
GMINA ZABRODZIE

Silne strony:
• zabytki (cmentarz Niegowski + kaplica, 

dzwonnica w kościele w Niegowie, park 
zabytkowy, Samaria Niegów (pałac) + 
park, Dębinki (pałac) + park, Głuchy 
(dworek) + park, Niegów (młyn), 
zabytkowe dęby – Adelin, pomniki 
przyrody dęby)

• trasa S8 bliskość Warszawy
• infrastruktura – zasoby lokalne (GOK, 

GBP)
• stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie”, 

„Anastazew” (2 aktywne 
stowarzyszenia)

• aktywne szkoły (Dębinki, Adelin)
• drogi dojazdowe/chodniki w centrum 

gminy
• wodociąg, gazociąg, oczyszczalnie
• osiedlanie młodych rodzin/napływ
• walory środowiska naturalnego 

Bug/wrzosowiska/lasy
• wyznaczone szlaki rowerowe niepełne 

oznakowanie
• aktywne KGW (Zabrodzie) zapewnienie 

kultury i zajęć dla seniorów (bardzo 
aktywne także poza gminą)

• domy pomocy społecznej dające 
największe zatrudnienie z terenu gminy

Słabe strony:
• brak wystarczającej sieci dróg lokalnych 

i sieci wodno-kanalizacyjnej na 
obrzeżach

• brak ścieżek rowerowych są słabo 
oznakowane

• brak planu zagospodarowania 
przestrzennego (brak możliwości 
gminnych większych inwestycji)

• brak komunikacji lokalnej ponadlokalnej
(Tłuszcz, Wołomin, wewnątrz gminy)

• brak bazy hotelowej
• brak informacji turystycznej (mapa 

gminy)
• brak zajęć dla najmłodszych dzieci (poza

przedszkolne)
• brak internetu
• brak przedsiębiorców

Szanse:
• promocja związana z uroczystościami – 

beatyfikacja Kard. Wyszyńskiego 
(gimnazjum im. Kard. Wyszyńskiego w 
Zabrodziu; beatyfikacja Matki Wincenty 
Jadwigi Jaroszewskiej – żyła i pracowała
na terenie gminy Zabrodzie

• parafialna świetlica w Niegowie jako 
miejsce spotkań

• promowanie osób zasłużonych i znanych
(Norwid – poeta, Gawiński – malarz, 
Gaczyński – budowniczy kościoła, ks. 
Nowacki w Niegowie, kompozytor 
założyciel szkoły organistów, Matka 
Wincenta – założycielka zgromadzenia 
sióstr Samarytanek

• walory rekreacyjno-turystyczne

Zagrożenia:
• mała aktywność społeczna
• problem alkoholizmu i innych zagrożeń 

(ubóstwo, wykluczenie społeczne, słabe 
wykształcenie, 

• mała aktywność mieszkańców 
(wykluczonych społecznie)

• tereny zalewowe
• niskie dochody
• słabe wykształcenie
• bezrobocie, brak miejsc pracy
• brak współpracy z właścicielami 

prywatnych obiektów historyczno-
kulturalnych

• brak infrastruktury turystycznej



• pozyskanie kąpieliska (Zazdrość, Gaj) 
teren do wykorzystania

• rzeka Bug
• trasa S8 – bliskość Warszawy

Problem:
1. niewystarczająca infrastruktura 

komunikacyjno-techniczna (drogi, 
kanalizacja, wodociąg, sieć 
telekomunikacyjna internet)

2. mała aktywność społeczna (zasoby 
ludzkie) mało lokalnych liderów

3. mała liczba przedsiębiorców
4. słabo rozwinięta oferta turystyczno-

rekreacyjna
5. niewykorzystane walorów turystycznych

i naturalnych

Cele:
1. rozwój infrastruktury drogowej i 

komunikacyjnej; technicznej; 
teleinformatycznej

2. pobudzanie aktywności społecznej 
mieszkańców

3. stworzenie warunków na tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw i nowych 
miejsc pracy

4. rozwój – poszerzenie oferty rekreacyjno-
turystycznej i kulturalnej

5. pełniejsze wykorzystanie walorów 
turystycznych, naturalnych i 
zabytkowych


