
1  

Gminy
Brok
Biuletyn

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Brok  
pragniemy złożyć moc najserdeczniejszych życzeń 
wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia, spokoju  
i samych pogodnych dni.

Niech ten świąteczny, szczególny czas będzie  
dla Państwa okazją do spędzenia miłych chwil  
w gronie najbliższych w atmosferze miłości 
i wzajemnej życzliwości, a zbliżający się Nowy Rok 
2012 niech przyniesie wiele szczęścia i satysfakcji   
z realizacji planów zawodowych i osobistych.

nr1
grudzień 2011

Wesołych Świąt!

Burmistrz Gminy Brok
Marek Młyński

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Runo

Brok, grudzień 2011 r.

2  Drodzy Mieszkańcy! 
Spotkanie z Mikołajem w Broku

3  Inwestycje w Gminie Brok
4  Aktywny Brok 

,,Jeden grosz znaczy niewiele,  
ale Góra Grosza jest największa na 
świecie”

5  Młodzież z Brokowskiej Szkoły 
zwiedza świat

6  Informacje z Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej... 
Spotkania z ciekawymi ludźmi w 
Bibliotece Publicznej

7  Sukcesy Brokowskiego Klubu Karate 

Kyokushinkai
8  Święta Narodowe w Broku 

Uroczyste otwarcie mostu łączą-
cego dwie wsie Kaczkowo Stare z 
Nowym

9  Srebrny Jubileusz Klubu Seniora 
„Jarzębina” 

Koncert w Kościele w XXXIII w 
rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II 
Gmina Brok promowana...

10  Wspomnienia z imprez 
I Festyn „Pożegnanie Lata 2011”

12  Dbamy o wizerunek naszego 
miasta

w numerze:

nakład 1000 egz., iSnn 2084-2821



2

List Burmistrza do mieszkańców | Dzieci z gminy odwiedził Św. Mikołaj

Organizatorem spotkania 
był Burmistrz Gminy Brok 
p.  Marek Młyński, który 
punktualnie o godz. 13.00 po-
witał wszystkich zebranych, 
życząc dzieciom i młodzieży 
udanej i dobrej zabawy, a także 
przedstawił 36 sponsorów te-
gorocznej akcji, dzięki którym 
mogliśmy przygotować tyle 
prezentów. Następnie organi-
zacją zabawy zajęła się grupa 
teatralna z Lublina oraz za-
przyjaźniony zespół muzyczny 
„Razemm” z Broku. Na Placu 
Kościelnym wśród setek zgro-
madzonych dzieci i ich rodzi-
ców zagościły bajkowe po-
stacie: Śnieżynek, Mikołaja 
i Klownów, było wiele kon-
kursów, tanecznych konku-
rencji, dużo dobrej muzyki, 
a na koniec Mikołaj wręczył 
paczki. Zabawa trwała po-
nad trzy godziny i zakończyła 
się życzeniami świątecznymi 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy złożonymi przez Bur-
mistrza.

Ideą akcji „Spotkania z Mi-
kołajem” jest niesienie radości 

dzieciom poprzez obdarowy-
wanie ich słodkimi prezentami 
świątecznymi oraz nadzieją, 
że Mikołajki będą imprezą 
cykliczną w naszej gminie. 
Tak duże przedsięwzięcie mo-
gło się odbyć przy znaczącym 
udziale sponsorów, którzy 
dzięki swojej hojności przy-
czynili się do uatrakcyjnienia 
świątecznego Spotkania z Mi-
kołajem, są to: Fabryki Me-
bli Forte Ostrów Maz., Firma 
Kruger Ostrów Maz. z Dy-
rektorem Grażyną Kubicką, 
Mechanika Pojazdowa Per-
fect Service Tadeusz Suchecki 
Brok, Firma Domost Małki-
nia Górna, Firma Transpor-
towo - Usługowa Mirosław 
Przesmycki Małkinia Górna, 
Firma KOR-POL Usługi Re-
montowo-Budowlane Jacek 
Kornet Brok, Firma Sob-Bruk 
Andrzej Sobieski Kaczkowo 
Stare, Krzysztof Zawistowski 
Brok, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe KAMAR Maria 
Kacprzycka Brok, TU Uniqa 
Mirosław Helcbergiel Ostrów 
Maz., Sklep Spożywczo-Prze-

Spotkanie z Mikołajem w Broku
W niedzielę 11 grudnia br. przed ratuszem miejskim po raz 
pierwszy dzieci z gminy Brok odwiedził Mikołaj, który rozdał 
aż 330 paczek. 

Jest ona dla mnie formą 
kontaktu z Państwem. Chcę 
informować, czego dokona-
liśmy i jakie mamy plany na 
przyszłość. 

D o b r o  M i e s z k a ń c ó w 
i kontakt z nimi jest dla 
mnie sprawą priorytetową.  
Każdy wtorek od godz. 1500 – 
1800 przyjmuję interesantów. 
Staram się rozwiązywać Wa-
sze problemy, służyć radą, po-
mocą i informacją. Bo to Wy 
Drodzy Państwo obdarzyliście 
mnie zaufaniem, a ja zrobię 
wszystko, aby Was nie zawieść. 

Chcę pokazać Państwu, 
że w gminie o bardzo ni-
skich dochodach można zro-
bić wiele. Jestem zadowolony 
z inwestycji w roku 2011, a 
najbardziej cieszy mnie fakt, 
że w ciągu 9-ciu miesięcy 
można zaprojektować i uzy-
skać wszelkie pozwolenia, 
dotację i wybudować most, 
który jest najważniejszą in-
westycją w naszej Gminie. 
Następnymi ważnymi inwe-
stycjami, które chciałbym zre-
alizować są: remont budynku 
Domu Kultury oraz Urzędu 

mysłowy Antoni Stefańczyk 
Kaczkowo Stare, Firma Usłu-
gowo-Handlowa „Wiktoria” 
Brok , Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe „Konkret” 
Jadwiga Kotowska Brok, Me-
chanika Pojazdowa Dariusz 
Włodarczyk Brok, Apteka 
Anna Gajewska Brok, Dom 
wczasowy Nadrzecze Łucja i 
Krzysztof Jóźwik  Brok, Ośro-
dek  Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowy „Rzemieślnik” Brok, 
Zajazd Kormoran Tomasz 
Sztandera Brok, Przedsię-
biorstwo Usług Geodezyjno- 
Kartograficznych Marek To-
miczak Ostrów Maz., PHU 
Niedzielski Okręgowa Stacja 
Kontroli  Pojazdów Ostrów 
Maz., Zofia i Stefan Brzostek 
Brok, Zakład Produkcyjno - 
Handlowy Marek Rosiński 
Brok, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe Pla-
st-Fol Mieczysław Winecki 
Brok, Sklep Komis Jarosław 

Dawidczyk Brok, Sklep Spo-
żywczy  Zenona Kańkowska 
Brok, Kwiaciarnia Stokrotka, 
Salon Fryzjersko-Kosme-
tyczny Bożena Młyńska 
Ostrów Maz., Sklep Spo-
żywczo- Przemysłowy Ma-
ria Sierzputowska Brok, Sta-
cja Paliw „Carwar” Marian i 
Piotr Czarnacki Ostrów Maz., 
Firma Przemysłowo- Han-
dlowo- Usługowa NEON 
Paweł Zyśk Brok, Firma Ca-
teringowa Agnieszka Urba-
niak Brok, Ksiądz Proboszcz 
Prałat Jarosław Hrynaszkie-
wicz, Restauracja Rak Hen-
ryk Kazimieruk Brok, Sklep 
Spożywczo-Piekarniczy  Ja-
cek i Maciej Socik Brok, Sklep 
„Zieleniak” Agnieszka Szoł-
kowska Brok, Zakład Wędli-
niarski Andrzej Stefańczyk 
Brok, Kwiaciarnia Dorota i 
Janusz Sokołowscy Brok.

Drodzy Mieszkańcy! Gminy. Obiekty te popa-
dają w ruinę i są zaniedbane,  
a to one właśnie są Naszą hi-
storią i tradycją.

Następne sprawy, które bar-
dzo leżą mi na sercu to stan 
dróg gminnych i ich oświe-
tlenie. Z zazdrością patrzę 
na infrastrukturę innych 
gmin, gdzie problemy te są 
już dawno rozwiązane. Za-
stanawiam się dlaczego Brok 
w odpowiednim czasie nie 
skorzystał z dotacji unijnych 
przeznaczonych na te cele. 
Zrobię wszystko, aby te za-
ległości nadrobić. W moich 
działaniach wspiera mnie i 
podtrzymuje na duchu Rada 
Gminy. Są to osoby, wśród 
których nie ma waśni i spo-

rów, chociaż różnice zdań się 
zdarzają. 

Merytoryka i sensowność 
pracy Rady zmierza ku jed-
nemu – Brok jest najważniej-
szy. 

Nie zawiodłem się również 
na kompetencjach i umiejęt-
nościach większości pracowni-
ków Urzędu Gminy. To rów-
nież ich operatywność i ich 
sumienność jest dużą pomocą 
w moich poczynaniach. 

Łącząc harmonijną współ-
pracę Rady Gminy, Bur-
mistrza i kompetencje pra-
cowników, przy akceptacji 
społeczeństwa można zrobić 
wiele. To jest szansa na lep-
szy Brok.

Wypełniając obietnicę o jawności życia publicznego Miasta  
i Gminy Brok postanowiliśmy, wydać kolejną gazetkę „BRO-
KOWIAK”.

Burmistrz Gminy
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Inwestycje w naszej gminie 

Obiekt powstał w miej-
scu zniszczonego drewnia-
nego mostu według projektu 
budowlanego wykonanego 
przez Pana Sławomira Lesz-
czyńskiego z firmy Biuro 
Projektowo-Konsultingowe 
„Mosty” z Mińska Mazo-
wieckiego. Wykonawcą ro-
bót budowlanych była wy-
łoniona w wyniku przetargu 
firma DOMOST Sp. z o.o. 
z Małkini Górnej. Realizacja 
zadania możliwa była dzięki 
pozyskaniu dofinansowania 
w wysokości 1 mln złotych z 
budżetu państwa w ramach 
podziału środków na usuwanie 
klęsk żywiołowych – powodzi.  
W dniu 8 lutego 2011 r. 
Gmina otrzymała promesę 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przy-
znającą dofinansowanie w tej 
kwocie na złożony wniosek 
i poczynione starania przez 
Burmistrza Miasta i Gminy. 
Warunkiem otrzymania środ-
ków było opracowanie całej 
niezbędnej dokumentacji, 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę oraz zawarcie umowy z 
Wykonawcą w terminie za-
ledwie dwóch miesięcy. Był 
to okres bardzo krótki, ale 
udało się zgromadzić i uzy-
skać wszelkie wymagane do-
kumenty i pozwolenia. W 
dniu 21 czerwca 2011 r. zo-

stała podpisana umowa z Wo-
jewodą Mazowieckim przy-
znająca dofinansowanie na 
realizację inwestycji. Roboty 
budowlane zakończono w pla-
nowanym terminie tj. w listo-
padzie bieżącego roku. Cał-
kowity koszt budowy mostu 
wyniósł 1.486.767 zł, w tym 
486.767 zł stanowiły środki 
własne Gminy. Mamy na-
dzieję, że obiekt będzie służył 
mieszkańcom przez wiele ko-
lejnych lat.

Kolejną inwestycją zreali-
zowaną w 2011 r. jest budowa 
wodociągu w ul. Zamoście 
(Podducze) w Broku. Również 
na to zadanie udało się pozy-
skać dofinansowanie. Gmina 
otrzymała środki w ramach 
umarzalnej pożyczki w wy-
sokości 213.700 zł w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Ro-
boty budowlane wykonał Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Broku. 
Całkowity koszt zadania wy-
niósł 334.918 zł. W ramach 
inwestycji wybudowano 1076 
mb sieci przyłączonej do wo-
dociągu w miejscowości Glina 
w gminie Małkinia Górna. 
Dzięki wybudowanej sieci 19 
nieruchomości na ul. Zamo-
ście (Podducze) zostało pod-
łączonych do wodociągu.

Podczas obecnej kadencji zrealizowano już wiele 
inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury dro-
gowej, wodnej i ściekowej. Za najważniejszą i naj-
większą inwestycję 2011 roku uznać należy budowę 
nowego mostu o konstrukcji żelbetowej łączącego 
miejscowości Kaczkowo Nowe – Kaczkowo Stare.

Inwestycje w Gminie Brok

W zakresie poprawy i roz-
budowy infrastruktury drogo-
wej w 2011 r. wykonano rów-
nież kilka inwestycji. W marcu 
i kwietniu położony został as-
falt na ul. Komorówka i ul. Ar-
mii Krajowej oraz części ul. 
Strażackiej i ul. Wójcickiego 
w Broku. Całkowity koszt bu-
dowy ulic wyniósł 437.335 zł. 
Koszt ten został całkowicie 
pokryty ze środków własnych 
Gminy. 

Dzięki staraniom władz 
lokalnych w listopadzie bie-
żącego roku Powiatowy Za-
rząd Dróg w Ostrowi Maz. 
wybudował drogę w kierunku 
wsi Bojany na odcinku ul. 
Brzostowej w Broku. Gmina 
współfinansowała wykonanie 
zadania w wysokości 200.000 
zł w tym roku oraz 100.000 
zł w ramach środków przy-
szłorocznego budżetu. Droga 
połączyła utwardzoną już w 
latach poprzednich drogę 
gminną w kierunku wsi Bo-
jany z drogą wojewódzką  
w kierunku miejscowości Po-
ręba. 

Wykonany został również 
remont przepustów na dro-
gach gminnych stanowią-
cych dojazd do pól we wsiach 
Puzdrowizna i Laskowizna. 
Udrożnione zostały rowy od-
pływowe wzdłuż drogi powia-
towej w miejscowości Kacz-
kowo Stare i ul. Czuraj w 
Broku.

W celu poprawy infra-
struktury drogowej rozpo-
częto opracowanie dokumen-
tacji technicznej przebudowy 
„kolejnych” ulic w Broku: ul. 
Ostrowskiej, ul. Pułtuskiej, ul. 
Narutowicza.

Informujemy również, iż we 
wrześniu tego roku Gmina 
otrzymała refundację w ra-
mach środków unijnych Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 w wy-
sokości 551.746 zł w związku 
z zakończoną inwestycją bu-
dowy kanalizacji sanitarnej 
w ul. Narutowicza, ul. Jana 
Pawła II, ul. Sportowej, ul. 
Przemysłowej i ul. Głębo-

kiej. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 898.778 zł. Obecnie 
opracowywana jest dokumen-
tacja projektowa dalszej roz-
budowy sieci kanalizacyjnej 
w Broku. Ten etap obejmo-
wał będzie budowę sieci m. 
in. w  ul. H. Sienkiewicza, ul. 
M. Konopnickiej, ul. A. Mic-
kiewicza, ul. R. Traugutta, ul. 
Wł. Reymonta, ul. St. Dą-
browskiego, ul. Szeroką. Wy-
konywane są również projekty 
budowlane budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

W listopadzie bieżącego 
roku został złożony wniosek 
o pozwolenie na budowę sta-
cji uzdatniania wody we wsi 
Kaczkowo Stare oraz budowy 
wodociągu w tej miejscowości, 
jak również budowy sieci wo-
dociągowej we wsi Kaczkowo 
Nowe i ul. Zamoście w Broku. 

W przyszłorocznym bu-
dżecie przewidziano również 
środki na rozpoczęcie remontu 
budynku Urzędu Gminy. Re-
mont przeprowadzany będzie 
etapami tak aby nie zakłócać 
pracy Urzędu. 

Wśród planowanych do wy-
konania w 2012 roku inwesty-
cji znajduje się także wykona-
nie oświetlenia Promenady. 
Obecnie na ukończeniu jest 
już dokumentacja projektowa 
dla tego zadania.

22 września 2011 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Burmistrz Gminy podpisał 
umowę o dofinansowanie 
zadania remontu Placu Ko-
ścielnego w Broku. Inwesty-
cja współfinansowana będzie 
w ramach środków unijnych 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013. Do końca sierpnia 
2012 r. wymieniona zostanie 
kostka brukowa na Placu Ko-
ścielnym oraz na parkingach 
przykościelnych. Odnowiona 
zostanie również zieleń. Na 
początku 2012 r. rozpoczęta 
zostanie procedura przetar-
gowa w celu wyłonienia wy-
konawcy robót.



4

Celem głównym projektu 
jest zwiększenie aktywności 
zawodowej 8 osób (5 kobiet  
i  3  mężczyzn) będących 
świadczeniobiorcami pomocy 
społecznej w wieku aktywno-
ści zawodowej, bezrobotnych, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy 
Brok.

Po konsultacjach z doradcą 
zawodowym i według indy-
widualnych wskazań uczest-
ników projektu każdy bene-
ficjent objęty został trzema 
instrumentami aktywnej in-
tegracji z zakresu aktywiza-
cji zawodowej, edukacyjnej i 
społecznej. Są to indywidualne 
i grupowe spotkania z doradcą 
zawodowym i psychologiem, 
które pozwoliły na dobranie 
odpowiednich dla każdego 
uczestnika kursów i szkoleń, 
m.in.:
- kurs prawa jazdy kat.B dla 

5 osób,
- kurs z zakresu księgowości 

dla 2 osób,
- kurs gastronomiczny dla 1 

osoby,
- kurs komputerowy z zakresu  

podstawowej obsługi kom-
putera dla 4 osób.
Osoby uczestniczące w pro-

jekcie otrzymają wsparcie fi-
nansowe w formie zasiłków 
celowych.

Wartość projektu 100% dla 
gminy Brok stanowi 99 tys. zł. 
Na realizację projektu Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego przy-
znał gminie dofinansowanie 
w kwocie 88 605 zł, z czego 
maksymalny udział środ-
ków UE w wydatkach kwa-
lifikowanych wynosi 85% - tj. 
kwota 84 150 zł, dotacje ce-
lowe z budżetu państwa 4,5% 
w kwocie 4 455 zł. 

Udział środków własnych 

gminy w projekcie jest ko-
nieczny i  stanowi 10,5% 
wartości projektu, co wynosi 
10 395 zł.

1 sierpnia 2011 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Broku odbyło się spotkanie 
inaugurujące realizację pro-
jektu, w której udział wzięli 
Burmistrz Gminy, Sekretarz 
Gminy, Zespół Projektowy 
realizujący projekt, uczestnicy 
projektu oraz psycholog i do-
radca zawodowy.

Projekt realizowany jest 
zgodnie z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn, jak 
również przy udziale osób nie-
pełnosprawnych, osób z tere-
nów wiejskich i z niskim wy-
kształceniem.

Działania w ramach pro-
jektu wpisuje się w założenia 
Gminnej Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecz-
nych.

Kompleks działań w reali-
zacji I edycji projektu skiero-
wany jest na przygotowanie 
jego uczestników do wejścia 
lub powrotu na rynek pracy, na 
zwiększenie osobistych moty-
wacji do działania i radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach.

Pro jekt  sy s temowy to 
wielkie wyzwanie dla pra-
cowników ośrodka pomocy 
społecznej oraz zdobycie do-
świadczenia w pozyskiwaniu 
funduszy ze środków unij-
nych.

Po przywitaniu przyby-
łych gości: Sekretarza Gminy 
Brok p. Tomasza Skibickiego, 
p. Uliany Dołyniak z Towa-
rzystwa „Nasz DOM” oraz 
licznie przybyłych rodziców, 
dyrektor p. Robert Krajewski 
zaprosił wszystkich do obej-
rzenia przedstawienia „Ania 
z Zielonego Wzgórza”, które 
wystawiło koło teatralne dzia-
łające pod kierunkiem p. Ingi 
Dąbrowskiej.

W swoim późniejszym wy-
stąpieniu dyrektor nadmie-
nił, że wybór przedstawienia 
nie był przypadkowy. Sytuacja 
głównej bohaterki nawiązy-
wała do ubiegłorocznej ak-
cji Towarzystwa „Nasz Dom”, 
która była skierowana głównie 
na pomoc rodzinom zastęp-
czym. Dla trzech uczniów z 
klasy pierwszej (Klaudia Bo-
rowa, Wiktoria Kruk i Cezary 
Kruk), którzy w ubiegłorocz-
nej edycji nazbierali i przynie-
śli do szkoły największą ilość 
groszy zostały wręczone dy-
plomy i nagrody książkowe. 
Na zakończenie dyrektor p. 
Robert Krajewski serdecznie 
podziękował swoim współ-
pracownikom, dz iec iom  

i rodzicom za udział w ubie-
głorocznej akcji oraz za przy-
gotowanie uroczystości.

Pani Uliana Dołyniak, która 
reprezentowała organizatora 
akcji przekazała dla szkoły 
4870 zł. W swoim wystąpieniu 
pogratulowała całej społecz-
ności szkolnej i podziękowała 
za olbrzymie zaangażowa-
nie w akcję „Góra Grosza”. 
W dniach od 22 listopada 
do 3 grudnia 2010 roku w 
szkole została przeprowa-
dzona zbiórka monet groszo-
wych w wyniku której zebrano 
1022,41 zł, co w przeliczeniu 
na jednego ucznia wyniosło 
27,63 zł. Pani Uliana przy-
bliżyła również działalność 
Towarzystwa „NASZ DOM” 
oraz główne statutowe cele.

Na zakończenie uroczystość 
głos zabrał Sekretarz Gminy 
p. Tomasz Skibicki, który po-
gratulował szkole najlepszego 
wyniku w województwie ma-
zowieckim i życzył dalszych 
sukcesów.

Otrzymana nagroda zosta-
nie przeznaczona na zakup 
kserokopiarki, aparatu cyfro-
wego oraz sprzętu sportowego 
do szkoły.

Aktywny Brok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku od 1 czerwca 
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. realizuje po raz pierwszy projekt 
systemowy pod nazwą „Twoja szansa”, współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

,,Jeden grosz znaczy niewiele,  
ale Góra Grosza jest największa 
na świecie”
Dnia 24 listopada 2011 roku po raz drugi w historii Szkoły 
Podstawowej w Kaczkowie Starym odbyła się uroczystość 
wręczenia nagrody za zajęcie I miejsca w województwie ma-
zowieckim w XI edycji ogólnopolskiej akcji Towarzystwa 
„NASZ DOM” – „Góra Grosza”.

Realizacja projektu unijnego w GOPS-ie | Wydarzenia – Oświata
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W  r o k u  s z k o l n y m 
2010/2011 szkoła przygo-
towała projekt i otrzymała 
środki na „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje klu-
czowe – Zagrajmy o sukces”. 
W ramach projektu prowa-
dzone były zajęcia dodatkowe 
dla uczniów w wymiarze 30 
godz. miesięcznie. W szkole 
działały dwie grupy z tego 
projektu. W ramach projektu 
ogłoszony został konkurs na 
najciekawsze zajęcia pod na-
zwą „Warto grać o sukces”. 
Opiekunowie pierwszej grupy, 
panie Agnieszka Gołębiewska 
i Bogumiła Wujek napisały 
projekt takich zajęć. Projekt 
uzyskał wyróżnienie i na-
grodę w wysokości 20.000 zł. 
Pieniądze, zgodnie z założe-
niami projektu, zostały prze-
znaczone na wycieczkę dla 
uczniów biorących udział w 
projekcie. W dniach od 17 do 
22 października 2011 roku 
została zorganizowana wy-
cieczka do Włoch. Uczniowie 
zwiedzili Wenecję, Rzym oraz 
Watykan. Dzięki programowi 
do szkoły pozyskane zostały 
środki finansowe w wysoko-
ści 4.600 zł na zakup pomocy 
szkolnych oraz 1.800 zł na za-
kup sprzętu sportowego. W 
ramach zajęć projektowych 
odbywały się wyjazdy dla 
uczniów na różnego rodzaju 
wycieczki. Uczniowie uczest-
niczyli w nagraniu programu 
„X-Factor” oraz w nagraniu 
programu „Taniec z gwiaz-
dami” w telewizji TVN. Czę-
sto organizowane były wy-
jazdy do kina w Warszawie. 
Wysokość pozyskanych środ-
ków w ramach całego projektu 
wyniosła 57.556 zł.

Siedmioro uczniów z Pu-

blicznego Gimnazjum w 
Broku zostało zgłoszonych do 
stypendium przyznawanego 
przez Urząd Marszałkowski 
na rok szkolny 2011/2012. 
Wnioski o stypendia zostały 
pozytywnie zaopiniowane i 
każdy z uczniów otrzyma sty-
pendium w wysokości około 
4.500 zł. Stypendia te przy-
znawane są uczniom którzy 
otrzymali największą ilość 
punktów na sprawdzianie i 
osiągnęli wysokie wyniki w 
nauce.

W  r o k u  s z k o l n y m 
2011/2012 stypendia takie 
otrzymali:

Anna Falkowska, Łucja 
Karwacka, Milena Starzyń-
ska, Sebastian Krześniak, Sara 
Krześniak, Agata Krawczy-
kowska, Agnieszka Zając.

Szkoła przygotowała rów-
nież projekt „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych” uczniów 
z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji „Indywiduali-
zacja procesu wychowania i 
nauczania w klasach I-III”. W 
ramach tego projektu szkoła 
otrzyma 30.000 zł. na zaję-
cia dodatkowe dla uczniów kl. 
I-III oraz na zakup pomocy 
naukowych.

Młodzież z Brokowskiej Szkoły zwiedza świat
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku od kliku lat bierze udział w różnego rodzaju projektach unijnych. 
Dzięki pozyskanym funduszom udało się ogrodzić teren szkoły, ocieplić salę gimnastyczną i wybudować boisko szkolne. 
W ramach programu „Radosna szkoła” wyposażono salę w sprzęt do zabaw dla dzieci. Z pozyskanych środków wykonano 
również monitoring wizyjny w szkole.

Wydarzenia – Oświata
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Zbiórka odpadów stałych
W mieście Brok zbiórka od-

padów stałych odbywa się raz 
w tygodniu (w piątek). Nato-
miast w Kaczkowie Starym, 
Kaczkowie Nowym, Lasko-
wiźnie, Puzdrowiźnie, Boja-
nach – raz w miesiącu (ostatnia 
środa i czwartek danego mie-
siąca). Pod koniec roku 2010 
Gmina Brok zakupiła samo-
chód – śmieciarkę IVECO do 
wywozu odpadów przystoso-
waną do zbioru pojemników o 
pojemności 120 l. W związku 
z tym zachęcamy mieszkań-
ców naszej gminy do doko-
nania zakupu odpowiedniego 
pojemnika co na pewno uła-

twi odbiór i załadunek śmieci. 
Sukcesywnie chcemy zrezy-
gnować ze sprzedaży worków 
a zaopatrzyć każdego odbiorcę 
w pojemnik.

Segregacja śmieci
W Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  
do nabycia są darmowe worki 
do segregacji śmieci:

worek zielony – szkło białe 
i kolorowe

worek żółty – tworzywa 
sztuczne i puszki ALU

worek niebieski – papier  
i tektura

Na każdym z worków znaj-
duje się instrukcja jak należy 
odpady segregować.

Odbiór odpadów segrego-
wanych odbywa się raz w mie-
siącu zarówno w mieście (w 
piątek) jak i gminie (w ostat-
nią środę i czwartek danego 
miesiąca).

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do nabywania 
pojemników i odbiór worków 
do segregacji.

Uwaga! Worki z nieprawi-
dłową przeprowadzoną segre-
gacją nie będą odbierane lub 
odbierane będą za odpłatnością 
zgodną z cennikiem odpadów 
komunalnych.

W związku z wejściem w ży-
cie z dniem 1.01.2012 r. nowej 
ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach tzw. 
„ustawy śmieciowej” nastąpi 
reorganizacja dotychczaso-
wego sposobu odbioru odpa-
dów oraz ponoszenia za nie 
opłat. Składowisko odpadów 
w Broku ulegnie likwidacji, 
zostanie wyłoniony w drodze 
przetargu nowy podmiot speł-
niający warunki z ustawy, do 
świadczenia usług transportu 
i odbioru odpadów stałych z 
terenu miasta i gminy Brok. O 
szczegóły wprowadzenia no-
wej ustawy będą Państwo na 
bieżąco informowani.

Wszelkie informacje udzie-
lane w biurze ZGKiM lub pod 
nr tel: ( 29) 74-57-574.

Informacje z ZGKiM oraz Biblioteki Publicznej z Broku

Spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotece Publicznej
W dniu 7 listopada 2011 r. w bibliotece odbyło się spotkanie 
z p. Stanisławem Kotowskim mieszkańcem Broku dotyczące 
wspomnień z Syberii spisanych w rękopisie pt. „SAGA SY-
BERYJSKA”.

Pan Kotowski wraz z sio-
strą i matką został zabrany 
z domu w Broku w 1939 r.  
i wieziony furmanką przez 
6 tygodni a następnie po-
dróż odbywała się pociągiem,  
w towarowych wagonach da-
lej barką przez rzekę. Podróż  
i pobyt na Syberii to była 
jedna walka o przetrwanie. 
Warunki, w jakich przyszło 
im żyć były niewyobrażalnie 
trudne. Głód, mróz, choroby, 
brak odzieży i ciągły stres, 
spowodował, że wielu ludzi 
zmarło – nie wytrzymało. 
Rodzina Kotowskich szczę-
śliwie powróciła do Broku.  
Tu również nie było im ła-
two, ponieważ ich dobra ro-
dzinne zostały rozkradzione. 
Musieli dorabiać się na nowo, 
ale byli szczęśliwi, że dane im 
było przeżyć i wrócić do kraju. 
Dziękując p. Kotowskiemu za 
poświęcony nam czas i przy-
bliżenie historii II wojny świa-
towej życzymy mu dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. 
Dziękujemy także za poda-

rowany rękopis dla naszej bi-
blioteki. Spotkanie uświetnił 
nam swoją obecnością p. Jacek 
Frankowski z wykształcenia 
leśnik, z zawodu karykaturzy-
sta z zainteresowań historyk. 
Urodzony w Broku, chętnie 
tu powraca, interesuje się hi-
storią Broku gromadzi zdję-
cia, spisuje i nagrywa wspo-
mnienia od ludzi starszych a w 
szczególności z lat przedwo-
jennych i czasu wojny. Tym ra-
zem również przedstawił nam 
najnowsze swoje zbiory zdjęć 
dawnych, chętnie dzieli się z 
nami posiadaną już bogatą 
wiedzą historyczną. Biblio-
teka otrzymała w darze ko-
pie kilku interesujących zdjęć, 
filmów autorstwa p. Jacka a 
w sierpniu br. wyświetlił nam 
wzruszający film pt. „Marty-
rologia leśników” Katyń, Sybir, 
Kresy i „Bieszczadzka kolejka 
leśna – podróż sentymen-
talna”. Otrzymaliśmy jeszcze 
jeden film, który zamierzamy 
wyświetlić w kwietniu 2012 r. 
pt. „Las Katyński”. W spo-

tkaniach chętnie biorą udział 
nasi mieszkańcy wraz z bur-
mistrzem p. Markiem Młyń-
skim, a po prelekcji możemy 
w miłej atmosferze przy her-
batce porozmawiać z autorami 
spotkań. Pan Jacek zapropo-
nował także dostarczenie ma-
teriałów na wystawę – Bitwa 
Warszawska 1920 r.

W br. biblioteka zorganizo-
wała spotkanie bibliotekarzy 
z naszego powiatu. Przybyli 
bibliotekarze, władze powiatu, 
burmistrzowie oraz wójtowie 
i wspólnie uczczono – Święto 
Bibliotek i Bibliotekarzy. 
Więcej informacji można 
przeczytać na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy. 

Biblioteka organizuje kon-
kursy plastyczne dla dzieci  
i młodzieży, spotkania w bi-

bliotece, wystawy okazjo-
nalne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, nagradza najlepszych 
czytelników na imprezie „Dni 
Broku i Puszczy Białej”.

W dniu 20 grudnia br. 
przedszkolaki i dzieci z kl. I 
obejrzały w bibliotece teatrzyk 
„Były sobie Krasnoludki”. Ba-
jeczka promowała zasady do-
brego wychowania.

Zachęcam Państwa do wy-
pożyczeń wielu ciekawych no-
wości wydawniczych.

Miło nam poinformować,  
iż Biblioteka Publiczna w 
Broku uzyskała 10. miejsce w 
województwie mazowieckim 
i 131 miejsce w Polsce w ran-
kingu bibliotek opublikowa-
nym 23 listopada 2011 r. przez 
dziennik „Rzeczpospolita”.

Informacje z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku
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Treningi odbywają się 2 do 
5 razy w tygodniu pod kie-
runkiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej (Sensei 
Zbigniew Wójcicki 2 Dan - 
absolwent AWF, Menedżer 
Sportu, instruktor karate ky-
okushin, boksu, gimnastyki, 
kulturystyki, lekkoatletyki, ra-
townik WOPR). Klub wypo-
sażony jest w profesjonalny 
sprzęt treningowy. Adepci 
karate kyokushin regularnie 
uczestniczą w egzaminach 
na wyższe stopnie kyu, pre-
zentując swoje umiejętności 
przed najbardziej uznanymi 
osobistościami w świecie pol-
skiego Kyokushin tj. Shihan 
Andrzej Drewniak, Shihan 
Eugeniusz Dadzibug, Shihan 
Jan Gruba. Najlepsi karateka 
z Klubu startują w zawodach 
sportowych na matach w ca-
łym kraju, zdobywając za każ-
dym razem trofea sportowe i 
nowe doświadczenia.

W 2010 r. oraz w 2011 r. 
reprezentanci Brokowskiego 
Klubu Karate Kyokushinkai 
zdobyli 38 medali.

Tryumfatorami tych zawo-
dów byli:

Damian Wójcicki
I miejsce – VII Otwarte 

Mistrzostwa Mazowsza Ka-
rate Kyokushin

I miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Karate Kyokushin o 
Puchar Podlasia

I miejsce – XI Ogólnopolski 
Turniej Karate Kyokushin o 
Puchar Burmistrza Józefowa

I miejsce – IV Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin 

II miejsce – V Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin

Hubert Dyoniziak
I miejsce – VII Puchar Pol-

ski Młodzików i Juniorów 
Młodszych

I miejsce – VI Ogólnopolski 
Turniej Karate Kyokushin dla 
dzieci i młodzieży

I miejsce – IV Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin 

III miejsce – XI Ogólno-
polski Turniej Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza Jó-
zefowa.

III miejsce – Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików Karate Kyokushin

III miejsce – Mistrzostwa 
Mazowsza Młodzików w Ka-
rate Kyokushin

III miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Karate Kyokushin z 
okazji XXX lecia AKKK

III miejsce – I Turniej Ka-
rate Kyokushin o Puchar Pre-
zydenta Ciechanowa

Paweł Długołęcki
I miejsce – Otwarte Mi-

strzostwa Mazowsza
II miejsce – XI Ogólnopol-

ski Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Burmistrza Józefowa

II miejsce – Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Burmi-
strza Miasta Ząbki 

III miejsce – I Turniej IKO 
Mazovia Cup Józefów 2011

Kacper Maliszewski
I miejsce – V Brokowski Fe-

stiwal Karate Kyokushin

II miejsce – Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Burmi-
strza Miasta

II miejsce – IV Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin

III miejsce – XI Ogólnopol-
ski Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Burmistrza Józefowa

III miejsce – Mistrzostwa 
Mazowsza Młodzików w Ka-
rate Kyokushin

III miejsce – Otwarte Mi-
strzostwa Mazowsza

II miejsce – VIII Puchar 
Polski Młodzików i Juniorów

Patryk Kornet
III miejsce – Mistrzostwa 

Mazowsza dzieci, kadetów i 
młodzików w Karate Kyoku-
shin

III miejsce – IV Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin

Patryk Dawidczyk
III miejsce – Ogólnopolski 

Turniej Karate Kyokushin z 
okazji XXX lecia AKKK

III miejsce – V Brokowski 
Festiwal Karate Kyokushin

Bartosz Domasik
III miejsce – Ogólnopolski 

Turniej Karate Kyokushin o 
Puchar Podlasia

III miejsce – VIII Puchar 
Polski Młodzików i Juniorów

Popławski Jakub
I miejsce – Otwarte Mi-

strzostwa Mazowsza
I miejsce – XII Ogólnopol-

ski Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Burmistrza Józefowa

II miejsce – I Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Prezy-

Sukcesy Brokowskiego 
Klubu Karate  
Kyokushinkai

Brokowski Klub Karate Ky-
okushinkai posiada licencję 
Polskiego Związku Karate 
o numerze 14/K/20. Klub 
zrzeszony jest również w 
Okręgowym Związku Kara-
te Kyokushin Województwa 
Mazowieckiego. Brokowski 
Klub Karate Kyokushinkai 
prowadzi szeroką działalność 
szkoleniową z zakresu sztuk 
walki dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych.

Zapraszamy do wspólnych 
treningów i tworzenia poży-
tecznych, wartościowych przy-
jemnych i niezapomnianych 
przeżyć. Zajęcia odbywają się 
w ZPPO w Broku ul. Jana 
Pawła II 50 oraz w Publicz-
nym Gimnazjum w Sadow-
nem ul. Kościuszki 74.

www.karate-Brok.pl

Sport w gminie Brok

denta Ciechanowa
II miejsce – V Brokowski 

Festiwal Karate Kyokushin
Makarski Józef
I miejsce – Otwarte Mi-

strzostwa Mazowsza
III miejsce – V Brokowski 

Festiwal Karate Kyokushin
Maliszewska Nina
I miejsce – IV Brokowski 

Festiwal Karate Kyokushin
Największym sukcesem i 

osiągnięciem sportowym było 
wywalczenie przez zawodnika 
Huberta Dyoniziaka złotego 
medalu w VII Pucharze Polski 
Młodzików i Juniorów Młod-
szych w Legnicy. 

Dodatkowo w turniejach, 
których Klub był gospoda-
rzem:

IV Brokowski Festiwal Ka-
rate Kyokushin sport, eduka-
cja, wychowanie

II miejsca zajęli: Wójcicka 
Dominika i Dębkowski Mi-
chał oraz

III miejsca: Kotowski Bła-
żej, Krupiński Mateusz, Dęb-
kowska Natalia, Wójcicka 
Daria, Popławski Jakub, Fal-
kowska Anna, Karwacka Łu-
cja, Gaś Sebastian, Popławski 
Jakub, Szulęcki Rafał,

V Brokowski Festiwal Ka-
rate Kyokushin sport, eduka-
cja, wychowanie

II miejsca zajęli: Wójcicki 
Damian, Popławski Jakub, Sę-
dek Adrian, Ujazdowski Ma-
teusz

III miejsca: Makarski Józef, 
Krupiński Mateusz, Dawid-
czyk Patryk, Wójcicka Daria, 
Koroś Jakub, Karwacki Ernest, 
Szulęcki Rafał



Święta Narodowe  
w Broku
Uroczyste obchody świąt narodowych odbywają się pod po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku.
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Wydarzenia w Gminie Brok

W roku 2011 obchodzone 
były uroczystości związane z 
rocznicą uchwalenia Konsty-
tucji 3-go Maja oraz Świętem 
Odzyskania Niepodległości w 
dniu 11 Listopada. 

W tym roku uroczystości 
odbyły się przy odnowionym 
pomniku naszego Wodza, wy-
konanym z pięknego zielo-
nego granitu, który jest trwałą 
wizytówką Naszego Miasta.

Obchody każdej z uroczy-
stości rozpoczyna msza święta 
w Kościele Parafialnym. Sta-
łym punktem obchodów są 
również występy artystyczne 

młodzieży ze Szkoły w Broku 
oraz złożenie przez obecne 
delegacje kwiatów pod po-
mnikiem.

W uroczystościach biorą 
udział pracownicy Urzędu 
Gminy, jednostek organiza-
cyjnych, kombatanci, przed-
stawiciele zakładów pracy, 
przedstawiciele ruchu katolic-
ko-narodowego, dzieci,  mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy. 
Lokalne społeczności repre-
zentują także poczty sztanda-
rowe „Solidarności”, Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
Szkoły Podstawowej w Broku.

W miejscu obecnego mostu 
jeszcze do niedawna stał stary 
drewniany most, który jednak 
na skutek upływu czasu oraz 
nawiedzających nasz teren co-
raz częstszych powodzi uległ 
całkowitemu zniszczeniu.

Ceremonia otwarcia odbyła 
się w pięknej słonecznej gru-
dniowej scenerii. W obecności 
kilkudziesięciu mieszkańców 
wsi Kaczkowa Starego i No-
wego oraz przybyłych osób z 
terenu naszej gminy i powiatu 
tj.: ks. Prałata Stanisława 
Skarżyńskiego, Proboszcza 
Parafii Brok ks. Prałata Jaro-
sława Hrynaszkiewicza, Sta-
rosty Powiatu Ostrowskiego 
p. Zbigniewa Kamińskiego, 
Naczelnika Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Ostrowi 
Mazowieckiej p. Stanisławy 
Figaj, Przewodniczącego Rady 
Gminy w Broku p. Sylwestra 
Runo wraz z Radnymi, Skarb-

nika Gminy p.  Hanny Zając, 
Sekretarza Gminy p. Toma-
sza Skibickiego z pracowni-
kami Urzędu Miasta i Gminy 
w Broku, Prezesa Firmy DO-
MOST p. Stanisława Dąb-
kowskiego wraz ze współ-
pracownikami – wykonawcy 
inwestycji, projektanta oraz 
Inspektora Nadzoru wybudo-
wanego mostu p. Sławomira 
Leszczyńskiego, Sołtysów wsi 
Kaczkowo Nowe i Kaczkowo 
Stare oraz przedstawicieli lo-
kalnych mediów, przecięcia 
wstęgi na moście dokonali 
wspólnie Ksiądz Prałat Sta-
nisław Skarżyński, Starosta 
Ostrowski Zbigniew Kamiń-
ski, Burmistrz Gminy Brok 
Marek Młyński oraz Stani-
sław Dąbkowski- wykonawca 
inwestycji. Po przecięciu 
wstęgi nowy most został po-
święcony przez ks. Jarosława 
Hrynaszkiewicza – probosz-
cza parafii.

Uroczyste otwarcie mostu łączącego dwie wsie Kaczkowo Stare z Nowym
W środę 14 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego 
mostu na rzece Brok łączącego wsie Kaczkowo Stare z Kacz-
kowem Nowym.

W swoim krótkim wystą-
pieniu Burmistrz podziękował 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do szybkiego wybu-
dowania mostu. Mieszkańcy 
wsi Kaczkowa Starego i No-
wego w niespełna rok od ze-
szłorocznej powodzi doczekali 
się nowego, solidnego mostu, 
który będzie służył poprawie 
warunków życia mieszkańców 
i przyszłych pokoleń.

Koszt budowy nowego mo-
stu wyniósł 1,5 mln zł z czego 
kwota 1 mln zł pokryta zo-

stała dzięki uzyskaniu z bu-
dżetu państwa środków z puli 
na usuwanie skutków powodzi 
w 2010 r., a pozostałe pół mln 
zł dołożone zostało z budżetu 
Gminy Brok.

Nowy most ma konstruk-
cję żelbetonową i nośność 
40 ton. Sama jezdnia ma 5,5 
metra szerokości, jest osobny 
chodnik dla pieszych. Most 
jest szerszy od żwirowej drogi, 
która prowadzi do niego z obu 
wsi.



Srebrny Jubileusz Klubu Seniora „Jarzębina”
Klub Seniora z Broku obchodził w tym roku jubileusz dwu-
dziestopięciolecia istnienia.
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Promocja i Kultura w Gminie Brok

Można by rzec, że kon-
cert był nietypowy, ponieważ 
wykonane utwory muzyczne 
(zespołów takich jak: „Per-
fect”, kompozycja Piotra Ru-
bika i Seweryna Krajewskiego,  
a nawet „Wieża Babel” z mu-
sicalu „Metro”), nie były bez-
pośrednio związane z osobą 
Jana Pawła II, ale doskonale 
odzwierciedlały jego  życie i 
pontyfikat. Część muzyczna 
była przeplatana fragmentami 

z życiorysu i testamentu Ojca 
Świętego. Na koncert przy-
byli zaproszeni goście: Bur-
mistrz Gminy Brok p.Marek 
Młyński, Sekretarz Gminy  
p.Tomasz Skibicki, Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej p. 
Elżbieta Kaczyńska, Ksiądz 
Prałat Senior Stanisław Skar-
żyński, Ksiądz Proboszcz Pra-
łat Jarosław Hrynaszkiewicz, 
Ksiądz Wikary Gabriel Ja-
strzębski, oraz licznie zgro-

madzeni mieszkańcy gminy.
Wszyscy nagrodzili wyko-
nawców gromkimi brawami 
i gratulacjami, które świad-

czyły o wielu pozytywnych 
doznaniach i emocjach wśród 
uczestników.

Koncert w Kościele w XXXIII rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II
16 października 2011 r. członkowie nowopowstałego brokowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży Die-
cezji Łomżyńskiej w XXXIII rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zorganizowali Koncert jubileuszowy pt. 
„Totus Tuus-życie i pontyfikat” pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Brok.

21 października w „Wia-
traku” nad Bugiem byliśmy 
świadkami doniosłego jubile-
uszu 25-lecia Klubu Seniora 
„Jarzębina”. Zaproszeni goście 
przywitani zostali przez Kie-
rowniczkę p. Halinę Szmajdę, 
która wspomnieniami odwo-
łała się do czasów założenia 
Klubu przez Jana Kołłątaja, 
jego wieloletniego opiekuna, 
którego twórczość do dziś 
dnia istnieje w repertuarze 
Zespołu „Jarzębina”, działają-
cego przy Klubie Seniora. Na 
dzień dzisiejszy Klub liczy 20 
osób, wśród których znajdują 
się założycielki Klubu, naj-
starsze członkinie p. Antonina 
Sosnowska, p. Aleksandra Za-
błocka i p. Celina Małkińska.

Zespół  bierze regularnie 
udział w Przeglądach Mu-
zyki Ludowej i Biesiadnej, 
uświetnia występy na wszyst-
kich imprezach plenerowych, 
festynach w Broku, Ostrowi 
Mazowieckiej, Małkini, czy 
Komorowie,  może poszczy-
cić się zdobytymi licznymi 
dyplomami oraz nagrodami. 
Na Jubileusz 25-lecia przy-
byli zaproszeni goście przy-
nosząc ze sobą kwiaty oraz 

prezenty, które zostały wrę-
czone w trakcie uroczystości. 
Wymienić tu należy Starostę 
Powiatu Ostrowskiego p. Zbi-
gniewa Kamińskiego, Burmi-
strza Gminy Brok p. Marka 
Mł yńskiego, Sekretar za 
Gminy Brok p. Tomasza Ski-
bickiego, Ks. Prałata Jarosława 
Hrynaszkiewicza, przedstawi-
cieli Brokowskiego Stowarzy-
szenia Wspierania Przedsię-
biorczości, Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej p. Andrzeja 
Zdziarskiego, państwa Kac-
przyckich oraz byłe członkinie 
Klubu p. Zofię Szydlik-Ko-
cielnik i p. Kazimierę Kiszel. 
Burmistrz Gminy w swoich 
życzeniach dziękował Zespo-
łowi za kultywowanie tradycji 
i kultury w Broku, podkre-
ślił także, że filarem tego ze-
społu jest opiekun muzyczny 
p. Adam Krześniak, na któ-
rego ręce przekazał zespołowi 
nowy elektroniczny instru-
ment klawiszowy . Obchody 
tego niezwykłego jubileuszu 
przebiegły w miłej i serdecznej 
atmosferze, przy rozbrzmie-
wającym koncercie zespołu 
„Jarzębina”.

Organizatorami konferencji 
byli Burmistrz Gminy Brok, 
Agencja Rozwoju Mazowsza 
S.A., Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowiec-
kiego oraz Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Za-
granicznych.

Konferencję otworzył Bur-
mistrz Gminy Marek Młyń-
ski, który przywitał licznie 
przybyłych gości, w tym Sta-
rostę Powiatu Ostrowskiego 
Zbigniewa Kamińskiego, Wi-
cestarostę Jerzego Bauera, Dy-
rektora Szpitala Powiatowego  
Andrzeja Sawoniego, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Sylwestra Runo, delegację z 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowiec-
kiego, pracowników Agencji 
Rozwoju Mazowsza oraz po-
zostałych uczestników kon-
ferencji.

Burmistrz zapoznał uczest-
ników konferencji z historią 
naszego miasta, jego trady-
cją, przepięknym położeniem 
i dużymi walorami turystycz-
nymi. Najważniejszą intencją 
konferencji było przedstawie-
nie terenów inwestycyjnych 
Gminy Brok oraz zachęta 
do tworzenia nowych miejsc 
pracy. 

Gmina Brok leży na terenie 
obszaru Natura 2000, dlatego 
też na jej terenie muszą być 
promowane inwestycje zwią-
zane z turystyką lub nieuciąż-
liwą działalnością. 

Odbyta konferencja uka-
zała potencjalnym inwestorom 
walory i atrakcyjność naszej 
Gminy. Dzięki pomocy Agen-
cji Rozwoju Mazowsza Nasza 
Gmina będzie promowana za-
równo w kraju jak i zagranicą.

Gmina Brok promowana...
29 sierpnia br. w Domu Wczasowym Nadrzecze odbyła się 
konferencja pt. „Turystyka w Gminie Brok nad Bugiem - 
promocja Regionu”, której celem było ukazanie potencjału i 
atrakcyjności turystycznej Gminy Brok.
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Główną atrakcją festynu był 
konkurs grzybobrania. Udział 
w trwającym trzy godziny 
przeszukiwaniu lasu wzięło 
6 drużyn trzyosobowych. 
Najlepszą grupą okazała się 
być Drużyna Brokowskiego 
Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości z najwięk-
szą ilością zebranych grzybów, 
II miejsce zajęła drużyna z ze-
społu Jarzębina, na III pozy-
cji uplasowała się drużyna ze 
szkoły w Kaczkowie Starym.  
Nie zabrakło licznych zabaw 
rekreacyjno-sportowych i 
konkursów z nagrodami przy-
gotowanych przez Nadleśnic-
two Ostrów Mazowiecka w 
ramach obchodów Międzyna-
rodowego Roku Lasów. Du-
żym powodzeniem cieszył się 
konkurs międzyszkolny „Po-
kaz Mody Leśnej”, w którym 
uczniowie poszczególnych 
klas musieli wykazać się dużą 
pomysłowością, aby z szyszek, 

kory, korzeni, owoców leśnych 
itp. stworzyć niepowtarzalne 
kreacje. Konkurs z  wartościo-
wymi nagrodami podzielony 
był na trzy kategorie. Pierwsze 
miejsca zdobyły odtwarzacz 
CD, a pozostałe miejsca inte-
resujące gry. Wyniki konkursu:

I kat. I-III Szkoły Podsta-
wowe:

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

2 miejsce – kl.I SP w Broku,
3 miejsce – kl. II SP w 

Broku.
II kat. IV-VI Szkoły Pod-

stawowe:
1 miejsce – kl. VI z Kacz-

kowa Starego,
2 miejsce – kl. VI SP w 

Broku.
III kat. Gimnazjum:
1 miejsce – kl. III,
2 miejsce – kl. I a.

Estradową atrakcją festynu 
był zespół Diament, który 

śpiewał i grał znane przeboje, 
nie zabrakło również występu 
naszego zespołu ludowego 
„Jarzębina”.

Wspomnienia z imprez
Wspomnienia z imprez w Gminie Brok

Lato w Broku upłynęło pod znakiem imprez rekreacyjno-kulturalnych. Mieszkańcy gminy mieli okazję spędzić mile czas 
i dobrze się bawić na odbywających się już po raz XXXIII Dniach Broku i Puszczy Białej oraz na zorganizowanym po raz 
pierwszy wrześniowym festynie Pożegnanie Lata połączonym z grzybobraniem.

I Festyn „Pożegnanie Lata 2011”
Moc atrakcji i uśmiechnięte twarze towarzyszyły uczestni-
kom pierwszego festynu Pożegnanie Lata 2011, który miał 
miejsce 18 września na terenie dawnego ośrodka MOSiR.



XXXiii Dni Broku
i puszczy 
Białej

Dziękujemy licznym sponso-
rom imprezy Dni Broku i Pusz-
czy Białej oraz wszystkim tym, 
którzy brali udział w przygo-
towaniu i realizacji gminnych 
imprez. Przede wszystkim 
dziękujemy jednak Wam, dro-
dzy Państwo, którzy gościliście 
na naszych imprezach. Wasze 
liczne uczestnictwo, oklaski dla 
wykonawców i uśmiechy na 
twarzach, były największą na-
grodą dla organizatorów. Za-
praszamy za rok i obiecujemy 
jeszcze lepszą zabawę.
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Wspomnienia z imprez w Gminie Brok

Tegoroczne obchody Święta 
Miasta były wyjątkowe, gdyż 
obchodziliśmy jubileusz 510- 
lecia nadania praw miejskich. 
Z tej okazji odbyła się uro-
czysta sesja Rady Gminy z 
prelekcją wygłoszoną przez 
prof. Adama Dobrońskiego 
nt. historii miasta, wręczone 
zostały statuetki poprzednim 
Burmistrzom, a także obec-
nym Radnym i Sołtysom. 
Na scenie Burmistrz p.Ma-
rek Młyński wręczył stypen-
dia najlepszym uczniom( Ju-
lii Pierzchanowskiej-kl.VI 
Sz.P.Kaczkowo Stare, Annie 
Falkowskiej-kl. VI-ZPPO w 
Broku, Hubertowi Dyonizia-
kowi – kl. III Gimnazjum w 
Broku) oraz listy gratulacyjne 
rodzicom tychże uczniów a 
Nicol Korytkowska za wzo-
rowe wyniki w nauce otrzy-
mała prywatne stypendium od 

p. Bożeny i Marka Młyńskich. 
Burmistrz nagrodził również 
trzech najlepszych sportow-
ców z Brokowskiego Klubu 
Karate Kyokushin (Pawła 
Długołęckiego, Huberta Dy-
oniziaka, Damiana Wójcic-
kiego) a także Prezesa klubu 
p. Zbigniewa Wójcickiego. 
Za wkład w rozwój przed-
siębiorczości docenieni zo-
stali statuetkami brokowscy 
przedsiębiorcy (p.Tadeusz Su-
checki, p. Andrzej Gajewski, p. 
Krzysztof Zawistowski), a w 
sferze wieloletniej działalności 
społecznej mieszkańcy gminy 
(p.Barbara Jagiełło, p.Marian 
Ostrowski, p.Henryk Borowy 
z Kaczkowa Starego, Zespół 
Ludowy „Jarzębina”). Podczas 
dwóch dni trwania imprezy 
scena tętniła muzyką i tańcem. 
Staraliśmy się aby poprzez 
bogaty i różnorodny pro-

gram imprezy, 
każdy znalazł 
coś odpowied-
niego dla sie-
bie. Na sce-
nie wystąpili: 
Wojciech Gąs-
sowski, zespół 
Video, Dżani 
i  g w i a z d y 
c y g a ń s k i e , 
D-Bomb, Tia 
Maria, Black 
Fusion, zespół 
Razemm. Pre-
zentowały się 
także zespoły ludowe ( Ja-
rzębina, Banda Retro, Mał-
kinianka), młodzież z Ze-
społu Publicznych Palcówek 
Oświatowych w Broku oraz 
Warsztatowa Akademia Mu-
sicalowa z pokazem tanecz-
nym. Miłośnicy sportu mogli 
wziąć udział w zawodach piłki 

siatkowej plażowej, piłki noż-
nej, zawodach spławikowych 
wpisanych już na stałe do ka-
lendarza imprez sportowych. 
Wiele radości i niezapomnia-
nych wrażeń dostarczył pokaz 
Tańca z ogniem.
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Dbamy o wizerunek naszego miasta
Dbając o estetykę naszego miasta podnosimy  jego atrakcyjność turystyczną.

Latem przy głównej ulicy 
Dąbrowskiego pojawiły się 
nowe elementy zagospoda-
rowania terenu: kwiaty, ławki, 
kosze na śmieci. 

Została postawiona barwna i obszerna tablica informacyjna 

gminy Brok, z ukazaną dokładną siecią dróg przebiegających 

przez teren gminy oraz lokalizacje wszystkich, najważniejszych 

urzędów, instytucji, ośrodków wczasowych wraz z legendą.

Doczekaliśmy się banko-
matu  w mieście. 

Po licznych prośbach Bur-
mistrza, Prezes Banku Spół-
dzielczego zdecydował się na 
instalację bankomatu w na-
szym mieście.
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