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mina – andrzej Zamojski, Kanclerz 
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Żuromiński Inkubator Przedsię-
biorczości powstał w budynku przy 
ul. Warszawskiej 4 w Żurominie, w 
miejscu, gdzie do niedawna mieścił 
się KRUS. Obecnie funkcjonuje tam 
pięć podmiotów gospodarczych. W 
związku z dużym zainteresowaniem, 
oraz chcąc wychodzić naprzeciw po-

trzebom wspierania lokalnej przed-
siębiorczości, Urząd Gminy i Miasta 
Żuromin rozważa powiększenie Żu-
romińskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości o kolejne powierzchnie.

RED

Jubileusz 250-lecia nadania praw 
MiejsKiCh Miastu ŻuroMin

ŻuroMińsKi inKuBator PrZedsięBiorCZośCi

urodziny miasta

Pomoc dla młodych przedsiębiorców

13 lutego 1767 roku 
właściciel Żuromina 
– Andrzej Zamojski, 
Kanclerz Wielki 

Koronny uzyskał dla Żuromina 
prawa miejskie u króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Był to 

przywilej na lokację miasta na 
prawie magdeburskim. Wyda-
rzenie wywarło zasadniczy wpływ 
na dalszy rozwój miasta i jego 
miejsce wśród miast północnego 
Mazowsza.
W tym roku mija 250 lat od nada-

nia praw miejskich miastu Żuro-
min. W związku z tym, 10 lutego 
br. Rada Miejska w Żurominie 
podjęła uchwałę o ogłoszeniu 
roku 2017 – Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 250-lecia nadania praw 
miejskich Miastu Żuromin. Z tej 

okazji planowanych jest wiele im-
prez i wydarzeń. Serdecznie za-
praszamy mieszkańców Żuromina 
oraz okolic na wspólne świętowa-
nie wyjątkowego jubileuszu.

JO

Baner reklamujący Jubileusz, który wybrany został głosami internautów

od kilku miesięcy, w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Żuromin o utworzeniu Żuromińskiego inkubatora Przedsiębiorczości, przed-
siębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność nie dłużej, niż trzy lata, mogą 
korzystać z najmu lokali po atrakcyjnych stawkach opłat za czynsz – już od 

3,00 zł plus obowiązujący podatek Vat za 1 m2 powierzchni lokalu.

WydaWca:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
Plac Józefa Piłsudskiego 3, 

09-300 Żuromin
tel. 23 657 25 58

RedakcJa: 
UGiM Żuromin, 

Żuromińskie centrum kultury
Plac Piłsudskiego 27

09-300 Żuromin 
tel. 23 657 27 99

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych,

zastrzega sobie prawo ich 
redagowania i skracania.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedruk, reprodukcja na każdych
obszarach eksploatacji tylko za

pisemną zgodą wydawcy.
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20 marca 2017r z wi-
zytą do Żuromina 
przybył Prezydent 
RP Andrzej Duda.

Jego osoba uświetniła wyjątkowy 
jubileusz 250-lecia przyznania praw 
miejskich miastu Żuromin. Głowę 
państwa przywitała Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Żuromin Aneta Goliat 

oraz Starosta Powiatu Żuromiń-
skiego Jerzy Rzymowski. W swoim 
wystąpieniu do mieszkańców, Pre-
zydent odniósł się między innymi 
do potrzeby prawnego uregulowa-
nia budowy inwestycji uciążliwych. 
Zaznaczył też fakt utworzenia Pod-
strefy Żuromin i szans dla rozwoju 
przedsiębiorczości.

wyjątkowy gość

wizyta rezydenta rp 
w ŻuroMinie

RED
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B urmistrz Gminy i Miasta 
Żuromin podpisała umo-
wy na realizację następu-
jących zadań:

Rozwój terenów zielonych w Mieście 
Żuromin - etap I. 
Wartość inwestycji wynosi 1 548 
169,97 zł, z czego dotacja jest na po-
ziomie 454 079,57 zł. Projekt reali-
zowany będzie w ramach II osi Prio-
rytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Zadanie, które realizowane bę-
dzie w 2017 roku obejmie utworzenie 

parku miejskiego przy ul. Lidzbar-
skiej, zagospodarowanie terenów 
zielonych na osiedlach bloków 
przy ul. Wyzwolenia, a także nasa-
dzenia drzew i zagospodarowanie 
zieleni na Stadionie Miejskim.

Przebudowa dróg gminnych:  
Chamsk - Olszewo 460622W, Ol-
szewo - Sadowo 460604W, ETAP 
I - obejmujący przebudowę drogi 
Chamsk – Olszewo.Wartość inwe-
stycji wynosi 2 865 334,35 zł, z czego 
Gmina i Miasto Żuromin uzyskała 
pomoc w formie refundacji o warto-

ści 63,63% całkowitego kosztu. Pro-
jekt realizowany będzie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół nr 1 w Żurominie. 
Wartość inwestycji wynosi 1 757 

898,86 zł, z czego wartość unijnego 
dofinansowania jest na poziomie 1 
177 218,58 zł. Projekt realizowany 
będzie w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.

Red.

Placówka zapewnia całodzienną 
opiekę dla dzieci w wieku od 20 tygo-
dnia życia do 3 lat. Prawo do ubiega-
nia się o miejsce mają rodzice miesz-

kający na terenie gminy lub miasta 
Żuromin. Pierwszeństwo będą mia-
ły dzieci, których obydwoje rodzice 
pracują, dzieci rodzica samotnie 
wychowującego,dzieci posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
dzieci rodzica niepełnosprawne-
go, dzieci z rodzin wielodzietnych.
Żłobek zlokalizowany został w 
budynku Zespołu Szkół Nr 2 w 
Żurominie. Posiada bardzo dobre 
warunki lokalowe oraz nowoczesne 

wyposażenie.
Red.

inwestycje

Miejsce dla najmłodszych Miejsce dla najmłodszych

w bieżącym roku Gmina i Miasto Żuromin realizować będzie trzy pro-
jekty duże inwestycyjne w ramach pozyskanych funduszy unijnych.

Fundusze uniJne dla 
GMiny i Miasta ŻuroMin

od października 2016 roku działa 
Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie. 
Placówka powstała dzięki otrzymaniu 
dofinansowania w ramach resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MaLuCh 
– edycja 2016”.w Żłobku opiekę znala-
zło 15 dzieci.

ŻłoBeK w ŻuroMinie nowe uMiejętnośCi- 
nowe PersPeKtywy

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 
zaprasza na bezpłatne Kursy Języko-
we i komputerowe.
Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób:
-w wieku powyżej 25 lat o niskich 
kwalifikacjach;
-w wieku 50+
Oferujemy:
-120 godz. kursu języka angielskiego 
zakończonego egzaminem zewnętrz-
nym;
-120 godz. kursu komputerowego 

zakończonego egzaminem zewnętrz-
nym.
 Gwarantujemy:
-wysoki poziom merytoryczny zajęć; 
-grupy o małej liczbie uczestników;
-kadrę dydaktyczną o wysokich kwa-
lifikacjach i doświadczeniu;
-bezpłatne materiały szkoleniowe.
Zapisy i informacje: Urząd Miasta i 
Gminy w Żurominie.
09-300 Żuromin, PL. Piłsudskiego 3, 
pokój 22
Projekt realizuje CNJA  EDUKA-
CJA

Red.
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Pierwszy z wniosków złożony w ubie-
głym roku dotyczy zakupu projekto-
ra cyfrowego dla naszego kina. Na 
drugi wniosek składa się suma 300 
000 zł na remont sali kinowej. Ten 
wniosek nie zakłada współudziału 
finansowego, wkład własny nie został 
tu przewidziany, ponieważ Centrum 
nie posiada takich środków wystar-
czających na remont sali.

Trzeci wniosek dotyczy digitalizacji 
zbiorów video - opiewa na 120 000 
zł z niedużym wkładem własnym. 
Zakłada cyfryzację bogatych zbiorów 
kaset na zapis cyfrowy.
Konkurencja jest ogromna, zaś środ-
ki ministerialne na rok 2017 na infra-
strukturę są mniejsze niż zazwyczaj. 
Poza tym został złożony wniosek na 
kwotę 25 000 zł do Kulczyk Founda-
tion, gdzie fundacja przeznacza 100 
000 zł na cztery wybrane projekty.

 
Janusz Kuklewicz

Podstrefa Żuromin, to ob-
szar 4,72 ha gruntów prze-
znaczonych pod inwestycje 

gospodarcze, należący do Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Tereny Podstrefy Żu-
romin przeznaczone są na realizację i 
utrzymanie dużych obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów oraz 
utrzymanie usług nieuciążliwych, 

składów i drobnej wytwórczości.
Przedsiębiorca, który uzyska zezwo-
lenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Podstrefy 
Żuromin, ma prawo do korzystania 
z pomocy publicznej przyznawanej 
w formie zwolnienia z podatku do-
chodowego. Pomoc publiczna przy-
znawana jest z tytułu poniesionych 
kosztów inwestycji lub dwuletnich 

kosztów zatrudnienia nowych pra-
cowników.
Wysokość pomocy publicznej:
• 55% dla małych przedsię-
biorstw;
• 45% dla średnich przedsię-

biorstw;
• 35% dla dużych przedsię-
biorstw.
Więcej na stronie www.zuromin.info

JO

wsparcie dla ŻCK kulturalne radio

ŻuroMin w strefie eKonoMiCZnej
Z dniem 30 grudnia 2016 roku, tereny inwestycyjne położone w Żurominie 
zostały włączone do specjalnej strefy ekonomicznej.wniosek o włączenie 
Żuromina do strefy ekonomicznej Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin złożyła 
w 2015 roku, po podjęciu przez radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie granicami warmińsko-Mazurskiej specjalnej strefy ekono-

micznej s.a. nieruchomości położonych w Żurominie. 

ŻCK złożyło w sumie trzy wnioski 
do Ministerstwa Kultury i dziedzic-
twa narodowego na łączną kwotę  
520 000 zł

ŻuroMińsKie CentruM KuLtury 
wniosKuje o Pół MiLiona ŻCK w radio 7

dobre wiadomości dla przedsiębiorców

Od niedawna Żuromińskie Cen-
trum Kultury tworzy własną audycję 
z Żuromina, emitowaną na antenie 
Radia 7. Twórcy audycji – Tomasz 
Krzywda- realizator oraz Janusz 
Kuklewicz – prowa-
dzący, co tydzień w 
czwartek o godzinie 
22:22 przekazują na 
antenie ciekawostki 
kulturalne z terenu 
gminy Żuromin. Spo-
tkania z ciekawymi 
osobami, zapowiedzi 
kulturalne, najnowsze 
informacje z gminy to 
główny cel nowopow-

stałej audycji. Powtórki są nadawane 
na falach Radia 7 w niedzielę o go-
dzinie 10:30.

Janusz Kuklewicz
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Jak korzystać z systemu SISMS?
Sprawdź, kto nadaje w Twojej miej-
scowości. Każdego dnia dołączają 
do nas nowi nadawcy
Wpisz w wyszukiwarce swoja miej-
scowość 
Sprawdź z jakich kanałów komuni-
kacji korzystają nadawcy (Aplikacja 
Blisko, SMS, E-mail) 
Jeśli masz smartfona pobierz bez-
płatną aplikację BLISKO 
Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości 
SMS lub E-mail, zarejestruj się przez 
formularz on-line 
Każdy nadawca proponuje własny 
zestaw serwisów - wybierz te serwisy, 
które Cię interesują 
W każdej chwili możesz zmieniać 
swoje ustawienia: nadawców i ich 
serwisy, kanały komunikacji
Pamiętaj
Za przesłane wiadomości (często-

tliwość i treści) 
odpowiada ją 
nadawcy. Two-
je prawa będą 
chronione zgod-
nie z Regula-
minem systemu 
SISMS, który ry-
gorystycznie przestrzega prawa kon-
sumenta.
Regulamin na stronie SISMS.pl

Na terenie gminy i miasta Żuromin 
działa również system alarmowy 
Child Alert. System, który służy do 
udostępniania fotografii zaginionych 
dzieci poprzez rozpowszechnianie 
komunikatów środkami masowe-
go przekazu. To program, którego 
głównym celem jest szybsze i sku-
teczniejsze poszukiwanie młodych 
ludzi (dzieci i młodzież), dzięki z 

góry ustalonej procedu-
rze postępowania.

Bezpieczny Bezpłatny i 
Mobilny System Powia-
damiania i Ostrzegania 
SISMS działa na terenie 
Gminy i Miasta Żuro-
min już od 30 listopada 
2016r.

JO

BeZPieCZny BeZPłatny MoBiLny  
systeM PowiadaMiania 

i ostrZeGania sisMs
sisMs jest to teleinformatyczny system do komuni-
kacji masowej wykorzystywany przez administrację 

samorządową i służby mundurowe do błyskawicz-
nego przekazywania informacji  mieszkańcom na 

telefony komurkowe. system jako jedyny w Polsce 
umożliwia zintegrowane przesyłanie wiadomości 

przez różne kanały. użytkownicy otrzymują powiado-
mienia w postaci sMs, e-mail oraz sMs Cloud, czyli 

multimedialne wiadomości na aplikację mobilną. 
system jest używany również w komunikacji niepu-

blicznej  przez służby porządku publicznego.

sisms

Jakich nadawców możesz znaleźć
w aplikacji BLISKO?

- Urzędy miast i gmin 
- Energociepłownie 

- Dostawcy prądu, gazu i wody 
- Dostawcy internetu 

- Lokalne kluby sportowe 
- Przedsiębiorstwa komunikacji lokalnej 

- Biblioteki i Domy Kultury 
- Muzea, galerie sztuki 

- Zarządcy dróg 
- Podmioty edukacyjne np. przedszkola i szkoły 
- Służby porządkowe jak policja, straż pożarna 

- Regionalne Centra Krwiodawstwa 
- Ogólnopolski System alarmowy Child Alert
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dZieje się w ŻuroMińsKiM 
centrum kultury

od listopada zeszłego roku mieszkańcy Żuromina ponownie mogą korzystać 
z Kina. niestety nie jest to jeszcze odrodzone Kino ton. w wyniku jego 
braku, Żuromińskie Centrum Kultury postanowiło rozwiązać problem 

zawiązując współpracę z objazdowym Kinem Visa.

Dnia 17 marca  o godz. 18:00 
w Zuromińskim Centrum 
Kultury odbył się werni-

saż  wystawy fotograficznej „Lu-
dzie-miejsca”, różne zakątki świata.  
Wystawa obejmuje  200 różnych, 
nie rzadko profesjonalnych zdjęć z 
Tajlandii, Nepalu, Włoch, Francji 
i Irlandii. Zapraszamy serdecznie 
wszystkich, którzy lubią odkrywać 
nowe, odległe i urocze miejsca na-
szego globu. Wystawę będzie można 
obejrzeć do 07.04.2017 br.

25 marca o godz. 18:00 w odbyło się 
spotkanie z kulturą  i sztuką w ramach 
projektu spotkań pt. ”Rozmowy o 
sztuce” w skrócie ROS. Cykl spo-
tkań poświęcony kulturze różnych 
narodów. Pierwsze spotkanie było 
prezentacją kultury Włoch, tą starą i 

tą nowa. 

Fitness w Żck
W każdy poniedziałek i czwartek o 
godz. 17:00 odbywają się zajęcia gim-
nastyczne nie tylko dla seniorów. W 
miłym towarzystwie można poprawić 
kondycję, rozciągnąć i wzmocnić mię-
śnie i  tak zupełnie przy okazji zrzucić 
kilka kilogramów. Zajęcia prowadzi 
Jolanta Oleksiak; trwają godzinę ze-
garową i są bezpłatne.  Bardzo ser-
decznie zapraszamy.   

Ponad to od lutego kobiety uczest-
niczące w zajęciach gimnastycznych 
mają też możliwość wyjazdu na basen 
w Rypinie. Korzystać mogą oprócz 
basenu z jacuzzi, sauny i hydromasa-
żu, co leczy wiele schorzeń, powoduje 
rozlużnienie mięśni, zwiększa dopływ 

krwi do serca, a 
przede wszyst-
kim wprowadza 
w błogi stan re-
laksu.

Żuromińskie 
Zakamarki
Żuromińsk ie 
Centrum Kultu-
ry, Młodzieżowa 
Rada Miasta 
oraz Żuromiń-
skie Centrum Kul-
tury zapraszają do udziału w konkur-
sie fotograficznym „Żuromińskie 
Zakamarki”, który odbędzie się w 
ramach obchodów 250-lecia nadania 
praw miejskich. Konkurs skierowa-
ny jest do młodzieży w wieku 13-18 
lat oraz dorosłych od 18 roku życia  

zamieszkałych na terenie Gminy i 
Miasta Żuromin, a trwać będzie do 
15 maja 2017 roku. Dla zwycięzców 
organizatorzy przewidzieli nagrody. 
Regulamin oraz szczegółowe infor-
macje dostępne są na www.zck-zu-
romin.pl.

ŻCK

Kino Visa Ponownie 

w ŻuroMinie

Pierwszy seans Objazdowego Kina w 
Żurominie, wtedy jeszcze pod nazwą 
Kino Orange odbył się w kwietniu 
2015 r. Miłośnicy kinematografii, na 
jego ponowny przyjazd musieli cze-
kać aż półtora roku. W listopadzie 
2016 r. z kinowymi hitami w posta-
ci m.in. filmów Wołyń” i „Pitbull: 
Niebezpieczne kobiety” oraz pod 
zmienioną nazwą Objazdowe  Kino 
VISA, kino ponownie zawitało do 
Żuromina. Od tej pory, w naszym 

mieście odbyły się jeszcze dwa cało-
dniowe seanse (w styczniu i w marcu 
przyp. red.), które cieszyły się bardzo 
dużym  zainteresowaniem. Kolej-
na wizyta zapowiedziana jest na 24 
kwietnia. 
Nie jest jeszcze znany repertuar, jed-
nak organizatorzy zapewnieją, że nie 
zabraknie tytułów, które przyciągną 
znaczną liczbę widzów.

MN

Kino znów działa

JO/MN
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uZaLeŻnienie 
-to się LeCZy!

wsParCie dLa osóB uZaLeŻnionyCh 

jeżeli:
- alkohol lub narkotyki stały się problemem twoim i twoich bliskich;
- jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy;
- czujesz, że tracisz kontrolę nad własnym życiem;
- myślisz, że twoje życie nie ma sensu;
nie wstydŹ się, sZuKaj PoMoCy!

K luczową rolę w polskim 
systemie rozwiązywania 
problemów związanych 
z uzależnieniami od-

grywają samorządy gmin, które są 
odpowiedzialne za rozwiązywanie 
tych problemów. Na terenie Gminy 
Żuromin osoby uzależnione oraz 
członkowie ich rodzin mogą rów-
nież uzyskać profesjonalną pomoc 
i porady w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkoma-
nii oraz przemocy w rodzinie. Osoby 
zainteresowane pomocą powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy i Mia-
sta w Żurominie na ul. Plac Piłsud-
skiego 27 czynnego od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 
lub zadzwonić pod numer telefonu 
23 6572476. W Urzędzie Gminy i 
Miasta w Żurominie  działają grupy 
wsparcia, Punkt Konsultacyjno-In-
formacyjny dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych, ofiar, świadków 
i sprawców przemocy w rodzinie, 
Miejsko-Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
Punkt Konsultacyjno-Informacyj-
ny funkcjonuje w pierwszy i trzeci 
czwartek miesiąca w od godziny 
16:00 do godziny 19:00 oraz w trzecią 
i czwartą środę miesiąca od godziny 
17:00 do godziny 20:00. W/w punkt 
pełni ważną rolę w lokalnym systemie 
pomocy. Z pomocy Punktu Konsul-
tacyjno-Informacyjnego mogą sko-
rzystać między innymi osoby poszu-
kujące informacji, porady, pomocy 
w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, 
wychowawczych oraz poszukujące 
dróg wyjścia z uzależnień.
Grupa Wsparcia dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych funkcjo-
nuje w każdą środę od godziny 17:00 
do godziny 19:00. Prowadzona jest 
przez certyfikowanego instruktora 

terapii uzależnień. Spotkania Grupy 
Wsparcia mają w szczególności po-
móc osobom uzależnionym w zacho-
waniu trwałej abstynencji oraz często 
pozwalają na zmianę trudnej sytuacji 
życiowej. 
Spotkania grupy AA odbywają się w 
każdy piątek od godziny 18:00. Jest to 
dobrowolna grupa samopomocowa 
dla osób uzależnionych. Stworzona 
została w celu utrzymania trzeźwości 
własnej i wspomagania innych w jej 
osiągnięciu. 
Grupa Al-Anon funkcjonuje w każdy 
piątek od godziny 18:00. Jest to gru-
pa samopomocowa skupiająca osoby 
współuzależnione. Na spotkaniach 
członkowie grupy rozwiązują swoje 
problemy dzieląc się doświadcze-
niem, siłą i nadzieją. 
Najczęściej osoby uzależnione nie 
chcą się przyznać do uzależnienia lub 
nie zdają sobie sprawy ze swojej cho-
roby. W takim przypadku pomocna 
będzie działalność Miejsko-Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Aby skorzystać z po-
mocy komisji należy zgłosić się do 
siedziby Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, która ma swoją siedzibę 
w  Urzędzie Gminy i Miasta w Żu-
rominie, na ul. Plac Piłsudskiego 27. 
Komisja miedzy innymi ma za zada-
nie motywować osoby uzależnione 
do podjęcia leczenia. Zdarza się, że 
zmotywowanie do podjęcia leczenie 
jest niemożliwe wtedy następnym 
krokiem jest skierowanie sprawy do 
Sądu Rejonowego w Mławie w celu 
przebadania osoby przez biegłych są-
dowych i określenia rodzaju zakładu 
lecznictwa odwykowego. Określe-
nie rodzaju leczenia odbywa się w 
drodze postanowienia wydawanego 
przez sąd. 

Z myślą o ochronie społeczeństwa 
przed uzależnieniami, patologią w 
Gminie Żuromin dużo uwagi po-
święca się na zagospodarowanie cza-
su wolnego dzieci i młodzieży. Służą 
temu pozalekcyjne zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze „Słoneczko”. Za-
jęcia odbywają się od poniedziałku 
do piątku od godziny 12:00 do godzi-
ny 17:00. „Słoneczko” jest miejscem 
pracy, nauki, zabawy, doświadczania 
nowych przeżyć jak również odkry-
wania na nowo samego siebie. Na 
zajęciach przewidziany jest czas na 
naukę, zabawę, gry, ćwiczenia profi-
laktyczne. W ramach pozalekcyjnych 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
„Słoneczko” organizowany jest wy-
poczynek letni i zimowy dla dzieci 
oraz różne imprezy okolicznościowe. 
Przyjęcie dziecka na zajęcia odbywa 
się za zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 
Ofiary lub świadkowie przemocy w 
rodzinie mogą skorzystać z pomo-
cy różnych instytucji (policji, służby 
zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Miejsko-Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, i innych)  w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”, która jest narzę-
dziem służącym do przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
W Powiatowym Centrum Rodzinie 
w Żurominie na ul. Lidzbarskiej 27, 
w każdą środę, psycholog prowadzi 
konsultacje i terapię przeznaczone 
dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych od środków psychoak-
tywnych. Aby skorzystać z pomocy 
psychologa należy umówić się na 
wizytę osobiście lub pod nr telefonu 
23 6570904.

Beata Suchoparska


