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W ramach Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Urząd Gminy i Miasta w Żuromi-
nie zorganizował po raz piąty Pik-
nik Rodzinny „Świat Dziecięcych 
Marzeń”. Impreza miała miejsce
3 września 2017 r. w Parku Miej-
skim przy Placu Piłsudskiego.
Przybyłych gości uroczyście po-
witały Burmistrz Gminy i Miasta 
Żuromin Pani Aneta Goliat oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Żurominie Pani Barbara Mi-
chalska.
Na mieszkańców czekało wiele 
atrakcji w tym namioty tematyczne: 
kuchnia pełna słodkich niespodzia-
nek, poddasze pracy twórczej, ga-

raż komputerowego gracza, ogród 
wysp budowlanych, kącik malucha, 
salon zaczarowanych dźwięków.
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się malowanie twarzy, 
trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, 
jazda quadem oraz poruszające się 
pomiędzy uczestnikami roboty.
W trakcie pikniku wszyscy mogli 
zjeść potrawy z grilla oraz potań-
czyć w rytmach Zumby. Każdy 
uczestnik pikniku mógł wziąć 
udział w konkursie karaoke, w któ-
rym były przewidziane nagrody. 
O godzinie 19:00 wystąpiła gwiazda 
wieczoru, zespół „Fantastic Boys” 
a na zakończenie do tańca porywał 
„DJ Stanek”.
W pikniku wzięli udział pracownicy 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Żurominie, któ-
rzy przygotowali dla mieszkańców 
ulotki o tematyce profilaktycznej. 
Nie zabrakło również pracowni-

ków Komendy Powiatowej Policji 
w Żurominie. Udzielali odpowie-
dzi na liczne pytania dotyczące ich 
pracy oraz rozdawali odblaski naj-
młodszym uczestnikom pikniku. 
Pomimo niezbyt sprzyjającej pogo-
dy, atmosfera była gorąca a impre-
zę można zaliczyć do udanych.
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Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedruk, reprodukcja na każdych
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Fundusze unijne na przebudowę drogi

Świat dziecięcych marzeń

Największą tegoroczną inwe-
stycją jest przebudowa drogi 
Chamsk - Olszewo.  Została   ona 
zrealizowana przy dofinanso-
waniu z funduszy europejskich 
w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 2.025.035,54 
zł, zaś dofinansowanie zostało 
udzielone w kwocie 1.288.530 zł. 
 UGiM
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Zakończyły się wszystkie etapy 
termomodernizacji Zespołu Szkół 
nr 1 w Żurominie. Budynek zo-
stał docieplony, wymieniono część 
stolarki okiennej, wprowadzono 
system zarządzania energią, zmo-
dernizowano instalację ciepłej 
wody oraz oświetlenia (LED), 
a także wybudowana została in-
stalacja fotowoltaiczna. Na salach 
gimnastycznych zamontowano 

nową wentylację mechaniczną.
Projekt zrealizowany został 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020. Wartość inwestycji wyniosła 
1.643.884,98 zł, zaś dofinanso-
wanie z funduszy zewnętrznych 
1.101.297,96 zł.

UGiM

Trwają prace związane z realiza-
cją projektu „Rozwoju terenów 
zielonych w Mieście Żuromin”. 
Realizowany jest on przy wsparciu 
funduszy zewnętrznych z działania 
2.5. Poprawa jakości środowiska 
miejskiego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Wartość inwestycji po 
przetargu – 1 311 974,15 zł. Rewi-
talizacją objęte zostały cztery ob-
szary: park przy ul. Lidzbarskiej, 
dwa osiedla bloków przy ul. Wy-
zwolenia oraz Stadion Miejski.

UGiM

targowisko gminne

termomodernizacja Zespołu szkół 
nr 1 w Żurominie

rozwój terenów zielonych w mieście

Burmistrz Gminy i Miasta Żuro-
min Aneta Goliat podpisała umo-
wę na dofinansowanie realizacji 
inwestycji: Targowisko gminne 
przy ul. Zwycięstwa w Żurominie. 
Wsparcie pochodzi ze środków 
unijnych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Na budowę targowiska 
Gmina pozyskała 1 mln zł.

UGiM
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URodziny Miasta
Do bardzo udanych należy zali-
czyć tegoroczne obchody Urodzin 
Miasta. Ta 250 rocznica nadania 
praw miejskich była znakomitą 
okazją do uczczenia wydarzenia. 
W ramach oficjalnych obchodów 
zaszczycili nas swoją obecnością 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz wojewódzkich oraz Urzędu 
Marszałkowskiego
Dużą popularnością cieszyły się 
zespoły występujące w piątek i so-
botę, jednak niezwyciężony okazał 
się Ivan Komarenko, na którego 
występ ściągnęły tłumy ludzi. Plac 
Piłsudskiego pękał w szwach, zaś 
koncert okazał się rewelacją tego-
rocznych obchodów. Oprócz tego 
obchodom towarzyszyły także inne 
imprezy – Bieg Szlakiem Wiatra-
ków czy Przegląd Amatorskich Or-
kiestr Dętych.

sUkces oRkiestRy dęteJ
Orkiestra Dęta Żuromińskie-
go Centrum Kultury w dniach 
1-3 września brała udział w VII 
Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr w Puławach. Prezentowała 
się w kilku miejscowościach takich 
jak Puławy, Kazimierz, zaś jej wy-
stępy zdobyły uznanie tak duże, że 
została już zaproszona do udziału 
w przyszłym roku. Festiwal gościł 
orkiestry z całej Polski oraz Ukra-
iny. Wydarzenie gromadzi praw-
dziwe tłumy widzów i zawsze jest 
okazją do niezapomnianego spo-
tkania. Nasza orkiestra, pomimo 
że młoda, została dostrzeżona na 
tle innych zespołów i nagrodzona 
pięknym pucharem upamiętnia-
jącym festiwal. Udział w festiwalu 
stał się możliwy dzięki dofinan-
sowaniu Urzędu Gminy i Miasta 
Żuromin.

słoneczne WakacJe
W lipcu i sierpniu odbyły się zajęcia 
dla dzieci pozostających w mieście. 
Uczestnicy wyjeżdżali na wycieczki 
oraz ciekawie spędzali  wakacyjny 
czas w gościnnych murach Żu-
romińskiego Centrum Kultury. 
Gośćmi specjalnymi tegorocznych 
spotkań byli: mistrz sztuki Carvin-
gu Adrian Jaworski, aktor Cezary 
Żak i muzyk Czesław Mozil. Kto 
był ten wie, że nudy nie było

PleneR aRtystyczny
Zakończył się I Żuromiński Plener 
Rzeźbiarski zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Żuromińskiej, Urząd Gminy 
i Miasta Żuromin oraz Żuromiń-
skie Centrum Kultury. Rzeźbiarze 
w osobach Jerzego Gołębiewskie-
go oraz Romana Miklaszewskiego 
zmierzyli się z trzema projekta-
mi, istotnymi dla ziemi żuro-
mińskiej. Powstały postacie 
hrabiego Zamojskiego oraz 
jego małżonki i Żyda. Całą 
drewnianą trójkę można 
podziwiać jeszcze kilka 
dni przed budynkiem Żu-
romińskiego Centrum 
Kultury, zanim spoczną 
w przeznaczonych dla 
siebie miejscach. Figu-
ra Żyda znajdzie się 
w miejscu dawnej syna-
gogi zniszczonej przez 
Niemców w 1939, za-
łożyciele miasta będą 
stać przy ŻCK od stro-
ny ulicy Lidzbarskiej. 
Wydarzenie to odbiło 
się szerokim echem  
w Żurominie, powstały 
dwie audycje radiowe 
z twórcami. Odwie-
dziła nas TVP 3, żywo 
zainteresowana plene-
rem, jego uczestnikami 
oraz efektami prac.

cyRfyzacJa kina ton
Żuromińskie Cen-

trum Kultury uzyskało 30 000 zł  
z Narodowego Centrum  Kultu-
ry na proces cyfryzacji kina TON 
w Żurominie. Pozostałą kwotę  
70 000 zł na zakup projekto-
ra zadeklarowała Rada Gminy 
podejmując odpowiednią uchwa-
łę. Obecnie ŻCK stara się 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
o kolejne środki na II etap cyfryza-
cji. Konieczny jest zakup dodatko-
wych elementów, takich jak serwer 
kinowy oraz zmotoryzowany obiek-
tyw. Koszty które trzeba będzie jesz-
cze ponieść, aby uruchomić kino, to 
kolejne 60 000 zł. Dyrektor Janusz 
Kuklewicz nie ukrywa, że bardzo li-
czy na te środki, ponieważ dają one 
możliwość dokonania zakupu dużo 
wcześniej niż w wyniku oczekiwania 
na konkursy ministerialne.

Z Życia

Żck

Występ chóru Nauczycielskiego w Ciechanowie

Występ Ivana Komarenko na Urodzinach Miasta
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noc GRozy
Żuromińskie Centrum Kultury or-
ganizuje po raz kolejny Noc Grozy 
– cykl dwu filmów z gatunku hor-
ror. Jak co roku przypada na wie-
czór 31 października i wyjątkowo 
będzie obfitowało w gadżety mają-
ce na celu wystraszyć uczestników. 
W tym celu zbudowano trumnę 
wraz z widoczną zawartością, nie-
duży nagrobek oraz kilka tablic na-
grobnych rodem z horroru. Ponad-
to ŻCK zadbało o pojawienie się 
imitacji szczątków ludzkich, dużą 
ilość pajęczyny oraz podobnych 
elementów. Sporych rozmiarów 
baner ma za zadanie ściągnąć mi-
łośników mocnych wrażeń.

Żck Posiada Własny aUtobUs 
Wiele lat spędził w gara-
żu nie używany autobus  
IVECO, kiedyś dzielnie służący  
żuromińskiemu społeczeństwu.
W wyniku zapytania ofertowego 
zgłosiła się jedna firma, która zgo-
dziła się dokonać remontu. Obec-
nie w pełni sprawny, funkcjonalny 
pojazd będzie służył ŻCK oraz za 
przyjaźnionym instytucjom. Może 
zabrać 17 pasażerów i jest ideal-

nym rozwiązaniem przy  niedale-
kich podróżach w większym gronie. 
Wyjazdy do pobliskich miejscowo-
ści, na basen, przewóz osób są te-
raz możliwe dzięki odnowionemu 
IVECO.

PRzeGlądU chóRóW
Żuromińskie Centrum Kultury 
zgłosiło Chór Nauczycielski do VII 
Mazowieckiego Przeglądu Chórów 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. Odbył on się w ostatni piątek w 
Ciechanowie w gościnnych murach 
Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki przy ul. Strażackiej. Prze-
gląd ma swoją stałą formułę i odby-
wa się co dwa lata, za każdym razem 
w innym mieście na Mazowszu. 
W tegorocznej edycji udział wzięły 
3 chóry – z Warszawy, Radomia 
oraz Żuromina. Brak formuły kon-
kursowej tego przeglądu podkreśla 
jego cel, jakim jest podtrzymywanie 
i rozwój muzyki chóralnej na Ma-
zowszu. Żuromiński chór, choć nie 
wystąpił w pełnym składzie, to i tak 
był najliczniejszą grupą na przeglą-
dzie. Każdy z chórów otrzymał pa-
miątkową statuetkę, dyplom oraz 
pamiątki Zarządu ZNP. Dyrektor 

ŻCK Janusz Kuklewicz podkreśla 
doniosłość wydarzenia – Trzeba 
zauważyć, że ludzie tworzący chór 
to pasjonaci. Poświęcają swój czas 
i energię dla realizacji zajęć chóru, 
który od ubiegłego roku wchodzi  
w skład ŻCK. Od miesiąca nowym 
dyrygentem chóru jest pan Grze-
gorz Dramiński, człowiek o dużym 
doświadczeniu muzycznym, po dy-
rygenturze, mieszkaniec Żuromina 
- więc z pewnością chór jest pod 
dobrą batutą.

ŻCK

ŻCK w Radio 7
każdy czwartek

godz.  22:22
oraz niedziela  

godz. 9:30

Orkiestra Dęta Żuromińskiego Centrum Kultury

Cezary Żak był jednym z gości specjalnych 
tegorocznych Słonecznych WakacjiCzesław Mozil  w trakckcie swojej wizyty na Słonecznych Wakacjach
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Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie organizuje 
i prowadzi szereg działań i wyda-
rzeń zarówno kulturalnych  jak 
również edukacyjnych. Przede 
wszystkim promuje czytelnictwo, 
zaprasza autorów książek na spo-
tkania z czytelnikami, prowadzi 
Dyskusyjne Kluby Książki. Ponadto  
Biblioteka realizuje projekty:  „Bi-
blioteka podróżnicza”,  „Profilak-
tyczna jesień z biblioteką”, projekt 
realizowany w partnerstwie z Fun-
dacją PZU „Jesteśmy aktywni tu 
i teraz”. 
3 czerwca Powiatowo – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Żuromi-
nie włączyła się w Ogólnopolską 
Akcję „NOC BIBLIOTEK 2017”. 
Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy 
zuchy i harcerki młodsze ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Żurominie. 
Noc w Bibliotece rozpoczęła się 
grą miejską  „Czytanie porusza… 
czyli żuromińskie historie”. Ce-
lem gry było przybliżenie zuchom 
i harcerkom młodszym  historii tzw. 
„małej Ojczyzny” czyli Żuromina, 
popularyzacja literatury dziecię-
cej, rozszerzenie oferty kulturalnej 
biblioteki, kształtowanie aktywnej 
postawy wobec dziedzictwa literac-
kiego i kulturowego.

W pierwszej połowie lipca bibliote-
karki wspólnie z dziećmi, spędzały  
wakacje z „Koziołkiem Matoł-
kiem” Korlena Makuszyńskiego.
Czytano jego  przygody, oglądano  
fragmenty filmów animowanych 
z serii „Dziwne przygody Koziołka 
Matołka”, rozwiązywano  labirynty 
i inne zagadki. Wykonano   pracę 
plastyczną, tematycznie związaną 
z przygodą Koziołka Matołka, pre-
zentowaną w danym dniu.

„Dookoła świata z Bolkiem i Lol-
kiem”. 7 sierpnia wyruszyliśmy 
z dziećmi na wakacyjną wyprawę.
Grupa dzieci w wieku od 5 do 12 
lat bardzo chętnie uczestniczyła 
w przygotowanych przez bibliote-
karki  dwutygodniowych zajęciach 
literacko-plastycznych.
2 września 2017r. od godziny 15:00 
rozpoczęło się w Parku Miejskim 
kolejne, drugie w Żurominie Na-
rodowe Czytanie, które jest akcją 
ogólnopolską, pod Honorowym 
Patronatem Pary Prezydenckiej. 
W tym roku lekturą, którą wspólnie 
czytaliśmy było „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Ze względu na 
dobór lektury chcieliśmy stworzyć 
swoisty klimat weselny, dlatego też 
był: stół weselny i Para Młoda oraz 

dziewczęta w regionalnych strojach. 
Imprezę uświetnił występ rewela-
cyjnej Kapeli Płockiej, która swoją 
twórczością nawiązuje do warszaw-
skiej Kapeli Czerniakowskiej. Nie-
odzowną atrakcją każdego wesela 
jest TORT WESELNY, którego 
nie mogło zabraknąć również i przy 
tej okazji. Już tradycyjnie bibliote-
ka i lokalna społeczność promowa-
ła czytelnictwo poprzez akcję „Daj 
drugie życie książce”. Pięćdziesiąt 
woluminów trafiło do rąk zainte-
resowanych. Ponadto czytelnicy 
i wielbiciele talentu Pani Agaty 
Przybyłek mogli spotkać się z pi-
sarką, porozmawiać oraz otrzymać 
książkę z dedykacją. Prowadzący 
Narodowe Czytanie Pan Adam 
Ejnik, wspaniale wprowadził nas 
w atmosferę  „Wesela”, przytacza-
jąc różne, ciekawe anegdoty. Czy-
tali dla nas m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu i 
gminy, kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych powiatu i gminy, na-

uczyciele, dziennikarze, harcerze.
27 września 2017r. w bibliotece  
miała miejsce niezwykła podróż 
„Między światami” z podróżniczką 
Marzeną Filipczak. Autorka książki 
bardzo ciekawie i z humorem opo-
wiadała  o  swojej czteromiesięcz-
nej podróży przez m.in.:  Armenię 
i  Kałmucję, Uzbekistan, Kurdy-
stan, Iran, Turkmenistan i Ka-
zachstan. Książka obala stereotypy  
funkcjonujące  w społeczeństwach 
„świata zachodniego” na temat  
państw azjatyckich. Podróżując 
w pojedynkę  autorka na każdym 
kroku  spotykała się z  gościnno-
ścią,  zainteresowaniem  i pomocą. 
W wielu krajach była dla ich miesz-
kańców  swoistym „dziwadłem”. 
Przecież kobieta, która porusza się 
sama, bez towarzystwa mężczyzny, 
wydająca pieniądze na podróże, 
niejedząca mięsa  i …pracująca, w 
tamtym „świecie” nie istnieje. 

Z Życia 
biblioteki Narodowe Czytanie 

Noc Bibliotek

Narodowe Czytanie 
Powiatowo – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Żurominie
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najładniejsze ogródki

dodatkowe oświetlenie 
na terenie Gminy

Firma „ENERGA Oświetlenie 
Sp. z o.o” w ramach umowy za-
wartej z Urzędem Gminy i Mia-
sta Żuromin dodatkowo zain-
stalowała 24 punkty oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy: w 
miejscowości Brudnice 4 punkty, 
w Nadratowie 7 punktów i w Po-
niatowie 13 punktów. Wykonała 
również dokumentację technicz-
ną oświetlenia parku przy ulicy 
Lidzbarskiej w Żurominie oraz 
ulicy Osiedlowej w Olszewie.

dalsza modernizacja 
świetlic wiejskich

UGiM

UGiM

W ogłoszonym przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Żuromin  kon-
kursie na „Najładniejszy Ogródek 
Przydomowy w Gminie i Mieście 
Żuromin – edycja 2017” laureata-
mi zostali: I miejsce – Małgorzata 
Bogacz (zam. Żuromin), II miejsce 
– Joanna Kowalska (zam. Chamsk) 

i III miejsce – Teresa Lewandow-
ska (zam. Żuromin).
Ponadto komisja ustaliła, że zgod-
nie z pkt 8 ust. 4 regulaminu przy-
zna II wyróżnienia dla Gabrieli Ja-
nusz (zam. Będzymin) i Marianny 
Pieczkowskiej  (zam. Chamsk)

W bieżącej kadencji trwają intensywne prace remontowo - budowlane 
wewnątrz oraz na zewnątrz świetlic wiejskich. W tym roku dotyczy to 
obiektów w Będzyminie, Wiadrowie, Rozwozinie i Młudzynie UGiM
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17 września br. na Kompleksie 
Boisk Sportowych Orlik przy ulicy 
Żeromskiego w Żurominie odbył 
się pierwszy Turniej Piłki Nożnej 
Sołectw o Mistrzostwo Gminy Żu-
romin. Organizatorem turnieju był 
Urząd Gminy i Miasta Żuromin. 
W zawodach udział wzięły druży-
ny z Chamska, Kliczewa Małego, 
Kruszewa, Rozwozina i Rzężaw. 
Najlepsi okazali się piłkarze z Rzę-
żaw.

Wyniki: 
Kliczewo – Chamsk  0:0
Kruszewo – Rzężawy 0:3
Chamsk – Kruszewo 4:0
Rozwozin – Kliczewo  0:1
Kruszewo – Rozwozin 3:0
Rzężawy – Chamsk  1:0
Rozwozin – Rzężawy 0:2
Kliczewo – Kruszewo 3:2
Rzężawy – Kliczewo 0:0
Chamsk – Rozwozin 0:2
 

więcej dzieci w Żłobku
Miejsko-Gminny Żłobek w Żuro-
minie zyskał nowe pomieszczenia. 
Dzięki rozbudowie utworzonych 
zostało dodatkowe 10 miejsc dla 

najmłodszych mieszkańców Gmi-
ny. Obecnie grupa liczy 25 pod-
opiecznych.
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rzężawy sołeckim mistrzem w piłce nożnej

OrliK

tabela
1. rzężawy 4 10 6-0
2. kliczewo 4 8 4-2
3. chamsk 4 4 4-3
4. kruszewo 4 3 5-10
5. rozwozin 4 3 2-6

Pierwszy wniosek dotyczył prze-
budowy boiska piłkarskiego 
i bieżni prostej 4-torowej, rzutni 
do pchnięcia kulą, skoczni do sko-
ku w dal i trójskoku przy Zespole 
Szkół nr 2 w Żurominie oraz budo-
wy boiska wielofunkcyjnego przy 
Samorządowej Szkole Podstawo-

wej w Raczynach. Wartość inwe-
stycji, to 1 000 000 zł, całkowita 
kwota dofinansowania - 499 700 
zł. Drugi wniosek złożony został 
w ramach pilotażowego programu 
„Mały Klub – edycja 2017” i doty-
czył remontu płyty treningowej na 
Stadionie Miejskim w Żurominie 

(profilowanie nawierzchni, wyko-
nanie nawodnienia oraz remont 
i przebudowa ogrodzenia). In-
westycja o wartości 359 702,00 zł 
dofinansowana zostanie w kwocie 
153 700,00 zł. Termin realizacji obu 
zadań, to 2018 rok.

inwestycje w obiekty sportowe
w ramach dwóch złożonych wniosków Gmina i miasto Żuromin pozyskała dofinansowanie z ministerstwa sportu 

i turystyki ze środków Funduszu rozwoju kultury Fizycznej na rozwój infrastruktury sportowej.
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