
DZIAŁALNOŚĆ  
SAMORZĄDU  GMINY  SZUMOWO 

W KADENCJI  2014-2018 



Władze samorządowe Gminy Szumowo 

Jarosław Cukierman 

  Wójt Gminy Szumowo 

Hanna Szabłowska 

Sekretarz Gminy Szumowo 

Halina Dmochowska 

Skarbnik Gminy Szumowo 

Rada Gminy Szumowo 

 Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca 

 Andrzej Pskiet  - Z-ca Przewodniczącej 

 Andrzej Laskowski 

 Grzegorz Śledziewski 

 Józef Głębocki 

 Zenon Marian Ogonowski 

 Bogdan Godlewski 

 Eugeniusz Nowacki 

         Mijająca kadencja sprzyja podsumowaniu naszej działalności na rzecz gminy Szumowo  

w okresie czterech ostatnich lat. Z roku na rok zmienia się oblicze kolejnych wsi. Przeprowadzono 

wiele inwestycji, m.in.: powstały nowe drogi, chodniki, place zabaw, wybudowano nowoczesne  

przedszkole, stołówkę, salę gimnastyczną, wyremontowano budynki świetlic wiejskich, zakupiono 

sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Gmina Szumowo rozwija się głównie dlatego, że władze  

samorządowe skutecznie walczą o dotacje ze środków wojewódzkich, krajowych i unijnych.  

Poczynione inwestycje przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, wpływają na poprawę  

bezpieczeństwa, a także poprawę walorów estetycznych naszej gminy. Przygotowując sprawozdanie  

staraliśmy się wyszczególnić główne inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej gminy. Wiele decyzji, 

zwłaszcza tych podjętych na początku kadencji, przynosiło efekty w latach kolejnych. 

 Robert Wszołkowski 

 Andrzej Truchel 

 Marian Kraszewski 

 Jerzy Krakówka 

 Eugeniusz Henryk Nagórka 

 Damian Gwardiak 

 Krzysztof Zawadzki 



Jednymi z pierwszych decyzji były te personalne. Były one bardzo trudne do podjęcia, ponieważ  

wiązały się z redukcją zatrudnienia. W Urzędzie Gminy ubyło 7 stanowisk pracy, w tym 4 kierownicze. 

Nastąpiła również zmiana na stanowisku Prezesa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Szumowie.  

Zakupione zostały agregaty prądotwórcze  

do wszystkich hydroforni, które nie były 

wyposażone w tego rodzaju sprzęt, a także  

8 nowoczesnych pomp głębinowych.  

Wartość całości inwestycji to kwota 347 

823  zł, z czego dotacja z PROW wyniosła  

212 087 tys. złotych. 

Wykonano również strategiczną „spinkę” wodociągów między Ostrożnem a Kalinowem - za kwotę  

40 000 zł. Był to początek modernizacji zaniedbywanej przez lata infrastruktury wodociągowej. Dalszy 

etap prac obejmował remont studni w Łętownicy, Paproci Dużej i Pęchratce Polskiej. Remonty  

te przeprowadzono w 2016 i 2017 roku. 

Bardzo istotne dla mieszkańców wschodniej części gminy  

Szumowo jest rozpoczęte przedsięwzięcie polegające  

na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Srebrnym Borku.  

Projekt zakłada również wybicie dodatkowej studni,  

uruchomienie nieczynnych zbiorników retencyjnych,  

zagospodarowanie terenu wokół stacji oraz wykonanie drogi  

dojazdowej. Z przeznaczeniem na ten cel zakupiona została 

działka, na części której, w przyszłości powstanie również plac 

zabaw i siłownia zewnętrzna. Rozbudowa stacji uzdatniania  

wody w Srebrnym Borku w całości zaspokoi potrzeby  

wodociągowe gminy. Będzie to jedna z najnowocześniejszych 

stacji uzdatniania wody w okolicy. W ramach tego samego  

zadania wybudowano 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Kolejnym i jednocześnie ostatnim 

etapem dotyczącym poprawy stanu 

gospodarki wodociągowej na tere-

nie miejscowości Szumowo będzie 

wymiana prawie 11 km  

wodociągów azbestowych,  

metalowych i plastikowych  

o małej średnicy przekroju rur.  

Prace te wykonane zostaną podczas 

budowy kanalizacji, która  

rozpocznie się w  2019 roku. 

Na początku kadencji Rada Gminy na wniosek Wójta podjęła również decyzję, której efektem  

było ograniczenie bardzo drogiego transportu dzieci do szkoły w Szumowie (7,67 zł/km). Zakup nowego  

autobusu szkolnego przyczynił się do usprawnienia i poprawy komfortu dowożenia uczniów do szkoły 

oraz na różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne. Wydatek ten zwrócił się w niespełna rok.  

Pod nowym Zarządem ZGK Sp. z o.o. zrealizował inwestycje, które w znacznym stopniu poprawiły  

infrastrukturę wodociągową. 



Wydatki majątkowe podzieliliśmy według miejscowości, w której przeprowadzona została inwestycja. 

ŻABIKOWO RZĄDOWE, ŻABIKOWO PRYWATNE, KALINOWO 

Opisując inwestycje w Żabikowie Rządowym, Prywatnym  

i Kalinowie należy wspomnieć o remoncie świetlicy wiejskiej,  

który rozpoczęto w 2015 roku, a ukończono w 2016 roku. Odbył  

się on przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców. Koszty  

poniesione przez gminę to kwota około 40 000 zł.  

W 2016 roku wybudowano linie oświetlenia ulicznego w Kalinowie. Wykonano prace o wartości 18 000 zł.  

Prace projektowe dotyczące budowy drogi prowadzącej od drogi krajowej S8 przez Kalinowo – 

Srebrna Jarzębie do Srebrnego Borku rozpoczęto w 2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 

technicznej tej inwestycji to kwota 111 365 zł. Po wydaniu w 2019 roku decyzji ZRID nastąpi wykup 

gruntów przeznaczonych pod tę inwestycję.  

W 2016 roku wykonano projekt 

placu zabaw położonego przy 

remizie OSP w Żabikowie  

Rządowym. Budowę placu  

zabaw, siłowni zewnętrznej,  

altany oraz zbiornika na ścieki 

zakończono w 2017 roku. War-

tość inwestycji to kwota około 

75 000 zł.  

W 2018 roku przy świetlicy w Żabikowie Rządowym wykonane zostaną nowe schody i taras. Na cel ten 

gmina przeznaczyła 13 000 zł.  



KRAJEWO - BUDZIŁY 

Dużym sukcesem gminy zakończyły się negocjacje dotyczące współpracy z wykonawcą robót  

przy budowie drogi S-8. W wyniku tych rozmów firma, w zamian za możliwość transportu żwiru  

z Czerwonego Boru przez Krajewo-Budziły, wykonała 5 centymetrową nakładkę asfaltu  

o długości 1 200 mb. Gmina Szumowo nie poniosła żadnych kosztów w związku z ww. inwestycją.  

W 2018 roku utwardzona została droga żwirowa prowadząca w stronę Szumowa przez las.  

W tym samym roku wykonany zostanie również projekt oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości 

Ostrożne. 

W 2016 roku zamieniono działki gminne z prywatnym właścicielem i pobudowany został plac zabaw  

za kwotę 46 000 zł. W 2017 roku doposażony on został w siłownię zewnętrzną i altanę o wartości 17 000 zł. 

Remont (wraz z poszerzeniem o 30 

cm) drogi asfaltowej w Żabikowie  

Prywatnym wykonany został w 2017 

roku. Przy okazji tej inwestycji  

wykonano pobocza z destruktu  

asfaltowego i kruszonego betonu  

pozyskanego z rozebranych chodników 

w Wyszomierzu Wielkim. 

Inwestycje w Krajewie Budziłach rozpoczęliśmy już wiosną 2015 r. Polegały one na dokończeniu budo-

wy drogi asfaltowej prowadzącej w kierunku Szumowa. Budowa ta rozpoczęta została  

w 2014 roku przez poprzedniego Wójta (położono wówczas jedną warstwę asfaltu o grubości 5 cm). 

Wartość przeprowadzonych prac to kwota 75 000 zł. 



OSTROŻNE 

W Ostrożnem inwestycje rozpoczęto w 2015 roku  

od dokończenia i rozliczenia remontu remizy OSP.   

Wartość przeprowadzonych prac opiewała na kwotę  

56 000 zł. W 2016 roku wykonano tam posadzkę 

oraz przeprowadzono remont pomieszczeń  wewnątrz 

budynku.  Łączny koszt robót wykonanych w 2016 

roku to kwota 16 000 zł. Remiza wyposażona została 

również w siłownię wewnętrzną. Na zakup sprzętu 

gmina przeznaczyła 14 000 zł.   

W 2015 wytyczono również i wykonano drogę żwirową w kierunku lasu żabikowskiego,   

a także przeprowadzono budowę „spinki” wodociągu w Kalinowie, na którą przeznaczono 75 000 zł. 

W 2016 roku również w Ostrożnem zrealizowano wiele inwestycji. 

W 2018 roku w porozumieniu z firmą RUBAU, 

wykonawcą drogi S8 zrobiono nakładkę asfaltową 

w kierunku miejscowości Krajewo-Budziły. 

W 2017 roku plac zabaw doposażono w elementy siłowni zewnętrznej oraz altanę o łącznej wartości 27 000 zł. 

W tym samym roku od Spółdzielni Mleczarskiej 

Mlekpol na rzecz gminy Szumowo pozyskany 

został budynek po zlewni mleka.  

Do końca roku budżetowego wykupione  

zostaną wszystkie działki pod budowę drogi 

Ostrożne – Srebrna o łącznej powierzchni prawie 

3,5 ha, za kwotę około 400 000 zł. 

Za kwotę 60 000 zł gmina zakupiła działkę  

z przeznaczeniem na boisko do gry w piłkę 

nożną oraz plac zabaw, który wybudowano 

jeszcze w 2016 roku. Na cel ten przeznaczono 

prawie 93 000 zł.  

Wytyczono i wykonano drogę dojazdową do pól położonych przy Kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej. 

Przygotowany został projekt budowy drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Srebrna  

oraz dokonano podziałów geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w.w. inwestycji. Łączna  

wartość przeprowadzonych prac to kwota 110 000 zł. Wypłatę odszkodowań rozpoczęto we wrześniu 

2018 roku.  

Wybudowano linię oświetlenia ulicznego przy drodze  prowadzącej w kierunku Srebrnej. Lampy 

oświetleniowe ustawiono przy pasie drogi prowadzącym od miejscowości Krajewo-Łętowo  

w kierunku wiaduktu. Wartość inwestycji to kwota około 25 000 zł. 



SREBRNY BOREK 

Miejscowość Srebrny Borek doczekała się inwestycji dopiero w 2016 roku. Pierwszymi z nich była poprawa  

boiska oraz pomoc finansowa dla druhów strażaków przy montażu ogrzewania w remizie OSP. 

Przedsięwzięcie to uzyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Białymstoku dotację w wysokości 52 643 zł. Należy przypomnieć że remont przeprowadzony został 

również dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. W 2018 roku w budynku remizy zamontowano  

instalację wentylacyjną wraz z odzyskiem ciepła. Koszt instalacji to kwota 34 292 zł. 

W 2018 roku w ramach Programu Współpra-

cy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020 przygotowana została  

dokumentacja techniczna na przekształcenie 

budynku po dawnej szkole  w  „mini centrum 

turystyczne”.  Niestety wniosek ten nie uzyskał  

Największą inwestycją na terenie 

Srebrnego Borku, ale bardzo 

ważną dla całej gminy, jest prze-

budowa i modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody. Koszt  

inwestycji to kwota 4 200 000 zł. 

Jest to wydatek bardzo obciążający 

budżet gminy Szumowo.  

akceptacji. W związku z tym budynek przeznaczony zostanie  

do wykorzystania przez mieszkańców wsi. Podczas adaptacji budynku priorytetową sprawą  

będzie zabezpieczenie go poprzez wykonanie pokrycia dachowego oraz zagospodarowania terenu wokół. 

Dzięki staraniom Urzędu Gminy cały projekt wraz z instalacją 50 przydomowych oczyszczalni ścieków 

jest dofinansowany ze środków zewnętrznych. Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie na realizację 

projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata  

2014 – 2020 w wysokości 1 999 950 zł. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane zostały  

w 2017 roku. Większość kosztów ponosiła gmina (wkład własny rolnika to kwota 2000zł). Koszt  

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniósł 734 173 zł. 

Stan przed modernizacją 

W 2017 roku przeprowadzono 

modernizację budynku  

remizy OSP za kwotę prawie 

138 000 zł.  



ŁĘTOWNICA 

W 2015 roku złożony został do Wojewody Podlaskiego wniosek   

na dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. Dotyczył on drogi w miejscowości Łętownica  

i był to pierwszym projektem realizowanym przez gminę Szumowo  

i dofinansowanym ze środków zewnętrznych. 

W 2016 roku wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej  

Łętownica – Srebrny Borek”.  

Po wielotygodniowych negocjacjach  

z władzami  powiatu zambrowskiego 

Wójt Gminy Szumowo podpisał 

porozumienie polegające na przejęciu 

przez gminę zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie 

gminy Szumowo (odśnieżanie).  

W ramach w.w. porozumienia  

Powiat Zambrowski w 2016 r. 

przebudował odcinek łuku drogi 

powiatowej przy remizie OSP  

w Łętownicy. Była to inwestycja 

od wielu lat oczekiwana przez 

mieszkańców. 

W 2017 roku, przy ogromnym  

zaangażowaniu mieszkańców wsi,  

przeprowadzono remont pomnika  

upamiętniającego poległych podczas 

bitwy stoczonej pod Łętownicą  

i Andrzejewem w 1939 roku. 

W 2017 roku sukcesem zakończyła się inicjatywa mieszkańców  

Łętownicy w sprawie pozyskania placu zabaw z programu „Podwórko 

Nivea”. Powstał plac zabaw o wartości około 200 000 zł. Oficjalne 

otwarcie tego placu nastąpiło w 2018 roku. 

Ze środków z budżetu gminy  

ogrodzono plac zabaw i doposażono 

go w altanę oraz wieżę zabawową 

dla dzieci. 

Inwestycja ta obejmowała wykonanie nawierzchni żwirowej i bitumicznej, wykonanie nowych zjazdów 

do posesji gospodarczych oraz remont chodnika przy byłej szkole podstawowej. Długość odcinka drogi 

objętego przebudową to 3,4 km. Łączne koszty inwestycji to kwota 1 070 496 zł. Gmina  

uzyskała na ten cel dofinansowanie z Powiatu Zambrowskiego w wysokości 275 000 zł oraz dotację  

z budżetu państwa w kwocie 495 192 zł. Wkład własny gminy to kwota 200 304 zł. 

Na szczycie remizy OSP 

wykonano piękny mural  

historyczny.  

Wartość przeprowadzonych prac 

(nie licząc bardzo dużego 

wkładu mieszkańców)  

to kwota około 26 000 zł. 

 W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, dofinansowane zostało wyposażenie remizy  

strażackiej (wyposażenie kuchni i zakup stołów do świetlicy). 



Władze samorządowe gminy Szumowo podczas 

kadencji w latach 2014–2016 realizowały zadanie roz-

poczęte w 2014 roku przez poprzednie władze  

samorządowe. Polegało ono na budowie sali  

gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą  

towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej. 

Inwestycja ta ujęta została w Wieloletnim Programie 

Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. 

Łączne nakłady na ten cel to kwota 1 845 756 zł.  

Na budowę sali pozyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury  

Fizycznej przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotację  

w wysokości 550 000 zł. Pozostałe koszty poniosła gmina Szumowo w 

latach 2014–2016. Nowa sala gimnastyczna została oddana do użytku  

27 września 2016 r. 

SREBRNA 

Miejscowością, w której wykonano najwięcej inwestycji po Szumowie, jest Srebrna. 

W 2016 roku uregulowano i wykonano drogę żwirową prowadzącą od Podbieli Dużej  

do „Podszumowia”, ogrodzono plac przy Szkole Podstawowej za kwotę 10 000 zł. oraz wyremontowano  

drogę rozgraniczającą Srebrną, Srebrny Borek i Łętownicę. 

W 2017 roku wykonano regulacje i remonty dróg żwirowych - między innymi na „Podszumowiu”  

w kierunku Żabikowa. 

W mijającej kadencji wykonano również kilka prac remontowych  

w remizie strażackiej. Przy bardzo dużym udziale społeczeństwa  

przeprowadzono remonty pomieszczeń sali, kuchni i siłowni. Na-

kłady rzeczowe ze strony gminy to kwota około 45 000 zł. 



W 2018 roku przygotowano dokumenty niezbędne  

do przeprowadzenia remontu i rozbudowy Szkoły  

Podstawowej w Srebrnej. Planowany koszt remontu  

oraz rozbudowy opiewał na kwotę około 1 000 000 zł. 

Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Szumowo podjęła  

jednak decyzję o dofinansowaniu budowy drogi powia-

towej Srebrna-Paproć Duża wraz z budową ronda  

i przebudową parkingu w centrum Srebrnej.  

Przeznaczono na ten cel kwotę 2 000 000 zł.  

Gdyby Zarząd Powiatu zrealizował zadanie przy takiej konstrukcji finansowej pobudowałby drogę  

od centrum Srebrnej do granicy województwa mazowieckiego w Paproci Dużej z rondem w Srebrnej, 

wymianą podbudowy pod nawierzchnią asfaltową, zjazdami asfaltowymi na posesje rolników i zatoką 

autobusową w Paproci Dużej za kwotę około  947 000 zł środków własnych w przeliczeniu na 1 km  

budowy. Radni powiatowi niestety zdecydowali wykonać remonty cząstkowe ponosząc koszty  

tylko z własnego budżetu - w wysokości około 944 000 zł za 1 km drogi 

W 2018 roku rozpoczęte zostały w gminie Szumowo również prace związane z budową kanalizacji 

zbiorczej obejmującej miejscowości Srebrna i Szumowo. Polegały one na przygotowaniu  

dokumentacji aplikacyjnej i technicznej. 

Zarząd Powiatu odrzucił jednak oferowaną ze strony gminy Szumowo pomoc w zadaniu, które powinien 

realizować we własnym zakresie. Zaprzepaścił tym samym dofinansowanie ze strony Wojewody  

Podlaskiego w kwocie 3 000 000 zł. 

PAPROĆ MAŁA 

Od 2016 roku najmłodsi mieszkańcy miejscowości  

Paproć Mała mogą korzystać z nowoczesnego placu  

zabaw. Według projektu na placu znalazł się zestaw  

ze zjeżdżalnią, huśtawki, bujaki, piaskownica i kilka  

innych elementów, które na pewno nie pozwolą dzieciom 

się nudzić.  W 2017 roku plac zabaw doposażony został  

w siłownię zewnętrzną oraz altankę. Koszty tych prac to 

kwota rzędu 80 000 zł. 

PAPROĆ DUŻA 

W Paproci Dużej inwestycje gminne rozpoczęły 

się już w 2015 roku. Polegały na rozbudowie  

remizy strażackiej, ogrodzeniu oraz utwardzeniu  

placu przy strażnicy. Wartość przeprowadzonych 

prac to kwota 173 730 zł.  

W tym samym roku wykonana została nakładka 

bitumiczna na drodze gminnej w kierunku  

Ruskołęki o długości 1292 m.b. Na zadanie  

to przeznaczono kwotę 303 828 zł. Inwestycja  

była rozpoczęta w poprzedniej kadencji władz 

samorządowych. Wykonana została wówczas 

jedna warstwa nakładki. 

W 2016 roku uregulowano stan własnościowy 

budynku po byłej zlewni mleka. Spółdzielnia 

Mleczarska Mlekpol nieodpłatnie zrzekła  

się  budynku na rzecz gminy Szumowo. 

Pogłębiono i wykonano nowe rowy przy dwóch drogach 

gminnych w kierunku Pęchratki i Paproci Małej. 



 Ze względu na trudności z utrzymaniem niezbędnej ilości i jakości wody w stacji uzdatniania wody  

w Paproci Dużej w 2017 roku przeprowadzony został bardzo potrzebny remont. Obejmował on wymianę 

złoża filtrującego i remont instalacji . Koszt przeprowadzonych prac to kwota  57 158 zł. 

W 2018 roku realizowany jest projekt ,,Aktywnie i zdrowo  

- urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości  

Paproć Duża” w ramach dotacji z ,, Programu Odnowy Wsi  

Województwa Podlaskiego ”. Finansowany jest on również ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego i polega na budowie altanki, 

siłowni zewnętrznej i zakupu elementów siłowni wewnętrznej. 

PĘCHRATKA POLSKA 

Pęchratka Polska była jedną z pierwszych  

wsi z terenu Gminy Szumowo, w których przy 

budynkach komunalnych pobudowano plac 

zabaw dostępny dla wszystkich  

mieszkańców. Plac powstał w 2015 roku. 

We wrześniu 2017 roku mieszkańcy Pęchratki 

mogli cieszyć się z wyremontowanego  

1,5 kilometrowego odcinka drogi. Przepro-

wadzone roboty drogowe polegały na remoncie  

nawierzchni bitumicznej oraz na wykonaniu 

nowych poboczy żwirowych w kierunku Parceli. 

W tym samym czasie przeprowadzono remont  

budynku remizy OSP. Łączna wartość inwestycji 

to kwota 65 000 zł. W 2016 roku dzięki bardzo 

dużemu zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz 

środkom finansowym z budżetu gminy wykonano  

ogrzewanie olejowe w strażnicy. Natomiast  

w 2018 roku przy ww. budynku wykonano remont  

parkingu oraz ułożono nawierzchnię z kostki  

brukowej. 

Mieszkańcy Pęchratki Polskiej angażują się w pracę na rzecz swojej miejscowości. To dzięki ich działa-

niom powstała Pracownia Orange w budynku szkoły podstawowej oraz siłownia wewnętrzna w remizie 

OSP. Gmina częściowo dofinansowała to przedsięwzięcie.  



Do stacji uzdatniania wody w Wyszomierzu Wielkim w 2015 roku dokonano zakupu agregatu  

prądotwórczego. Dzięki temu mimo licznych przerw w dostawie prądu mieszkańcy mieli  

zapewniony stały dostęp do wody. 

W 2016 roku na terenie wiejskiego boiska  

wybudowano plac zabaw dla dzieci.  

Przeznaczono na ten cel kwotę około 60 000 zł. 

W 2017 roku plac ten doposażony został w ele-

menty siłowni zewnętrznej oraz altankę, na któ-

re wydano 20 000 zł. 

W 2017 roku Zarząd Powiatu w zamian za przejęcie 

przez gminę Szumowo zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie całej gminy, zobowiązał  

się i wykonał remont chodników. Wartość  

przeprowadzonych prac to kwota około 316 000 zł. 

Wkład gotówkowy gminy wyniósł 96 093 zł. 

WYSZOMIERZ WIELKI  

RADWANY  ZAORZE 

W miejscowości Radwany-Zaorze inwestycje rozpoczęto już w 2015 roku. Polegały one na budowie  

placu zabaw i remoncie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej.  

W następnych latach doposażono świetlicę m.in. w naczynia  

i stoły, ogrodzono działkę, urządzono boisko do gry w piłkę 

nożną oraz wykonano elewację zewnętrzną budynku. 

Łączny koszt tych prac to kwota rzędu 98 000 zł. 

Remont zaplecza kuchennego oraz budowę altany  

na drewno wykonano dzięki bardzo dużemu zaangażowa-

niu mieszkańców wsi.  



ZARĘBY - JARTUZY 

Już w 2015 roku w Zarębach-Jartuzach pobudowano 

plac zabaw dla dzieci oraz postawiono altanę.  

Na cel ten przeznaczono kwotę około 40 000 zł. 

W 2016 roku wybudowano linię oświetlenia ulicznego. 

Wartość prac wyceniono na 145 103 zł. W tym samym 

roku przygotowany został również projekt rozbudowy 

remizy strażackiej. 

GŁĘBOCZ WIELKI 

W Głęboczu Wielkim w 2015 roku  

kontynuowano rozbudowę remizy  

strażackiej. Całkowity koszt  

tego przedsięwzięcia wyniósł około  

327 205 zł. 

W 2016 roku uporządkowano teren  

przy dawnej szkole podstawowej  

oraz wyposażono remizę (która pełni 

również rolę świetlicy wiejskiej)  

w sprzęt gospodarstwa domowego, 

naczynia i inne sprzęty kuchenne. 
Łączny koszt poniesionych nakładów  

to kwota około 35 000 zł.  

Dopiero w 2018 roku, po zakończeniu spraw sądowych dotyczących granic i przejazdu przez działkę 

gminną, można było ogrodzić i utwardzić plac przy budynku strażnicy. Przeznaczono na to kwotę  

42 000zł. 

W 2018 roku nastąpiła rozbudowa remizy. Koszt tej inwestycji 

to kwota 487 000 zł. Zagospodarowany został również teren 

przy remizie. 



Już w roku 2015 rozpoczęto 

przebudowę i remont świetli-

cy wiejskiej w miejscowości 

Kaczynek. Prace te wykonane 

były w dwóch etapach. 

KACZYNEK  

W 2017 roku mieszkańcy Kaczynka mogli się już  

cieszyć z wybudowanego placu zabaw oraz siłowni  

zewnętrznej. Wartość inwestycji wyniosła 81 000 zł. 

W 2016 roku, po zakończeniu budowy, 

utwardzono plac przy budynku oraz 

wyposażono zaplecze kuchenne. Łączny 

koszt tych inwestycji to kwota 363 066 zł.  

W tym samym roku zakupiono działkę oraz  

przystosowano ją pod budowę placu zabaw. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 45 000 zł. 

W 2018 roku ogrodzono plac od strony drogi powiatowej, a także doposażono świetlicę wiejską  

i urządzono boisko. 



SZUMOWO 

Najwięcej inwestycji w latach 2014 – 2018 zrealizowano w miejscowości Szumowo. Związane to jest  

przede wszystkim z tym, że część przeprowadzonych inwestycji dotyczy mieszkańców całej gminy. 

W 2015 roku w Szumowie dokonano remontów i inwestycji za kwotę około 644 000 zł. 

Były to między innymi: 

Zakupiono działki przy Gminnym Ośrodku  

Kultury w Szumowie z przeznaczeniem na park 

(teren zielony), budowę boisk sportowych  

wraz z zapleczem i innych obiektów sportowych - 

ogólnodostępnych. Ogłoszony został przetarg  

na opracowanie koncepcji zagospodarowania tego 

terenu. Najtańsza oferta wraz z wizualizacją  

obejmowała kwotę 17 400zł. 

Zakupiono urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych wraz z altanką. 

Wykonany został wodociąg przy ul. Leśnej. 

Wykonano remonty dwóch łazienek w Zespole Szkół w Szumowie. 

Zakupiono uliczne iluminacje świąteczne. 

Budowa parkingu przy kościele. 

Dofinansowano projekt pod nazwą „Lasek Garniera” przy Zespole Szkół w Szumowie. 



Wykonano „małe boisko” przy Zespole Szkół w Szumowie. 

W 2016 roku wykonano inwestycje o wartości 820 000 zł. Złożyły się na to przede wszystkim: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie wraz z odnowieniem elewacji sali  

gimnastycznej za łączną kwotę około 340 000 zł. 

Wykonano projekt budowy przedszkola i stołówki przyszkolnej. 

Wykonano remonty chodników i ogrodzono boisko (budowa piłkochwytu) przy Zespole Szkół  

w Szumowie. 

Wykonano projekty na budowę ulicy Leśnej i Cmentarnej. 

Po przeniesieniu przedszkola do nowego 

budynku prowadzony jest, systemem  

gospodarczym, remont sal w dawnym  

przedszkolu. W najbliższym czasie  

planowane jest przeniesienie do tych  

pomieszczeń Biblioteki Gminnej  

w Szumowie. Zmiana siedziby  

jest konieczna ze względu na zły stan  

techniczny budynku w centrum Szumowa.  

Doposażono plac zabaw przy „starym” przedszkolu 

w siłownię zewnętrzną. 



Ginące przykłady budownictwa wiejskiego gromadzą w sobie wiele ciekawych, często już rzadko  

spotykanych eksponatów. Dzięki uprzejmości mieszkańców gminy i gmin sąsiednich zbiory są ciągle 

uzupełniane o nowe eksponaty.  

Założono monitoring w centrum Szumowa. 

Dokonano nasadzeń drzew przy ul. 1 Maja  

i terenach rekreacyjnych przy kościele. 

Wykonano termomodernizację budynku  

Urzędu Gminy. 

W 2016 roku dzięki uprzejmości ks. Proboszcza, 

który wydzierżawił tereny przy kościele  

w Szumowie, powstał miniskansen.  



Miniskansen służy mieszkańcom całej gminy również do organizowania m.in.: imprez plenerowych,  

zawodów strażackich czy dożynek gminnych. 

Budynek mieszkalny  na terenie miniskansenu  

w Szumowie zdobył w 2017 roku II miejsce  

w „Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek 

Wiejskiego Budownictwa Drewnianego  

w Województwie Podlaskim” .   

W 2017 roku wydatki majątkowe sięgnęły kwoty około 2 100 000 zł. 

Wykonano 3 przeciski technologiczne 

pod trasą S8. 
Na terenie miniskansenu powstał grill i altany. 

Wybudowano oświetlenie uliczne na ulicy Cmentarnej i Podedwornego. 



Najbardziej oczekiwaną zakończoną inwestycją była budowa stołówki i przedszkola. 

W listopadzie 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białym-

stoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Podniesienie jakości opieki i kształcenia  

przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”.  

W 2017 roku rozpoczęto również budowę przedszkola gminnego i stołówki przyszkolnej (zakres prac 

obejmował stan surowy). Obok budowy sali gimnastycznej w Srebrnej jest to chyba najważniejsza  

inwestycja w tej kadencji.  

Najważniejszymi inwestycjami były: 

Remont i budowa ulicy Leśnej wraz z remontem skrzyżowania drogi powiatowej. 

Rok 2018 na terenie miejscowości Szumowo zamknie się wydatkami majątkowymi w kwocie około 2 700 000 zł. 

Przedszkole oddano do użytku 1 września 2018r. W tym samym czasie uruchomiono stołówkę, w której 

wydawanych jest około 360 obiadów dziennie.  



Gmina zakupiła również budynki i część działki od Spółdzielni Kółek Rolniczych za kwotę  413 516,06 zł. 

Jednocześnie zwiększyła udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie  

o kwotę 280 000 zł. Kwota ta przeznaczona została na remont nowo zakupionych budynków  

oraz adaptację ich na biura i bazę sprzętową przeznaczone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Część kosztów pokryją środki uzyskane ze sprzedaży działek przy ul. 1 Maja, gdzie mieściły się garaże 

ZGK Sp. z o.o. Dzięki ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego uzyskano bardzo  

korzystną cenę 275 000 zł przy wycenie rzeczoznawcy opiewającej na kwotę 171 840 zł. 

Inne zadania inwestycyjne realizowane w tym roku to: 

Wykonano dokumentację kosztorysową wewnętrznego 

remontu Szkoły Podstawowej w Szumowie. 

Wyremontowano cały parking  

na terenach przy Zespole Szkół  

w Szumowie. 

Wykonano remont skrzyżowania 

ulicy Cmentarnej z Przemysłową. 

Wybudowano wodociąg przy ulicy Przemysłowej. 

Jeszcze w tym roku wykonany będzie wodociąg 

przy ulicy Dolnej. 

Rozbudowano i doposażono 

miniskansen na terenach 

przykościelnych. 

O bezpieczeństwo w naszej gminie dba 9 jednostek OSP. Bardzo angażują się one również w życie  

społeczne gminy. Wydatki na zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Szumowo rosną z roku na rok. W 

ciągu ostatnich 4 lat wyniosły 2 438 263 zł. Na doposażenie jednostek OSP czy strażnic pozyskano wiele 

środków zewnętrznych. Środki te pochodziły w większości z dotacji przyznanych przez Urząd  

Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz z tzw. „ funduszu sprawiedliwości” przekazywanego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 



Działalność Wójta i Rady Gminy to nie tylko budowa, remonty i modernizacje, to również szereg zadań 

dotyczących chociażby sportu, kultury i rekreacji.  

To w tym okresie powołano dwie dziecięce sekcje piłkarskie i dwie sekcje kolarskie.  

W okresie 4 lat wszystkie dzieci które tylko przejawiały ochotę nauki pływania mogły z niej skorzystać 

bezpłatnie. Nauka pływania objęła prawie 100 % uczniów naszych szkół.  

Dla dzieci z klas 1-3 uzyskaliśmy również dofinansowanie z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego, z programu „Umiem Pływać”. 

Włożyliśmy ogrom pracy w to, aby gmina Szumowo, która jest nota bene „bramą na Podlasie”, doczeka-

ła się właściwej promocji i pokazania jej walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych.  

To w tym okresie ustanowiliśmy insygnia naszej gminy. Odbyło się to 24 lipca 2016 roku podczas  

uroczystej sesji Rady Gminy. Byliśmy jedną z nielicznych okolicznych gmin, która takich symboli nie 

posiadała. Było to historyczne wydarzenie dla nas i naszych mieszkańców. Rozpoczęliśmy nowy rozdział 

w historii gminy Szumowo.  

Od  lipca 2016 roku mamy zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną  herb, flagę i pieczęcie Gminy Szumowo.  

Św. Antoni Padewski mający 

u stóp tarczę, na której 

umieszczono herb Lubicz. 

Flaga Gminy, której kolory podkreśla-

ją naszą wielokulturowość (kolor czerwo-

ny– symbol Mazowsza, kolor żółty – symbol 

Podlasia, kolor niebieski to kolor Maryjny). 

Herb Gminy Szumowo  

Pieczęcie  

Ustanowiony również został (jeszcze 

nieufundowany i niewykonany) 

sztandar  Gminy Szumowo.   

Zwieńczeniem tych starań było wydanie „Monografii gminy Szumowo”  

obejmującej lata od pierwszych wzmianek o naszych terenach, czyli Głęboczu 

Wielkim, do roku 1939. 

PROMOCJA 

SPORT 



POMOC FINANSOWA 

Gmina Szumowo udziela pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom.  

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Zambrowskiemu w  latach 2016 - 2018: 

50 000 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego 

                  w Zambrowie. 

300 000 zł - środki przeznaczone na wykonanie robót inwestycyjnych i wyposażenie w.w.  szpitala. 

65 000 zł - środki przeznaczone na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie.    

80 000 zł - środki przeznaczone na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie.    

96 093 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie budowy chodników w Wyszomierzu Wielkim.  

Za środki pochodzące z budżetu gminy Szumowo w wysokości 50 000 zł wyremontowane zostało  

skrzyżowanie w Szumowie łączące ul. 1 Maja (droga powiatowa), ul. Polną i ul. Leśną.  

Pomoc finansowa udzielona Gminnej Spółce Wodnej w latach 2016 - 2018: 

60 000 zł - środki przeznaczone na wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego o długości 2 km,  

                  który znajduje się w miejscowości Ostrożne. 

90 000 zł - środki przeznaczone na  konserwację urządzeń melioracyjnych oraz wzmocnienie dna  

                  rowu na odcinku 1100 mb. 

50 000 zł - środki przeznaczone na zakup koparkoładowarki wraz z osprzętem.  

Samorząd Gminy Szumowo wsparł również finansowo działania Policji kwotą ponad 66 000 zł,  

Państwowej Straży Pożarnej kwotą prawie 50 000 zł oraz stowarzyszeń i klubów sportowych w ramach 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.      

Dofinansowanie Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2017  

wyniosło ponad 170 000 zł. 



Należy również zaznaczyć, że władze samorządowe tej kadencji rozpoczęły swoją pracę z planowanym  

milionowym deficytem. Zakończą ją zaś, po rozliczeniu dotacji unijnych, z podobnym wynikiem.  

Uzależnione jest to od zaawansowania prac przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Srebrnym Borku. 

Reasumując, wydatki majątkowe z lat 2014 - 2018, co należy podkreślić,  

sięgnęły kwoty 19 322 380 zł. 

Dla porównania w kadencji 2010 - 2014 wydatki te opiewały na kwotę  

3 873 000 zł. 

Na wydatki te wpływ mają przede wszystkim: 

Budowa i rozbudowy 6 remiz i świetlic na terenie naszej gminy. 

Wykonanie nakładek asfaltowych na blisko 10 kilometrach dróg. 

Zainwestowanie dużych środków w poprawę zaniedbanej przez wiele lat infrastruktury wodociągowej.  

Wykonanie termomodernizacji kilku budynków komunalnych. 

Najważniejszymi inwestycjami, pochłaniającymi najwięcej środków finansowych, były oczywiście  

budowa sali gimnastycznej w Srebrnej, budowa stołówki przyszkolnej i przedszkola w Szumowie. 

Nie byłoby to możliwe bez decyzji oszczędnościowych na początku kadencji oraz pozyskiwaniu  

środków zewnętrznych między innymi z programów unijnych, tj. RPO i PROW, a także ze środków  

przyznawanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki ( „schetynówka” w Łętownicy) oraz mniejszych   

programów współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Na tak dużą kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe wpływ miały decyzje oszczędnościowe i organi-

zacyjne z początku kadencji.  

W okresie minionej kadencji pozyskano prawie 5 000 000 zł środków zewnętrznych ( środki unijne 

i inne programy pomocowe). Gmina uzyskała również kwotę blisko 1 500 000 zł za grunty zajęte  

pod budowę drogi S8.  

Tak dużo inwestycji spowodowało, że w rankingu liderów inwestycji  

samorządowych prowadzonego przez wydawnictwo „ Wspólnota”  

awansowaliśmy o 422 miejsca w porównaniu z poprzednią kadencją  

i plasujemy się na 277 miejscu, wśród 1555 sklasyfikowanych gmin  

wiejskich. 



Dbając o pamięć i zachowanie historii naszych terenów Wójt i Rada Gminy użyli wielu sił i środków, 

by zachować pamięć o potomnych. Do działań tych należało m.in.: utworzenie miniskansenu, izby  

pamięci, wspólne z gminą Andrzejewo organizowanie uroczystości patriotycznych upamiętniających  

poległych w walkach stoczonych 1939 r. na terenach Łętownicy i Andrzejewa, a także  inne uroczystości patriotyczne. 

Przy ogromnym zaangażowaniu powołanego w Szumowie Koła Piłsudczyków od dwóch lat przypominamy,  

przez lata pomijane, walki z 1920 roku z wojskami rosyjskimi na polach Pęchratki i Paproci Dużej.  

W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta, Wojewody i wielu parlamentarzystów,  

a także Samorządy województw podlaskiego i mazowieckiego. Obchody te miały bardzo piękny  

i podniosły charakter. 

HISTORIA  I   UROCZYSTOŚCI   PATRIOTYCZNE 



Działalność Wójta i Rady Gminy to również promocja naszego regionu oraz udział w wielu  

uroczystościach Państwowych. 

Przedstawiciele naszej gminy niejednokrotnie reprezentowali zarówno gminę Szumowo jak i całe  

województwo podlaskie podczas różnego rodzaju uroczystości. To zasługa przede wszystkim  

zaktywizowanego ostatnio społeczeństwa gminy Szumowo. Jesteśmy dumni z tego, że tak wiele osób 

angażuje się w życie społeczne naszej gminy.  

Gmina Szumowo zaczęła być dostrzegana zarówno na poziomie województwa, jak i kraju.   

Nie bez przyczyny wójt gminy Szumowo, Pan Jarosław Cukierman miał przyjemność dwukrotnie być 

zaproszony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a po raz trzeci spotkał się z Parą Prezydencką   

na dożynkach prezydenckich w Spale, gdzie przekazał zaproszenie do odwiedzenia naszych stron.   

Spotkało się ono z przychylnym przyjęciem. 

PROMOCJA 



KOŁA  GOSPODYŃ WIEJSKICH 

KGW w Ostrożnem KGW w Żabikowie Rządowym 

KGW w Srebrnym Borku 

Na terenie gminy Szumowo działalność większości Kół Gospodyń Wiejskich rozpoczęła się w 2016 roku. 

Są jednak i takie, których tradycja sięga czasów przedwojennych. Panie z KGW  organizują różnego  

rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, wycieczki, imprezy. Popularyzują one zarówno kulturę  

regionalną, potrawy, jak i rękodzieło. Nasze Panie uczestniczyły w wielu imprezach kulinarnych  

o zasięgu wojewódzkim i krajowym, zajmując czołowe miejsca. Gmina przeznaczyła do dyspozycji Pań 

świetlice wiejskie i doposażyła je w sprzęt. Panie zawsze mogą liczyć na pomoc gminy oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury - zarówno merytoryczną, rzeczową jak i finansową. Samorząd stara się stworzyć dogod-

ne warunki, aby mieszkańcy gminy rozwijali swój potencjał. Do tej pory na  terenie gminy Szumowo za-

rejestrowano 7 Kół gospodyń Wiejskich. Zrzeszone one są w Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych. Również mieszkańcy innych wsi, w których nie zawiązało się KGW aktywnie działają na 

rzecz społeczności lokalnej. Dożynki Wojewódzkie w Szumowie w 2016 roku pokazały prawdziwy po-

tencjał społeczeństwa gminy Szumowo. Działalność Pań nie kończy się na wyczynach kulinarnych. To 

właśnie dzięki nim na terenie gminy powstało „Podwórko Nivea” w Łętownicy, Pracownia Orange  

oraz siłownia wewnętrzna w Pęchratce Polskiej. Niejedna gmina zazdrości nam tak zdolnych  

i energicznych mieszkańców. 

KGW w Pęchratce Polskiej 



KGW w Paproci Dużej KGW w Srebrnej 

KGW w Łętownicy 

Koło Dobrej Pani Domu 

Centrum aktywnego seniora  

w Łętownicy 
Kluby aktywnego seniora  

w Pęchratce Polskiej  

Aktywni mieszkańcy  



ZŁOTE   GODY 

DZIEŃ  KOBIET 



ROZPOCZĘTE INWESTYCJE I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Wójt Gminy i Rada Gminy Szumowo, rozpoczynając swoja pracę w 2014 roku, musiała zacząć  

od opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Szumowo”, „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” i wielu in-

nych dokumentów strategicznych, które powinny być przygotowane wcześniej. Brak tych dokumentów 

ograniczył możliwości starania się o środki zewnętrzne. Prace nad nadrobieniem tych zaległości  

trwały prawie 2 lata. 

Kończąc kadencję, mamy przygotowane dokumenty strategiczne na następne lata . 

Przygotowana jest koncepcja budowy kanalizacji obejmująca tzw. aglomerację w skład której  

wchodzą miejscowości Srebrna i Szumowo. W tej kadencji wykonaliśmy już pierwsze prace w tym 

kierunku. Polegały one na wykonaniu trzech przecisków usytuowanych pod nowo - budowaną drogą 

S8 i umieszczeniu w nich rur z przeznaczeniem na kanalizacje, wodociąg i gaz. 

Przygotowane zostały projekty budowy dróg Srebrna – Ostrożne i Żabikowo Rządowe – Srebrny  

Borek. 

Przygotowany jest projekt oraz zawarte porozumienie z inwestorami prywatnymi na przebudowę  

ulicy Cmentarnej wraz z budową „łącznika” w kierunku wiaduktu. Pozwoli to na wyeliminowanie 

ruchu ciężarówek w centrum Szumowa. 

Przygotowany jest kosztorys na roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Szumowie. 

Przygotowana jest dokumentacja na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Srebrnej 

Przygotowujemy się do remontu budynku biblioteki w centrum Szumowa. 

Planowane jest również przekształcenie budynku po byłym przedszkolu na mieszkania socjalne,  

których w Szumowie brakuje.  

Historyczne i istotne znaczenie dla rozwoju gminy Szumowo ma zmiana Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szumowo. 

Rada Gminy Szumowo jest w trakcie przekształcania około 45 hektarów gruntów przy węźle  

komunikacyjnym w Szumowie na tereny pod działalność produkcyjno – usługową. Trzy firmy  

zainteresowane powyższymi inwestycjami podjęły już odpowiednie kroki. Rozwój tych firm  

pozwoli na zatrudnienie około 190 osób. Jedna z firm wykorzystywała  będzie do produkcji bardzo 

duże ilości gazu ziemnego. 

Wójt gminy Szumowo stara się, aby w zamian za udostępnienie przecisku pod drogą S8 firma  

wykonała projekty gazyfikacji Szumowa. Uzależnione to jednak będzie od ilości potencjalnych odbiorców. 

Pojawienie się tych inwestorów nie było dziełem przypadku. Jest to efekt prac związanych z planowaną 

budową targowicy w Ostrożnem. Wójt gminy nawiązał wówczas wiele kontaktów z firmami które miały 

powstać przy okazji budowy targowicy w Ostrożnem. 

Przygotowane podczas tej kadencji dokumenty, plany i wnioski o środki zewnętrzne będą miały  

ogromny wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny. 



 Sprawozdanie z działalności Wójta i Rady Gminy Szumowo z lat 2014 – 2018  

nie jest składową sukcesów jednej osoby – Wójta Gminy. To przede wszystkim efekt 

ciężkiej pracy wielu osób:  Radnych,  pracowników Urzędy Gminy i jednostek  

organizacyjnych, każdego i na każdym stanowisku. 

Ogromną pomocą w realizowaniu powierzonych mi zadań była współpraca  

z kierownikami jednostek organizacyjnych, a w terenie nieocenione zaangażowanie 

sołtysów, strażaków i kół gospodyń wiejskich. Być może Wójt w wielu kwestiach  

jest decydentem i od niego wiele zależy, ale to im należą się słowa uznania  

i podziękowania. Chciałbym również podziękować Radnym gminy Szumowo  

za zaufanie, którym mnie obdarzyli na początku mojej kadencji, za wsparcie,  

które otrzymałem, ale i za bardzo cenne krytyczne uwagi, których też wiele  

usłyszałem. Chciałbym podkreślić Waszą ogromną kulturę polityczną i społeczną. 

Dziękuję za to, że wszystkie spory, waśnie i dyskusje odbywają się „na roboczo”  

- podczas prac komisji, czy w zaciszu gabinetu Wójta. Wszyscy starali się pozyskać jak 

najwięcej środków na inwestycje we własnych okręgach wyborczych,  

ale nie zapominali, że są Radnymi całej gminy Szumowo.  

Za to, że potrafiliśmy wypracować kompromis, bardzo Wam dziękuję. To właśnie  

Rada Gminy ustala kierunki rozwoju i podejmuje strategiczne decyzje. Celem  

i obowiązkiem Wójta było realizowanie  budżetu uchwalonego przez Radę Gminy  

Szumowo. 

 Kończąc, życzę wszystkim Mieszkańcom, by nasza gmina dalej, dla dobra nas 

wszystkich, rozwijała się tak dynamicznie jak przez ostatnie cztery lata. 
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