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Gmina i Miasto Żuromin w ra-
mach rządowego programu rozwi-
jania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informa-
cyjno – komunikacyjnych na lata 
2017-2019 – „Aktywna tablica” po-
zyskała od Wojewody Mazowiec-
kiego dofinansowanie na zakup po-

mocy dydaktycznych. Trafią one do 
4 szkół: Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Żurominie, Szkoła Pod-
stawowa w Będzyminie, Szkoła 
Podstawowa w Chamsku, Szkoła 
Podstawowa w Kliczewie Dużym. 
Uzyskane dofinansowanie to 
56 000 zł,  a ogólna kwota wydat-
ków wyniesie 70 000 zł.

Zapraszamy mieszkańców Żu-
romina do aktywnego udziału w 
konsultacjach społecznych w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na 2019 rok. To już czwarta edycja 
obywatelskiej partycypacji w pla-

nowaniu wydatków budżetowych. 
Budżet Obywatelski, to wydzielo-
na część budżetu Gminy i Miasta 
Żuromin, o której przeznaczeniu 
zdecydują mieszkańcy Żuromina. 
W ramach Budżetu Obywatel-

skiego, mieszkańcy mogą zgłaszać 
własne propozycje zadań, czy też 
popierać pomysły zgłoszone przez 
innych. To mieszkańcy Żuromina 
w drodze głosowania wskażą, któ-
re zadanie powinno być zrealizo-

wane w 2019 roku. Na IV edycję 
zabezpieczone zostało 160 000 zł, 
przy czym wartość jednego zada-
nia nie może przekroczyć 120 000 
zł.
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Zakończyła się przebudowa ul. Licealnej w Żurominie
Ukończona została inwestycja 
pn. “Przebudowa ulicy Licealnej 
w Żurominie”. Wykonawcą była 
firma Kompleksowe Usługi dla 
Rolnictwa Paweł Wyżykowski. 
Wartość inwestycji wyniosła 145 

911,54 zł. W ramach przebudowy 
odnowiona została nawierzchnia 
jezdni, wybudowano nowe parkin-
gi oraz przebudowany został chod-
nik.

UGiM

UGiM

UGiM

Nowa infrastruktura na 
żuromińskich osiedlach

Aktywne tablice dla szkół 
w naszej gminie 

Zakończyły się prace związane 
z drugim etapem przebudowy ulic 
wraz z infrastrukturą na ul. Klo-
nowej, ul. Dębowej, ul. Chopina 
i ul. Szymanowskiego w Żuromi-

nie. Inwestycję za kwotę 214 208,21 
zł. zrealizowało Przedsiębiorstwo 
Transportowo – Handlowe “WAP-
NOPOL” Adam Nowakowski.
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Zarząd Żuromińskich Zakładów 
Komunalnych otrzymał prawo-
mocne pozwolenie na budowę 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego liczącego 31 mieszkań, 
z czego 21 mieszkań przeznaczo-
nych będzie do sprzedaży na wol-
nym rynku, zaś 10 jako mieszkania 
komunalne. Budynek będzie trój-
klatkowy o trzech kondygnacjach 
nadziemnych, całkowicie podpiw-
niczony. Na parterze zaprojekto-
wano 13 mieszkań o powierzchni 

od 27 do 47 m2 oraz na piętrze 
I i II po 9 mieszkań o powierzchni 
od 31 do 60 m2. Większość loka-
li posiada dostęp do balkonów. 
Wzdłuż granicy zostanie utworzo-
ny pas zieleni, który zbuduję na-
turalną osłonę i zapewni prywat-
ność zarówno mieszkańcom jak 
i sąsiadującym posesjom. Ponadto 
od strony klatek schodowych za-
projektowano parking.

W Urzędzie Gminy i Miasta Żu-
romin pojawił się zestaw koszy do 
segregacji odpadów. Inicjatywa ma 

na celu zachęcenie mieszkańców 
Gminy i Miasta Żuromin do segre-
gacji odpadów komunalnych.

Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego pozytywnie rozpatrzył 
wniosek Gminy i Miasta Żuro-
min na realizację przedsięwzięcia 
pn. “Przebudowa drogi gminnej 
– ulicy Kwiatowej w Kruszewie” 
i udzielił dotacji w wysokości 100 

000 zł.
Dotacja udzielona zostanie ze 
środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych. Cał-
kowita wartość przebudowy 1,150 
km drogi wynosi 390 822,67 zł.

UGiMUGiM

Dotacja na przebudowę 
ul. Kwiatowej w Kruszewie

Polski Kongres 
Przedsiębiorczości

Urząd Gminy i Miasta segreguje

Gmina i Miasto Żuromin została 
włączona do partnerstwa Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości.
W dniach 24-25 września 2018 
w Poznaniu spotka się ponad tysiąc 
uczestników z całego kraju. Polski 
Kongres Przedsiębiorczości, to wy-

darzenie biznesowo-gospodarcze 
w Polsce. Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji kongresu będzie 
Nowoczesna Gospodarka – kapitał 
dla przyszłości.

http://polskikongres.pl/

ŻZK

Będzie nowy budynek wielorodzinny
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Po analizie złożonych ankiet do-
tyczących podłączenia budynków 
do miejskiej sieci centralnego 
ogrzewania, Zarząd Żuromińskich 
Zakładów Komunalnych podjął 
decyzję o budowie w pierwszej 
kolejności sieci ciepłowniczej obej-
mującej ulicę Żurawią oraz część 
ulicy Targowej. Celem inwestycji 

jest podłączenie budynków miesz-
kalnych. Dalsza rozbudowa i pod-
łączanie budynków znajdujących 
się na innych ulicach, następować 
będzie sukcesywnie w kolejnych 
latach po wykonaniu prac moder-
nizacyjnych kotłowni i sieci cie-
płowniczej.

ŻZK

UGiM

W Dzień Dziecka z wizytą do ma-
luchów przebywających w żłob-
ku, wybrała się Burmistrz Gminy 
i Miasta Żuromin Aneta Go-
liat. Były życzenia, tort i dużo 
uśmiechów. Żłobek sukcesywnie 
zwiększa swoje rozmiary. Od dnia 
1 września 2018r. będzie utworzo-
na dodatkowa grupa dzieci licząca 
12 osób, a łączna liczba dzieci wy-
niesie 37 osób.

Dzień Dziecka 
w Żłobku

Rozwój ciepłownictwa 
w Żurominie

Powstaną dwie Otwarte 
Strefy Aktywności 

w Żurominie

W dniu 6 czerwca nastąpiło roz-
strzygnięcie naboru pierwszej edy-
cji programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokolenio-
wym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA). Gmina i Miasto Żuromin 
złożyła wniosek o dofinansowa-
nie na budowę stref aktywności 
w Żurominie w parku przy 
ul. Lidzbarskiej oraz w parku przy 
ul. Zielonej. Całkowity koszt in-

westycji wyniesie: 199 976,82 zł, 
zaś proponowane dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i  Turystyki: 
99 900,00 zł. Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) będą ogólnodo-
stępnymi, plenerowymi miejscami 
sportu, rekreacji i odpoczynku, 
w skład których wejdą: urządzenia 
siłowni zewnętrznej, sprawnościowy 
plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu 
i gier, zagospodarowanie zieleni.

Prace związane z I etapem remon-
tów cząstkowych dróg gminnych na 
terenie Gminie i Miasta Żuromin 
dobiegły końca. Przedsięwzięcie 
objęło swoim zasięgiem Żuromin, 
Młudzyn, Będzymin, Rozwozin 

oraz Poniatowo. Zrealizowane zo-
stało przez Przedsiębiorstwo MIK 
Roboty Ziemne i Drogowe Jan 
Miklewski Kossobudy 7, 09-140 
Raciąż za łączną cenę brutto 289 
173,00 zł.

Zakończył się I etap remontów 
cząstkowych dróg gminnych

UGiM

UGiM
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Dziś chciałbym przedstawić kil-
ka form leczenia, z których może 
skorzystać człowiek uzależnio-
ny oraz członkowie jego rodziny 
(opracowanie na podstawie róż-
nych materiałów naukowych). 
W kolejnych artykułach możecie 
się spotkać z żywym człowiekiem, 
z jego drogą do uzależnienia 
i sposobem na jego wyjście z uza-
leżnienia a raczej na jego sposób 
życia z uzależnieniem. 
Udanego życia.

Podstawowe  formy leczenia z uza-
leżnienia od alkoholu 
Terapie poznawczo – behawio-
ralne, jest to połączenie terapii 
poznawczej z behawioralną; sto-
suje się tu naukę zachowań, które 
można zaobserwować, rozpoznaje 
się stare schematy zachowań i po-
znając sposoby na ich eliminację, 
ucząc się jednocześnie nowych.
Dialog motywujący – oparty jest 
na terapii Rogersowskiej. Opraco-
wany na użytek terapii uzależnień. 
Wzięty z modelu zmiany według 
Prochaski i Di Clemente’a. Z za-
stosowaniem metod behawioral-
nych. 
Krótka interwencja – najczęściej 
stosuje się ją wobec osób pijących 
ryzykownie i szkodliwie. Może się 
ona odbywać w strukturach ośrod-
ków, jak też może polegać na indy-
widualnym doradztwie.
Terapia par – pełni pomocną rolę 
w uzdrowieniu relacji w rodzinach 
alkoholowych. Według autorów 
książki „Krótkoterminowa terapia 
par”, takie oddziaływania pełnią 

niezwykle istotną rolę w popra-
wieniu relacji w związku oraz 
w lepszym rozumieniu siebie na-
wzajem. Autorzy uważają, że te-
rapia uzależnienia zawsze odbywa 
się w środowisku społecznym, więc 
nie można tu pominąć kontekstu 
społecznego, który w tym momen-
cie stanowiony jest przez rodzinę. 
Terapia par pomaga doświadczyć 
relacji zarówno z pozycji jednego 
człowieka, jak też i związku w jakim 
się on znajduje. Stwarza to szansę 
na równowagę w realizacji potrzeb 
każdego z partnerów, odnośnie ich 
wzajemnych relacji. Terapia par 
pomaga też osobie uzależnionej 
w unikaniu nawrotów choroby, 
warto więc zapewnić jej trwałe 
miejsce w placówkach uzależnień. 
Wywiad motywujący – opiera się 
na trzech stylach komunikacji: 
- podążania, kierowania i prowa-
dzenia – został opracowany przez: 
Rollnicka, Millera i Butlera. W ten 
sposób uniknąć można podstawo-
wego błędu, jakim według Millera 
jest pragnienie „naprawienia” oso-
by uzależnionej. W terapii tej wy-
korzystuje się ambiwalencję, jakiej 
doświadcza osoba uzależniona. 
Ludzie uzależnieni wiedzą o nega-
tywnych skutkach własnego picia 
alkoholu, jednocześnie nie umieją 
radzić sobie bez alkoholu. Rola te-
rapeuty to wyrażenie przez klienta 
i identyfikacja dwóch stron kon-
fliktu. Rozmowa ma dopomóc mu 
w podjęciu najwłaściwszej według 
niego decyzji, która może być ini-
cjacją do zmiany. Główne zadanie 
terapeuty jest więc pomaganie w 

wydobyciu wewnętrznej motywacji 
do zmiany u osoby uzależnionej. 
Ten rodzaj terapii staje się coraz 
bardziej popularny w różnych czę-
ściach świata. 
Praca z procesem – celem pracy 
w tej formie terapii jest świadomość 
i tak jak to tylko jest możliwe 
„urzeczywistnienie procesu, który 
próbuje się wydarzyć. W tym sys-
temie jest to ustrukturalizowany 
i usystematyzowany sposób podąża-
nia i otwarcia się na zjawiska, jakie 
w czasie relacji terapeutycznej 
mogą się wydarzyć. I wydarzając się, 
otwierają drogę do konstruktywnej 
zmiany, pomagają zintegrować 
i włączyć do życia wszystkie wyparte 
doświadczenia. Często prowadzi to 
do pozytywnych zmian osoby pod-
danej terapii w tej formie. Dotyczy 
to również osób uzależnionych.” 
Udział w Ruchu AA – samopo-
mocowy Ruch, służący pomocą 
ludziom z problemami alkoholo-

wymi,  zapoczątkowany przez le-
karza i przedsiębiorcę giełdowego 
w Acron /Ohio USA/ - 1935 r. do 
Polski dotarł w 1974 roku – pierw-
sza grupa AA w Poznaniu. Obecnie 
szeroko rozwinięty na całym świe-
cie, skutecznie pomaga ludziom 
z problemami alkoholowymi.
Spotkania Grup Wsparcia - na 
spotkanie może przyjść każdy, 
kogo dotyka problem związany 
z alkoholem lub innego rodzaju 
substancjami czy zachowaniami 
szkodzącymi. Tu znajdzie zrozu-
mienie  i potrzebną pomoc. Jeżeli 
zechce ją przyjąć . 
Grupa Wsparcia w Żurominie - 
środy 17.00-19.00 w budynku kina.
Grupy AA i Al-Anon - piątki 18.00 
– 20.00 w budynku kina.
Serdecznie zapraszamy.

Józef Bazylczyk
pedagog

Specjalista Psychoterapii Uzależnień
w procesie certyfikacji

W dniu 21 maja swoje święto ob-
chodziła pani Helena Malinowska 
z Tadajówki. Ten rok jest dla niej 
wyjątkowy, ponieważ skończyła 
100 lat. Do szacownego jubilata 

z życzeniami udali się przedstawi-
ciele lokalnych władz. Burmistrz 
Aneta Goliat uroczyście wręczyła 
kwiaty i złożyła serdeczne życzenia. 
Na setnych urodzinach Pani Hele-

ny obecni byli również kierownik 
delegatury MUW w Ciechanowie 
Krzysztof Bieńkowski, kierownik 
USC i Wydziału Spraw Obywatel-
skich w Żurominie Iwona Kortes, 

przedstawicielka KRUS Dorota 
Wesołowska, sołtys Tadajówki Syl-
wia Jończyk oraz przedstawicielka 
lokalnej prasy.

Setne urodziny Pani Heleny Malinowskiej

UZALEŻNIENIA RÓŻNEGO RODZAJU  A KROKI ZDROWOROZSĄDKOWE 

UGiM

Dofinansowanie do Klubu “Senior+”

UGiM

Wniosek Gminy 
i Miasta Żuromin na 
dotację w ramach Pro-
gramu Wieloletniego 
“Senior+” na lata 
2015 – 2020 został roz-
patrzony pozytywnie.
Na wyposażenie Klu-
bu “Senior+”, który 
powstanie w pomiesz-
czeniach budynku Urzędu Gminy 
i Miasta Żuromin przy Pl. Józefa 

Piłsudskiego 27, urząd otrzyma do-
finansowanie w kwocie 20 000 zł.
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O zieleń w parku przy ul. Lidzbarskiej dbają pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Szansa” UGiM

Rozwój terenów zielonych

UGiM

Zakończone zostały prace związa-
ne z realizacją projektu „Rozwój 
terenów zielonych w Mieście Żu-
romin- Etap I”. Zadanie było re-
alizowane w ramach działania 2.5 
Poprawa jakości środowiska miej-

skiego oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Realiza-
cją projektu zostały objęte obszary: 

park przy ul. Lidzbarskiej, osiedle 
bloków przy ul. Wyzwolenia oraz 
Stadion Miejski. Całkowity koszt 
Projektu wyniósł: 1 311 424,15 
zł, zaś dofinansowanie zostanie 
udzielone w kwocie 418 144,61 

zł. Projekt objął swoim obszarem 
7,76 ha powierzchni terenów zie-
lonych, a jego celem była popra-
wa jakości środowiska miejskiego 
poprzez rozwój terenów zieleni 
w Żurominie.
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Mieszkańcy Żuromina stracili 
wolność  w 1793 roku. W wyniku 
II rozbioru miasteczko znalazło się 
w zaborze pruskim. Potem jeszcze 
było w Księstwie Warszawskim, 
Królestwie Polskim, zaborze rosyj-
skim, by znów trafić pod okupację 
Prus. 13 listopada 1918 roku grupa 
„peowiaków” próbowała rozbroić 
w Żurominie niemiecki posteru-
nek żandarmerii. Podczas strzela-
niny zginął Antoni Pajewski – ry-
marz. Po 125 latach i 294 dniach 
Żuromin był znów wolny.
Żuromin w wieku XIX wędrował 
z powiatu do powiatu, z zaboru do 
zaboru. Należał do powiatu szreń-
skiego, mławskiego i sierpeckiego. 
Był pod zaborem pruskim i rosyj-
skim. Cieszył się z wolności w Księ-
stwie Warszawskim i tracił wolność 
w Królestwie Polskim. Był miastem 

i był osadą.
W 1863 roku w powstaniu walczy-
li żurominianie, a wielu zbiegło za 
pruską granicę przed branką do 
carskiego wojska. Okolice roiły 
się od powstańców. Ta ziemia na-
sączona jest krwią naszych przod-
ków, którzy o wolność walczyli. 
Z tej ziemi do dziś można wygrze-
bać ołowiane kule z carskich kara-
binów.
W 1905 roku mieszkańcy Żuro-
mina, któremu zabrano prawa 
miejskie zażądali od gubernatora 
płockiego uznania języka polskie-
go jako urzędowego. W tym roku 
wybucha też absencyjny strajk 
szkolny. Dzieci z żuromińskich do-
mów nie poszły do szkoły w geście 
protestu.
Działania wojenne podczas I woj-
ny światowej były niewielkie. Le-

żące przy 
granicy zabo-
rów miasto 
w styczniu 
1915 roku 
zostało zajęte 
przez wojska 
niemieckie.
W trakcie 
p i e r w s z e j 
wojny świa-
towej na te-
renach Żuro-
mina powstała Polska Organizacja 
Wojskowa POW. Głównym celem 
działalności POW-u była walka 
o niepodległość Polski.
W 1918 roku przez Żuromin cią-
gnęły kolumny kapitulującego woj-
ska niemieckiego. Zmierzały one 
do granicy polsko-pruskiej w Zie-
luniu. Oddziały POW (Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej) gotowe były 
na przejęcie broni oraz wywożone-
go inwentarza, jednak obawiały się 

zemsty na cywilach, więc do dzia-
łań żadnych nie doszło. Jedynie  
w Żurominie doszło do tragedii, 
kiedy przy próbie rozbrajania 
posterunku żandarmerii, zginął 
rymarz z Żuromina. Był on ostat-
nią ofiarą niewoli, po 123 latach 
Polska znów była wolna. Żuromin 
znów był wolny.

Adam Ejnik.  
Żuromińska Grupa Historyczna

Władze Żuromina lata 20. XX wieku. Wśród mieszkańców widzimy uniformy POW

Orkiestra strażacka w roku wyzwolenia 1918

Fotografia propagandowa wykonana przez Niemców około 1915 roku. Okupanci 
chcieli pokazać zacofanie miasteczek, które były pod zaborem rosyjskim. Zdjęcie 
funkcjonowało jako pocztówka.

Koniec czerwca przeważnie kojarzy 
się z wakacjami i wypoczynkiem. 
W związku z tym, na plaży w Brud-
nicach zorganizowane zostanie 
strzeżone kąpielisko. Ratownicy 

wyłonieni w drodze konkursu będą 
obecni na kąpielisku w weekendy: 
( 30.06–1.07, 7-8.07, 14-15.07, 21-
22.07, 28-29.07, 4-5.08, 11-12.08, 
18-19.08, 25-26.08 2018 roku). 

W kościele parafialnym pw. św. 
Antoniego z Padwy w Żurominie, 
3 maja o godz. 11.00 odbyła się 
uroczysta msza św. za Ojczyznę 
i Strażaków. Następnie miał miej-
sce przemarsz pod pamiątkową 
tablicę OSP w Żurominie, gdzie 

złożono wiązanki kwiatów. Wyda-
rzenie miało na celu upamiętnie-
nie 227 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. Strażacy różnież 
obchodzili święto swojego patrona 
Świętego Floriana, który strzeże 
i prowadzi ich w trudnych chwilach. 

UGiM UGiM

Kąpielisko w BrudnicachStrażackie obchody 227 rocznicy uchwalenia 
KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz Święta Floriana

Stulecie Odzyskania Niepodległości -    
Żuromin. Tęsknota za wolnościąRozwój terenów zielonych
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Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie organi-
zuje i prowadzi szereg działań 
i wydarzeń zarówno kulturalnych  
jak również edukacyjnych. Przede 
wszystkim promuje czytelnictwo, 
zaprasza autorów książek na spo-
tkania z czytelnikami, prowadzi 
Dyskusyjne Kluby Książki. 

„książkowe święta” 
2 kwietnia obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Książki Dzie-
cięcej, a 23 kwietnia  Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie w ramach 
„książkowych świąt” w dniach 25 
i 27 kwietnia 2018 roku zaprosi-
ła dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Żurominie na spotkania 
z książką. Uczniowie obejrzeli 
prezentację przybliżającą Świa-
towy Dzień Książki i Praw Au-
torskich oraz historię powstania 
Międzynarodowego Dnia Książki 
Dziecięcej. Wysłuchały opowia-
dań, obejrzały fragmenty jednej 
z przygód Neli – małej reporterki. 
Bardzo chętnie wzięły udział w gło-
śnym czytaniu książki. Następnie 
dzieci pięknie zilustrowały jedną 
z przygód ulubionej bohaterki lub 
ulubioną postać książkową. Trady-
cyjnie nie zabrakło słodkiego po-
częstunku.

Spotkanie z Joanną Wachowiak
11 maja w Powiatowo-Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Żuro-
minie dla dzieci zostały zorgani-
zowane warsztaty literackie pt. 
„Tylko dla małych uszu” z autorką 
książek dla dzieci Joanną Wacho-
wiak. Gość rozmawiał z dziećmi o 
snach i wyobraźni jako swoistych 
„czarach” – na podstawie książek 
„O czym nie śniło się dorosłym” 
oraz „Kot kameleon”. Nie zabrakło 
zabaw angażujących wyobraźnię, 

stymulującą kreatywne myślenie,  
z wykorzystaniem spostrzegawczo-
ści i pamięci . 

koncert kuby Michalskiego
21 maja gościliśmy w naszej biblio-
tece Kubę Michalskiego- barda 
poezji śpiewanej, kompozytora, 
który zaprezentował koncert po-
ezji śpiewanej pt. „Śpiewana histo-
ria Polski”. W koncercie uczestni-
czyła młodzież z LO w Żurominie 
i z Gimnazjum nr 2 w Żurominie. 
Podczas koncertu mogliśmy po-
słuchać piosenek z repertuaru 
Jacka Kaczmarskiego, ale również 
kompozycji Kuby Michalskiego do 
poezji Asnyka, Słowackiego czy 
Tuwima.

Wykład dr Zbigniewa Girzyńskiego
24 maja w Hali Sportowej przy 
Liceum Ogólnokształcącym miał 
miejsce kolejny wykład organizo-
wany przez Powiatowo-Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Żurominie 
oraz Instytut Pamięci Narodowej 
w Warszawie w ramach obcho-
dów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości . Tym razem 
gościem biblioteki i liceum był dr 
Zbigniew Girzyński - pochodzący 
z naszego powiatu historyk, poli-
tyk, poseł na Sejm trzech kadencji. 
Słuchacze dowiedzieli się m.in., że 
oprócz Warszawy podobne groby 
znajdują się w innych państwach 
europejskich. Przygotowana przez 
dr Zbigniewa Girzyńskiego prelek-
cja, zdjęcia archiwalne, nieznane 
dotąd historie wywarły na uczestni-
kach ogromne wrażenie

Teatr przy stoliku – „Słońce dla 
dwojga”
 Na początku czerwca gościł  u nas 
„Teatr przy stoliku” z Olsztyna ze 
sztuką pt. „Słońce dla dwojga” 
– Pierre Sauvila. To błyskotliwa 
komedia obyczajowa o spotkaniu 

dwóch pokoleń: wyzwolonej, dość 
bezczelnej młodej dziewczyny ze 
spokojnym, dobrze ułożonym le-
karzem w średnim wieku, nade 
wszystko ceniącym sobie w życiu 
spokój i wygodę. Zaproszonej mło-
dzieży klas gimnazjalnych bardzo 
podobała się zarówno forma prze-
kazu, jak również  sama sztuka. 
Ciepło przyjęli artystów  i obieca-

li, że  z chęcią  będą uczestniczyć 
w takich przedsięwzięciach organi-
zowanych  przez bibliotekę. Więcej 
informacji o wydarzeniach i propo-
zycjach  biblioteki  kierowanych  do 
Państwa można znaleźć  na stronie 
internetowej  www.biblioteka-zu-
romin.pl oraz  na naszym facebo-
oku. 

Powiatowo – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Z ŻYCIA ŻCK

Majówka
W radosnych klimatach obchodzi-
liśmy Święto Konstytucji 3 Maja 
Żuromińskie Centrum Kultury za-
pewniło popołudnie pełne atrakcji 
muzycznych. Gwiazdą wieczoru 
był poeta, bard, artysta Wojciech 
Gęsicki.

„BRZecHWa dZIecIOM”
W konkursie zorganizowanym 
przez Żuromińskie Centrum Kul-
tury w dniu 18.05.2018 r. , spośród 
69 uczestników jurry w składzie: 
Pani Krystyna Kłobukowska – 
teatrolog, animator kultury; Pan 
Adam Ejnik – polonista, redaktor 
Radia 7; Pan Janusz Kuklewicz – 
animator kultury, Dyrektor ŻCK; 
wyłoniło zwyciezców w dwóch ka-
tegoriach wiekowych:

kat 6- 12 lat
I miejsce
MAJA STAńCZAK
II miejsce
ŁUCJA LORKOWSKA
III miejsce
JULIA JASKULSKA
III miejsce
ALEKSANDRA NADOLSKA

Wyróżnienia dyplomem 
otrzymały:
OLIWIA MACZyTA
MARTyNA LEJMAN
ANNA BABECKA
WERONIKA WęGRZyN

kat 13-18 lat
I miejsce
DOMINIKA KOPKIEWICZ

Żurominki
25 maja 2018 r. w ŻCK  od-
był się II Powiatowy Festiwal 

Piosenki Żurominki.
Jury w składzie: Sławomir Rut-
kowski - muzyk, animator kultu-
ry; Jolanta Lipińska - instruktor, 
nauczyciel muzyki, animator 
kultury; Kinga Rutkowska - stu-
dentka wydziału wokalnego, po 
przesłuchaniu 35 uczestników 
postanowiło przyznać nagrody 
i wyróżnienia następującym oso-
bom:

Kat. 7 - 9 lat
I miejsce
ŁUCJA LORKOWSKA
II miejsce
MAJA STAńCZAK
III miejsce
ALEKSANDRA
NADOLSKA
Wyróżnienia:
EMILIA ROGOWSKA
NIKOLA TOMASIK

Kat. 10 - 12 lat
I miejsce
ALICJA SULKOWSKA
II miejsce
AMELIA CZAPLIńSKA
III miejsce
MIKOŁAJ NADOLSKI

Wyróżnienie:
ALICJA KRAKOWSKA

Kat. 13 - 15 lat
I miejsce
MARIA MATySIAK
II miejsce
ANNA CyL
III miejsce
KRySTIAN STANISZEWSKI
III miejsce
ZUZANNA CHĄDZyńSKA
Wyróżnienie:
MAJA LUBACZEWSKA

Kat. 16 - 19 lat
I miejsce
DARIA EJNIK
II miejsce
MICHAŁ TRZONKOWSKI

cała Polska czyta dzieciom.
Żuromińskie Centrum Kultury 
również się przyłącza. Pani Beata 
Sobieraj oraz Dyrektor Żuromiń-
skiego Centrum Kultury Janusz 
Kuklewicz w dniu 30 maja 2018 
roku czytali i animowali w filii bi-
bliotecznej w Zieluniu na zapro-
szenie Pani Mirelli Joanny Weso-
łowskiej.

Plener malarski
W dniu 2 czerwca 
2018 roku uczestni-
cy zajęć w pracowni 
plastycznej ŻCK, 
wzięli udział w ple-
nerze malarskim zor-
ganizowanym przez 
Związek Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie - Poznajemy 
uroki gminy Lipowiec. 

dzień dziecka
Żuromińskie Centru Kultury 
w związku z obchodami Dnia 
Dziecka zorganizowało imprezę 
dla dzieci przed budynkiem Cen-
trum podczas, której odbyły się 
wesołe animacje, konkursy oraz 
malowanie twarzy. Mimo upal-
nego dnia frekwencja okazała się 
bardzo duża i dzieci znalazły się w 
centrum dobrej zabawy. Następ-
nie niezmordowana ekipa z ŻCK 
udała się do Nadratowa, aby w tej 
malutkiej miejscowości świętować 
wraz z najmłodszymi. Okazało się, 
że wydarzenie spowodowało zain-
teresowanie całej wsi i niemalże 
wszyscy mieszkańcy znaleźli się 
przy świetlicy. Dzięki przepysznej 
kiełbasce z grilla przygotowywanej 
przez dyrektora Centrum wszyscy 
zostali poczęstowani, zaś panie 
instruktorki przeprowadziły kon-
kursy ze słodkimi nagrodami oraz 
animacje dla najmłodszych. Oczy-
wiście malowaniu twarzy dzieci 
znów nie było końca. Zdążyliśmy 
przed ulewnym deszczem znaleźć 
się w ŻCK, gdzie na rodziców i ich 
dzieci czekał film „Piotruś Królik”

Żuromińskie Centrum Kultury 
uzyskało z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dofi-
nansowanie na wyposażenie sali ki-
nowej w wysokości 35 000 zł Zgod-
nie ze złożonym wnioskiem środki 
zostaną przeznaczone na wymianę 
zniszczonych kurtyn oraz zasłon 
drzwi, ponadto Centrum wzbogaci 
się o cyfrowy mikser, rampy oświe-

tleniowe oraz oświetlenie sceny. 
Do końca czerwca oczekujemy 
na kolejne wyniki konkursu – tym 
razem w Państwowym Instytucie 
Sztuki Filmowej. W przypadku 
uzyskania dofinansowania zostaną 
dokonane remonty podłogi, syste-
mów wentylacyjnych oraz zamon-
towane wygodniejsze fotele dla 
widzów. 

DOFINANSOWANIE DLA ŻCK

ŻCK

ŻCK
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Rowerowe widowisko 
Piotra Bielaka

Mini Mistrzostwa Świata 
Żuromin 2018

IV Szachowy Turniej o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

W ostatni dzień kwietnia w parku 
przy Żuromińskim Centrum Kul-
tury odbyło się widowisko akro-
batyczne w wykonaniu Piotra Bie-
laka.
Podczas rowerowych popisów 
zaprezentowane zostały takie 

numery specjalne, jak: skakanka 
na rowerze, taniec nad leżącym 
człowiekiem, próba bicia rekordu 
w skoku wzwyż, żonglerka zawod-
nika siedzącego na kierownicy, 
precyzyjne skoki i piruety.

Dnia 9 czerwca 2018 w Żuromiń-
skim Centrum Kultury odbył się 
IV Szachowy Turniej o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Żuro-
min. W turnieju wzięły udział 22 
osoby, a rozgrywany był systemem 
szwajcarskim - 6 rund, tempem 
15 minut dla zawodnika. Miejsce 
I zajął Dawid Komorowski który 
zdobył 5,5 punktu, II miejsce Hu-
bert Zembrzuski 5 pkt, III miejsce 

Michał Spychalski 5 pkt. Najlepszą 
juniorką została Sara Zakrzewska. 
Turniej odbył się pod patronatem 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuro-
min Anety Goliat, która uroczyście 
wręczyła zwycięzcom puchary oraz 
medale, a pozostałym uczestnikom 
nagrody rzeczowe. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

W ramach wsparcia z programu 
„Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej MA-
ZOWSZE 2018”, Urząd Gminy 
i Miasta w Żurominie otrzymał do-
finansowanie w wysokości 150 000 
zł na budowę boiska wielofunkcyj-

nego w Będzyminie.
Obiekt przeznaczony będzie do 
gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, tenisa ziemnego. Całkowity 
koszt budowy to 404 719,54 zł.

UGiM

UGiM

UGiM

UGiM

Urugwaj Mistrzem  Świata!
W czwartek 24 maja na Komplek-
sie Boisk Sportowych Orlik w Żu-
rominie odbył się turniej pod nazwą 
Mini Mistrzostwa Świata Żuromin 
2018. Organizatorami imprezy 
byli Kompleks Boisk Sportowych 
Orlik i Urząd Gminy i Miasta 
w Żurominie. Drużyna Urugwaju 
(Szkoła Podstawowa w Bieżuniu) 
wygrała Mini Mistrzostwa Świata, 
pokonując w finale Rosje (SP nr 
1 Żuromin). Trzecia była Korea 
Południowa (SP Zieluń). Ideą tego 
turnieju było propagowanie piłki 
nożnej oraz rozpoczynającego się 
w czerwcu tego roku mundialu, 
który odbędzie się w Rosji. Na 

żuromińskim Orliku rywalizowały 
dzieci z powiatu żuromińskiego 
urodzone w roku 2007 i młodsze. 
Blisko stu młodych zawodników 
przez sześć godzin walczyło by stać 
się najlepszym zespołem świata.

Klasyfikacja końcowa
1. Urugwaj (SP Bieżuń)
2. SP 1 Żuromin ( Rosja)
3. SP Zieluń (Korea Płd.)
4. SP Lutocin (Hiszpania)
5. SP Dłutowo (Polska)
6. SP 2 Żuromin (Japonia)
7. SP Będzymin (Brazylia)
8. SP Syberia (Meksyk)

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Będzyminie
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Szkółka siatkarska działająca przy 
Kompleksie Boisk Sportowych 
Orlik w Żurominie awansowała 
do Finału Mistrzostw Mazowsza 
w kategorii „trójek”. Finałowy 
turniej Mistrzostw Mazowsza Kin-
der+Sport minisiatkówki chłop-
ców w kategorii „trójek” odbył się 
2 czerwca w Mrozach. Grało tam 

tylko osiem najlepszych zespołów 
wyłonionych z turniejów elimina-
cyjnych, a wśród nich reprezentanci 
ze szkółki siatkarskiej Volley Żuro-
min. Nasza drużyna ostatecznie pla-
suje się na 6 miejscu, a w przyszłym 
sezonie znowu będzie walczyć o jak 
najwyższe cele.

II Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Żuromin

Szkółka siatkarska z Żuromina 
w Finale Mistrzostw Mazowsza

ORLIK

ORLIK

Cierpigórz mistrzem w II Turnieju 
Piłki Nożnej Sołectw Gminy Żuro-
min. Gracze z Cierpigorza trium-
fowali w turnieju, który odbył się 
w minioną niedzielę na Komplek-
sie Boisk Sportowych Orlik. Sześć 
zespołów z sołectw Gminy Żuro-
min wzięło udział w niedzielnym 
turnieju piłki nożnej. W imprezie 
wzięły udział sołęctwa – Kliczewo, 
Chamsk, Wiadrowo, Cierpigórz, 
Raczyny, Poniatowo. Zespoły ry-
walizowały w dwóch grupach. Po 
pasjonującej walce w finale najlep-
szym zespołem został Cierpigórz, 
który pokonał Wiadrowo. Trzecie 
miejsce zajęło Poniatowo. Dla 
trzech najlepszych zespołów Urząd 
Gminy i Miasta  Żuromin ufundo-

wał puchary oraz bony pieniężne 
do wykorzystania na sprzęt sporto-
wy. Mistrz Gminy zespół Cierpigo-
rza postanowił przekazać swoją na-

grodę na cele charytatywne. Całą 
kwotę przeznaczyli oni na leczenie 
9 letniego Oskara Kwiatkowskiego 
z Żuromina.

Wyniki
Grupa A
Wiadrowo – Chamsk  0:0
Chamsk – Kliczewo  0:3
Kliczewo – Wiadrowo  2:1

Grupa B
Cierpigórz – Poniatowo 1:2
Poniatowo – Raczyny  2:0
Raczyny – Cierpigórz  1:1

Półfinał
Wiadrowo – Poniatowo      0:0 k.3:2
Cierpigórz – Kliczewo 2:1

III miejsce
Poniatowo – Kliczewo 6:0

Finał
Cierpigórz – Wiadrowo 1:0
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