Urząd Gminy Zabrodzie

Historia
Siedzibą gminy jest miejscowość Zabrodzie, nazwa ta pochodzi od słów „za brodem”, czyli oznacza, że wieś położona
jest za brodem — miejscem przejścia (przeprawy) przez rzekę. Zwykle za początek powstania miejscowości, choć to
fakt umowny przyjmuje się datę pierwszej wzmianki w źródłach historycznych. W przypadku Zabrodzia miało to
miejsce w 1578 r. Wiadomo jednak, że wieś musiała istnieć już znacznie wcześniej skoro w dokumentach
historycznych zamieszczono jej nazwę.

Data

Zdarzenie historyczne

1465 r.

Można spotkać zapiski w księgach Parafii Rzymsko - Katolickiej w
Niegowie, iż do tej parafii należały wsie: Niegów, Szlobów, Obrąb,
Lipiny, Słopsk

1578 r.

Pierwsza wzmianka w dokumentach dotycząca imienia wsi Zabrodzie

1810 r.

W czasach napoleońskich wioski tego terenu należały do powiatu
Stanisławowskiego Departamentu Warszawskiego

30.01.1821
r.

Zgodnie z propozycją Stanisława Zamoyskiego została podpisana
umowa, na mocy której w zamian za twierdzę Zamość, Zamoyski
otrzymał dobra Jadów.

1830-1831r.

Mieszkańcy okolicznych wsi brali udział w powstaniu listopadowym

1827 r.

Zabrodzie - wieś i folwark, powiat radzymiński, gmina Zabrodzie,
parafia Niegów, 18 domów, 151 mieszkańców

12.03.1863
r.

Podczas powstania styczniowego stoczono bitwę pod dowództwem
Matlińskiego pod wsią Fidest z wojskami carskimi.

1867r.

Zostaje zorganizowana gmina Zabrodzie

1866 r.

Na tym terenie istnieją następujące wioski: Niegów, Wólka Słopska,
Słopsk, Ślubów, Wólka Ślubowska, Korszlaki, Lucynów, Kolonia,
Wysychy (pierwotna nazwa Wysichy), Lipiny, Wagan, Gaj, Młynarze,
Płatków, Obrąb, Florianów - Folwark, Zieleniew - Folwark i Mościska.
Ogółem 21 wsi z liczbą mieszkańców 1359 (bez Zabrodzia i
Choszczowego (pierwotna nazwa Choszczew)). Najwięcej ludności
było w Zagankach - 216 i Mościskach - 209

1868 r.

Folwark Zabrodzie z nomenklaturą Grzegorzewo: rozległość morgów
472, gruntów ornych i ogrodniczych morgów 117, zarośla morgów 85,
nieużytki morgów 89. Wieś Zabrodzie: osad 17, morgów 635, wieś
Adelin albo Zaganki: osad 19, morgów 460, wieś Choszczowo: osad
11, morgów 194, wieś Kiciny: osad 31, morgów 855

1878 r.

Wieś Zabrodzie w parafii Niegów wraz z Niegowem, Ślubowem,
Mostówką, Płatkowem, Zagankami należą do Jeżewskiej, która z
Zabrodzia płaciła od 9 łanów. Gmina ma 15142 morgi obszaru i 3905
mieszkańców. Wśród stałęj ludności jest 603 ewangelików i 339
Żydów

1897 r.

Utworzono linię kolejową Tłuszcz-Ostrołęka ze stacją w Mostówce
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12.1905 r.

Zebranie gminne w Zabrodziu podjęło uchwałę o wprowadzeniu
języka polskiego jako urzędowego w gminie i w szkole

1914 r.

Na terenie gminy Zabrodzie wkraczają Rosjanie

1915 r.

Wkraczają Niemcy

1918 r.

Zostaje zniszczony most kolejowy na rzece Fiszor

1920 r.

Na krótko przybywają Rosjanie

11.09.1939
r.

Na teren gminy wkraczają wojska niemieckie. Zajmują budynki
państwowe i kwatery prywatne. Gmina została włączona w skład
Generalnej Guberni zorganizowanej przez Niemców

1942 r.

Rozpoczęły działalność obronną grupy wypadowe i oddziały
partyzanckie. Podczas II wojny światowej najbardziej upamiętniły się
miejscowości: Zabrodzie, Sitne, Wólka Kozłowska, Rybienko, Fidest i
Kiciny

12.08.1944
r.

Rozpoczęły się walki wojsk radzieckich z Niemcami o wyzwolenie
wiosek. Trwały one dwa tygodnie

18.01.1945
r.

Wojska radzieckie opuściły teren gminy

01.1973 r.

Została zorganizowana obecnie istniejąca gmina, w skład której
weszły 22 wioski o powierzchni 92 km2, w tym 62 km2 to użytki
rolne

30.06.2004
r.

Rada Gminy Zabrodzie ustanawia herb i flagę gminy
(Uchwała Nr XIX/88/2004)
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