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Drodzy Mieszkańcy Gminy
Kończy się rok 2017. To czas, aby do-
konać jego podsumowania. Jaki był, 
co udało się zrobić, co nam w naszej 
pracy samorządowej nie wyszło?
Przyznaję, że ten rok zaliczam do 
udanych. Co prawda rozpoczęliśmy 
go od informacji, że prace nad Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy musimy poprawić, ale przez 
kilka miesięcy dokonaliśmy korekt, 
niezbędnych uzgodnień i w dniu 14 
grudnia Rada Gminy uchwaliła, tak 
od wielu lat oczekiwany, najważniej-
szy dokument dla Gminy, jakim jest 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy. Dokument ten określa po-
litykę gospodarczą, urbanistyczną, 
ale i społeczną Gminy na wiele lat. 
Najważniejsze to określenie terenów 
pod przyszłe inwestycje przyległe 
do trasy szybkiego ruchu S8 w wiel-
kości ponad 300 hektarów. Z dniem 
uchwalenia zaczynamy kampanię 

promocyjną tych terenów. Ponadto 
przeznaczono znaczne tereny pod 
usługi w zakresie sportu i rekreacji i 
tu też poszukujemy potencjalnych in-
westorów. 
Miniony rok, to rok pod znakiem in-
westycji na miarę budżetu gminy. 
Wykorzystując środki zewnętrzne, 
wybudowaliśmy kilkanaście kilome-
trów dróg oraz kilka kilometrów sieci 
wodociągowej w miejscowościach Ki-
ciny i Płatków. Wykonaliśmy i uzgad-
niamy kilkanaście projektów, które 
będą realizowane w następnych la-
tach. W 2017 roku byliśmy  czynnymi 
uczestnikami systemowych zmian w 
oświacie. Przekształciliśmy sześcio-
letnie szkoły podstawowe i trzyletnie 
gimnazja w ośmioletnie szkoły pod-
stawowe. Był to proces długi i trudny. 
Ale po wielu analizach i zaangażowa-
niu wszystkich osób odpowiedzial-
nych za oświatę w Gminie, możemy 
się pochwalić, że nikt z zatrudnionych 
nauczycieli nie stracił pracy, a warun-
ki kształcenia uczniów nie uległy po-
gorszeniu. 
Przyjąłem również nową strukturę 

organizacyjną, która pozwoli na re-
alizację wyzwań, które przed Gminą 
będą stały w najbliższych latach. 
Rok 2018, to kontynuacja rozpoczę-
tych inwestycji. To nowe inwestycje 
zarówno w infrastrukturze drogo-
wej, jak i w wodno-kanalizacyjnej. To 
przede wszystkim budowa drugiej 
stacji uzdatniana wody, która mogła-
by zasilić sieć wodociągową wschod-
niej części Gminy. Przeprowadzone 
badania geologiczne i odwierty wska-
zują na to, że stacja uzdatniania wody 
najprawdopodobniej budowana bę-
dzie w Kicinach. Ponadto reforma 
oświaty wymusi na nas prowadzenie 
inwestycji w infrastrukturze oświato-
wej.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wszyst-
kie nasze sukcesy nie byłyby możli-
we, gdyby nie duże zaangażowanie 
Kierowników Jednostek Organizacyj-
nych Gminy i ich pracowników oraz 
Kierowników Wydziałów Urzędu Gmi-
ny i wszystkich pracowników Urzędu i 
tą drogą serdecznie im za to dzięku-
ję.
Dziękuje Paniom z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Zabrodziu i członkiniom 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sława”, które 
swoim talentem i umiejętnościami 
oprawiają naszą każdą uroczystość.
Dziękuje również Radnym Gminy, 
Sołtysom Gminy, Sponsorom oraz 
wszystkim tym, którzy dobrą radą i 
pomysłami przyczynili się do rozwoju 
naszej małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik
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Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w 
Dębinkach jest prowadzona i finansowa-
na przez Gminę Zabrodzie. Uchwałą Rady 
Gminy z dn. 7.11.2017r. dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa stała się 
ośmioletnią Szkołą Podstawową im. C.K. 
Norwida w Dębinkach.
Szkoła mieści się w centrum wsi Dębinki w 
dwóch parterowych budynkach. Znajduje 
się w niej 7 sal lekcyjnych, w których uczy 
się 7 oddziałów klasowych oraz oddział 
przedszkolny mieszczący się w budynku 
po dawnym domu nauczyciela. Obecnie 
szkoła pracuje w systemie jednozmiano-
wym. Do placówki uczęszcza łącznie 131 
uczniów, w tym 110 uczy się w klasach I-VII 
i 21 w oddziale przedszkolnym.
Po wprowadzeniu reformy od 1 września 
2017r. wzrosła liczba oddziałów, dlatego 
w obecnej chwili najwyższym priorytetem 
dla nas jest rozbudowa szkoły. Konieczna 
jest dobudowa łącznika między dwoma 
budynkami szkoły oraz  brakujących sal 
lekcyjnych. 
Szkoła posiada bibliotekę, plac zabaw, 
boisko szkolne, salę gimnastyczną oraz 
pracownię komputerową z 18 stanowiska-
mi komputerowymi. Dwie sale lekcyjne są 
wyposażone w tablice interaktywne. 
Dzięki pozyskanym środkom oraz zaanga-
żowaniu rodziców, w najbliższym czasie 
planujemy doposażenie pozostałych sal 
lekcyjnych w nowoczesne technologie in-
formatyczne.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich 
uczniów, współpracuje z rodzicami, środo-
wiskiem lokalnym oraz licznymi organi-
zacjami lokalnymi. Kadra pedagogiczna 
szkoły, to zespół 15 doświadczonych, posia-
dających pełne kwalifikacje, ustawicznie 
doskonalących swoje umiejętności zawo-
dowe, w pełni zaangażowanych w swoją 
pracę nauczycieli. Atmosfera jest tutaj 
ciepła i rodzinna.
W szkole organizowana jest pomoc psy-
chologiczno - pedagogiczną dla uczniów 
mających trudności w nauce oraz zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów ( za-
jęcia sportowe, taneczne, plastyczne, wy-
jazdy do teatru, kina na basen z nauką pły-

wania), zapewniana opieka świetlicowa.
Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki 
w nauce. Systematycznie prowadzi się 
analizę sprawdzianów w celu podniesie-
nia efektów kształcenia. Najzdolniejsi 
uczniowie otrzymują stypendia za wyniki 
w nauce. Dużą wagę przywiązuje się do na-
uki języków obcych - języka angielskiego i 
niemieckiego. 
Uczniowie chętnie biorą udział w kon-
kursach przedmiotowych i tematycznych 
osiągając wysokie wyniki.  W minionym 
roku szkolnym 6 uczniów otrzymało wy-
różnienia w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „Kangur”. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się zawody sportowe, w 
których uczniowie odnoszą liczne sukcesy 
indywidualnie i zespołowo na szczeblu 
gminnym i powiatowym. 
Corocznie uczestniczymy w Gminnym Prze-
glądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym 
przez GOK w Zabrodziu. Nasi uczniowie 
zajmują w nim czołowe miejsca. W kolej-
nym etapie reprezentują gminę na szcze-
blu powiatowym, także zajmując miejsca 
na podium. 
 W szkole działa Samorząd Uczniowski, 
który aktywnie włącza się w życie szkoły 
poprzez organizację różnych imprez oraz 
akcji charytatywnych z udziałem uczniów. 
Na uwagę zasługuje działalność chary-
tatywna Szkolnego Koła Wolontariatu, 
w którą chętnie angażują się uczniowie i 
rodzice.
Działające w naszej szkole Koło Wolonta-
riatu zrzeszające uczniów kl. IV-VII brało 
udział w bieżącym roku szkolnym w nastę-
pujących akcjach: „ Czytamy młodszym ko-
legom”, „ Znicz” – sprzątanie opuszczonych 
grobów na pobliskim cmentarzu, „ I ty mo-
żesz zostać Świętym Mikołajem” – zorgani-
zowano zbiórkę artykułów spożywczych, 
chemicznych, papierniczych, zabawek oraz 
odzieży, które przekazano dwóm rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej z terenu naszej gminy.
Szkoła wychowuje uczniów w duchu pa-
triotyzmu i wartości chrześcijańskich po-
przez szerzenie sylwetki patrona, a także 
organizując uroczystości patriotyczne oraz 
konkursy szkolne.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Adelinie Szkoła Podstawowa 
im. C.K. Norwida w Dębinkach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu, 
to Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej i Samorządowe Przedszkole.
Zabrodzka Podstawówka to szkoła z ponad 
osiemdziesięcioletnią historią. Kolejne 
pokolenia mieszkańców Zabrodzia i oko-
licznych miejscowości odwiedzają naszą 
szkołę najpierw w charakterze uczniów, 
potem rodziców i dziadków.  Choć szko-
ła ta sama, to jednak nie taka sama, jak 
przed laty.  Naszym wspólnym wyzwaniem 
są kolejne reformy i oczekiwania społecz-
ności szkolnej, a w szczególności rodziców 
i uczniów. Wyzwanie jest duże, bo i liczba 
uczniów uczęszczających do naszej szko-
ły nie jest mała. W szesnastu oddziałach 
szkolnych obecnie uczy się 288 uczniów, 
dwa oddziały „zerówki”, to kolejne 44 dzie-
ci i trzy grupy przedszkolne – 74 najmłod-
szych wychowanków. Z ponad 400 dziećmi 
i uczniami pracuje 47 nauczycieli, w tym 
12 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 12 
pracowników obsługi.
Zespół Szkolno-Przedszkolny zajmuje dość 
pokaźny budynek. Do dyspozycji mamy 
15 sali lekcyjnych, 3 sale przedszkolne, 1 
wysłużoną pracownię komputerową, bi-
bliotekę i piękną salę gimnastyczną z za-
pleczem. Zajęcia specjalistyczne odbywają 
się w przeznaczonych na ten cel pomiesz-
czeniach, a są nimi: gabinet logopedyczny, 
sala terapii pedagogicznej i sala terapii 
sensorycznej. Jest też u nas kuchnia ze 
stołówką, pomieszczenia biurowe, boisko 
i plac zabaw.
W miarę możliwości finansowych 
dbamy o wyposażenie naszej szkoły. 
Obecnie 8 sali lekcyjnych jest wy-
posażonych w projektory multime-
dialne, w tym 6 również w laptopy. 
Dzięki tym urządzeniom uczniowie 
mogą podczas lekcji korzystać z mul-
timedialnej obudowy podręcznika i 
programów edukacyjnych. 
Nie tylko warunki lokalowe i wypo-
sażenie szkoły mają wpływ na jej 
osiągnięcia. Duży udział w tym za-
kresie mają zaangażowani w swoją 
pracę nauczyciele. W naszej szkole 
pracuje 20 nauczycieli dyplomowanych, 5 
mianowanych, 19 kontraktowych i 3 staży-
stów. Dowodem ich zaangażowania w pra-
cę są nie tylko osiągnięte stopnie awansu 
zawodowego, ale przede wszystkim sukce-
sy uczniów. W ubiegłym roku szkolnym 18 
uczniów otrzymało stypendia za wyniki w 
nauce. Nauczyciele przygotowują uczniów 
do konkursów przedmiotowych i artystycz-
nych. W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie przystąpili, m.in. do kuratoryjnych 
konkursów przedmiotowych z języka pol-

skiego, matematyki i historii. W konkur-
sie historycznym „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” dwóch uczniów zakwali-
fikowało się do etapu rejonowego. Podej-
mujemy wiele działań mających na celu 
uatrakcyjnienie powszednich szkolnych 
zajęć również poprzez konkursy szkol-
ne. Już w tym roku odbyło się ich wiele, 
m.in. konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II, 
szkolny turniej języka angielskiego i kon-
kurs języka angielskiego, matematyki, 
konkursy plastyczne i czytelnicze. Jeste-
śmy również organizatorami gminnego 
konkursu ortograficznego i matematycz-
nego, które odbywają się wiosną. 
Uczymy się nie tylko w budynku szkoły. 
Nasi  uczniowie mają możliwość uczest-
niczenia  w wielu wycieczkach organizo-
wanych przez nauczycieli.  W tym roku 
szkolnym już odbyło się ich wiele, m.in. 
do Warszawy - Muzeum Geologiczne, 
Centrum Nauki Kopernik, Cmentarz Po-
wązkowski, Farma Iluzji w oddalonych o 
120 km Mościskach, wyjazdowe warsztaty 
edukacyjne „Od kamienia do chleba”, 
„Pieczenie Pierników”, czy lekcja savo-
ir-vivre w pułtuskim zamku. Obejrzeli też 
przedstawienia teatralne tj. „Balladyna”, 
„Skąpiec”, „Przygody Stasia i Nel”, czy 
„Bajka o dzielnym Szewczyku”. W najbliż-
szych miesiącach zaplanowany jest nasz 
udział w  kolejnych spektaklach. Każdego 
roku uczniowie wyjeżdżają również na 
„Zielone szkoły”.

Dbamy o dobrą atmosferę w szkole. Dzieci 
bardzo często korzystają z dodatkowych 
atrakcji o charakterze rozrywkowym tj. 
występów artystów cyrkowych, iluzjoni-
stów, pokazów tanecznych. Uczestniczyli 
również w warsztatach edukacyjnych w 
szkole, np. „Polska nasza Ojczyzna”, te-
atrzykach profilaktycznych, żywej lekcji 
historii „Podróż przez Polskę Piastów”, 
czy warsztatach językowych prowadzonych 
przez Irlandczyka.
Część dzieci przebywa z nami do późnych 

godzin popołudniowych na zajęciach świe-
tlicowych, w ramach, których zorganizo-
wane są trzy grupy, w tym jedna sportowa. 
Czas na świetlicy wypełniają zabawy twór-
cze, eksperymenty, gry. Jest również czas 
na lekturę i odrabianie lekcji.
Biblioteka szkolna podejmuje wiele ini-
cjatyw, aby zachęcić uczniów do czytania. 
W bieżącym roku szkolnym uzupełniliśmy 
księgozbiór o lektury, szczególnie dla kla-
sy siódmej. Organizowane są konkursy czy-
telnicze, np. „Poznaj książkę po cytacie”, 
czy konkurs artystyczny na maskotkę Mola 
Książkowego. Młodsi uczniowie obejrzeli 
przedstawienia teatrzyku Kamishibai przy-
gotowanego przez pracowników Biblioteki 
Pedagogicznej w Wyszkowie.
Sprawność fizyczna i zdrowa rywalizacja 

sportowa zajmują ważne miejsce w 
działalności naszej szkoły. Już od 
kilku lat naszymi koronnymi dys-
cyplinami są: unihokej, czwórbój 
lekkoatletyczny, tenis stołowy, rin-
go. W ubiegłym roku szkolnym nasi 
uczniowie zdobyli I miejsce w cało-
rocznej rywalizacji szkół w Powia-
towych Igrzyskach Sportowych. Do 
ich sukcesu z pewnością przyczynił 
się udział w treningach Szkolnego 
Klubu Sportowego, które również 
w tym roku odbywają się codzien-
nie w godzinach popołudniowych. 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
prowadzą je z podziałem na różne dyscy-
pliny, m.in. tenis stołowy, piłka nożna, uni-
hokej, ringo i koszykówka. Nasi sportowcy 
wyjeżdżają również na mecze ekstraligi w 
unihokeju, na razie w charakterze kibiców, 
ale w przyszłości z pewnością w charakte-
rze zawodników.
Doskonale układa się nasza współpraca z 
Bractwem Zabrodzkim. Wzięliśmy udział 
w organizacji imprezy „Pożegnanie lata 
w słonecznych barwach gruszki”. Przed-
szkolaki przygotowały prace na wystawę 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Adelinie wchodzi Samorządowe Przed-
szkole „Leśne Skrzaty” z Filią w Kicinach 
oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Henryka 
Nowackiego w Adelinie. Dyrektorem ze-
społu jest od 2016 r. Adam Bogdanowicz.
Obecnie do zespołu uczęszcza 128 uczniów, 
w tym  43 dzieci w wieku przedszkolnym.
W zespole zatrudnionych jest  26 nauczy-
cieli i 6 pracowników administracji i ob-
sługi.
W bieżącym roku wyremontowano łazien-
ki, wykonano schody wejściowe z podjaz-
dem dla dzieci niepełnosprawnych, a z 
myślą o najmłodszych zakupiono i zamon-
towano zabawki na placu zabaw.  
Szkoła wprowadza dzieci w świat wiedzy, 

przygotowuje do wykonywania obowiąz-
ków ucznia oraz wdraża do samorozwoju. 
Kształcenie i wychowanie w szkole pod-
stawowej sprzyja rozwijaniu postaw oby-
watelskich, patriotycznych i społecznych 
uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnia-
nie poczucia tożsamości narodowej, przy-
wiązania do historii i tradycji narodowych. 
To tutaj uczniowie są przygotowywani i 
zachęcani do podejmowania działania na 
rzecz środowiska szkolnego i  lokalnego, w 
tym angażowania się w wolontariat.
Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz 
przyjazną atmosferę do nauki uwzględ-
niając możliwości i potrzeby edukacyjne 
uczniów. 
Nauczyciele z wielkim entuzjazmem reali-

zują trudną misję nauczania i 
wychowania młodego poko-
lenia. Kierują się zasadą, że 
kształcenie w szkole podsta-
wowej stanowi fundament 
wykształcenia. Nauczyciele 
poza płatnymi zajęciami, 
organizują bezpłatne kon-
sultacje w ramach swoich 
przedmiotów i w ten sposób 
rozwijają zainteresowania i 
talenty dzieci. 
Uczniowie biorą udział w 
konkursach i zawodach 
sportowych. Odnoszą liczne 

sukcesy. W 2017r. uczeń klasy „0” Szymon  
zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym  „Stok nie jest dla Bał-
wanów” organizowanym przez Komendę 
Główną Policji. Uczeń klasy VI Michał zo-
stał laureatem  Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego orga-
nizowanego przez Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty. Dzięki temu  został zwolniony z 
egzaminu do wymarzonej szkoły średniej.
W tym roku szkolnym planowane jest wy-
posażenie pracowni fizycznej i chemicz-
nej. 
Kiedy od 1 września 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Adelinie dojdzie VIII klasa, wtedy 
dzieci z grupy przedszkolnej  z Adelina zo-
staną przeniesione i będą miały do swojej 
dyspozycji cały budynek w Kicinach.

II www.facebook.com/gminazabrodzie
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plastyczną, a starsi uczniowie pomogli w 
organizacji zabaw sportowych. Bractwo 
umożliwia nam również zwiedzanie orga-
nizowanych w Młynie „Nowość” w Niego-
wie wystaw czasowych. Zostaliśmy również 
zaangażowani w projekt „Norwidiana”, 
który obejmował warsztaty poetyckie i wy-
cieczkę do Pałacu w Chrzęsnem, podczas 
których nasi uczniowie poznali twórczość 
C. K. Norwida.
W naszej szkole prężnie działa Samorząd 
Uczniowski. Zaangażowani w jego prace 
uczniowie odbierają pierwsze lekcje z sa-
morządności, demokracji i tolerancji. Uczą 
się współdziałania i odpowiedzialności za 
siebie i innych. Poczet sztandarowy god-
nie reprezentuje szkołę podczas uroczy-
stości szkolnych, gminnych i parafialnych. 
Działania szkolnych samorządowców połą-
czone są z pracą w ramach wolontariatu. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli organi-
zują pomoc uczniowską, tzw. „odrabian-
ki”, zbierają nakrętki, aby pomóc choremu 

dziecku zgromadzić fundusze na leczenie. 
Zorganizowali również zbiórkę słodyczy 
dla wychowanków Domu Dziecka w Wy-
szkowie, które przekazali im osobiście. 
Pamiętali również o przedszkolakach i 
wszystkich uczniach naszej szkoły w Miko-
łajki. Organizują zabawy, dyskoteki, poma-
gają w organizacji uroczystości szkolnych.
Nasza szkoła, to zespół nie tylko w nazwie 
placówki. Przedszkolaki zajmują w nim 
bardzo ważne miejsce. Nie ma uroczystości 
szkolnych bez naszych „Rybek”, „Pszczó-
łek”, „Żabek”, „Motylków” i „Biedronek”. 
Najmłodsze dzieci są źródłem naszej naj-
większej troski, ale też ogromnej radości 
każdego dnia. 
Jesteśmy otwarci na środowisko lokalne, 
mamy wielu Przyjaciół Szkoły, czego dowo-
dem były ubiegłoroczne obchody 80-lecia. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.pspzabrodzie.szkolna-
strona.pl, na której dokumentowane są 
wydarzenia z naszego życia szkolnego.

Dyr. Adam Bogdanowicz

Dyr. Marzena Górczak

Dyr.  Alina Gotowiec



Gminny Ośrodek Kultury w Zabro-
dziu od wielu lat zabiega o uroz-
maicenie swojej oferty. Każdego 
roku wprowadza coś nowego. Tak 
też dzieje się teraz. Do czerwca 
2017 były tu prowadzone zajęcia:  
aerobiku,  zumby, kółka plastycz-
nego, sportowe z elementami 
sztuk walki i samoobrony, ta-
neczne w zakresie baletu, tańca 
nowoczesnego i tańca nowocze-
snego turniejowego oraz 15- sta-
nowiskowa pracownia kompu-
terowa. We wrześniu stworzono 
grupę gimnastyki artystycznej i 
korekcji kręgosłupa. Natomiast  z 
końcem listopada rozpoczęły się 
zajęcia nauki języka angielskie-
go dla trzech grup wiekowych. 
Łącznie w tygodniu odwiedza nas 
ok. 300 osób. Działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury, to także 
uroczystości okolicznościowe i 
imprezy plenerowe realizowane 
samodzielnie lub we współpracy 
ze wszystkimi jednostkami pod-
ległymi gminie i stowarzyszenia-
mi. Uzupełnieniem tej oferty są: 
warsztaty, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wystawy, pokazy, prezen-
tacje teatralne, różnego typu 
konkursy tematyczne oraz inne 
wynikające z potrzeb środowiska 
lokalnego przedsięwzięcia. Na 
przykład spotkania pod hasłem 
„Herbatka z Malinami”, czy roz-
poczęta w październiku „Giełda 
Zdrowia i Urody”.  Mamy też 
nowe zamierzenia i plany, bo 
nasze społeczeństwo się zmienia, 
a wraz z nim jego potrzeby. Spro-
stanie im jest dość trudne, ale 
nie niemożliwe. Będziemy starać 
się im sprostać. 

Sekretarz Gminy Zabrodzie - 
Zdzisław Damian Bocian

IIIwww.zabrodzie.pl

Gimnazjum rozpoczęło swoją dzia-
łalność 1 września 1999 r. Mieściło 
się w budynku  przy ul. Szkolnej 
3.  Szkoła była rozbudowywana. 
Dobudowano salę gimnastyczną, 
z której korzystali uczniowie gim-
nazjum i szkoły podstawowej.  W 
2001 r. Gimnazjum przyjęło imię 
wielkiego kapłana i Polaka Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Mot-
tem szkoły stały się słowa Patrona: 
,,Dla nas po Bogu największa mi-
łość to Polska. Musimy dochować 
wierności naszej Ojczyźnie i kultu-
rze polskiej”. Cieszą nas bardzo osiągnięcia naszych uczniów. Ich 
wspaniałe wyniki w nauce, wygrane konkursy i zawody sportowe, 
ale zawsze równie ważne co nauczanie było dla  nas wychowa-
nie. Pragniemy, zgodnie z nauką kardynała, wychowywać ludzi 
wolnych od nałogów, szanujących drugiego człowieka, prawych, 
uczciwych, patriotów.
 Co roku doposażano szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Realizowano projekty unijne, takie jak  ,,Szkoła Marzeń”, ,,Za-
grajmy o sukces”, ,,Akademia Uczniowska”, ,,Szansa na  szóstkę”, 
,,Szkoła równych szans” (4  edycje).  Dzięki nim szkoła pozyskała 
środki finansowe na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, 
zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru.
W  2015 r.  Gimnazjum zostało włączone do Zespołu Szkół im. Wł. 
S. Reymonta w Zabrodziu i przeniesione do budynku przy ul. W. S. 
Reymonta 47. Ostatni uczniowie technikum przystąpili do egza-
minu dojrzałości w 2017 r. Zdawalność matur w tym roku wyniosła 
80%.  Po wygaśnięciu technikum  szkoła funkcjonuje, jako Publicz-
ne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego.
Obecnie szkoła jest wygaszana. Uczęszcza do niej 161 uczniów  
klas drugich i trzecich. 
Absolwentami naszego Gimnazjum zostało 1166  uczniów. Dziś to 
przyjaciele naszej szkoły. Najstarsi z nich to dorośli ludzie, którzy 
są wspaniałymi młodymi Polakami, odnoszącymi sukcesy w każdej 
dziedzinie życia. Mamy nadzieję, że nadal Patron Gimnazjum jest 
dla nich autorytetem i wzorem do naśladowania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sensowna pomoc drugiemu 
człowiekowi działa długofa-
lowo i zmienia coś więcej niż 
zewnętrzne okoliczności. 
Dlatego misją Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zabrodziu jest dążenie do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu.
Dyrektorem jest Irena 
Dziarska.
GOPS w Zabrodziu pełni rolę 
organizatora i koordynatora wsparcia społecznego dla osób i rodzin wymagają-
cych pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać sami, wy-
korzystując własne możliwości i uprawnienia. 
Wsparcie to jest realizowane przez pracowników GOPS zawsze z poszanowaniem 
godności i podmiotowości osób i rodzin.
Realizację zadań, zarówno tych o charakterze obowiązkowym, jak i uznaniowym         
z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej definiują następujące ustawy: o po-
mocy społecznej,  świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, ochro-
nie zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz inne 
ustawy i uchwały Rady Gminy. 
Do zadań o charakterze obowiązkowym są zaliczone te, które mają na celu zapew-
nienie mieszkańcom gminy minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego i 
muszą być przez gminę realizowane obligatoryjnie. Realizacja pozostałych zadań 
wynika z rozeznanych potrzeb mieszkańców, a poziom ich zaspokojenia uzależ-
niony jest przede wszystkim od zasobów gminy. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom i rodzinom wsparcia za-
równo w formie świadczeń pieniężnych, jak i rzeczowych oraz usług, m. in. po-
przez zasiłki stałe, okresowe, celowe, składki emerytalno-rentowe w związku z 
opieką nad osobami ciężko chorymi, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, specjalne 
zasiłki opiekuńcze, Kartę Dużej Rodziny, świadczenia alimentacyjne, świadczenia 
wychowawcze, sprawienie pogrzebu, kierowanie do domu pomocy społecznej i 
ponoszenie opłat za pobyt, dożywianie dzieci, przyznawanie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, dowożenie osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem  dzieci  do placówek oświatowych i  Środowisko-
wych Domów Samopomocy oraz wsparcie w formie pracy socjalnej i poradnictwa 
prawnego.
GOPS w Zabrodziu poza ww. wymienionymi zadaniami podejmuje także inne 
aktywności związane z aktywizacją  środowiska lokalnego, jak realizacja progra-
mów kierowanych do wszystkich grup społecznych, często we współpracy z innymi 
jednostkami organizacyjnymi gmin, stowarzyszeniami i organizacjami pozarzą-
dowymi, m. in. wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej, spotkań 
opłatkowych dla osób samotnych, programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i ich rodziców.  Szczególnym zadaniem, które wymaga profesjonalizmu i 
dużego zaangażowania pracowników GOPS jest  obsługa Gminnego Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Aby zrealizować 
tak szeroki wachlarz zadań koniecznym jest dysponowanie odpowiednim zaple-
czem technicznym i wykwalifikowaną, specjalistyczną kadrą.  Od 2016 r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił swoją siedzibę. Obecna jest wyposażona w  
sprzęt i urządzenia, niezbędne do wykonywania tak  trudnych i wymagających  
zadań, do których zatrudniamy  ośmiu wykwalifikowanych pracowników. 

Publiczne Gimnazjum 
im. Kard. Stef. Wyszyńskiego

KURIER -W...:  Jest Pan Sekreta-
rzem w Gminie Zabrodzie. Pro-
szę przybliżyć czytelnikom rolę 
Sekretarza w Gminie.
Zdzisław Damian Bocian:
Ustawodawca sekretarzowi w gminie 
nadał szczególną rolę. W ustawie o pra-
cownikach samorządowych, czytamy „Kie-
rownik urzędu może upoważnić sekretarza 
do wykonywania w jego imieniu zadań, 
w szczególności z zakresu zapewnienia 
właściwej organizacji pracy urzędu oraz 
realizowania polityki zarządzania zasoba-
mi ludzkimi”. W obowiązkach sekretarza 
poza innymi zadaniami jest zapewnienie, 
aby Urząd mógł sprostać wymaganiom, 
jakie stawiane są przed Gminą, aby urząd 
właściwie funkcjonował, we właściwej 
strukturze organizacyjnej, a zadania sta-
wiane przed gminą były realizowane w ter-
minie i na wysokim poziomie. Oczywiście 
jest to minimum zadań sekretarza. W każ-
dej gminie jest inaczej. W zależności od jej 
wielkości, stopnia rozpiętości i skompliko-
wania realizowanych zadań oraz od tego, 
czy w gminie występuje stanowisko Z-cy 
Wójta – wtedy zadania sekretarz są mniej-
sze, bądź większe. O tym decyduje Wójt 
Gminy. W moim przypadku, poza sprawo-
waniem nadzoru nad organizacją i wła-
ściwym funkcjonowaniem urzędu, kieruję 
bezpośrednio Wydziałem Organizacyjnym 
Oświaty i Kultury Fizycznej. Wykonuję 
funkcje Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji, a od września bieżącego roku 
w imieniu Wójta sprawuję nadzór nad kon-
trolą zarządczą. Od stycznia podlega mi 
również Gminna oświata.
KURIER -W...:   Współpracujemy 
z samorządami w rejonie Ma-

zowsza. Widzimy różnie organi-
zacyjnie działające samorządy. 
Na czym polega, jak Pan to ujął 
właściwa organizacja i funkcjo-
nowanie urzędu.
Zdzisław Damian Bocian:
Zacznę od drugiej części. Właściwe funk-
cjonowanie urzędu, to nic innego, jak 
sprawne, nie przewlekłe, terminowe i na 
wysokim poziomie realizowanie zadań 
stawianych przed pracownikami urzędu. 
Temu ma służyć i służy zatrudnienie pra-
cowników o właściwych kwalifikacjach i we 
właściwej strukturze organizacyjnej. Struk-
turze, która odpowiada wyzwaniom danej 
chwili. Struktura organizacyjna nigdy nie 
jest stała. Winna się zmieniać i podążać za 
oczekiwaniami mieszkańców, na rzecz któ-
rych pracownicy w ramach niej zatrudnie-
ni realizują zadania. W naszej gminie przy-
jęta została nowa struktura organizacyjna, 
która z jednej strony jest prosta i czytelna 
dla urzędników, a z drugiej strony jest mo-
bilna i pozwala na skuteczne reagowanie 
na wyzwania stawiane przed Gminą. I tak 
w skrócie – Wydział Rozwoju Gminy - od-
powiada za przygotowanie i prowadzenie 
inwestycji i gospodarkę nieruchomościami 
oraz rozwój gospodarczy gminy. Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ma za zadanie utrzymywać w niepogor-
szonym stanie infrastrukturę komunalną 
Gminy. Odpowiada za utrzymanie letnie 
i zimowe dróg gminnych, sprawność sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej z jej in-
frastrukturą w gminie oraz utrzymanie 
czystości porządku w Gminie oraz drobne 
remonty i naprawy w obiektach jednostek 
organizacyjnych Gminy. Wydział Budżetu i 
Finansów, poza naliczaniem i pobieraniem 
należnych Gminie podatków i opłat, za-

bezpiecza środki finansowe na realizację 
zadań Gminy i jej jednostek organizacyj-
nych oraz prowadzi księgowość i sprawoz-
dawczość. Samodzielne stanowiska pracy, 
chociażby,  jak Z-ca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego i ewidencji ludności, gdzie 
wydawane są dowody osobiste, czy prowa-
dzenie spraw meldunkowych mieszkańców 
Gminy. No i Wydział Organizacyjny, reali-
zujący pozostałe zadania stawiane przed 
Gminą, nie mieszczące się w odpowiedzial-
ności wymienionych wyżej wydziałów. Zaj-
muje się między innymi zabezpieczeniem 
informatycznym i telekomunikacyjnym 
urzędu, gospodarką materiałową Urzędu, 
promocją Gminy i obsługą kadrową pra-
cowników oraz prowadzeniem archiwum 
zakładowego. W obszarze odpowiedzial-
ności Wydziału jest obsługa kancelaryjna 
Rady Gminy i Wójta, ochrona przeciwpo-
żarowa i zarządzanie kryzysowe. Ponadto 
ma obowiązek zabezpieczyć właściwe wa-
runki pracy Wydziałów. No i oświata. Całe 
spektrum zadań związanych z funkcjono-
waniem oświaty w Gminie. Jest to obszar 
niezwykle ważny, szczególnie obecnie w 
okresie wdrażanych systemowych rozwią-
zań w oświacie.
KURIER -W...:   Ostatnio słyszy-
my dużo o działaniach promocyj-
nych w Gminie. Dlaczego aż tyle 
uwagi im poświęcacie?
Zdzisław Damian Bocian:
Potocznie mówi się, że reklama jest dźwi-
gnią handlu, co według mnie jest prawdą. 
Tak też jest w działalności na rzecz Gminy. 
Pokazujemy to, co jest u nas najlepsze i 
najpiękniejsze. Robimy to dlatego, aby po-
kazać atrakcyjność naszej Gminy na tle in-
nych gmin. Zachęcić mieszkańców Gminy 

do rozwijania się na jej obszarze, zachęcić 
innych do prowadzenia biznesów na tere-
nie Gminy i zamieszkania w jej granicach. 
Proszę zauważyć, że przez Gminę przebiega 
trasa szybkiego ruchu S-8. Warszawa – Bia-
łystok i linia kolejowa Warszawa – Ostro-
łęka. Gmina położona jest tylko 30 km od 
Warszawy. Mieszkańcy wielu gmin mogą 
nam pozazdrościć takiego położenia. W 
uchwalonym Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego Radni Przeznaczyli po obu 
stronach trasy S-8 ponad 300 ha pod dzia-
łalność gospodarczą. Między Anastaze-
wem, a Płatkowem przeznaczono ponad 60 
ha pod działalność usług rekreacji i sportu. 
To wyjście naprzeciw potrzebom Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Te tereny nadają się 
wyśmienicie pod budowę obiektów infra-
struktury strzeleckiej, która wraz z bazą 
hotelową mogłaby być wykorzystywana do 
prowadzenia szkoleń i zawodów przez woj-
ska OTK, czy myśliwych. To idealne miej-
sce do uprawiania Varmintingu - strzelań 
długodystansowych do 1000m. Już w tej 
chwili prowadzimy działania promocyjne 
tych stref, poszukując potencjalnych in-
westorów. Pokazujemy piękne, jedyne w 

swoim rodzaju zabytki w Gminie i urokliwe 
miejsca obfitujące w rzadkie gatunki ro-
ślin i ptaków. Temu służą, w tym roku już 
po raz trzeci „Jagodowe Żniwa za Brodem” 
– impreza plenerowa, na którą mieszkańcy 
Gminy Zabrodzie zapraszają mieszkańców 
okolicznych gmin i Warszawy – pokazując 
Im to, co w Gminie najpiękniejsze. Festi-
wal Biegowy Wzdłuż Miniugi i wrzosowisk 
Mostówki, poza charakterem sportowym 
(bieg na 5 i 10 km) pokazuje piękne przy-
rodniczo miejsca Mostówki - posiadającej 
swoisty mikroklimat. Wymieniłem tylko 
główne zadania realizowane przez Wydział 
Organizacyjny, którym kieruję i za który  
również odpowiadam, pełniąc funkcję Se-
kretarza Gminy.

Zdzisław Damian Bocian - 
absolwent Uniwersytetu Warszawskie-
go, Audytor Wewnętrzny, Menadżer Sys-
temów Zarządzania Jakością ISO 9001, 
absolwent studiów podyplomowych 
Rzeczoznawstwa Majątkowego, Kontroli 
Finansowej i Audytu Wewnętrznego oraz 
Zamówień Publicznych.

Gminny 
Ośrodek 
Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu jest je-
dyną na terenie Gminy Zabrodzie instytucją upo-
wszechniania czytelnictwa. Nie posiada oddziałów 
ani filii. Swoją siedzibę ma od 1986r. wraz z GOK i 
OSP w jednym budynku przy ul. Wł. St. Reymonta 
2. Po gruntownym, przeprowadzonym pod koniec 
2015r. remoncie zyskała „inną jakość”, jak mówią 
niektórzy czytelnicy. Czyste, estetyczne pomiesz-
czenia, wymienione meble, uzupełnione wypo-
sażenie sprzyjają zarówno pracy, jak i samemu 
czytelnikowi. 
Zasoby biblioteki, dzięki corocznej dotacji orga-
nizatora są systematycznie uzupełniane o nowo-
ści wydawnicze. Od wielu lat biblioteka korzysta 
także ze wsparcia otrzymywanego z puli środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Wieloletniego Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1. – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 
Mimo to nasza biblioteka dokonuje zakupów prze-
myślanych, stawiając sobie za główny cel satys-
fakcję czytelników. Wszystkie poszukiwane tytuły 
są odnotowywane w książce zamówień i niemalże 
natychmiast kupowane. 
Dla potrzeb czytelni prenumerujemy różnorodne 
czasopisma, z których można skorzystać na miejscu 
lub wypożyczyć do domu. GBP dysponuje również 
czterema stanowiskami komputerowymi z bez-
płatnym dla czytelników dostępem do Internetu. 
Opracowanie własnych dokumentów nie stanowi 
żadnego problemu. Ponadto każdy z nich zarówno 
w formacie A4, jak i A3 można na miejscu: wydru-
kować,  skserować,  zbindować , zalaminować albo 
wysłać e-mailem lub faksem. 
Uzupełnieniem podstawowej działalności bibliote-
ki są lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i wy-
cieczki organizowane głównie dla przedszkolaków 
oraz realizowane przez bibliotekę różnego typu 
formy kulturalno-oświatowe, takie jak: konkursy, 
warsztaty, pokazy bajek, czy też uroczystości oko-
licznościowe. 

Gminna Biblioteka 
PublicznaDyr. Elżbieta Zofia

Oleksiak

Dyr. Małgorzata Wiśniewska
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DOWOŻENIE
poniedziałek – piątek (wszystkie szkoły)

Anastazew – Krzyż 06:55

Anastazew – Dom kultury 06:57

Anastazew – Zakręt 06:58

Tryce 06:59

Podgać – Las 07:00

Podgać – Sołtys 07:03

Gać 07:05

Basinów – Kukawki 07:09

Basinów – Krzyż 07:10

Basinów – Pałki 07:11

Basinów – Pałki 07:13

Płatków – Piaskowa 07:14

Kiciny – Krzyżówki 07:15

Choszczowe – Wieś 07:19

Choszczowe – Struga 07:20

Słopsk – Rondo 07:35

Słopsk – Przy Strumyku 07:36

Słopsk – Remiza 07:38

Słopsk – Jagodowa 07:40

Młynarze – Wieś 06:55

Młynarze – Most 06:57

Gaj – Fiszor 07:04

Gaj – Ślubów 07:05

Gaj – Wieś 07:10

Mostówka 07:12

Wysychy – Łączna 07:36

Wysychy – Wieś 07:37

Głuchy – Trakt Napoleoński 07:39

Głuchy – Za wiaduktem 07:41

Niegów – Żurawia 07:46

Niegów – Blok 07:48

Głuchy – Dwór 08:31

Głuchy – Trakt Napoleoński 08:32

Wysychy – Wieś 08:34

Wysychy – Łączna 08:35

Dębinki – Szkoła 08:38

Dębinki – Pałac 08:39

Mościska 07:27

Obrąb – Krzyżówki 07:33

Obrąb – Sklep 07:34

Kiciny – Szkoła podstawowa 07:36

Kiciny – Krzyżówki 07:38

Choszczowe – Wieś 07:42

Choszczowe – Struga 07:43

tylko Gimnazjum:

ODWOŻENIE
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Choszczowe
Anastazew
Podgać
Basinów
Płatków
Kiciny
Obrąb
Mościska

13:40, 14:30 13:40, 15:30 13:40, 14:30 13:40, 14:30 13:40

Niegów
Słopsk 11:50, 13:40, 14:35 12:45, 14:35 11:50, 12:45,

14:35 12:45, 14:35 11:50, 13:45

Młynarze
Fiszor
Gaj
Mostówka

12:10, 14:35 13:10, 14:35 11:50, 12:45, 14:35 13:10, 14:35 11:50, 13:45

Głuchy
Wysychy 12:45, 15:30 13:40, 15:30 13:40, 15:30 13:40, 15:30 12:45, 14:40

Dębinki 15:30 15:30 15:30 15:30 14:40

Wydział Rozwoju Gminy
Czym zaj-

muje się Wy-
dział Rozwoju 
Gminy?

Wydział Rozwo-
ju Gminy prowadzi 
sprawy z zakresu 
przygotowania, 
realizacji i rozli-
czenia inwesty-
cji, planowania 
przestrzennego, 
ochrony zabytków, 
drogownictwa i 
komunikacji, go-
spodarki nierucho-
mościami, gospo-
darki komunalnej i 
ochrony środowiska, 
koordynowanie projektów unijnych i po-
zyskiwanie środków pomocowych w zakre-
sie rozwoju gminy i bieżącej współpracy w 
zakresie możliwości inwestowania na tere-
nie gminy, prowadzenie spraw związanych 
z ewidencją działalności gospodarczej. 

2017 rok mija, , jak go Pan 
ocenia z perspektywy czasu i za-
dań jakie były postawione przed 
Wydziałem?

Rok 2017 to realizacja nowych inwe-
stycji oraz przygotowanie projektów do 
realizacji na lata następne. W szczególno-
ści skoncentrowaliśmy się na opracowaniu 
projektów, które będziemy mogli składać 
w celu pozyskania zewnętrznych środków 
pomocowych w nowym okresie programo-
wania.

W 2017 r. zrealizowaliśmy lub jeste-
śmy w trakcie ukończenia następujących 
inwestycji: budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Kiciny, Płatków, przebudowa 
drogi gminnej transportu rolnego w miej-
scowości Słopsk, budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Zabrodzie ul. 
Różana, budowa sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mo-
stówka ul. Dębowa.  

Wykonano nową studnię nr 5 dla po-
trzeb stacji uzdatniania wody w Niegowie. 
W przyszłym roku planujemy jej podłącze-
nie  i uruchomienie, co zapewni bezpie-
czeństwo dla funkcjonowania stacji oraz 
możliwość rozbudowy sieci wodociągowej 
i podłączenie nowych użytkowników. Uzy-
skano zezwolenia na realizację inwestycji 
w zakresie dróg publicznych na podsta-
wie specustawy drogowej dla 8 odcinków 
dróg w miejscowościach, m. in. Mostów-
ka, Słopsk, Niegów, Wysychy, Głuchy, Gaj. 
Projekty dla tych dróg zostały opracowane 
w 2016 r. Natomiast w 2017 r. uzyskano 
stosowne zezwolenia i rozpoczęto proces 
wykupu gruntów pod budowę tych dróg. 
Zakończenie wykupów planowane jest na 
2018r. 

Opracowano projekt na ul. Wiśniową 
w Lipinach i ul. Jesionową w Dębinkach w 
oparciu o specustawę drogową. 

Ponadto zrealizowano zadania z za-
kresu ochrony środowiska. We wrześniu 
2017 roku Gmina Zabrodzie realizowała 
zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Zabrodzie” w ramach konkursu na 
realizację w 2017 r. zadań wynikających z 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009–2032” organizowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Łącznie zinwentaryzowano 254,65 Mg 
wyrobów azbestowych w 940 lokalizacjach 
na terenie Gminy Zabrodzie. Koszt całko-
wity zadania wyniósł 9.400,00 zł, w tym 
2.200,00 zł stanowiły środki własne gminy, 
zaś 7.200,00 zł dofinansowanie w formie 
dotacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W listopadzie 2017 roku Gmina Za-
brodzie realizowała zadanie pn. „Odbiór, 
transport i utylizacja wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Zabrodzie”.

Łącznie odebrano 150,285 Mg wyro-
bów azbestowych od 64 właścicieli nieru-
chomości z terenu Gminy Zabrodzie. Koszt 
całkowity zadania wyniósł 50.315,42 zł, w 
tym 9.999,97 zł stanowiły środki własne 
gminy, zaś 40.315,45 zł dofinansowanie w 
formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Opracowano projekty budowy sieci 
wodociągowych dla miejscowości Młyna-
rze oraz Anastazew i Podgać. Opracowano 
projekty sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Gaj oraz Choszczowe.

We wrześniu złożyliśmy wniosek do 
Wojewody Mazowieckiego o dofinanso-
wanie dla inwestycji „Rozbudowa odcinka 
drogi gminnej w miejscowości Płatków, 
Podgać, Anastazew” w ramach programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. Prze-
szliśmy pozytywnie ocenę wniosku. Do 
końca roku zostanie opublikowana lista 
dofinansowanych projektów. Liczymy na 
dofinansowanie.

W grudniu planujemy złożyć do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego wniosek o dofinansowanie 
inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej w 
miejscowości Głuchy” w ramach dotacji na 
budowę i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych.

Rok 2017, to także rok pozyskiwania 
dotacji ze środków zewnętrznych. Uzyska-
liśmy dotacje w wysokości 150 000,00zł z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego na realizację zadania prze-
budowa drogi gminnej transportu rolnego 
w miejscowości Słopsk. Pozyskano także 
wcześniej wspomniane dotacje z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
na obiór wyrobów zawierających azbest 
oraz inwentaryzację wyrobów azbesto-
wych dofinansowane przez Ministerstwo 
Rozwoju i Finansów.

Rok 2017 kończy się przełomowym 
wydarzeniem dla Gminy Zabrodzie, jakim 
jest uchwalenie Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy. Na sesji w dniu 
14 grudnia Rada Gminy podjęła uchwałę w 
sprawie uchwalenia studium. W przypad-
ku podtrzymania uchwały przez Wojewo-
dę Mazowieckiego, otworzy się droga do 
sporządzania i  uchwalania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Miejscowe plany zagospodarowania 
przeznaczą nowe tereny pod zabudowę 
mieszkaniową oraz tereny inwestycyjne. 
Dzięki nowym terenom inwestycyjnym bę-
dzie możliwość pozyskiwania inwestorów, 
a w przyszłości zwiększą się dochody gminy 
w formie podatków. 

Wyzwania przed Wydziałem 
w 2018 r. 

Rok 2018, to kontynuacja rozpoczętych 
inwestycji drogowych, w szczególności 
dokonanie wykupów pod projektowane 
drogi. Planujemy uzyskać pozwolenia na 
budowę dla inwestycji, dla których mamy 
opracowane projekty w szczególności: sieć 
wodociągowa w miejscowości Młynarze, 
Anastazew i Płatków, sieć kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach Gaj oraz Chosz-
czowe, a także rozbudowę ul. Jesionowej 
w Dębinkach. Planujemy kontynuację 
odbioru wyrobów azbestowych w ramach 
dofinansowania z WFOŚiGW. Dzięki przy-
gotowanym projektom będziemy tworzyć 
i składać wnioski o środki zewnętrzne w 
szczególności o środki unijne w ramach 
PROW i RPO Województwa Mazowieckie-
go oraz środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy 
Jan Getka

W 2018 r. zapraszamy na imprezy plenerowe, m.in.:

Jagodowe Żniwa za Brodem – 8 lipca 2018 r.

II Festiwal Biegowy wzdłuż Miniugi u Wrzosowisk Mostówki – 
26 maja 2017 r.

XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie


