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Celem utworzenia Żuromińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej 
jest aktywizacja gospodarcza, pod-
niesienie atrakcyjności i konku-
rencyjności inwestycyjnej Gminy 
i Miasta Żuromin oraz powstanie 
nowych miejsc pracy.
Żuromińska Strefa Aktywności 
Gospodarczej to wyznaczone te-
reny inwestycyjne zlokalizowane 
w rejonie ulic Jana Pawła II, Strze-
leckiej, Towarowej, Komunalnej 
stanowiące nieruchomości grunto-
we będące własnością Gminy Żu-
romin.
Na tych terenach dopuszcza się 
działalność produkcyjną, usługową 
oraz handel.
Główną zachętą dla potencjalnych 
inwestorów są działki inwestycyjne 
w atrakcyjnej lokalizacji, przygoto-
wane pod względem geodezyjnym 
jak i prawnym, zwolnienia z podat-

ku od nieruchomości wynikające 
z zasad ogólnych oraz zgodnie z 

obowiązującymi uchwałami Rady 
Miejskiej w Żurominie.

Szczegółowy regulamin na stronie:  
www. inwestujwzurominie.pl
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Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
Plac Józefa Piłsudskiego 3, 
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Dofinansowanie do 
zajęć sportowych

Wolne lokale -  Informacje 
o Żuromińskim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości

UGiM

Utworzenie Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

UGiM

Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości oferuje lokale po preferen-
cyjnych stawkach najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania 
Przestrzennego – telefon: 23 657-25-58 wew. 35.

Gmina i Miasto Żuromin otrzyma-
ła dofinansowanie na realizację w 
2018 roku organizację zajęć spor-
towych dla uczniów ze środków 
„Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów”.
Zadanie objęte dofinansowaniem 
to zajęcia sportowe dla uczniów 

z elementami gimnastyki korek-
cyjno – kompensacyjnej. Będą one 
realizowane przez Mini Volley Żu-
romin – Szkółka Siatkarska dzia-
łający w ramach oferty gminnego 
Orlika.
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Żuromin na targach Investate Poland

Dnia 22 lutego nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku Harcówki. Wy-
remontowany obiekt znajduje się 
przy Zespole Szkół nr 1 w Żuro-
minie. W ramach prac wymienio-
no dach, okna, drzwi, odnowiono 
wnętrze. Harcówka będzie miej-
scem spotkań oraz szkoleń harce-
rzy. Inwestycja została wykonana 
w ramach drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, a całkowity koszt 
wyniósł 98 000 zł.
W tym miejscu warto nadmienić, iż 
obecną edycję BO wygrało zadanie 

– Modernizacja boiska treningo-
wego na Stadionie Miejskim. 

UGiM

Otwarcie Harcówki

Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

Urząd Gminy i Miasta Żuromin w 
dniach 21-23 marca br. wziął udział 
w targach terenów inwestycyjnych 
Investate Poland. Targi odbyły się 
pod honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Rolnictwa. Investate 
Poland, to impreza integrująca 
przedsiębiorców z podmiotami 
posiadającymi tereny pod inwe-

stycje. Targi skierowane są do in-
westorów nie tylko z Polski ale 
i z całej Europy. Urząd Gminy 
i Miasta Żuromin przedstawił ofer-
tę Żuromińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej oraz Podstrefy Żu-
romin funkcjonującej w ramach 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

W związku z ogłoszonym nabo-
rem wniosków o dofinansowanie 
w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018” Gmina i Miasto Żuromin 

złożyła dwa wnioski o pomoc fi-
nansową z budżetu Województwa 
Mazowieckiego na realizację na-
stępującej inwestycji: „Remontu 
świetlicy wiejskiej w Chamsku”, 
oraz „Remont ogrodzenia boiska 

w Dębsku”. Pismem z dnia 6 mar-
ca 2018 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie poinformował, iż 
wnioski przeszły pozytywną ocenę 
formalną i merytoryczną. Po za-

akceptowaniu przez Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego ww. 
zadań do dofinansowania Gmina 
i Miasto Żuromin otrzyma środki 
finansowe w wysokości 20 000,00 
zł na realizację inwestycji. 
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Ferie z kubusiem Puchatkiem
Od 15 stycznia 2018 r. do 29 stycz-
nia 2018 r. bibliotekarki wspólnie 
z chętnymi dziećmi, spędzały ferie 
z Kubusiem Puchatkiem. Czytano 
jego  przygody, oglądano  fragmenty 
filmów animowanych, rozwiązywa-
no  labirynty i inne zagadki. Wyko-
nano  prace plastyczne, tematycznie 
związane z historią, prezentowaną w 
danym dniu. Zajęliśmy się przygo-
towaniem pięknych laurek z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Ferie zakoń-
czyły się balem karnawałowym dla 
dzieci, który poprowadziła grupa ar-
tystyczna O`karyna Jak przystało na 
karnawałowy bal, była też przerwa 

na poczęstunek, który otrzymaliśmy 
w prezencie od Cukierni Rosario 
państwa Zielińskich.

Spotkania autorskie
Tematem lutowego spotkania Dys-
kusyjnego Klubu Książki, działają-
cego przy bibliotece, które odbyło 
się 7 lutego 2018r., była książka gru-
zińskiej autorki Nino Haratischwili 
– „Ósme życie”. Książka wzbudziła 
intensywne uczucia u klubowiczek, 
które wywołały ciekawą dyskusję.
W święto zakochanych  14 lutego 
Powiatowo-Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną  odwiedziła  młoda pisarka 
fantasy  Paulina Hendel. Autorka 

wydała dotychczas cykl „Zapomnia-
na księga” oraz  dwie części pt. „Żni-
wiarz”. Dodatkową atrakcją  spotka-
nia  „maskotką” był  ulubiony pupil  
pisarki  pies Nija. Młodzież bardzo 
aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, 
zadawała pytania, dyskutowała. Na  
koniec były tradycyjne zdjęcia i  au-
tografy  autorki. Spotkanie zostało 
zorganizowane na  prośbę  uczniów 
i nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Żurominie.

Teatr „Stoliczku nakryj się”
20 lutego w Powiatowo –Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Żurominie 
wystąpili artyści Studia Teatralnego 
z Krakowa KRAK –ART, którzy 
przedstawili inscenizację bajki braci 
Grimm pt. „Stoliczku nakryj się !” 
Bajka bardzo podobała się dzieciom, 
a jej interaktywny charakter dał 
możliwość aktywnego uczestnictwa 
w spektaklu, który przybliżył dzie-
ciom rzemiosła takie jak młynarz, 
stolarz i szewc pokazując, że ciężka 
praca zostaje sowicie wynagrodzo-
na, a człowiek chciwy i nieuczciwy 
ponosi karę.

Z ŻyCIA bIbLIOtEKI
Powiatowo - Miejska biblioteka Publiczna w Żurominie organizuje i 

prowadzi szereg działań i wydarzeń zarówno kulturalnych  jak również 
edukacyjnych. Przede wszystkim promuje czytelnictwo, zaprasza 

autorów książek na spotkania z czytelnikami, prowadzi Dyskusyjne 
Kluby Książki.

Powiatowo – Miejska Biblioteka
Publiczna w Żurominie

W dniu 14.03.2018 o godz. 14:00 
w Urzędzie Gminy i Miasta Żuro-
min, nastąpiło uroczyste wręcze-
nie dyplomów i nagród w ramach 
konkursu „Oddycham czystym 
powietrzem”. Organizatorem wy-
darzenia był Urząd Gminy i Mia-
sta w Żurominie. Celem konkursu 
było zwiększenie wiedzy z zakresu 
poprawy jakości powietrza, kształ-
towanie pozytywnych wzorców 
i postaw opartych na świadomości 
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 

oraz komfort życia. Rozwijanie 
wyobraźni i kształtowanie kreatyw-
nego myślenia w aspekcie ochrony 
środowiska naturalnego.

Laureaci konkursu:
Klasy I-III szkoły podstawowe:
I miejsce –  Michał Mazurowski  
 – Szkoła Podstawowa nr 1  
 w Żurominie
 II miejsce - Amelia Kapela   
 – Szkoła Podstawowa 
 w Poniatowie

 III miejsce - Kacper Zaborny –  
 Szkoła Podstawowa w Poniatowie

Wyróżnienia:
1. Zofia Mendalka – Szkoła  
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
2. Julia Kaczmarczyk - Szkoła  
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
3. Michał Bednarski - Szkoła 
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
4. Mateusz Wieczorkowski - Szkoła 
 Podstawowa nr 1 w Żurominie

Klasy IV-VI szkoły podstawowe:
I miejsce – Dominika Grzywińska - 
 Szkoła Podstawowa nr 1 
 w Żurominie
II miejsce – Eliza Marciniak -  
 Szkoła Podstawowa w Raczynach
III miejsce – Jakub Gutowski - Szkoła 
 Podstawowa nr 1 w Żurominie

Wyróżnienia:
1. Oliwia Meller - Szkoła  
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
2. Weronika Milewska - Szkoła 
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
3. Adrianna Jaskulska - Szkoła 
 Podstawowa w Chamsku
4. Weronika Goliat - Szkoła  
 Podstawowa w Kliczewie Dużym

Klasy II i III gimnazjum oraz klasa 
VII szkoła podstawowa:
I miejsce – Julia Groblewska - Szkoła  
 Podstawowa w Raczynach
 II miejsce – Karolina Bruzda –  
 Gimnazjum nr 1 w Żurominie
III miejsce – Magdalena Ogrodowczyk 
 – Gimnazjum nr 1 w Żurominie

Wyróżnienia:
1. Natalia Żujewska - Gimnazjum  
 nr 1 w Żurominie
2. Oliwia Ptaszek - Szkoła  
 Podstawowa nr 1 w Żurominie
3. Dominika Jończak - Gimnazjum  
 nr 1 w Żurominie
4. Hubert Zembrzuski - Gimnazjum 
  nr 1 w Żurominie

Oddycham czystym powietrzem

UGiM
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Od 30 listopada 2017 roku 
działa w Żurominie kino cy-
frowe. Pracę nad pozyskaniem 
środków rozpoczęły się jesie-
nią 2016, kiedy to do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
Infrastruktura Domów Kultury 
złożony został wniosek o dofinanso-
wanie zakupu projektora cyfrowego 
dla kina Ton.

Ostatecznie latem 2017 roku Naro-
dowe Centrum Kultury przyznało 
kwotę niższą od zakładanej, bo je-
dynie 30 000 zł, co musiało się prze-
łożyć na większą pomoc ze strony 
samorządu żuromińskiego, który 
podjął uchwałę o dotacji celowej 
w wysokości 70 000 zł.

Mając już kwotę na zakup pro-
jektora, podjęto starania o kolej-
ne zakupy tj. serwer kinowy oraz 
zmotoryzowany obiektyw. Jest to 
komplet, który pozwala na zapo-
czątkowanie seansów kinowych 
w formie cyfrowej.

Zapewnienie emisji filmów to do-
piero początek starań o komfort dla 

widza w sali Żuromińskiego Cen-
trum Kultury. W styczniu obecnego 
roku UGiM Żuromin złożył wnio-
sek do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na kolejne 
kwoty pozwalające na remonty sali, 
w sumie około 500 000 zł z przezna-
czeniem na wymianę sufitu, założe-
nie klimatyzacji. Na wyposażenie 
kina wnioskowało również Żuro-
mińskie Centrum Kultury mając 
na uwadze wyposażenie sceniczne, 
stół cyfrowy, rampy oświetleniowe,  
wymianę kotar sceny, kurtynę oraz 
okotarowanie drzwi.

Sala lata swej świetności przeżyła 
już 40 lat temu, niezbędne jest do-
prowadzenie jej do stanu, w którym 
będzie spełniała wymogi stawiane 
przez większość kin w Polsce a widz 
nadal będzie mógł się cieszyć nie-
drogim biletem aby obejrzeć aktu-
alne propozycje kinowe na dużym 
ekranie w Żuromińskim Centrum 
Kultury.

Z ŻyCIA ŻCK

ŻCK
z a P o W i e d z i
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Harmonogram wywozu nieczystości na 2018 rok oraz informacja o sposobie segregacji

Odpady komunalne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w brudnicach przyjmowane są nieodpłatnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych

UGiM

UGiM

W PSZOK mieszkańcy Gminy 
i Miasta Żuromin mogą odstawiać: 
papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, 
przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne 
(w ilości 500 kg na gospodarstwo 
domowe na rok).

Więcej informacji nt. pracy 
PSZOK udziela Wydział Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkanio-
wej i Zamówień Publicznych –  
tel. (23) 657 25 58 wew. 30.
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W Gminie Żuromin Punkt Infor-
macyjno-Konsultacyjny istnieje od 
1998 r. Obecnie zajmuje się nie tyl-
ko osobami uzależnionymi, udzie-
la pomocy w znacznie szerszym 
zakresie: osobom uzależnionym, 
współuzależnionym, doświadczają-
cym przemocy domowej, osobom 
stosującym przemoc, pragnącym 
wyciszyć swoje emocje, przeżycia, 
osobom poszukującym informacji, 
porady, pomocy w rozwiązywaniu 
spraw rodzinnych, wychowaw-
czych, osobistych. Pracownicy po-
magają osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc 
ta stała się bardziej interdyscypli-
narna pod względem jakości, za-
kresu świadczonych usług oraz pod 
względem specyfiki osób, które do 
punktu trafią.  
Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny nie zastępuje placówek lecze-
nia odwykowego, profesjonalnej 
pomocy psychoterapeutycznej, nie 
prowadzi terapii. Jego zadaniem 
jest nawiązanie dobrego kontaktu 
pomocowego, rozpoznanie potrzeb 
osób zgłaszających się do punktu, 
prowadzenie poradnictwa, itp.

Osoba dyżurująca po zaobserwo-
waniu oznak wskazujących na wy-
stąpienie problemu, przekierowuje 
interesanta, rodzinę do innych 
placówek, np. Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Komendy Powiatowej Po-
licji, Poradni Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia od Alkoholu 
oraz innych w miarę potrzeb. W 
przypadku rozpoznania uzależ-
nienia i uciążliwości dla rodziny, 
pracownik może zgłosić sprawę do 
Miejsko-Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny jest więc miejscem, gdzie moż-
na uzyskać fachową poradę czy 
informację, ale również miejscem, 
wokół którego tworzy się system 
pomocowy.
Pomoc uzyskują tu więc ludzie szu-

kający ratunku dla siebie i swoich 
bliskich.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, 
niezależnie od tego, czy ktoś jest 
ubezpieczony czy nie.

Ewa Anna Leśniewska

Żłobek z dofinansowaniem 
z programu “Maluch+”

Czasowy postój przed Urzędem

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Żurominie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
czynny w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00  

Żuromin
Plac Piłsudskiego 27 (budynek kina)

ZAPRASZAMy

Gmina i Miasto Żuromin otrzy-
mała dofinansowanie dla Miejsko-
Gminnego Żłobka w Żurominie w 
ramach programu “Maluch+”.
Dofinansowanie dotyczy modułu 2 

dla gmin: zapewnienie funkcjono-
wania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez 
gminy z udziałem programu „MA-
LUCH”.

Punkty Informacyjno-Konsulta-
cyjne powstały w latach 90 XX 
w. Miały one przede wszystkim 

motywować do podjęcia leczenia 
odwykowego i kierować do 

odpowiednich placówek leczenia 
odwykowego.

Spotkanie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przedstawicielami instytucji współpracu-
jących z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
informuje, iż na parkingu przed 
Urzędem Gminy i Miasta Żuro-
min, Urzędem Skarbowym i Staro-
stwem Powiatowym wprowadzony 
został czasowy postój.

Na parkingu od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 
16.00 obowiązuje postój nie dłużej, 
niż 1 godzina.

UGiM

UGiM
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Dni Żuromina 2018

budowa boiska w Raczynach 
i Szkole Podstawowej nr 2

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Koło w Żurominie

Dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości 499.700,00 zł pozyskanemu 
przez Urząd Gminy i Miasta Żu-
romin z Ministerstwa Sport i Tury-
styki, wybudowane zostaną boiska 

szkolne w Raczynach i Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Żurominie. Całość 
inwestycji według kosztorysu wy-
nosi 1.031.570,00 zł.

W dniu 8 marca w  restauracji 
„U Rucińskich” swoje święto ob-
chodziły panie z Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło w Żurominie. Impreza po-
zwoliła na głębszą integracje człon-
ków związku, który ostatnio prze-
szedł reorganizację.
Na zebraniu które odbyło się 22 
listopada 2017 roku, w głosowa-
niu jawnym, wybrano nowy zarząd 
składający się z siedmiu osób. Są 
to cztery osoby z Żuromina i po 
jednej osobie z Gmin – Lubowidz, 
Kuczbork i Bieżuń. Celem zarządu 
jest zwiększenie stanu liczebnego 

do 200-250 członków, integracja 
osób z całego powiatu, utworzenie 
Zarządu Rejonowego w Żuromi-
nie. Obecnie stan związku w Kole 
Żuromin wynosi 129 osób pocho-
dzących z pięciu gmin.
Zarząd co roku organizuje dla 
swoich członków wycieczki, pikniki 
oraz spotkania opłatkowe i z okazji 
Dnia Kobiet. Członkowie spotyka-
ją się regularnie w czwartki w re-
stauracji „U Rucińskich”, a swoją 
siedzibę mają w Urzędzie Gminy 
i Miasta Żuromin – pokój nr 10 
(wtorek, piątek godz. 10:00-13:00).

UGiM UGiM

Już niedługo ruszy przebudowa 
ulicy Żeromskiego w Żurominie. 
Prace rozciągać się będą na odcin-
ku od skrzyżowania z ulicą Przemy-
słową do ulicy Przedwiośnie.
Zakres robót obejmie budowę 
chodnika wraz ze ścieżką rowero-
wą, przebudowę zjazdów indywi-
dualnych, przebudowę kanalizacji 
deszczowej na odcinku 368 me-

trów. Przewidywany koszt to 388 
313,79 zł
Przebudowie ulegnie również 
ulica Licealna. Wymieniona zo-
stanie nawierzchnia bitumiczna o 
powierzchni 900m2 oraz chodnik 
652m2. Dodatkowo wybudowany 
zostanie parking o powierzchni 
260m2. Szacowany koszt to 145 
911,54 zł.

Przebudowa ulicy Żeromskiego i ulicy Licealnej

Tegoroczne Dni Żuromina obejmą 
początek wakacyjnego weekendu 
i zapewnią rozrywkę każdej kate-
gorii wiekowej. Rozpoczną się w 
piątek 22 czerwca występami lo-
kalnych zespołów, orkiestry dętej 
i chóru. Po czym, około godziny 
21:00 wystąpi gwiazda piątkowego 
wieczoru, zespół „Trzy korony” de-
dykowany pokoleniu 50 plus.
Organizatorzy przewidują także 
występ grupy „Tutto bene” oraz 

nocne granie dla młodszych od-
biorców muzyki klubowej czyli DJ 
Liquid.
Sobota - to już jubileuszowy kon-
cert Urszuli w ramach 35- lecia 
pracy artystycznej.
Artystka o przebogatej karierze, 
mająca na swoim koncie wiele 
przebojów, współpracująca nie-
gdyś z Budką Suflera zagości na 
żuromińskiej scenie około godziny 
21:00. Koncert gwiazdy poprzedzi 

wykonawca di-
sco-polo zespół 
Fox.

Następnie gratka 
dla miłośników 
rodzimego folku 
Romów czyli ze-
spół Hitano w swych najlepszych 
wykonaniach muzyki cygańskiej. 
Zaś zakończenie wieczoru będzie 
tradycyjnie należało do wykonawcy 

muzyki najmłodszego pokolenia 
ponownie na scenie DJ Liquid.

ŻCK
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