ale to kropla w morzu 
naszych potrzeb.  Możliwo-
ści w zakresie dofinansowania 
budowy dróg gminnych są 
bardzo małe. Szukamy więc 
oszczędności i możliwości 
realizacji tych przedsięwzięć 
ze środków własnych Gminy. 
Szanowni Państwo, biorąc 
pod uwagę to wszystko czego 
dokonaliśmy przez dwa lata, 
daje nadzieję na konstruktywną 
realizację planów i zamiarów, 
o których przeczytacie w tym 

wydaniu Brokowiaka.
Jednocześnie zapewniam 

Państwa, że dołożę wszelkich 
starań, aby potrzeby mieszkań-
ców były priorytetem w moich 
działaniach, bo to Wy Drodzy 
Mieszańcy jesteście dla mnie 
najważniejsi. Zawsze ze szcze-
gólną uwagą i pokorą wysłu-
chuję waszych porad, spostrze-
żeń i problemów. 

To Wy Drodzy Mieszkańcy 
jesteście inicjatorami wielu 
moich trafnych poczynań 
i zamierzeń, za co serdecznie 
dziękuję.

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Gminy

Marek Młyński

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej od roku 2012 
prowadzi na terenie powiatu weryfikację ewidencji gruntów 
i budynków . Takie prace odbywają się w naszej Gminie. 

BurmiStrZ Gminy

Weryfikacja ewidencji gruntów i 
budynków

Gmina Brok reprezento-
wana przez Burmistrza Pana 
Marka Młyńskiego informuje, 
iż wydzierżawiła na czas okre-
ślony tj. od 31 maja 2012 r. 
do 31 maja 2017 r. Stowarzy-
szeniu Pomocy Bezradnym 
„Kardia” z siedzibą: 00-578 
Warszawa, ul. Stefanii Sem-
połowskiej 3 m. 15, wpisanym 
do Krajowego Rejestru Są-

dowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. War-
szawy, XII Wydział Gospodar-
czy, pod nr KRS: 0000385157, 
REGON:  142989268; część 
nieruchomości znajdującą się 
na pierwszym piętrze budynku 
położonego w Broku przy ul. 
Dąbrowskiego 6A.

Działalnością statutową sto-
warzyszenia jest pomoc oso-

Dzierżawa części budynku po byłym ośrodku zdrowia

Szanowni Mieszkańcy!
Głównym celem opracowania tej edycji Brokowiaka jest 

przedstawienie Państwu szeregu informacji dotyczących na-
szej gminy. Mam nadzieję, że poruszone w nich tematy prze-
czytacie Państwo z zainteresowaniem. 

BurmiStrZ Gminy

Inwestycje w Gminie Brok

Przebudowa dróg
W ubiegłym roku wykonana 

została nawierzchnia z kostki 
brukowej na ul. Ostrowskiej                  
oraz na części ul. Błotnej 
w Broku. Pozostała część in-
westycji na ul. Błotnej wyko-

nana zostanie do końca kwiet-
nia bieżącego roku. Koszt 
wykonania nawierzchni na 
tych ulicach wyniesie 409745 
zł. W celu realizacji kolej-
nych inwestycji drogowych 
w Broku został opracowany 
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inwestycje w Gminie 

projekt przebudowy ul. Na-
rutowicza i Pułtuskiej wraz 
z częścią Placu Szkolnego. 
Obecnie trwają również prace 
nad opracowaniem projektu 
na przebudowę ul. Wyzwole-
nia oraz części ul. Strażackiej  
i ul. Wójcickiego.  W tym roku 
planowana jest także moder-
nizacja drogi powiatowej  
w miejscowościach Laskowi-
zna i Puzdrowizna. Gmina 
będzie  współfinansować  
wykonanie tej inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji
Od sierpnia 2012 r. na 

Placu Kościelnym w Broku 
budowana była sieć kanalizacji  
sanitarnej. Wykonawcą inwe-
stycji był ZGKiM w Broku. 
Prace budowlane zgodnie  
z decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  
w  Wa r s z a w i e  z o s t a ł y  
poprzedzone badaniami ar-
cheologicznymi przeprowa-
dzonymi przez Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Pol-
skich Oddział w Warszawie.  
Inwestycja realizowana była 
ze środków własnych Gminy,  
a całkowity jej koszt to 354824 
zł.  Wybudowane zostało 
ok. 350 mb sieci kanalizacji  
sanitarnej, przepompownia 
oraz przyłącza do budynków.  
Rozbudowa s ieci  umoż-
liwi wykonanie w kolejnych  
latach jej dalszych odcinków na  
ul. Rybackiej i ul. Spokojnej.  
Budowa sieci kanalizacyjnej 
pozwoliła na całkowite uzbro-
jenie terenu Placu Kościelnego 
i w roku bieżącym zgodnie  
z podpisaną umową dnia 22 
września 2011 r. z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego w War-
szawie  Gmina rozpocznie  
realizację zadania pn. „Remont  

Placu Kościelnego w miejsco-
wości Brok”. Zadanie będzie 
dofinansowane w ramach 
środków unijnych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. Planowane dofi-
nansowanie ze środków unij-
nych wyniesie 303 296,00 zł, 
przy planowanym całkowitym 
koszcie inwestycji 680167,59 
zł. Obecnie trwa procedura 
przetargowa w celu wyłonie-
nia wykonawcy robót. 

Obecnie Gmina Brok ocze-
kuje na podpisanie umowy o 
dofinansowanie środków unij-
nych dla inwestycji pn. „Roz-
budowa systemu gospodarki 
ściekowej w gminie Brok”. 
Uchwałą Nr 2133/202/12 Za-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego z dnia  15.10.2012 
r. Gmina Brok została ujęta na 
liście rankingowej gmin, które 
otrzymały dofinansowanie. 
Wniosek złożony został w ra-
mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013 
działanie „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”. Planowany koszt całko-
wity zadania 5.852.102,87 zł  
w tym przyznane środki unijne 
– 3.448.254,00 zł. Inwestycja 
realizowana będzie dwueta-
powo: w I etapie rozbudowana                                                
i doposażona zostanie oczysz-
czalnia ścieków w Broku tj. 
dobudowany zostanie drugi 
reaktor oczyszczalni, rozbu-
dowany będzie budynek stacji, 
zakupiony będzie nowy sprzęt  
w tym nowy samochód ase-
nizacyjny. W II etapie pla-
nowana jest rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na te-
renie miasta Brok ( ul. Sien-
kiewicza, ul. Mickiewicza, ul. 
Reymonta, ul. Traugutta, ul. 
M. Konopnickiej, ul. Szeroka, 

ul. Dąbrowskiego) oraz wy-
budowanych zostanie 28 szt. 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
Modernizacja oświetlenia

W grudniu ubiegłego roku  
na terenie całej Gminy wy-
konana została modernizacja 
istniejącego oświetlenia ulicz-
nego. Łącznie wymieniono 
440 punktów świetlnych na 
nowe, energooszczędne. Inwe-
stycja kosztowała  345.773,09 
zł, z czego dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie wyniosło: dotacja 100.000 
zł. Dzięki realizacji tej inwe-
stycji oszczędności na kosz-
tach oświetlenia ulicznego  
wyniosą ok. 40%.

Remont budynku Urzędu 
Gminy

W roku 2012 r. wykonany 
został częściowy remont  
budynku Urzędu Gminy.  
Wyremontowano pomiesz-
czenia biurowe na parterze 
budynku, całkowicie prze-
budowano łazienki, wymie-
niono instalację elektryczną  
i centralnego ogrzewania oraz 
całą sieć teleinformatyczną. 
Prace remontowe obejmowały 
również docieplenie poddasza 
i wymianę pokrycia dacho-
wego oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych wraz z wyko-
naniem elewacji. Na realiza-
cję robót związanych z docie-
pleniem budynku pozyskane  
zostały środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Prace remontowe zostały 
również w ubiegłym roku 
przeprowadzone w Zespole 
Publicznych Placówek Oświa-
towych w Broku. Docieplono 
oraz wymieniono pokrycie  
dachowe na sali gimnastycz-
nej oraz łączniku pomiędzy 
budynkiem sali i szkoły.

W poprzednim roku udało 
się również pozyskać w ramach 
środków unijnych kilka mniej-
szych dotacji np. w ramach 
PROW 2007-2013 działa-

nie 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju – małe pro-
jekty– zrealizowano projekt 
pn. Poprawa wizerunku tu-
rystycznego obszaru LGD  
poprzez rozbudowę inf ra-
struktury turystycznej – kwota 
dofinansowania 9.380,00 zł 
oraz projekt pn. Organizacja 
XXXIII Dni Broku i Puszczy 
Białej kwota dofinansowania 
17.844,89 zł.  

Plany na przyszłość
 W celu kontynuowania 

rozwoju infrastruktury mia-
sta i gminy Brok planowane 
są kolejne duże inwestycje.  
W styczniu 2012 r. podpisana 
została umowa na dofinanso-
wanie realizacji zadania pn. 
Remont budynku z przezna-
czeniem na siedzibę Biblioteki 
Publicznej w Broku (budynek 
po domu kultury).  Wniosek 
złożony w ramach środków 
unijnych PROW 2007-2013 
działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”. Planowany koszt ogólny 
operacji: 344.849,84 zł brutto 
w tym kwota dofinansowania 
w ramach środków unijnych 
167.840,00 zł. 

Trwają prace nad ukończe-
niem dokumentacji projekto-
wej związanej z budową stacji 
uzdatniania wody w Kaczko-
wie Starym oraz sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach 
Kaczkowo Stare, Kaczkowo 
Nowe i ul. Zamoście oraz 
część ul. Czuraj w Broku. 
Obecnie prowadzone jest 
przez Starostwo Powiatowe 
w Ostrowi Maz. postępowa-
nie  w celu wydania decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

Opracowane zostały rów-
n ież  p ro j ek t y  związ ane  
z modernizacją budynków:  
budynku po Domu Kultury 
przy ul. Pułtuskiej oraz bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Kaczkowie Starym, celem 
wzrostu efektywności energe-
tycznej obiektów. Planowane 
jest wykonanie docieplenia 
ścian zewnętrznych, stropoda-
chów, modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania oraz 
instalacji  ciepłej wody. 
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nywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompeten-
cje kluczowe w szkołach pod-
stawowych”. Projekt zakłada  
realizację 200 godzin zajęć  
pozalekcyjnych z zakresu: 
ITC, przedmiotów przyrodni-
czo-matematycznych, języków 
obcych, oraz zajęć sportowo-
wychowawczych. Z dodatko-
wych zajęć w ramach projektu 
skorzysta 25 uczniów. Kilka-
dziesiąt uczniów wzięło też 
udział w projekcie finanso-
wanym przez Urząd Gminy 
Brok – „Talent – inwestycja 
w przyszłość” – w ramach, 
którego uczniowie szkoły  
od stycznia 2013 roku mają 
możliwość poznania nowych 
technik plastycznych od pod-
staw. Jak do tej pory odbyły 
się między innymi warsztaty 
rzeźby w glinie, tworzenia bi-
żuterii, malarstwa pastelami 
olejnymi i rysunku. Dużym 
zainteresowaniem uczniów 
cieszyły się też warsztaty eko-
logiczne, dzięki którym po-
wstały wyznaczone miejsca 
do segregacji śmieci i zbioru 
makulatury w szkole. Bogata 
oferta zajęć pozalekcyjnych 
cieszy się ogromnym po-
wodzeniem wśród uczniów,  
którzy bardzo chętnie zapisują 
się na nie, co jest dowodem na 
dobry kierunek działań pro-
edukacyjnych, których efekty 
przełożą się na wizerunek nie 
tylko placówki, ale i całego  
regionu. 

Nowy kierunek rozwoju 
szkoły nadały także liczne 

wycieczki i prelekcje eduka-
cyjne, które odbyły się w obec-
nym roku szkolnym. Ucznio-
wie mieli możliwość poznania 
nowoczesnych myśli i tech-
nologii podczas wycieczki do 
Centrum Nauki Kopernik,  
z którego wrócili pełni zapału  
i motywacji. Dzięki dofinan-
sowaniu Urzędu Gminy, po 
raz pierwszy aż 46 uczniów 
mogło wziąć udział w feriach 
zimowych, które spędzili  
w górach. Uczniowie placówki 
aktywnie uczestniczyli rów-
nież w wielu przedsięwzię-
ciach pozaszkolnych, takich 
jak uczczenie rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego 
oraz obchody świąt narodo-
wych. 

To zaledwie część inwesty-
cji, jaka jest planowana w Ze-
spole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Broku, a które 
zapowiada dyrekcja szkoły.  
W najbliższych miesiącach 
planowany jest kolejny wyjazd, 
tym razem w ramach zielonej 
szkoły do miejsc posiadających 
szczególne walory przyrodni-
cze. Jednak wielu z inwestycji 
nie udałoby się zrealizować 
gdyby nie wsparcie finansowe 
Urzędu Gminy i Nadleśnic-
twa Ostrów Mazowiecka,  
za co należą im się ogromne 
podziękowania. 

Sukcesy i osiągnięcia
 O słuszności podjętych 

działań w szkole w Broku 
może świadczyć nie tylko  
zadowolenie uczniów, ale 
przede wszystkich chęć dzia-
łania, motywacja do nauki,  

Zmiany w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku
Od kilku miesięcy w Zespole Publicznych Placówek Oświa-

towych w Broku prowadzone są działania, których celem jest 
uatrakcyjnienie procesu nauczania przez zwiększenie ilości 
projektów edukacyjnych, wzbogacenie zasobów szkolnych, 
za czym idzie wzrost poziomu kształcenia oraz rewitalizacja 
pomieszczeń, które odgrywają kluczową rolę dla podopiecz-
nych placówki. Wszystko to dla nich właśnie, najmłodszych 
mieszkańców gminy, którzy stanowią o przyszłości Broku,  
a zwiększone możliwości edukacyjne najmłodszych to prze-
cież stabilny rozwój i inwestycja na lata. Stąd potrzeba zmian, 
które rozpoczęły się wraz z nowym rokiem szkolnym.

Wydarzenia – oświata

Edukowanie przez działanie
Część inwestycji skupiła 

się na zmianie wizerunku 
szkoły, odnowieniu sal lekcyj-
nych i korytarzy. Szczególny 
nacisk położono na estetykę 
pomieszczeń i ich funkcjo-
nalność, a także kooperację 
z dziećmi, które dzięki swo-
jemu zaangażowaniu stały 
się współtwórcami nowej od-
słony szkoły. W październiku 
2012 r. został przeprowadzony  
remont świetlicy, która zo-
stała przeniesiona z dolnych 
partii szkoły na pierwsze pię-
tro. Odświeżono kolor ścian,  
na których znalazły się ręcznie 
malowane przez uczniów mu-
rale przedstawiające postacie z 
bajek. Dzięki wsparciu finan-
sowemu Urzędu Gminy za-
kupiono sprzęt multimedialny, 
który pozwala na oglądanie 
w świetlicy filmów i prezen-
tacji szkolnych. Wzbogacono 
zbior y gier planszowych  
i klocków.  Odnowiono rów-
nież salę językową oraz biblio-
tekę, miejsca równie ważne 
dla rozwoju młodzieży. Kory-
tarze szkolne i przedszkolne 
nabrały kolorów, zadbano  
o ich czystość i funkcjonal-
ność. Wszystko to niewielkim 
nakładem finansowym, dzięki 
zaangażowaniu dzieci, rodzi-
ców, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, którzy poświęcili 
swój czas i brali czynny udział 
w przeprowadzaniu remon-
tów oraz zbieraniu na nie fun-
duszy. Wprowadzone zmiany  
w wyglądzie szkoły znacznie 
poprawiły komfort prowa-
dzenia zajęć, a jak przekonują 

sami uczniowie, uatrakcyjniły 
im nie tylko naukę, ale również 
spędzanie wolnego czasu.  

Nowe kierunki rozwoju
Podczas planów inwesty-

cyjnych uwzględniono rów-
nież rozwój intelektualny  
i artystyczny uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum  
w Broku i Kaczkowie Starym. 
Przygotowano wiele atrakcyj-
nych projektów edukacyjnych. 
Od połowy sierpnia 2011 roku 
Zespół Publicznych Placó-
wek Oświatowych w Broku 
realizuje projekt „ Indywi-
dualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych” 
współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Poddziałania 9.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, który ma na celu 
wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez indywidu-
alizację procesu kształcenia 
dzieci z klas I-III w Szkole 
Podstawowej w Kaczkowie 
Starym oraz Szkole Podsta-
wowej w Broku. Wsparciem 
zostało objętych 71 uczniów, 
w ramach dodatkowych  
zajęć matematycznych, logo-
pedycznych, a także popra-
wiających umiejętności w czy-
taniu i pisaniu. Od września 
2012 roku zaś dzięki pomocy 
ze strony Urzędu Gminy 
udało się uzyskać fundusze 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Priorytetu IX POKL 
2007-2013 pt. „Dziecięca aka-
demia przyszłości- wyrów-
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a co za tym idzie ich sukcesy 
i osiągnięcia, których nie bra-
kuje. Oto niektóre z nich:

• XI Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki i Recytacji Poezji Le-
gionowej, Żołnierskiej i Nie-
podległościowej: II miejsce – 
Martyna Gawlik z klasy II b 
Gimnazjum; III miejsce – Se-
bastian Krześniak z klasy III 
Gimnazjum

• Powiatowy konkurs recyta-
torski – „Ocalić od zapomnie-
nia”: wyróżnienie – Martyna 
Gawlik z klasy II b Gim-
nazjum, wyróżnienie – Julia 
Sztandera z klasy III Szkoły 
Podstawowej;

• Powiatowy konkurs pla-
styczny „Krajobraz Polski”  
( Architektura polskich miast i 
wsi): wyróżnienie – Łucja Kar-
wacka z klasy II a Gimnazjum, 
wyróżnienie Patryk Krzak z 
klasy VI

• IX Festiwal Piosenki  
Patriotycznej w Kalinowie:  
II miejsce – Sebastian Krze-
śniak z klasy III Gimnazjum, 
wyróżnienie – Julia Sztandera z 
klasy III Szkoły Podstawowej;

• I Powiatowy Konkurs 
pięknego czytania w języku 
niemieckim: II miejsce –  
Sebastian Krześniak z klasy III 
Gimnazjum;

• Udział w Rejonowym eta-
pie Konkursu Chemicznego 
– Damian Wójcicki z klasy III 
Gimnazjum;

• Finalista wojewódzkiego 
konkursu historycznego–  
Michał Rastaszański z klasy III 
Gimnazjum

• Turniej  tenisa stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy  
Sadowne- I miejsce – Woj-
ciech Socik z klasy III Gim-
nazjum;

XV Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej:

• Mini piłka nożna chłop-
ców Szkoły Podstawowej  -  
I miejsce;

• Halowa piłka nożna chłop-
ców Szkoły Podstawowej – I 
miejsce;

• Międzypowiatowe zawody 
w mini piłkę nożną chłop-
ców Szkoła Podstawowa –  

IV miejsce
• Eliminacje Powiatowe III 

Turniej Orlika o Puchar Pre-
miera – II miejsce;

• Eliminacje Rejonowe  
w Turnieju Orlika Puchar 
premiera Donalda Tuska –  
III miejsce;

•  Powia towy  Konkurs 
Strzelecki o Puchar Starosty 
Ostrowskiego z okazji powia-
towego Dnia Niepodległości – 
III miejsce Gimnazjum;

• Ogólnopolski Turniej  
Karate Kyokushin o Puchar 
Burmistrza Ciechanowa-  
I miejsce Jakub Popławski   
z klasy VI Szkoły Podstawo-
wej

• Ogólnopolski Turniej  
K a r a t e  o  Niedźwiedz i a  
Radzymińskiego- I miejsce 
Jakub Popławski  z klasy VI 
Szkoły Podstawowej

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- II miejsce Jakub  
Popławski  z klasy VI Szkoły 
Podstawowej

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- II  miejsce Rafał  
Szulęcki z klasy VI Szkoły 
Podstawowej

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- II miejsce Daria 
Wójcicka z klasy IV Szkoły  
Podstawowej

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- II miejsce Patryk Da-
widczyk  z klasy I Gimna-
zjum 

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- II miejsce Piotr  
Borowy z klasy I Gimnazjum 

• Ogólnopolski Festiwal  
Karate- III miejsce Szymon 
Rosiński z klasy II Szkoły  
Podstawowej

• IX Przegląd Piosenki Dzie-
cięcej „ Kolędy i Pastorałki” w 
Andrzejewie- wyróżnienie  
Julia Sztandera

• W ogólnopolskim 
konkursie „Alfik matema-
tyczny” 2012 – 31 miejsce  
w województwie mazowiec-
kim, 137 w kraju na 2305 osób 
biorących udział w tej kategorii 
zajął Damian Wójcicki uczeń 
klasy III gimnazjum.

Wydarzenia – oświata
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To tu miały miejsce jedne z 
ważniejszych wydarzeń arty-
stycznych w życiu mieszkań-
ców miasta i gminy Brok.  Jed-
nym z nich jest kontynuowany 
w bieżącym roku cykl: „Spo-
tkania z ciekawymi ludźmi” 
, który cieszy się dużym zain-
teresowaniem nie tylko wśród 
dzieci i młodzieży. Swoją 
obecnością zaszczycili biblio-
tekę: Pan Ireneusz Raczko  
z Koła Łowieckiego „My-
kita” z Ostrowi Mazowiec-
kiej, autor książek dla dzieci 
Pan Piotr Rowicki z Ostrowi 
Mazowieckiej, członek mi-
sji pokojowych ONZ, Pan  
Tadeusz Dobrzyński oraz  
w ramach obchodów Dnia 
Kobiet, Pani Bożena Rostek 
– kosmetyczka. Poza spotka-
niami z ciekawymi ludźmi 
biblioteka to również miej-
sce ukazujące znaczny rozwój 
i zainteresowanie działalno-
ścią artystyczną mieszkań-
ców Broku. Dowodem tego 
są liczne wystawy szkiców,  
o b r a z ó w  i  r ę k o d z i e ł a  
artystycznego prezentowane  
w jej siedzibie.  W br. z okazji 
Dnia Kobiet zaprezentowane 
zostały prace twórcze wyko-
nywane metodą decoupage 
przez mieszkanki Broku:  
p. Irenę Badurek oraz p. Agatę 
Ciesielską, natomiast technikę 
skrobania jajek zaprezento-

wała p. Małgorzata Kitlińska. 
Większe dotacje
 – nowe inwestycje

 Większe możliwości i do-
tarcie do szerszego grona od-
biorców bez wątpienia umoż-
liwiła bibliotece zwiększona 
dotacja Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na 
zakup nowości wydawniczych, 
w kwocie 5 tys. zł., niemalże 
dwa razy większa niż w la-
tach ubiegłych. Pozwoliło to 
na zakup atrakcyjnych, ocze-
kiwanych przez mieszkańców 
pozycji książkowych, które są 
chętnie wypożyczane. Dotacja 
została zwiększona w nagrodę 
za zajęcie 10 miejsca na Ma-
zowszu i 131 w Polsce, w ogól-
nopolskim rankingu bibliotek. 
W 2012 roku zakupiono 382 
książki, na które wydano 7,5 
tys. zł.  Zainteresowanie lite-
raturą rośnie, czego dowodem 
może być zwiększająca się ilość 
nie tylko wolumenów, których 
liczba przekroczyła już ponad, 
15 tys., ale przede wszystkim 
zwiększająca się liczba czy-
telników biblioteki. Dzięki 
pozyskaniu nieodpłatnego 
oprogramowania do trzech 
komputerów bibliotecznych 
o wartości 3,165.00 USD  
z firmy Microsoft we współ-
pracy z TechSoup Global oraz 
Fundacją Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego udało się 

usprawnić działanie biblioteki, 
także dzięki wsparciu tech-
nicznemu Talex S. A.

Nie ma miejsca na nudę
   W Bibliotece ma swą sie-

dzibę Klub Seniora „Jarzę-
bina”, który organizuje cie-
szące się dużą popularnością 
spotkania, wspólne śpiewy, 
recytacje wierszy. Zespół ma 
duże osiągnięcia na niwie  
artystycznej. W październiku 
ubiegłego roku, w Węgrow-
skim Ośrodku Kultury na 
VII Mazowieckim Przeglą-
dzie Twórczości Artystycz-
nej Seniorów pt. „Węgrow-
skie Barwy Jesieni” zajął II 
miejsce w starciu z 15 innymi 
zespołami działającymi przy 
domach kultury w tak du-
żych ośrodkach miejskich jak 
Warszawa, Siedlce, Wyszków,  
Węgrów czy też Ostrów Ma-
zowiecka. Nagroda ta okazała 
się być doskonałym prezen-
tem w 26 rocznicę istnienia  
„Jarzębiny” i potwierdza tym sa-
mym jej wszechstronność oraz 
bogaty dorobek artystyczny.  
Zespół prezentuje swój reper-
tuar na wielu imprezach, które 
odbywają się na terenie po-
wiatu i województwa. Nie jest 
mu obca również inna dzia-
łalność artystyczna. Członko-
wie zespołu tworzą także rę-

kodzieło techniką decoupage 
i haftu krzyżykowego, które 
we wrześniu mieli okazję za-
prezentować na pikniku „Po-
żegnanie lata”. Liczne zajęcia, 
wyjazdy, integracja z innymi 
klubami seniora, świadczą o 
tym, iż w zespole nie ma miej-
sca na nudę czy stagnację,  
z roku na rok wzrasta liczba 
członków zespołu, a dobry kli-
mat jest najlepszym magne-
sem przyciągającym następ-
nych. Burmistrz Gminy Brok 
Pan Marek Młyński wspiera 
funkcjonowanie zespołu od 
strony organizacyjnej i finan-
sowej, a każdy sukces zespołu 
jest powodem do dumy i sa-
tysfakcji.

   Wszelkie informacje do-
tyczące kolejnych spotkań 
można uzyskać na stronie  
internetowej gminy www.brok.
pl w zakładce biblioteka oraz  
w bibliotece na tablicy ogło-
szeń. W roku 2013 będzie 
ona kontynuowała swoją mi-
sję miejsca szerzącego kul-
turę i sztukę na terenie miasta 
i gminy Brok. Zaplanowano 
wiele spotkań z interesującymi 
ludźmi pełnymi pasji, myśli-
wymi i leśnikami, na które ser-
decznie zapraszamy.

informacje z Biblioteki Publicznej w Broku

Z życia Biblioteki Publicznej w Broku
Po zlikwidowaniu w 2003 roku Gminnego Ośrodka Kultury 
Biblioteka Publiczna jest jedynym miejscem, które pielę-
gnuje miłość do literatury i sztuki. Spełnia ona rolę znacznie  
większą poza jej wytyczoną. Stała się nie tylko punktem, 
gdzie można wypożyczyć książki, któr ych rokrocznie  
przybywa, ale również doskonałym miejscem spotkań,  
koncertów i wystaw.
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Sędzią głównym był Sen-
sei Waldemar Matyka 3 dan 
z Augustowa. Turniej w pełni 
zasługiwał na miano festi-
walu z powodu niesamowitej 
oprawy, którą rzadko spotyka 
się na podobnych zawodach. 
Mata rozłożona na zaciemnio-
nej sali oświetlona była przez 
specjalną rampę świetlną, a za-
wodnicy wychodzili do walki 
otoczeni scenicznymi dymami 
jak na najwyższej rangi zawo-
dach. Taka oprawa przyczy-
niła się do dużego rozgłosu 
medialnego imprezy, a była 
możliwa dzięki dofinansowa-
niu ze środków pochodzących 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki Państwowego Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej zadań polegających 
na rozwijaniu sportu dzieci  
i młodzieży „Sport Wszyst-
kich Dzieci”. Na turnieju 
można było obserwować i po-
dziwiać umiejętności młodych, 
sprawnych fizycznie młodych 
ludzi w konkurencjach kata, 
walk reżyserowanych oraz ku-
mite semi kontakt. Wszystkie 
walki turniejowe odbywały się 
z podziałem na kategorie wie-
kowe i wagowe. 

Największe wydarzenie 
sportowe

Wszyscy zwycięzcy po-

szczególnych kategorii oraz 
zawodnicy zajmujący drugie  
i trzecie miejsca zostali udeko-
rowani medalem, dyplomem 
oraz pięknym złoty pucharem. 
W dźwiękach znanego utworu 
Freddiego Mercury – We are 
the champions, w blasku ju-
piterów i spadającym konfetti 
młodzi adepci sztuki walki ka-
rate Kyokushin z pewnością 
poczuli smak zwycięstwa. Fe-
stiwal Karate w Broku wśród 
wielu sympatyków sportu, 
rodziców, trenerów i samych 
dzieci i młodzieży został 
uznany za szczególne wyda-
rzenie sportowe i organiza-
cyjne, z czego ogromnie się 
cieszymy.

Wyróżnienia i nagrody 
pieniężne

Podczas uroczystego otwar-
cia festiwalu Burmistrz Gminy 
Brok pan Marek Młyński wrę-
czył najlepszym reprezentan-
tom BKKK listy gratulacyjne 
oraz nagrody pieniężne za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzi-
nie sportu Karate Kyokushin  
w roku 2012 za co serdecznie 
dziękujemy.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Hubert Dyoniziak
2. Józef Makarski 
3. Kacper Maliszewski 
4. Jakub Popławski  

Szczególne podziękowanie 

Mega Show Karate 
Kyokushin w Broku

W dniu 2 grudnia 2012 r.  
w hali sportowej Zespołu Pu-
blicznych Placówek Oświa-
towych w Broku odbył się 
VI Ogólnopolski Festiwal 
Karate Kyokushin – sport, 
edukacja, wychowanie. W 
zawodach wzięło udział 140 
zawodników z 10 klubów.

Sport w Gminie Brok

za wsparcie VI Ogólnopol-
skiego Festiwalu Karate Ky-
okushin – sport, edukacja, wy-
chowanie należą się również: 
p.o. Dyrektor ZPPO p. Joan-
nie Ciskowskiej, KOR-POL 
Usługi remontowo – budow-
lane Jacek Kornet, Bank Spół-
dzielczy w Ostrowi Mazo-
wieckiej, Apteka ANNA mgr 
farmacji Anna Gajewska, Za-
kład Produkcyjno Handlowy 
Marek Rosiński, BROMAT 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Stefan Brzostek, Dom 
wczasowy NADRZECZE 
Krzysztof Jóźwik, Ośrodek 
Agroturystyczny BINDUGA, 
Sklep zaopatrzenia ogrodni-
czego Sławomir Nadany Mał-
kinia Górna. 

Wyniki zawodników Bro-
kowskiego Klubu Karate Ky-
okushinkai:

II Miejsce: 
1. Szulęcki Rafał
2. Makarski Józef

III Miejsce:
1. Popławski Jakub
2. Nowak Mateusz
3. Biernat Mateusz
4. Rosiński Szymon 

W formule walk reżysero-
wanych:

II miejsc: 
1. Wójcicka Daria, 

Szulęcki Rafał 
2. Borowy Piotr, 

Dawidczyk Patryk

W Formule kata:

IV Miejsce:
 Mateusz Nowak 

Sportowiec O miano najpopularniej-
szego sportowca w gronie 
Czytelników „Tygodnika 
Ostrołęckiego” ubiegało się 
10 zawodników i zawodni-
czek oraz 10 drużyn. Na liście 
znaleźli się sportowcy, któ-
rzy w 2012 roku zdobywali 
medale na imprezach rangi 
Mistrzostw Polski, Pucharu 

Polski dla klubów z naszego 
regionu, byli powoływani  
do reprezentacji Polski. 

Reprezentant BKKK  uzy-
skał najwyższą lokatę wśród 
zawodników ze sportów walki 
i stał się najbardziej popu-
larnym sportowcem wśród  
czytelników TO spoza Ostro-
łęki.

13 marca 2013 roku Kacper 
Maliszewski reprezentant 
Brokowskiego Klubu Karate 
Kyokushinkai zajął  wyso-
kie IV miejsce w Plebiscycie  
organizowanym  przez   Ty-
godnik Ostrołęcki „Naj-
popularniejszy Sportowiec 
Roku 2012 Czytelników Ty-
godnika Ostrołęckiego”.
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Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym od września ubie-
głego roku prowadziła prace porządkowe na terenie placówki, 
w których chętnie brały udział zarówno dzieci, jak i rodzice.

Dzięki ich zaangażowaniu  
i dobrej woli uprzątnięto teren 
wokół budynku oraz wycięto 
gałęzie przed szkołą. Doko-
nano małych prac remonto-
wych, które znacznie wpły-
nęły na lepszą, jakość edukacji 
w szkole. Uprzątnięto strych, 
odnowiono korytarz i sufit 
po zalaniu podczas czerwco-
wej ulewy, a także przeorga-
nizowano pokój nauczyciel-
ski, który zyskał nowe oblicze. 
Nie zapomniano też o naj-
młodszych uczniach placówki, 
przedszkolakach, w których 
oddziale odnowiono meble  
i zakupiono nowe zabawki.  
W celu zwiększenia atrak-
cyjności zajęć szkolnych uru-
chomiono sześć komputerów. 
Odbyło się wiele ważnych 
uroczystości, jak Ślubowa-

nie Uczniów klas pierwszych, 
Święto Niepodległości czy 
Dzień Edukacji Narodowej, 
które dzięki zaangażowaniu 
i pomocy rodziców przy ich 
organizacji okazały się być wy-
jątkowo atrakcyjne.

Uczniowie szkoły brali 
udział w wyjeździe na przed-
stawienie teatralne do Ostrowi 
Mazowieckiej, które mogło się 
odbyć przy wsparciu finan-
sowym Burmistrza Gminy. 
W listopadzie gościnnie wy                  
s tąpił  w szkole teatrzyk  
z Wrocławia z przedstawie-
niem „ Pinokio”, które bar-
dzo spodobało się najmłod-
szym, zaś 5 grudnia 2012 r. 25 
uczniów mogło wziąć udział 
w koncercie „Dar Serca” ma-
jącym miejsce w warszawskiej 

Sali Kongresowej. Ucznio-
wie szkoły biorą także udział  
w wielu konkursach: plastycz-
nych, recytatorskich i zawo-
dach sportowych, z których 
przywożą liczne nagrody. 

Jednym ze  znaczących 
sukcesów sportowych w tym 
roku było zajęcie 1 miejsca 
w powiatowych zawodach  
w unihokeju. W turnieju ry-

walizowało siedem szkół z po-
wiatu ostrowskiego, a drużyna 
chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej w Kaczkowie Starym  
w składzie: Szymon Kruk, 
Jakub Borowy, Kamil Dęb-
kowski, Mateusz Deluga, 
Przemysław Równy, którą  
przygotowywał Arkadiusz  
Borowy wywalczyła złoto.

 

W ubiegłym roku ZGKiM 
otrzymał zlecenie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej na Placu 
Kościelnym. Budowa rozpo-
częła się na początku wrze-
śnia i razem z firmą archeolo-
giczną kontynuowano prace 
do połowy listopada. Wtedy 
to zakończono wykonywanie 
przyłączy i podłączeń posesji 
mieszkańców do działającej 
już przepompowni ścieków na 
Placu Kościelnym. 

   

Zakład prowadzi także 
zbiórkę odpadów segregowa-
nych i odbiór odpadów komu-
nalnych, działania takie będzie 
wykonywać do 30.06.2013 
roku. Od 01. 07.2013 r. opłaty 
za odbiór odpadów miesz-
kańcy będą uiszczać do gminy, 
która zorganizuje przetarg  
i wybierze przedsiębiorcę,  
z którym podpisze umowę  
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. 

Działalność ZGKiM w Broku w 2012 r.

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku 
zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania własne gminy. 
W większości są to działania polegające na świadczeniu 
usług komunalnych na terenie miasta i gminy Brok, takie jak:  
dostawa wody, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunal-
nych i segregowanych, prace porządkowe i pielęgnacyjne oraz 
remonty dróg. Są to podstawowe czynności zakładu, które 
usprawniają funkcjonowanie w gminie.

Śmieciowa Rewolucja

Od dnia 1 lipca 2013 r. 
czeka nas wszystkich praw-
dziwa śmieciowa rewolucja. 
Jej podstawą jest noweliza-
cja ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach,             
nad którą Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej rozpoczął prace w 
roku 2011. Zmiany te nało-
żyły na rady gmin obowiązek 
uchwalenia szeregu uchwał, 
które zgodnie z nową ustawą 
będą regulowały zasady go-
spodarki odpadami komunal-
nymi powstającymi na nieru-
chomościach. 

Obecnie Rada Gminy pod-
jęła m.in. uchwałę, w której 
ustalono stawki za odbiór 
odpadów od jednego gospo-
darstwa domowego odpo-
wiednio: 35,00 zł za odpady 

niesegregowane i 20,00 zł  
w przypadku segregowania 
odpadów. Mając jednak na 
uwadze, iż w dniu 5 marca 
2013 r. weszła w życie kolejna 
nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku  
w gminach, która wprowadziła 
szereg zmian w gospodarce 
odpadami,  Burmistrz Gminy 
przedstawi Radzie Gminy 
nową bardziej korzystną dla 
mieszkańców propozycję 
zróżnicowania stawki za od-
biór odpadów, w zależności                  
od ilości osób wchodzących 
w skład gospodarstwa domo-
wego. O podjętych przez Radę 
Gminy decyzjach w sprawie 
opłat będą Państwo informo-
wani podczas bezpośrednich 
spotkań Burmistrza Gminy 
z mieszkańcami, organizowa-
nych w poszczególnych so-
łectwach.



XXXiV Dni Broku
i Puszczy 
Białej
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Wspomnienia z gminnych imprez

Już po raz trz ydziesty 
czwarty Brok obchodził swoje 
święto - „Dni Broku i Pusz-
czy Białej”, nad Bugiem, który 
tworzy niepowtarzalny urok  
i klimat miasta. W dniach 7-8 
lipca 2012 roku na miejskiej 
plaży przygotowano wiele 
atrakcji zarówno dla miesz-
kańców jak i wielu gości, któ-
rzy wypoczywali w okolicy. 
Dla uświetnienia tych wy-
jątkowych chwil zaproszono 
gwiazdy, których występy na 
długo zapadły w pamięciach 
mieszkańców Broku, byli to  
m. in. Universe, Mirami, Ka-
pela z Targówka, zespół Dia-
dem oraz Łukash. W prze-
glądzie  muz yki  ludowej  
i biesiadnej wystąpiły zespoły: 
Banda Retro, Małkinianka, 
Jarzębina oraz BezWianka. 
Dodatkowe atrakcje zapew-
nili artyści teatru ulicznego 
przedstawiający pokaz gigan-

tycznych baniek mydlanych, 
kolorowe interakcje szczudlar-
skie, skok przez gigantyczną 
skakankę oraz pokaz malo-
wania twarzy na uczestnikach 
imprezy. Na scenie wystąpili 
również: Warsztatowa Akade-
mia Musicalowa, zespół Ra-
zemm oraz Adaggio.pl. 

Dla ciała i duszy
Pr o g r a m  t e g o r o c z n e j  

imprezy był bardzo urozma-
icony, każdy mógł znaleźć 
w nim coś dla siebie. Bar-
dzo dużą liczbę uczestników 
przyciągnęły cieszące się dużą 
popularnością zawody piłki 
siatkowej, nożnej oraz za-
wody spławikowe. Na scenie 
zaprezentowała się młodzież  
z ZPPO w Broku, która przed-
stawiła ciekawy program arty-
styczny. Nie zabrakło również 
czegoś dla duszy. W intencji 
Mieszkańców Miasta i Gminy 

Brok w Kościele Parafialnym 
pw. Św. Andrzeja Apostoła 
odprawiona została Msza Św. 
oraz odbył się niezapomniany 
koncert organowy w wykona-
niu artystów z Grodzieńsz-
czyzny.

Gmina - mieszkańcom
Podczas obchodów święta 

miasta pamiętano również  
o mieszkańcach. Zaszczytny 
tytuł Zasłużonego Miesz-
kańca Gminy Brok z rąk 
Burmistrza Gminy p. Marka 

Młyńskiego otrzymali p. Ja-
dwiga Kańkowska- wielolet-
nia nauczycielka przedszkola, 
p. Zbigniew Macioch- sołtys 
szóstej kadencji oraz p. Zyg-
munt Stefańczyk- sołtys trze-
ciej kadencji. Za zrealizowane 
inwestycje statuetkami uhono-
rowani zostali również gminni 
przedsiębiorcy p. Mieczysław 
Winecki i p. Andrzej Użarow-
ski. Z okazji 25-lecia działal-
ności pamiątkową statuetkę 
otrzymali również przedsta-
wiciele Zakładu Gospodarki 
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Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Broku na czele z Dyrekto-
rem p. Andrzejem Zdziarskim. 
Wręczone zostały również dy-
plomy uznania i nagrody dla 
najlepszych uczniów szkół 
gminnych oraz listy gratula-
cyjne dla ich rodziców. Naj-
lepszą średnią oraz tytuł 
Prymusa Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego otrzymała 
Aleksandra Grabowska. Tytuł 
Prymusa Publicznego Gim-
nazjum w Broku otrzymała 
Sara Wiktoria Krześniak. Ze 
szkoły Podstawowej w Kacz-
kowie Starym najlepszą śred-
nią z ocen uzyskały uczen-
nice kl. VI Natalia Kruk oraz 
Katarzyna Dąbrowska.  Tytuł 
najlepszego sportowca Szkoły 
Podstawowej w Broku otrzy-
mał Patryk Kornet, natomiast 
Publicznego Gimnazjum rów-
norzędnie otrzymali Hubert 
Użarowski i Hubert Małkiń-
ski. Burmistrz gminy oraz dy-

rektor Biblioteki Publicznej 
wręczyli również dyplomy i 
nagrody najlepszym czytelni-
kom oraz statuetki laureatom 
konkursu fotograficznego pt. 
„Zakątki Mojego Miasta”.  
Na zakończenie części oficjal-
nej przedstawiciele zarządu 
Brokowskiego Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości 
podziękowali burmistrzowi za 
pomoc i wsparcie okazywane 
lokalnym przedsiębiorcom. 

Bogaty program
Wiele atrakcji dostarczyli 

organizatorzy mieszkańcom 
gminy tak bogatym repertu-
arem. Ich zadowolenie świad-
czy o wartości organizowania 
takich przedsięwzięć.  

Już dziś zapraszamy na 
kolejne, tym razem 35. Dni 
Broku i Puszczy Białej w lipcu 
br. 

Wspomnienia z gminnych imprez

XXXIV Dni Broku i Puszczy Białej
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Stałą atrakcją festynu jest 
konkurs grzybobrania. Wśród 
uczestników konkursu naj-
lepszymi zbieraczami okazała 
się drużyna zespołu Jarzębina 
z Broku. Burmistrz Gminy 
p. Marek Młyński wręczył 
zwycięzcom pamiątkowy  
dyplom oraz Puchar Burmi-
strza Gminy Brok.

W programie nie zabrakło 
także urozmaiconych kon-
kursów dla dzieci i młodzieży 
przygotowanych przez Urząd 
Gminy w Broku i Nadleśnic-
two Ostrów Mazowiecka. 
Uczestnicy mogli zmierzyć się 
w biegu w workach czy biegu  
z łyżką w ustach, na której 
znajdował się kasztan. Od-
był się również konkurs pla-
styczny pn. Las jesienią.

Po raz drugi organizowany 
był również międzyszkolny 
konkurs „Pokaz mody leśnej”. 
Stroje przygotowane przez 
uczniów wykonane były z  
„darów lasu” m. in. l iści,  
szyszek, kory. Uczniowie wy-
kazali się dużą inicjatywa  
i pomysłowością w tworzeniu 
strojów.

Wyniki poszczególnych  
kategorii:

I kat. I-III Szkoły Podsta-
wowe 

I miejsce – kl. I SP w Kacz-
kowie Starym

II miejsce – kl. III SP  
w Broku

III miejsce – kl. III SP  
w Kaczkowie Starym

II kat. IV-VI Szkoły Pod-
stawowe 

I  m i e j s c e  –  k l . V  S P  
w Broku

II miejsce – kl . VI SP  
w Broku

III kat. Publiczne Gimna-
zjum w Broku

I miejsce – kl. II a 
II miejsce – kl. II b 
III miejsce – kl. I
 
Dodatkową atrakcją dla 

dzieci były wspólne zabawy 
w towarzystwie klaunów, 
które sprawiały najmłodszym 
uczestnikom wiele radości, 
zwłaszcza  możliwość samo-
dzielnego puszczania gigan-
tycznych baniek mydlanych.

Podczas festynu wręczona 
została nagroda dla zwycięzcy 
konkursu na „Najpiękniej-
szą posesję w Gminie Brok”, 
którego rozstrzygnięcie na-
stąpiło 3 sierpnia ubiegłego 
roku. Główną nagrodę zdobyli 
p. Teresa i Stanisław Owcza-
rek. Otrzymali kosiarkę ufun-
dowaną przez Burmistrza 
Gminy Brok.

Czas umilił nam również 
występ zespołu „Jarzębina”  
z Broku. W repertuarze zna-
lazły się takie piosenki jak 
„Z Mazowsza wschodniego”, 
„Brok to miasto ukochane” 
oraz wiele innych piosenek lu-
dowych i biesiadnych. Dalsza 
część zabawy upłynęła przy 
znanych i lubianych utwo-
rach wykonanych przez ze-
społu „Diament” oraz zespół 
”Razemm” z Broku.   

Imprezie towarzyszyła 
wystawa twórczości własnej 
mieszkańców gminy zorgani-
zowana przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Broku. Można było 
podziwiać rękodzieła p. Agaty 
Ciesielskiej, p. Katarzyny Pa-
kulskiej i p. Ireny Badurek.

Festyn minął w miłej i ro-
dzinnej atmosferze. Wszyst-
kim mieszkańcom i gościom 
dziękujemy za przybycie.

Pożegnanie lata
Wspomnienia z gminnych imprez

W przedostatnią niedzielę września ubiegłego roku po raz 
drugi w naszej gminie odbył się festyn „Pożegnanie lata”.



II Spotkanie z Mikołajem
Prezenty, wspólne śpiewanie i wiele innych atrakcji czekało 

w niedzielę 9 grudnia 2012 r. na najmłodszych mieszkańców 
Broku.  Tak na Placu Kościelnym obok ratusza świętowano 
II Spotkanie ze Świętym Mikołajem, które zorganizował 
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Marek Młyński.

Wydawca: Urząd Gminy w Broku, 07-306 Brok, Plac Kościelny 6, tel./fax 29-74-575-54,  
e-mail: sekretariat@brok.pl, www.brok.pl, Projekt graficzny pisma, skład i druk: www.informedia.pl
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Wspomnienia z gminnych imprez

Podobnie jak podczas po-
przedniej imprezy każde 
dziecko otrzymało paczkę. 
Przez kilka tygodni w szko-
łach w Broku i Kaczkowie 
oraz w Urzędzie Gminy stały 
specjalne skrzynki, do których 
dzieci wrzucały kartki do Mi-
kołaja. Dzięki temu mogły 
wziąć udział w zabawie.

  
Święty rozdaje prezenty

    Przygotowano i rozdano 
ponad 350 paczek. Mimo mrozu 
pod Ratusz dotarło wiele dzieci 
z rodzicami, którzy cierpliwie 
czekali na przybycie Św. Mi-
kołaja. Organizatorzy zadbali  
o świąteczną atmosferę imprezy. 
W oczekiwaniu na Mikołaja 
czas umilał dzieciom zespół 
Ewa i Jerzy „Kantry” Włoda-
rek, który rozgrzewał najmłod-
szych swoimi piosenkami.  
W tym roku oprócz świątecz-
nych paczek Mikołaj przywiózł 
ze sobą również mróz i odro-
binę śniegu, który nie przeszka-
dzał dzieciom w dobrej zaba-
wie. Przed ratuszem, bowiem 
czekała na nich ciepła herbata 
i gorąca atmosfera. Szczególnie 
serdecznie Burmistrz Marek 

Młyński powitał młodzież oraz 
dzieci, ponieważ to dla nich ta 
impreza została zorganizo-
wana. Wydarzenie to okazało 
się być doskonałą formą inte-
gracji władz z mieszkańcami 
gminy i zgodnie z zapowiedzią 
będzie odbywało się cyklicz-
nie. II Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem zakończyło się  
życzeniami świątecznymi, które 
wszystkim mieszkańcom zło-
żyli organizatorzy. Impreza ta 
sprawiła wiele radości przede 
wszystkim dzieciom, co było 
widać na ich uśmiechniętych 
twarzach. 

   Tak duże przedsięwzięcie 
mogło odbyć się przy znaczą-
cym udziale i hojności niżej wy-
mienionych sponsorów, którym 
jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy:

 
SPONSORZY IMPREZY 

,,SPOTKANIE Z MIKOŁA-
JEM”

1 .  F i r m a  P H A R M A  
I  KRÜGER, Prezes Marek  
Jędrzejczak - Ostrów Maz.

2. Firma ROCKWOOL 
POLSKA Sp. z o.o. – Cigacice

3. Parafia Rzymsko Katolicka 
pw. Św. Andrzeja w Broku

4. AUTO SERVICE Stacja 
Kontroli Pojazdów Tadeusz  
Suchecki – Brok

5. Pośrednictwo Ubezpiecze-
niowe Mirosław Helcbergier – 
Ostrów Maz.

6. SOB – BRUK Andrzej So-
bieski – Kaczkowo Stare

7. Bank Spółdzielczy – Ostrów 
Maz.

8. Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Handlowe Z. Niziński -  
Wyszków

9. PUH AL-AN Stacja Paliw 
Wrochna – Brok

10. Praktyka Lekarza Rodzin-
nego Andrzej Gajewski – Brok

11. Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy Andrzej Siekierski – Brok

12. Gospodarstwo Agrotury-
styczne Binduga Marzena i Zdzi-
sław Niegowscy - Brok

13. Przedsiębiorstwo Usług 
Geodezyjno – Kartograficznych 
GEOMETRA Marek Tomiczak 
– Ostrów Maz.

14. Ośrodek Szkoleniowo – 
Wypoczynkowy ,,Rzemieślnik” 
– Brok

15. Firma GROMET Andrzej 

Grądzki – Brok
16. MT INWEST SERWIS 

Tomasz Malarski – Brok
17. Salon Fryzjersko-Kosme-

tyczny-Bożena Młyńska – Brok
18. CARWAR Czarnacki Ma-

rian i Piotr – Ostrów Maz.
19. Stefan Brzostek - Brok
20. PLAST – FOL Mieczy-

sław Winecki – Brok
21. Handel Artykułami Rolno 

Spożywczymi Sławomir Such-
cicki – Brok

22. Zajazd Kormoran Tomasz 
Sztandera – Brok

23. Dom Wczasowy ,,Nad-
rzecze” Krzysztof Jóźwik – 
Brok

24. Sklep Spożywczo- Prze-
mysłowy Zbigniew Kańkow-
ski – Brok

25. Produkcja Piekarnicza i 
Sklep Spożywczo – Piekarni-
czy Maciej i Jacek Socik- Brok

26. Tartak Usługowo- Han-
dlowy Henryk Brzostek – 
Brok

27. Marcin Kamiński - Brok


