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Budżet Obywatelski – do 20 września 
czekamy na Wasze pomysły

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. jest kilka nowości w regulaminie BO. Przede wszystkim 
jest więcej pieniędzy.

Kolejna, bardzo istotna zmiana, 
“Budżet Obywatelski Żuromina” 
stał się “Budżetem Obywatelskim 
Gminy i Miasta Żuromin”. Ozna-
cza to, że nie tylko mieszkańcy mia-
sta mogą zgłaszać swoje pomysły 
do BO, i nie tylko mieszkańcy mia-
sta mogą na nie głosować! Może to 
zrobić każdy mieszkaniec zarówno 
Żuromina, jak i każdej miejsco-
wości w naszej gminie. I nieważ-
ne, ile ma lat! Nie ma żadnego 
ograniczenia ze względu na wiek. 
Masz pomysł? Wypełnij formularz, 
zbierz co najmniej 10 podpisów od 
mieszkańców gminy lub/i miasta. 
Wypełniony formularz dostarcz do 
Urzędu Gminy i Miasta. 
Gotowe! No prawie gotowe! O tym 
czy inwestycja zostanie zrealizowa-
na zadecydują mieszkańcy.
W tym roku po raz pierwszy można 
zgłaszać pomysły na inwestycje zlo-
kalizowane nie tylko w mieście, ale 
także w każdym innym miejscu na 
terenie naszej gminy.
Koszt inwestycji nie może przekro-
czyć 200 tysięcy złotych.
Na zgłoszenia czekamy do 20 wrze-
śnia.

Zgłaszanie zadań 
Propozycję zadania do zrealizowa-

nia w ramach Budżetu Obywatel-
skiego może zgłosić każdy miesz-
kaniec gminy i miasta Żuromin.
Zgłaszanie propozycji zadań do-
konuje się na formularzu zgłosze-
niowym wraz z podpisami przy-
najmniej 10 mieszkańców gminy 
i miasta, popierających daną pro-
pozycję.
Formularze zgłoszeniowe nale-
ży złożyć w sekretariacie Urzędu 
Gminy i Miasta Żuromin, bądź wy-
słać na adres: Urząd Gminy i Mia-
sta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskie-
go 3, 09-300 Żuromin. Zgłoszenie 
uznaje się za ważne, jeśli wypełnio-
ne zostaną wszystkie pola obowiąz-
kowe.

Weryfikacja zgłoszonych zadań 
Weryfikację złożonych zadań prze-
prowadzają wydziały Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Żurominie właściwe, 
zgodnie z obowiązującym Regula-
minem Organizacyjnym Urzędu 
Gminy i Miasta Żuromin.
W razie stwierdzenia podczas 
weryfikacji, że złożony formularz 
nie zawiera istotnych informacji 
do analizy propozycji lub zawiera 
błędy formalne, zgłaszający zada-
nie zostanie niezwłocznie poinfor-
mowany (telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną) o konieczności do-
konania w ciągu 4 dni roboczych 
uzupełnień lub modyfikacji formu-
larza.
Właściwe wydziały Urzędu Gminy 
i Miasta Żuromin przekazują zgło-
szone zadania wraz ze swą opinią 
do Burmistrza Gminy i Miasta Żu-
romin. Burmistrz Gminy i Miasta 
zatwierdza ostateczną listę dopusz-
czonych do głosowania zadań oraz 
listę odrzuconych zadań. 
Dopuszczeniu do głosowania pod-
legają tylko te zadania, które uzy-
skały pozytywną opinię właściwego 
wydziału Urzędu Gminy i Miasta 
w Żurominie.

Wybór zadań 
Wyboru zadań do budżetu oby-
watelskiego dokonują mieszkańcy 
gminy i miasta Żuromin.
Głosowanie odbywa się: w punk-
cie głosowania w Urzędzie Gminy 
i Miasta Żuromin i w punkcie gło-
sowania w Żuromińskim Centrum 
Kultury lub poprzez przesłanie 
na adres Urzędu Gminy i Miasta 
Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 
3, 09-300 Żuromin) karty do gło-
sowania z dopiskiem na kopercie 
„Budżet Obywatelski-GŁOSO-
WANIE”, za datę oddania głosu 

w ten sposób uważa się datę stem-
pla pocztowego.
Głosować można na jedno zada-
nie. W przypadku wyboru więcej 
niż jednego zadania głos będzie 
nieważny.

Ustalenie i ogłoszenie wyników 
głosowania 
Komisja powołana przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Żuromin ob-
licza, ile głosów uzyskały poszcze-
gólne zadania i ustala listę zadań, 
które uzyskały kolejno największą 
liczbę głosów. Do realizacji przy-
jęte zostaną te wybrane zadania, 
które uzyskały największą liczbę 
głosów w ramach przeznaczenia 
środków na budżet obywatelski.

Harmonogram
Zgłaszanie zadań do:

20 września 2019
Weryfikacja zadań do:
011 października 2019

Głosowanie do:
25 października 2019

Ogłoszenie wyników do:
8 listopada 2019

Ewa Jabłońska
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azbest Znika z Żuromina

Fot. Tak wygląda miejsce odwiedzone przez wandali 

Park przy ulicy Lidzbarskiej cieszy 
oko mieszkańców. Jeszcze do nie-
dawna miejsce to wyglądało zupeł-
nie inaczej. W 2017 roku w ramach 
programu „Rozwój Terenów  Zie-
lonych w mieście Żuromin”  oraz 
programu „Rozwój małej Infra-
struktury Sportowo-Rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym 
– OSA 2018” powstało miejsce do 
zabawy, rekreacji, ćwiczeń fizycz-
nych, spacerów. Jest plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa, stoły do 
gry w warcaby i szachy, streetwo-
rakout a nawet wybieg dla psów. 
Tak więc, dzieci, dorośli, seniorzy 
a nawet psy mogą tam spędzić miło 
i aktywnie czas.
Nie wszyscy jednak doceniają i sza-
nują takie miejsca. Coraz częściej 
w parku dochodzi do aktów wan-
dalizmu. Z niezrozumiałych dla nas 
przyczyn niszczone są jego elemen-
ty. Nie możemy na to pozwolić.

Władze miasta w trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców i mienia 
publicznego wystąpiły z prośba do 
Komendanta Policji o wzmożo-
ne patrole mundurowych w tym 
miejscu w godzinach wieczornych 
i nocnych. W ciągu dnia park bę-
dzie patrolowany przez strażników 
miejskich. Ponadto wpisaliśmy to 
miejsce do Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa.
Apelujemy również do Was! Jeżeli  
widzicie, że mienie publiczne jest 
niszczone, reagujcie, zgłoście poli-
cji. Możecie również zgłaszać tego 
typu sytuacje za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Zgłoszenia są anonimo-
we. 
Pamiętajmy, że takie miejsca mają 
służyć wszystkim mieszkańcom. Są 
nasze wspólne. Każdy powinien 
o nie dbać.

Ewa Jabłońska

Wandale nisZcZą 
park!

W “dwójce” powstaje 
OddZiał PRZedsZkOlny

W Szkole Podstawowej nr 2 w Żu-
rominie trwa adaptacja pomiesz-
czeń szkolnych na oddział przed-
szkolny. 
Część parteru budynku zostanie 
przystosowana na potrzeby przed-
szkolaków. Powstają sale do zabaw 
i łazienki. 
Burmistrz Aneta Goliat podję-
ła decyzję o utworzeniu nowych 
miejsc dla przedszkolaków, po-
nieważ funkcjonujące do tej pory 
przedszkola nie miały możliwości 

przyjąć wszystkich dzieci, których 
rodzice chcieli aby tam trafiły.
Od września w oddziale będą 4 
grupy dzieci: dwie grupy dzieci 3- 
letnich, grupa czterolatków oraz 
grupa dzieci 5 i 6 – letnich. 
Koszt adaptacji pomieszczeń 
szkolnych na potrzeby oddziału 
przedszkolnego to 156 tys. zł. Kwo-
ta w całości pochodzi z budżetu 
Gminy i Miasta Żuromin.

Ewa Jabłońska

Z każdym rokiem na terenie gmi-
ny i Żuromina jest coraz mniej 
azbestu. Mieszkańcy coraz chętniej 
pozbywają się pokryć dachowych 
z eternitu a samorząd im w tym 
pomaga. Dzięki otrzymanym do-
finansowaniom, mieszkańców nic 
nie kosztuje odebranie i zutylizo-
wanie azbestu. W tym roku dzięki 
złożonemu przez UGiM Żuromin 
wnioskowi do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinaso-
wanie z naszego terenu zniknęło 
ponad 100 ton wyrobów zawierają-
cych szkodliwy dla zdrowia azbest. 
Gmina otrzymała 18 547,20 zł 
dofinansowania. Całkowity koszt 
zadania to 37 094,40 zł. To jednak 
nie wszystko. W sierpniu samorząd 

otrzymał kolejne dofinansowanie 
na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest w wysokości 33 764 zł. 
Kolejni mieszkańcy mogą składać 
wnioski do Urzędu o odebranie 
od nich materiałów zawierających 
azbest.

Ewa Jabłońska

Na parterze szkoły trwa remont. We wrześniu przedszkole rozpocznie swoją działalności

Program „czyste powietrze” 
– wnioski można składać 

w Urzędzie
Burmistrz Aneta Goliat Podpisa-
ła Porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
dotyczące programu „Czyste po-
wietrze”.
Dzięki Porozumieniu, mieszkańcy 
gminy i Żuromina będą mogli wy-
pełnić wniosek o dofinansowanie w 
ramach wspomnianego wyżej pro-
gramu w Urzędzie.
Program „Czyste powietrze” ma na 
celu poprawę efektywności energe-
tycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do powie-
trza z istniejących jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych  lub 
uniknięcie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, pochodzących z nowo 
budowanych jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych. 
Program skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych. Dzia-
łanie te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo  dadzą 

oszczędności w domowym budże-
cie. 
Program przewiduje dofinansowa-
nie m.in. na:
– wymianę pieców i kotłów na pa-
liwa stałe oraz zakup i montaż no-
wych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania określone w progra-
mie 
– zakup i wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej
– montaż lub modernizację instala-
cji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej
– instalację odnawialnych źródeł 
energii  (kolektorów słonecznych i 
instalacji fotowoltaicznej)
– zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej wraz z odzyskiem ciepła
Urzędnik pomoże w przygotowa-
niu wniosku pod kątem spełnienia 
wymagań formalnych, doradzi. 
Wnioskodawcy będą mieli w Urzę-
dzie udostępniony komputer, któ-
ry umożliwi im złożenie wniosku i 
jego wydruk.

EJ
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Z Życia BiBliOteki
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żuromi-
nie organizuje i prowadzi szereg działań i wydarzeń 
zarówno kulturalnych  jak również edukacyjnych. 
Przede wszystkim promuje czytelnictwo, zaprasza 
autorów książek na spotkania z czytelnikami, pro-

wadzi dyskusyjne kluby książki.

XViii Ogólnopolski tydzień 
czytania dzieciom w biblio-
tece!
5 czerwca 2019 r. Powiatowo – 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żurominie oraz specjalni goście 
biblioteki, sportowcy z Miejskiego 
Klubu Sportowego WKRA ŻU-
ROMIN przyłączyli się do akcji 
XVIII Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom. Hasło 
Tygodnia nawiązywało m.in. do 
tegorocznych obchodów 100-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
(PKOI): „ SPORTOWCY CZY-
TAJĄ DZIECIOM. WYCHO-
WANIE PRZEZ SPORT I CZY-
TANIE”.

Panowie Mariusz Kawczyński - 
prezes klubu,Wojciech Błaszkie-
wicz - wiceprezes i asystent trenera 
oraz Dominik Stopczyński -piłkarz 
WKRY grający w obronie, na 
wstępie przybliżyli młodym uczest-
nikom spotkania tajniki pracy pił-
karskiej. Odpowiadali na liczne 
pytania, zachęcając jednocześnie 
do zajęć sportowych i... czytania 
książek.
Na koniec dyrektorowi biblioteki 
oraz dzieciom wręczono klubowe 
gadżety, które goście przynieśli 
specjalnie na tę okazję.

Dziękujemy bardzo serdecznie za 
udział w akcji sportowcom oraz 
uczniom i opiekunom !

Biblioteka na dniach Żuromi-
na
22 czerwca 2019 r. podczas Dni 
Żuromina Powiatowo - Miejska 

Biblioteka Publiczna w Żurominie 
na swoim bibliotecznym stoisku 
oferowała mieszkańcom książki 
w ramach akcji „Daj drugie życie 
książce”, rozdawano biblioteczne 
gadżety i ulotki promujące wyda-
rzenia biblioteczne. Przy specjal-
nie przygotowanym stoliku dzieci 
mogły rysować i kolorować, ale 
najbardziej cieszyło się malowanie 
twarzy.
Dziękujemy wszystkim odwiedza-
jącym nasze stoisko. Zachęcamy 
nadal do udziału w akcji „Daj dru-
gie życie książce”.

Bajkowe wakacje w bibliotece
Pierwsza część wakacji rozpoczęła 
się 1 lipca i trwała do 12 lipca 2019 

r. Były to zajęcia literacko -plastycz-
ne dla dzieci. Podczas zajęć czy-
taliśmy takie książki jak np. ,,Kot 
w butach”, ,,Czerwony Kapturek”, 
,,Calineczka”, ,,Śpiąca Królewna”, 
,,O rybaku i złotej rybce”. Po czy-
taniu były wyświetlane fragmenty 
filmu, a potem zgadywanki, quizy, 
krzyżówki i wiele innych zabaw 
dla najmłodszych. Część literacka 
zajęć kończyła się słodkim poczę-
stunkiem. Później przechodziliśmy 
do prac plastycznych i robiliśmy np. 
piękne kwiatki w styropianowych 
doniczkach, zakładki do książe-
k,kolorowe rybki z surowców wtór-
nych, gąsienice, zawieszki na drzwi. 
Wszystkie dzieci starały się staran-
nie wykonać swoje prace i udało im 
się - prezentowały się bajecznie!
Uzupełnieniem spotkań były gry 
na dywanie interaktywnym. 
Ostatniego dnia bajkowych waka-
cji do Powiatowo – Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Żurominie 
przyjechał teatr Krak – Art., który 
przedstawił sztukę ,,Dwie Dorot-
ki”. Uczestnikom zajęć bardzo 
spodobała się ta bajka. Spektakl 
miał także wymiar edukacyjny. 
Przedstawienie było doskonałą 
lekcją dobrego zachowania dla naj-
młodszych.  Po teatrzyku była dys-
koteka kończąca pierwszą cześć 
wakacji.

Druga część wakacji w bibliotece 
rozpoczęła się 5 sierpnia i trwała 
do 16 sierpnia 2019 r. Tym razem 
zajęcia literackie były wokół serii 
książek ,,Basia”.  Na czym polega 
wyjątkowość książeczek o Basi? 
Ich akcja ma miejsce w świecie, 
który dzieci znają, bo codziennie 
widzą go dookoła siebie. Pełne 
humoru, ciekawie zilustrowane 
i zabawne perypetie Basi i jej naj-
bliższych pokazują, że dziecko 
jest w stanie poradzić sobie nawet 
w trudnych sytuacjach. To książki 
pełne nie tylko dobrych rad, ale też 
dobrych emocji. Po przeczytaniu 
książki były gry i zabawy związane 
z bajką. Rozwiązywaliśmy łami-
główki, krzyżówki, wykreślanki, 
matematyczne równania. Dzieci 
szukały poszczególnych fragmen-
tów na ilustracji i wyrazów wśród 
ukrytych liter. Część literacka zajęć 

kończyła się słodkim poczęstun-
kiem. Później  przechodziliśmy do 
prac plastycznych i robiliśmy np. 
palmy na tle zachodzącego słońca, 
notesy, wakacyjne słoneczka, balet-
nice, biedronki. 
W programie naszych wakacji 
znalazły się także zabawy z Photo-
nami - robotami uczącymi logicz-
nego myślenia i samodzielnego 
podejmowania decyzji. Photony 
wprowadziły najmłodszych w świat 
programowania. Za pomocą ta-
bletów dzieci kierowały nimi i od 
razu mogły sprawdzać efekty swo-
jej pracy. Przy okazji tej zabawy 
dzieci utrwalały takie pojęcia jak: 
w przód, w tył, w prawo, w lewo. 
Wielką radość sprawiało dzieciom 
programowanie robotów.
Poza tym korzystaliśmy też 
z pięknej pogody i wychodziliśmy 
z dziećmi na świeże powietrze.
Spędziliśmy miło czas na zabawach 
drużynowych z chustami i koloro-
wymi woreczkami.

Więcej informacji o wydarzeniach 
i propozycjach  biblioteki  kiero-
wanych  do Państwa można zna-
leźć  na stronie internetowej  www.
biblioteka-zuromin.pl oraz  na na-
szym facebooku. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzin.
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W tym roku w Żłobku są 4 grupy dzieci
W Żurominie powstanie nowa ulica

OdMieniOne OBlicZe 
placu zabaw przy „jedynce”

Oczyszczacze powietrza 
w Żłobku i Przedszkolach

Żłobek coraz WięksZy

“aktyWna taBlica” 
dla dwóch szkół

W Poniatowie ma powstać 

nOWa PRacOWnia 
dla UcZnióW

Plac zabaw przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Żurominie został rozbu-
dowany. Miejsce to ma nową karu-
zelę, huśtawkę, bocianie gniazdo, 
trampolinę, zestaw do zabawy, sur-
fer i twister na pylonie, prasę nożną 
i wioślarz na pylonie. Są tez nowe 
ławki. Plac został ogrodzony.
Koszt inwestycji to 73 340 zł.

Dodatkowo pracownicy Urzę-
du zadbali o nawierzchnię placu 
i okrawężnikowanie.
Plac zabaw powstał w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Żuromina. 
W ubiegłym roku to właśnie ten 
pomysł zyskał największe poparcie 
wśród mieszkańców. 

EJ

Jeszcze w tym roku do Miejsko-
Gminnego Żłobka w Żurominie, 
Przedszkola Samorządowego nr 2  
i Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Żurominie zostanie zakupionych 
14 profesjonalnych oczyszczaczy 
powietrza.
W maju Gmina i Miasto Żuromin 
złożyła wniosek o przyznanie po-
mocy finansowej w ramach „Mazo-

wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”, który został rozpatrzony po-
zytywnie.
Dzięki realizacji zadania dzieci 
uczęszczające do żłobka i przed-
szkoli będą mogły oddychać powie-
trzem wolnym od zanieczyszczeń. 

EJ

Gmina i Miasto Żuromin znalazły 
się na liście beneficjentów „Mazo-
wieckiego Programu Dofinanso-
wania Pracowni Informatycznych 
i Językowych”. Samorząd otrzyma 
48 500 zł z budżetu Województwa 
Mazowieckiego na remont pra-
cowni informatycznej w szkole 
podstawowej w Poniatowie. Cał-
kowity koszt inwestycji wynosi ok. 
100 tys. zł. 
Szkoła posiada pracownię kompu-
terową z 10 komputerami utwo-
rzoną w 2007r., jednak sprzęt jest 
przestarzały i częściowo nie działa. 

Stan techniczny komputerów czę-
sto dezorganizuje pracę nauczycie-
la i uczniów.
Dzięki dofinansowaniu w szkole 
zostanie wymieniona instalacja 
elektryczna i oświetlenie, zostaną 
zakupione komputery z systemem 
operacyjnym, oprogramowanie, 
tablica interaktywna z wyposaże-
niem, drukarka, rolety, rzutnik 
z ekranem, tablet z projektorem, 
komputery przenośne. 
Pracownia postanie do końca tego 
roku. 

EJ

Gmina i Miasto Żuromin w ra-
mach Rządowego programu roz-
woju szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyj-
no – komunikacyjnych – “Aktywna 
tablica” pozyskała wsparcie finan-
sowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 
w Żurominie w wysokości oraz dla 

Szkoły Podstawowej w Poniato-
wie w wysokości 14 tys. zł. Wkład 
własny samorządu to 3,5 tys. zł dla 
każdej ze szkół. Do tych dwóch 
placówek, dzięki wsparciu finanso-
wemu trafią interaktywne monito-
ry dotykowe.

EJ

Podczas wakacji Miejsko-Gminny 
Żłobek w Żurominie został rozbu-
dowany. Rośnie również zaintere-
sowanie rodziców tym miejscem. 
Kolejne pomieszczenia Szkoły 
Podstawowej nr 2 zostały zaadop-
towane na potrzeby maluchów. 
Dzięki temu dodatkowa grupa 

dzieci będzie mogła uczęszczać do 
placówki. Koszt przebudowy Żłob-
ka to 68 tys.
Z końcem sierpnia w żłobku za-
kończyła się przerwa wakacyjna.

EJ

Powstaje ulica 
Mazowiecka

Trwają prace na ulicy Mazowiec-
kiej.
Najpierw w ulicy Mazowieckiej po-
wstanie siec kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej. 
W ramach inwestycji położony zo-
stanie asfalt, chodnik po obydwu 
stronach drogi oraz ścieżka dla 
rowerów.
Wykonawca został wyłoniony 

w drodze przetargu. Jest nim 
Przedsiębiorstwo Budowlane “Do-
mex” sp. z o.o. z Żuromina. Koszt 
inwestycji to 1 302 217,09 zł.
Na inwestycję samorząd Żuromina 
otrzymał dofinansowanie z Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go. 

Ewa Jabłońska
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Kilka placów zabaw na terenie 
miasta i gminy zostało doposażo-
nych w nowe elementy. 
Plac przy ulicy Przemysłowej w Żu-
rominie zyskał nowy zestaw zabaw-
kowy i huśtawkę łańcuchową. Po-
nadto nowe elementy do zabawy 
i ćwiczeń trafiły do Franciszkowa. 

Kliczewa Małego, Poniatowa i Ol-
szewa.
Wykonawcą inwestycji była firma 
Haltom Sport Tomasz Tylicki z sie-
dzibą w Mławie.
Koszt inwestycji to 74 108,00 zł.

Gmina Żuromin przystąpiła do pro-
gramu Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej, przygotowanego przez 
Ministerstwo Cyfryzacji.W progra-
mie wezmą udział wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu gminy. Dzięki 
temu placówki będą miały dostęp 
do szerokopasmowego internetu. 
Program zapewnia również usługi 
bezpieczeństwa teleinformatycz-

nego obejmujące ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem, 
monitorowanie zagrożeń i bezpie-
czeństwa sieciowego, w tym wspar-
cie szkół w podejmowaniu działań 
zabezpieczających uczniów przed 
dostępem do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ich prawi-
dłowego rozwoju. 

EJ

Spływ kajakowy to jedna z atrakcji przygotowanych dla uczestników

Pogoda sprzyjała wyjazdom

Na placach zabaw pojawiły się nowe elementy

19 lipca burmistrz Aneta Goliat podpisała 5 umów na dofinansowanie w ramach MIAS

Uczestnicy byli również w parku linowym

Wakacje z Orlikiem

dodatkowe elementy 
na placach zabaw

Pieniądze dla sołectw

BeZPłatny inteRnet 
dla każdej szkoły

W ramach tegorocznych „Wakacji 
z Orlikiem” dla uczestników przy-
gotowano wiele atrakcji. Były roz-
grywki piłkarskie, zawody sporto-
we, wyjazdy na basen. W sierpniu 
17 – osobowa grupa dzieci poje-
chała do „Rancza Boguszewiec”. 
Do dyspozycji dzieci były baseny, 
zjeżdżalnie i park linowy. W lip-

cu odbył się spływ kajakowy trasą 
Drzazga -Bieżany rzeką Wkrą.Dla 
wszystkich uczestników na me-
cie czekał posiłek regeneracyjny. 
„Wakacje z Orlikiem” cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci. Wszystkie atrakcje były bez-
płatne.

EJ

Gmina i Miasto Żuromin otrzy-
mała dofinansowanie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywności Sołectw MAZOWSZE 
2019. Pięć sołectw: Raczyny, Ta-
dajówka, Kliczewo Duże, Olszewo 
i Kruszewo otrzyma po 10 tysięcy. 
Dzięki dofinansowaniu zostanie 
wykonana termomodernizacja 
świetlicy w Raczynach, remont 

świetlicy wiejskiej w Tadajówce, re-
mont świetlicy wiejskiej w Krusze-
wie, wymiana okien i parapetów 
w świetlicy wiejskiej w Kliczewie 
Dużym. Inwestycje w świetlicach 
zostaną zrealizowane do końca 
października.

Ewa Jabłońska
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W sobotę 24 sierpnia w Parku Miejskim odbył się Festyn Rodzinny. już od samego rana czekały na miesz-
kańców atrakcje. nie tylko jednak o zabawę chodziło. Od samego rana pod Urzędem Gminy i Miasta stał 

krwiobus i była prowadzona zbiórka krwi. Bardzo liczną grupą krwiodawców stanowili motocykliści z Boru-
ty i Moto ósemki. W Parku stanęło kilkadziesiąt motocykli, które mogli podziwiać mieszkańcy. Był również 

symulator jazdy na jednym kole oraz pokazy ratownictwa.

Festyn Rodziny 
- zabawa dla małych i dużych

Na dzieci czekało sporo atrakcji: 
konkursy sportowe, przedstawienie 
teatralne, zjeżdżalnie i trampoliny, 
świat robotów i klocków lego, mia-
steczko samochodowe, kącik ma-
lucha, salon zaczarowanych dźwię-
ków. Dzieci mogły grać, układać 
klocki, bawić się samochodami. I 
to wszystko zupełnie bezpłatnie. 
Był również tort, grill i koncerty.
Festyn odbył się w ramach realiza-

cji Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii na 2019r.
Organizatorem wydarze-
nia był Urząd Gminy i Mia-
sta Żuromin, Boruta MC 
Poland, Moto Ósemka oraz  
Żuromińskie Centrum Kultury.

Ewa Jabłońska

Strażacy w akcji – to tylko pokaz

Współorganizatorem Festynu byli motocykliści z Boruty MC Poland i Moto Ósemki

Dziesiątki motocykli zawitało do Parku 

Dla chętnych przygotowano konkursy sportowe
Dzieci mogły zjeżdżać i skakać a dorośli spróbować  swoich sił na symulatorze 
jazdy na jednym kole


