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Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Państwu, aby ten czas przyniósł spokój, miłość 

oraz wzajemną życzliwość. Aby święta upłynęły w zdrowiu i miłej atmosferze. Mamy na-

dzieję, że razem z Wielkanocą przyjdzie wiosenny optymizm. Życzymy, aby radość i sło-

neczna pogoda, zagościły w Państwa sercach na dłużej. Niech rozkwitająca wiosną przy-

roda da nam wszystkim energię i chęci do działania. 

Wesołego Alleluja! 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Żurominie 

Barbara Michalska 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Żuromin 

Aneta Goliat 

WYDANIE 1 (12) 2020 NAKŁAD: 2000 

Zostańcie w domu! 

Mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin! 

 

Pojawienie się zachorowań wywołanych koronawirusem, zmieniło naszą 

codzienność. Dbajmy o siebie. Stosujmy się do wszelkich zaleceń służb 

i wprowadzonych obostrzeń. Unikajmy kontaktów z innymi. Wychodzenie 

z domu ograniczmy do niezbędnego minimum. Tylko w ten sposób mo-

żemy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa i zminimalizować jego 

skutki. 

 

 



2 

Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności 

“Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” to projekt który już wkrótce będzie realizowany we 

wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy i Żuromina. 

W ramach projektu odbędą się do-

datkowe zajęcia dla uczniów, 

warsztaty w zakresie kompetencji 

kluczowych, wycieczki, zajęcia 

indywidualne z uczniami. Projekt 

zakłada również podniesienie 

kompetencji zawodowych nau-

czycieli, doposażenie pracowni 

matematycznych i przyrodni-

czych, wyposażenie szkól w po-

moce dydaktyczne. 
Projekt jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego na 

2014 – 2020. Na jego realizację 

samorząd otrzymał 1 842 159,48 

zł. Wkład własny Gminy wynosi 

102 280,00 zł. Wartość projektu to 

1 944 439,48 zł. 
Projekt będzie realizowany 

w partnerstwie z Centrum Eduka-

cji i Rozwoju Logos. 
 

Ewa Jabłońska 

 

Burmistrz podpisała dwie umowy 
  

Fot. Umowa na dofinansowanie została podpisana na początku marca 

 

6 marca br. Burmistrz Aneta Go-

liat i Skarbnik Grażyna Sikut pod-

pisały umowę o przyznanie po-

mocy finansowej z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na za-

danie pn. “Budowa kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowości Dą-

browa”. Koszt inwestycji to blisko 

2,5 miliona złotych, a jej realizacja 

przewidziana jest na lata 2020 - 

2021. 
Przez władze Gminy i Miasta Żu-

romin podpisana została też 

umowa dotycząca udzielenia ze 

środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego na rok 2020 Gmi-

nie i Miastu Żuromin pomocy fi-

nansowej w formie dotacji celo-

wej z przeznaczeniem na zadania 

własne Gminy pod nazwą “Pilota-

żowy program wdrożenia usług 

opiekuńczych w formie teleo-

pieki.” 
 

 

Ewa Jabłońska 

 
 

Wydawca: 

Urząd Gminy i Miasta Żuro-
min 

Plac Józefa Piłsudskiego 3 
09-300 Żuromin 
tel. 23 657 25 58 

 

Redakcja: 

UGiM Żuromin, 
Żuromińskie Centrum Kul-

tury 
Plac Piłsudskiego 27, 09-

300 Żuromin 
tel. 23 657 27 99 

Redakcja nie zwraca tek-
stów niezamówionych, za-
strzega sobie prawo ich re-

dagowania i skracania 

Wszystkie prawa zastrze-
żone. Przedruk, reproduk-
cja na każdych obszarach 

eksploatacji tylko za pi-
semną zgodą wydawcy. 
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Wsparcie dla Szpitala 

 

 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z 25.03.2020 roku w sprawie zmian uchwały 

budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020 uruchomiona została rezerwa kryzysowa na 

działania dotyczące wsparcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii 

wirusa. Kwota rezerwy, to 70 000 zł. 
W związku ze szczególną sytuacją związaną z pandemią koronowirusa, Gmina i Miasto Żuromin 

zdecydowała o pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Żurominie. 
Pierwszy etap wsparcia dla żuromińskiego Szpitala, to sfinansowanie zakupu  1000 sztuk mase-

czek ochronnych i 137 kombinezonów. Urząd Gminy i Miasta Żuromin złożył także zamówienie 

na zakup kardiomonitora modułowego. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie dla Szpitala, 

to ponad 50 000 zł. 
 

UGiM Żuromin 

 

Posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

 

W związku z pandemią koronawirusa, 25.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Miejsko-Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu pod przewodnictwem Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 

Anety Goliat wzięli udział kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. Na spotkanie w 

trybie audio zaproszeni zostali także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Agnieszka Cyran, Ko-

mendant Powiatowy Policji w Żurominie Witold Lemański, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Żurominie Andrzej Wiśniewski oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Zbigniew Białczak. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny przekazała informację, 

iż na dzień wczorajszy w powiecie 

żuromińskim objętych kwaran-

tanną było 50 osób. Zdała także re-

lację z obecnej sytuacji, oraz 

przedstawiła plany w zakresie 

kwarantanny na ewentualność roz-

szerzania się wirusa COVID-19, 

między innymi w Gminie i Mie-

ście Żuromin. Po rozmowie z 

przedstawicielem SANEPID, pod-

jęta została decyzja o dodatko-

wym poinformowaniu sprzedają-

cych na Zielonym Rynku w Żuro-

minie o wymogach sanitarnych, 

jakie powinny być spełnione w 

miejscach prowadzenia działalno-

ści handlowej. 
Z informacji przekazanych przez 

Komendanta Policji, w Gminie i 

Mieście Żuromin objętych kwa-

rantanną domową jest 28 osób. 

Bezpośredni dozór nad tymi oso-

bami sprawuje Policja. Wzmo-

żone zostały także partole poli-

cyjne miejsc publicznych, których 

celem jest informowanie o pozo-

stawaniu w domach. Partole 

obiektów gminnych prowadzone 

są także przez Straż Miejską. 
Pomoc osobom objętych kwaran-

tanną świadczy Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Żurominie. W ciągu tygodnia 

Ośrodek pełni dyżur w godzinach 

od 7.30 do 19.00. Jak poinformo-

wał Kierownik Ośrodka, urucho-

miony został także specjalny nr te-

lefonu – 574 821 075 przezna-

czony do kontaktu dla osób obję-

tych kwarantanną. 

Dyrektor żuromińskiego szpitala 

szczegółowo przedstawił, w jaki 

sposób zorganizowana została 

praca Szpitala tak, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo zarówno pacjen-

tów, jak i personelu medycznego. 

Jednym z podstawowych proble-

mów jest brak na rynku środków 

ochrony indywidualnej dla osób 

udzielających świadczeń opieki 

zdrowotnej. Kłopotliwe jest także 

między innymi przeprowadzanie 

dezynfekcji karetek pogotowia. 

Dyrektor widzi też pilną koniecz-

ność zakupienia sprzętu medycz-

nego. 
 

UGiM Żuromin 
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Odpady BIO luzem! 

 

Odpady ulegające biodegradacji, 

które trafiają do brązowych po-

jemników lub worków, należy 

umieszczać luzem lub w opako-

waniach biodegradowalnych. Od-

pady biodegradowalne zbierane w 

woreczkach foliowych, czy rekla-

mówkach przestają być odpadami 

BIO – stają się odpadami zmiesza-

nymi i nie mogą być odbierane 

jako frakcja BIO. 

Przypominamy, że do pojemnika 

lub worka koloru brązowego 

oznaczonego napisem “BIO” na-

leży wrzucać: skoszoną trawę, li-

ście, kwiaty, gałęzie drzew i krze-

wów, trociny i korę drzew, od-

padki warzyw i owoców, resztki 

jedzenia. Do frakcji BIO nie na-

leży zaś wrzucać: ziemi i kamieni, 

popiołu z węgla kamiennego, 

drewna impregnowanego, kości i 

odchodów zwierząt, oleju jadal-

nego. 
 

UGiM Żuromin 

 

Rekrutacja w miejskich przedszkolach 

Miejskie przedszkola zakończyły 

rekrutacje. Przyjęte zostały 

wszystkie dzieci, które wniosko-

wały o miejsce w placówkach. Na 

liście rezerwowej znalazła się 

tylko czwórka dzieci 4-letnich. W 

Żurominie dzieci 3-letnie roz-

poczną przygodę z przedszkolem 

w trzech placówkach: Samorzą-

dowym Przedszkolu nr 1 i Przed-

szkolu Samorządowym nr 2 – 

grupy trzylatków będą liczyć po 

25 osób a w punkcie przedszkol-

nym w Szkole Podstawowej nr 2 – 

23 osoby. 

Ewa Jabłońska 

 

Zakup energii elektrycznej 

 

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Żuromin. 

Energię zarówno na oświetlenie uliczne, jak i na pozostałe obiekty gminne dostarczy Tauron Sprzedaż Sp. z 

o. o. Przetarg przeprowadzony został w ramach grupy zakupowej przez Voltra Sp. z o. o. Umowa sprzedaży 

energii elektrycznej obowiązywać będzie w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2021. 
 

UGiM Żuromin 
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Nowe kosze 
na 
żuromińskich 

osiedlach 

 

Pojemniki na odpady zakupione w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 

Żuromina, trafiły na osiedla blo-

ków. Komplety pojemników do 

selektywnego zbierania odpadów 

zostały przyporządkowane każ-

demu z bloków i opatrzone odpo-

wiednią informacją (informacja to 

numer bloku, dla mieszkańców 

którego został przyporządkowany 

pojemnik). 
W sumie zostały zakupione        

474 pojemniki, za kwotę

166 234,50 zł. 

 

 Ewa Jabłońska 
 

 

“Przygody Pana Kosza” trafiły do przedszkolaków 

 

Burmistrz Aneta Goliat odwie-

dziła przedszkolaki z Samorządo-

wego Przedszkola nr 1 i Samorzą-

dowego Przedszkola nr 2 w    Żu-

rominie oraz dzieci w Żłobku. Ce-

lem wizyty było podarowanie 

wszystkim dzieciom książeczek 

edukacyjnych, które powstały dla 

Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. 

Zadaniem naszych książeczek jest 

pokazanie dzieciom na czym po-

lega segregacja śmieci i jak to na-

leży robić. Nasze publikacje mają 

kształtować u dzieci postawy takie 

jak: poczucie moralnej odpowie-

dzialności za stan      środowiska 

przyrodniczego, rozbudzać sumie-

nie ekologiczne i uwrażliwiać na 

piękno i bogactwo natury, a także 

rozbudzać chęci działania na rzecz 

środowiska. Chcemy aby ksią-

żeczki edukacyjne i kolorowanki 

dla dzieci pokazały dzieciom że 

najważniejszym problemem 

współczesnego świata jest 

ochrona naturalnego środowiska a 

tym samym segregacja  odpadów 

komunalnych. Książki i koloro-

wanki powstały w ramach realiza-

cji zadania „Promowanie czysto-

ści niech w gminie Żuromin zago-

ści”, na które Gmina Żuromin 

Otrzymała dofinansowanie z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wodnej 

w   Warszawie. 
 

 

 

 

Ewa Jabłońska 

 

 

Remont szkolnych łazienek 

 

W Szkole Podstawowej w Cham-

sku trwa remont łazienek. W ra-

mach inwestycji zostanie wymie-

niona glazura i terakota, będą 

nowe sedesy i umywalki. Na re-

mont szkolnych łazienek w budże-

cie miejskim zostało zabezpieczo-

nych 50 tys. zł. Prace remontowe 

wykonują pracownicy Urzędu 

Gminy i Miasta Żuromin, co daje 

spore oszczędności. 

Przypominamy, że remont szkol-

nych łazienek w Chamsku był jed-

nym z zadań zgłoszonych do      

Budżetu Obywatelskiego na 2020 

rok i zyskał spore poparcie wśród 

mieszkańców. Zadanie to znalazło 

się na 3 miejscu. 

 

 

 

 

Ewa Jabłońska 
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Konferencja „Gospodarka odpadami 
komunalnymi” 

 

Z inicjatywy burmistrz Anety Goliat, w piątek w 

Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyła się konfe-

rencja „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Temat 

ten jest dla samorządu bardzo ważny. Konferencja, 

tematykę odpadów miała przybliżyć wszystkim zain-

teresowanym i dać odpowiedź na wiele pytań. 
Wśród prelegentów była Urszula Pawlak – dyrektor 

Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Po-

zwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, która 

mówiła o gospodarce odpadów w praktyce z 

uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów 

prawa. 
O kontroli gmin w zakresie wypełniania obowiązków 

dotyczących gospodarki odpadami opowiedziała Ma-

rzena Omiecińska z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w 

Ciechanowie. 
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Żuromińskich 

Zakładów Komunalnych. O rosnących cenach śmieci 

mówił wiceprezes Zarządu Wojciech Kwieciński. 
Gościliśmy również przedstawiciela Związku Miast 

Polskich. Dr Marek Goleń opowiedział o kierunkach 

rozwoju lokalnych systemów gospodarki odpadami. 

O Koalicji 5 frakcji oraz rynku przetwarzania odpa-

dów i recyklingu opowiedzieli przedstawiciele Koa-

licji 5 frakcji: specjalista ds. promocji Monika Kita 

oraz dyrektor do spraw innowacji Tomasz Nowicki. 
Natomiast o udziale mieszkańców Żuromina w pro-

cesie zarządzania i monitoringu środowiskowego 

mówił profesor Robert Olszewski z Politechniki War-

szawskiej. 
Po wystąpieniach prelegentów był czas na zadawanie 

pytań. 
 

Ewa Jabłońska 
 

Koronawirus - zmiany w pracy Urzędu Gminy i 
Miasta Żuromin 
 

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z apelem o ograniczenie bezpośred-

nich kontaktów w załatwianiu spraw administracyjnych do bezwzględnego minimum. Od dnia 16 marca 

2020 r. do odwołania sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin załatwiane są za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, telefonu oraz platformy ePUAP. Dokumenty można dostarczyć również przez 

umieszczenie ich w urnie, znajdującej się przed wejściem do Urzędu.  
 

Informujemy, że kasa w Urzędzie jest nieczynna. Prosimy, o dokonywanie wpłat poprzez internetowe prze-

lewy bankowe. 
Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, 

opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki od nietermino-

wych wpłat ww. należności) należy dokonywać na rachunek bankowy: 
86 8242 0008 2001 0002 3533 0001 

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na rachunek bankowy: 

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014 

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość. 
 

Kontakt do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin 
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540 

e-mail: ugimz@zuromin.info 
http://www.zuromin.ibip.net.pl/ 

Kontakt do Urzędu Stanu Cywilnego 
tel. 23 6572461 
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W Bibliotece nie ma nudy! 
 

Powiatowo - Miejska Biblioteka 

Publiczna w Żurominie ponownie 

zakupiła nowe audiobooki.     Za-

chęcamy do ich wypożyczania po 

wznowieniu pracy Biblioteki. 

Oferujemy bogaty zestaw tytułów 

głównie z zakresu literatury pięk-

nej dla dorosłych i dla dzieci oraz 

lektury szkolne. 

My cały czas pracujemy wykonu-

jemy prace wewnętrzne, na które 

do tej pory nie zawsze wystar-

czało czasu. Robimy wiosenne 

porządki, wprowadzamy książki 

do systemu oraz na nowo usta-

wiamy księgozbiór (małe przesta-

wienie w Oddziale dla dzieci). 

Starsze książki mają teraz drugie 

życie dzięki nowym okładkom. 

Będzie pięknie, miło i przyjem-

nie. 
 

Powiatowo-Miejska Biblioteka 

Publiczna w Żurominie 

 
 

Fot. W Bibliotece trwają wiosenne porządki 

 

Działania Żuromińskiego Centrum Kultury 

 

Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, Żuromińskie Centrum Kultury funkcjonuje. Nasze 

działania: 

 

 inwentaryzacja wyposażenia i sprzętu pla-

cówki; 
 cyfryzacja kronik placówki w tym oddziel-

nie:  
 cyfryzacja wystaw od 1976 roku do czasów 

obecnych (skanowanie plakatów, folderów, 

zdjęć, wpisów z kronik wystawowych); 
 udostępnienie na stronie placówki dwóch 

wystaw interaktywnych, wierszy pani Joanny 

Wicherkiewicz i uczestników zajęć w sekcji 

plastycznej pt. "O miłości nie tylko słowem"  

i obecnej wystawy ilustracji obrazującej wy-

gląd kobiet pt. "Obraz kobiety na przestrzeni 

wieków"; 

 nawiązanie współpracy  z "Centrum uśmie-

chu" na cykl programów dla dzieci; 
 nawiązanie współpracy z twórcą czytanych 

bajek na kanale YouTube i udostępnianie na 

naszym profilu fb; 

 przygotowanie nagrań radiowych; 

 w planach nagrywanie słuchowisk radiowych 

i przedstawień video; 
 mini konkurs plastyczny na najciekawszą 

pracę związaną z obecną sytuacją; 

 podsumowanie konkursu plastycznego "Idzie 

wiosna" w projekcie artystycznym "Wio-

senka". 
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Konkurs plastyczny ŻCK „Idzie wiosna” 
 

    
Prace konkursowe 

 

Alkohol w życiu człowieka a choroba alkoholowa 
 
To nadzieja, że następnym razem zapanuję nad piciem, trzymała mnie w niewoli. (leczący się alkoholik) 

Uzależnienie tworzy się tylko 

wówczas, jeżeli człowiek korzysta 

z jakiejś substancji w sposób naj-

pierw ryzykowny, następnie szko-

dliwy. Trzeci etap to uzależnienie. 

Jedną z substancji które uzależ-

niają, jest alkohol. Kilka słów na 

jego temat i wstępne informacje o 

zależności, która może zostać wy-

tworzona. Czym jest alkohol ety-

lowy? Ten który nas interesuje, 

dopuszczony do spożycia. Jest to 

substancja chemiczna, psychoak-

tywna. Oznacza to, że wpływa na 

zmianę świadomości osób, które 

ją spożywają. Bardzo łatwo, ze 

względu na swoją strukturę wnika 

do naszego organizmu. Z powodu 

także tego zjawiska, opartego na 

strukturze łańcucha węglowego 

/C2H5OH/ podejrzany jest o to, że 

ma zdolność interakcji z ciałem 

ludzkim, na poziomie biochemicz-

nym, gdyż my również jesteśmy 

„życiem z węgla”. Ma więc praw-

dopodobnie wiele wspólnego z 

metabolizmem organizmu ludz-

kiego. Inną ważną częścią mecha-

nizmów tworzenia zależności jest 

poziom psychiczny. Ewa Woj-

dyłło pisze o czasach nam współ-

czesnych, o zagubieniu człowieka 

i o frustracjach w jego życiu, które 

powodują, że lekarstwa szukają 

ludzie nie wśród bliskich osób, ale 

na zewnątrz rodziny, poza też, jak 

ona to określa „własną duszą”. 

Doświadczanej ulgi często ludzie 

szukają w rzeczach, które po ja-

kimś czasie są przyczyną wstydu i 

coraz większego zagubienia. Co-

raz trudniej jest im z tej pułapki się 

wydostać. Ta pułapka związana 

jest z rolą mechanizmów istotnych 

w uzależnieniu. Dwa objawy uza-

leżnienia są szczególnie odpowie-

dzialne za trudności w przerwaniu 

picia i utrzymaniu trwałej absty-

nencji lub kontroli picia alkoholu. 

Jeden z nich to upośledzenie kon-

troli picia, drugi zaś, to przykre 

objawy zespołu odstawiennego. 

Upośledzenie kontroli picia w 

uzależnieniu trwa już do końca ży-

cia osoby uzależnionej. Jest to 

stwierdzenie większości badaczy 

problemu uzależnienia. Rozpoczę-

cie więc kolejnego pica wymyka 

się kontroli i najczęściej dochodzi 

do kolejnego ciągu, w którym nie-

zwykle istotną rolę napędową dal-

szego picia stanowią przykre ob-

jawy, pojawiające się przy spadku 

poziomu alkoholu w organizmie 

/lęk, niepokój, wymioty, drżenia, 

zaburzenia snu – a w późniejszej 

fazie uzależnienia „zwidy” czy 

„słuchy”/, co w połączeniu z gło-

dem alkoholowym tworzy silną 

potrzebę kolejnego picia, w celu 

złagodzenia tych objawów. Cza-

sami ta potrzeba jest tak silna, że 

człowiek sięga po alkohole nie-

konsumpcyjne. Tak wytworzona 

zostaje zależność od tej substancji. 

Co wówczas robić? Zgłoś się do 

Grupy Wsparcia w Żurominie, Po-

radni Uzależnień, Ruchu AA, tam 

otrzymasz niezbędne informacje. 
 

 Józef Bazylczyk 

 

 

„Zbliżyć się do prawdy nie jest łatwo. Jest tylko jedna droga ku niej, droga przez nasze błędy. Tylko na wła-

snych błędach możemy się uczyć i tylko ten się nauczy, kto jest gotów ocenić błędy innych jako kroki ku 

prawdzie oraz ten, kto poszukuje własnych błędów, aby się od nich uwolnić”. 
 

Karl R. Popper 


