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W 2020 r. zostały zorganizowane 
szkolenia dotyczące gospodarowa-
nia odpadami. Uczniowie z klas I-III 
tworzyłi postacie super bohaterów, 
które miały im pomóc w realizacji 
ECO Misji. Dzieci identy&kowały 
problemy występujące w naszym 
mieście, uczyły się jak w sposób 
prawidłowy segregować śmieci, 
wskazywano rozwiązania co zrobić 
aby ich było mniej- drugie życie 
odpadu- nie wyrzucaj wykorzystaj. 
Dodatkowo podjęta została dysku-
sja na temat tego co zrobić aby żyło 
nam się lepiej, zdrowiej i w zgodzie 

ze środowiskiem.
Z uwagi na duże zainteresowanie 
wśród młodzieży z naszego miasta 
warsztatami diagnostyczno-wydo-
bywczymi z elementami metodo-
logii design thinking zorganizowa-
liśmy kolejne warsztaty. Na których 
poruszane było zagadnienie co zro-
bić aby w naszej społeczności żyło 
się lepiej oraz podjęta została praca 
nad zagadnieniem pt.: „Inteligentne 
namioty w dobie pandemii”. 
W ramach wizyty naukowców z Po-
litechniki Warszawskiej zostały zor-
ganizowane warsztaty edukacyjne 

wraz z elementami prototypowa-
nia. W ramach przeprowadzonego 
spotkania udało się zbudować czte-
ry czujniki zapachu. Urządzenia są 
wykorzystywane do pomiaru zapa-
chu na terenie miasta Żuromin.
W ramach realizacji naszego pro-
jektu tworzone są gry edukacyjne 
przeznaczone dla graczy w zróżni-
cowanym wieku. Traktujemy gry 
jako metodę ułatwiającą zdobywa-
nie wiedzy, umiejętności. Gra przy-
gotowana przez zespół z Politech-
niki Warszawskiej w rodzaju serious 

games, służy, rozwijaniu oraz utrwa-
laniu przez graczy umiejętności, 
 a  także rozwiązywaniu 
problemów.
Gmina i Miasto Żuromin jest jed-
nym z 25 miast, które otrzymały 
do&nansowanie na realizację pro-
jektu. Koszt całego zadania wynosi 
736 800,00, do&nansowanie zostało 
przyznane w  z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna w kwocie 
589 440,00 zł.
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Human Smart Cities 
kolejny rok realizacji projektu

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Za nami kolejny rok realizacji projektu „Zwiększenie 
udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarzą-
dzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowa-
nia wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geo-
partycypacji społecznej” realizowanego w ramach 
konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta 
współtworzone przez mieszkańców”. W związku z ko-
niecznością łagodzenia wpływu pandemii koronawi-
rusa na realizację zadań, część zaplanowanych dzia-
łań na rok 2020 uległa zmianie. Warsztaty i spotkania 
z mieszkańcami zostały odłożone w czasie. Część za-
dań została wykonana zdalnie, przy wykorzystaniu 
narzędzi internetowych, część została przeniesiona 

na 2021 lub 2022 rok.

Znamy wyniki głosowania w kolej-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego 
gminy i Miasta Żuromin. Do realiza-
cji zostały przyjęte te zadania, które 
uzyskały kolejno największą liczbę 
głosów aż do wyczerpania środków 
przeznaczonych na budżet oby-
watelski, tzn. że w przyszłym roku 
w ramach BO planuje się realizację 
takich zadań jak: Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Chamsku, 
Rewitalizacja terenu przy ulicy Par-
kowej w Poniatowie, Oświetlenie 
strefy aktywności i placu zabaw we 
Wiadrowie, Wymiana podłóg  w 
Przedszkolu Samorządowym Nr 2 
w Żurominie, Droga pożarowa przy 
Szkole Podstawowej Nr 1, Samorzą-
dowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole 
Szkół Specjalnych w Żurominie.

Ewa Jabłońska

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:

1. Zadanie BO – 01 Rozbudowa sceny Żuromińskiego Centrum Kultury – 11

2. Zadanie BO – 02 Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie – 431

3. Zadanie BO – 03 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku – 783

4. Zadanie BO – 04 Sprzęt specjalistyczny dla druhów OSP – 51

5. Zadanie BO – 05 Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 601

6. Zadanie BO – 06 Ekologiczna komunikacja Miejska w Żurominie – 85

7. Zadanie BO – 07 Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przed-

szkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie  – 182

8. Zadanie BO – 08 Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Żurominie – 27

9. Zadanie BO – 09 Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie – 657

Fot. Spotkanie w ramach projektu Human Smart Cities
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Fot. Mimo bardzo złego stanu technicznego, miejsce to jest urokliwe

PORZĄDKI W DWORZE
W listopadzie zakończyły się prace 
porządkowe w parku otaczającym 
budynek dworku w Kliczewie Ma-
łym. Usunięto powalone drzewa 
oraz samosiewy drzew i krzewów. 
Prace porządkowe wykonali pra-
cownicy spółdzielni socjalnej “Szan-
sa”.
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała  
50.000 zł z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
na wykonanie projektu zabezpie-
czenia dworu i otaczającego go 
parku w Kliczewie Małym przed 
dalszą degradacją wraz z robotami 
zabezpieczającymi i porządkowy-
mi. Koszt całkowity zadania to 98 
376,94 zł. 
Dwór został wybudowany w ostat-
niej ćwierci XIX wieku dla rodziny 
Bagieńskich. W latach 30 -tych ma-
jątek należał już do rodziny Pod-
czaskich, do których tra&ł w formie 
posagu Heleny z Bagieńskich. Po II 
Wojnie Światowej we dworze ulo-
kowano szkołę. W czasie jej użytko-

wania budynek przeszedł kilka re-
montów i przebudów. W latach 60 
-tych wymieniono stolarkę okienną 
i podłogi, dobudowano od wscho-
du nowe pomieszczenie psując w 
ten sposób pierwotną linię dworu. 
W 1982 roku zmieniono poszycie 
dachu. Przed 1998 roku dwór opu-
stoszał po wyprowadzce szkoły. Tuż 
po tym fakcie został zdewastowany 
przez okolicznych mieszkańców. 
Powyrywano stolarkę, podłogi, 
zniszczono zabytkowe piece. Dwór 
doprowadzono do stanu ruiny.
Budynek dworu jest w bardzo 
złym stanie. Na obiekcie zabytko-
wym występują liczne spękania 
ścian, brak okien i drzwi. Widocz-
ne są wysadzenia fundamentów 
budynku przez liczne samosiewki 
rosnące blisko budynku. Pokrycie 
dachowe jest w złym stanie tech-
nicznym, przerdzewiała blacha, 
przepróchniała podbitka dachowa 
oraz elementy więźby dachowej. 
Na budynku dworu nie ma rynien 

i rur spustowych. Widoczne są 
ubytki tynków wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Uszkodzenia nadpro-
ży drzwiowych i okiennych. Brak 
stropu nad częściowym podpiwni-
czeniem. Widoczne są pozostałości 
budynku pomocniczego – brak 
dachu, resztki murów budynku. W 
parku znajdującym się wokół dwo-
ru występują liczne samosiewki 
drzew  i krzewów. Starodrzew 

znajduje się w dość dobrym stanie, 
choć widoczny jest posusz w koro-
nach drzew.
Musimy pamiętać, że zabytki od-
grywają bardzo ważną rolę, są dzie-
dzictwem kultury naszych przod-
ków. Nie możemy doprowadzić do 
sytuacji aby zabytki znajdujące się 
na terenie naszej gminy popadały 
w ruinę.

Ewa Jabłońska

Trwają prace związane z zagospo-
darowaniem przestrzeni nad rzeką 
Wkrą w Brudnicach. Z początkiem 
listopada zakończyła się budowa 
pomostu na rzece Wkrze. Powstają 
schody na skarpie i droga dojazdo-
wa. W przyszłym roku powstanie 
tam również oświetlenie.
Samorząd otrzymał na to zadanie 
do&nansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach 

operacji „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej na lata 2014 – 2020”.
Koszt budowy pomostu to 377 990 
zł z czego do&nansowanie wyniosło 
178 809 zł. Schody betonowe na 
skarpie rzeki to wydatek w wyso-
kości 112 874 zł z czego 71 821,73 
zł wyniosło do&nansowanie. Nato-
miast oświetlenie będzie kosztowa-
ło 46 953,00 zł.

EJ

Metamorfoza brudnickiej
plaży

-

W Żurominie pojawiły się metalo-
we serca. Jedno z nich stoi przed 
budynkiem Urzędu Gminy i Miasta 
Żuromin. Jego zakup s&nansowała 
Rada Miejska w Żurominie. Drugie 
zostało kupione przez Żuromiń-
skie Centrum Kultury i znajduje się 
przed budynkiem ŻCK. Trzecie ser-
ce znajduje się przed Starostwem 
Powiatowym. Kosz w kształcie serca 
przeznaczony jest na wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu na 
kształt czy kolor. Mogą to więc być 
nakrętki np. po napojach, mleku czy 
po sokach. W koszu-sercu zostawić 
możemy również zakrętki po che-

mii gospodarczej, po płynach do 
zmywania, szamponach i płynach 
do płukania. Akcje zbierania nakrę-
tek to jedna z popularnych form 
niesienia pomocy innym. Nakrętki 
zbiera się po to, by pokryć koszty 
związane z pomocą potrzebują-
cym. Cele są różne – zakup wózka 
inwalidzkiego, s&nansowanie le-
czenia, pomoc domom dziecka itp. 
Zebrane nakrętki można sprzedać 
w punktach skupu surowców wtór-
nych. Potem tra&ają do &rm, które 
ponownie je wykorzystują. Plastik 
z korków od butelek po zmieleniu 
przerabia się na granulat, który 

można ponownie wykorzystać  
w procesie produkcji. Zachęcamy 
wszystkich do udziału w akcji!

EJ

Żuromin ma serca
Fot. Pomost na plaży w Brudnicach

Fot. Serce przed Urzędem

Podziękowanie
Dla mieszkańców za włącze-
nie się w akcję zbierania pla-
stikowych nakrętek, które zo-
stały przekazane dla Patryka 
Pawłowskiego na rehabilitację.
Dziękujemy za okazane zain-
teresowanie, empatie, życzli-
wość i piękny przykład niesie-
nia pomocy potrzebującym.

Rada Miejska
w Żurominie
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Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł 

ciepła
Na terenie Gminy i Miasta Żuromin 
trwa inwentaryzacja źródeł ciepła. 
Upoważnieni ankieterzy będą pytali 
m.in. o rodzaj ogrzewania, stan do-
ciepleń budynków oraz odnawialne 
źródła ciepła.
Podstawowym celem inwentary-
zacji jest zlokalizowanie wszystkich 
źródeł niskiej emisji, lokalnych ko-
tłowni węglowych i pieców grzew-
czych, w których spalanie odbywa 
się w nieefektywny sposób, spalany 
jest najczęściej węgiel o złej cha-
rakterystyce i niskich parametrach 
grzewczych, węgiel brunatny, jak 
również niejednokrotnie odpady 
z gospodarstw domowych. Jako 
gmina jesteśmy zobowiązani, aby 
dokonać inwentaryzacji urządzeń 
grzewczych na naszym terenie. 
Inwentaryzacja ma być przepro-
wadzona w sposób kompleksowy. 
Dzięki spisowi uzyskamy informa-
cje, w jakim stopniu nasza gmina 
jest ekologiczna.

Bardzo prosimy Państwa o poświę-
cenie kilku minut na wypełnienie 
ankiety.  Kwestionariusz mogą Pań-
stwo wypełnić samodzielnie lub 
wspólnie z ankieterem.
Po wypełnieniu ankiety która jest 
dostępna na stronie internetowej 
http://zuromin.ibip.net.pl/ oraz  
w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin 
można ją oddać sołtysowi, prze-
kazać ankieterowi, wysłać pocztą 
elektroniczną ugimz.bl@gmail.com 
lub dostarczyć do Urzędu Gminy  
i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsud-
skiego 3, 09-300 Żuromin.
Zadanie pn. „Inwentaryzacja indy-
widualnych źródeł ciepła na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin”  do&nan-
sowane jest ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego  
w  ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020” .
Z góry dziękujemy za zaangażowa-
nie i każdą wypełnioną ankietę.

Gmina
otwarta na rozwój

Gmina i Miasto Żuromin otrzymało do&nansowanie na realiza-
cję projektu pn. “Gmina otwarta na rozwój”. W ramach przed-
sięwzięcia powstanie m.in.

Film promujący gminę i miejskie tereny inwestycyjne, 
obszary Natura 2000, zostanie zamieszczony na nowo 
utworzonej stronie internetowej. Dzięki podjęciu takiego 
działania turyści odwiedzający nasze miasto odwiedzą 
miejsca, o których mogli wcześniej nie wiedzieć. Dodat-
kowo będzie on dostępny dla wszystkich gmin leżących 
na obszarze LSR. Tytuł &lmu to  “Żuromin- miejsce dla nas”
zostanie zakupiony ekran LED, który będzie umieszczony 
na żuromińskim targowisku
 zostaną zakupione materiały promocyjne (m.in. tor-
by, długopisy, kubki, parasole, kredki, cukierki, plecaki)
odbędą się warsztaty z uczniami  o tematyce ekologicznej,
powstanie strona internetowa zawierająca m.in. informa-
cje na temat żuromińskich terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość projektu: 56 080,00 zł,
do&nansowanie wynosi 35 683,00 zł.

444

Standardy obsługi
inwestora w mieście

Gmina i Miasto Żuromin przystą-
piła do projektu pn. „Wdrożenie 
jednolitych standardów obsługi in-
westora dla Jednostek Samorządu 
Terytorialnego województwa ma-
zowieckiego” Jest to projekt  Agen-
cji Rozwoju Mazowsza oraz Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu. Jego 
celem jest wdrożenie jednolitych 
standardów obsługi inwestora  
w jednostkach samorządu teryto-
rialnego. Projekt będzie realizowa-
ny w dwóch etapach. Efektem będą 
wprowadzone w urzędzie standar-
dy oraz Certy&kat potwierdzający, 
że samorząd jest kompleksowo 
przygotowany do profesjonalnej 
obsługi inwestora. Udział w pro-
jekcie podniesie poziom wiedzy 
pracowników oraz pomoże przygo-
tować profesjonalną ofertę skiero-
waną do potencjalnych inwestorów 
i wypracuje wysoki poziom nawią-
zania i utrzymania relacji urząd – 
inwestor. Burmistrz oraz pracownik 

Urzędu, biorą udział w szkoleniach 
i wykładach. Tematy szkoleń to 
m.in. „Standardy obsługi inwestora 
i przewagi konkurencyjne lokaliza-
cji”, „ABC systemu obsługi inwesto-
ra”, „Wzmocnienie wizerunku JST 
przy zastosowaniu mechanizmów 
marketingowych”, „Dobre praktyki 
stosowane przez JST w pozyskaniu 
inwestora”.
Pierwszy etap projektu już się za-
kończył. Drugi rozpocznie się  w 
styczniu. W efekcie nasza oferta 
terenów inwestycyjnych znajdzie 
się w ogólnopolskim Generatorze 
Ofert Inwestycyjnych. Zostanie po-
wołany Punkt Obsługi Inwestora, 
pracownik który został wyznaczony 
do tego projektu będzie odpowie-
dzialny za przygotowanie i promo-
cję oferty inwestycyjnej. Udział  
w projekcie jest bezpłatny.

EJ
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We wrześniu zakończyła się realiza-
cja inwestycji  w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2020”. W związku 
z programem pieniądze tra&ły do 
5 sołectw: Nadratowa, Będzymina, 
Dąbrowic, Rzężaw i Franciszkowa.
Do&nansowanie zostało przezna-
czone na:
– Ocieplenie stropu świetlicy wiej-
skiej w Nadratowie oraz zakup wy-
posażenia
– Dobudowę garażu i pomieszcze-
nia gospodarczego do istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej w Bę-

dzyminie
– Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach
– Zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Rzężawach
– Zagospodarowanie terenu   
w miejscowości Franciszkowo
Na realizację wymienionych inwe-
stycji zostaną przeznaczone rów-
nież środki z funduszu sołeckiego, 
a w przypadku Będzymina również 
środki z budżetu Gminy.

EJ

Fot. W Franciszkowie powstał plac zabaw

Zielono – niebieska
infrastruktura w Żurominie

Gmina i Miasto Żuromin znalazła 
się na liście rankingowej wśród   
8 innych samorządów, które złożyły 
wnioski w ramach naboru Miasto  
z Klimatem w programie prioryteto-
wym „Adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczanie skutków zagro-
żeń środowiska, Część 2) Miasto  
z Klimatem – „zielono-niebieska in-
frastruktura”. Żuromin złożył wnio-
sek o do&nansowanie pn. Rozwój 
zielono- niebieskiej infrastruktury 
w mieście Żuromin, który uzyskał 
2 wynik jeżeli chodzi o ocenę wnio-
sków. Celem projektu jest złagodze-
nie zjawiska podtopień na terenie 
miasta. W ramach realizacji projek-
tu zostałaby m.in. przebudowana 
kanalizacja deszczową i stworzony 
otwarty zbiornik retencyjny na te-
renie parku przy Placu Piłsudskiego. 
Realizacja wniosku obejmowała 
także przebudowę kanalizacji desz-
czowej w Ul. Zwycięstwa. Zebrana 
z tego terenu woda opadowa zo-
stałaby zebrana do podziemnego 
zbiornika retencyjnego i ponow-
nie wykorzystana do nawadniania 
pobliskiego stadionu miejskiego. 
Realizacja projektu dotyczyła także 
terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Żurominie. Projekt zieleni bazuje na 
spójnym powtarzającym się ukła-
dzie roślin, z niewielkimi zmianami 
w rodzajach roślin oraz luźnych na-
sadzeniach na otwartych przestrze-
niach, głownie drzew. Szczególnym 
miejscem projektowanej zieleni stał 
się skwer z miejscami do wypoczyn-
ku bądź nauki „tzw. czytelnia na 
świeżym powietrzu”, usytuowany 
pomiędzy ścianami budynku szko-
ły, do którego prowadzi ścieżka od 
strony parkingu. W ramach realiza-
cji projektu zostałby zagospodaro-
wany teren przy ul. Jana Pawła II. 
Zostałyby dokonane nasadzenia 
naturalistyczne w postaci dzikiej 
łąki oraz luźne kompozycje roślinne 
na otwartym terenie. Zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Jana Pawła II 
miało sprawiać wrażenie parku  
z możliwością przechadzania się po 
nim ścieżką żwirowo-betonową.
Do&nansowanie wynosi 1 000 000 
zł. Niestety projekt nie zostanie zre-
alizowany. Rada Miejska w Żuromi-
nie, większością głosów nie zgodzi-
ła się na wprowadzenie projektu do 
budżetu miejskiego. Tym samym 
nie jest możliwa jego realizacja. 

EJ

Święto Niepodległości 
Bez sztandarów, delegacji, przemó-
wień, bez orkiestry i bez mieszkań-
ców – Święto Niepodległości w cza-
sie epidemii. Tegoroczne obchody 
11 listopada musiały zostać odwo-
łane. Władze miasta jednak uczciły 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Burmistrz Żuromina 

Aneta Goliat, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Michalska i sekre-
tarz Gminy Iwona Kortes pod po-
mnikiem marszałka Józefa Piłsud-
skiego złożyły kwiaty i zapaliły znicz.

EJ

Wsparcie dla seniora
Seniorzy -głównie po 70 roku życia 
lub w szczególnych przypadkach 
przed 70 r. życia, którzy zdecydują 
się pozostać w domu dla własnego 
bezpieczeństwa w związku   
z występującą pandemią mogą sko-
rzystać z pomocy oferowanej w ra-
mach programu „Wspieraj Seniora”. 
Seniorom mogą być dostarczane 
artykuły podstawowej potrzeby,  
w tym w szczególności artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej 
(płatność po stronie seniora) bądź 

może zostać udzielona inna pomoc 
określona w katalogu wsparcia w/w 
programu np. wykupienie recepty, 
spacer z psem, załatwienie spraw 
urzędowych.
Osoba wymagająca wsparcia zgła-
sza się na infolinię nr  22 505 11 11
lub kontaktuje się bezpośrednio  
z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej
tel. 23 657-22-39, 23 657-46-51
Zachęcamy seniorów do korzysta-
nia z tego wsparcia!

EJ

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:
              https://www.gov.pl/web/rodzina

http://mgopszuromin.pl/aktualnosci/pomocsenior.html

Wiosna Seniora
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żurominie wystąpił 
dla Gminy i Miasta Żuromin o do-
&nansowanie projektu pn.”Wiosna 
Seniora”, który złożony został w III 
edycji konkursu grantowego “Ge-
neracja 6.0”,zorganizowanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
im.J.K.Steczkowskiego z siedzibą  
w Warszawie.
Celem konkursu jest:
-przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i technologicznemu 
osób w wieku 60+ poprzez inicjaty-
wy  w obszarze społecznym  
i technologicznym mające na celu 
poszerzenie ich wiedzy i rozwój  ich 
umiejętności,
-poprawa sprawności ruchowej   
i kondycji &zycznej poprzez grupo-
wą rehabilitację lub &zykoterapię,
-rozwój zainteresowań kultural-
nych.

W ramach w/w konkursu zostało 
przyznane do&nansowanie, dzięki 
któremu w 2021r. M-GOPS w Żuro-
minie jako bezpośredni realizator 
będzie organizował dla członków 
“Klubu Senior+” różnego rodzaju 
inicjatywy,m.in.:
-zajęcia promujące zdrowy styl ży-
cia(zajęcia ruchowe,zdrowe odży-
wianie),
-warsztaty o charakterze edukacyj-
no-twórczym,
–zajęcia w zakresie nowoczesnych 
metod komunikacji, obsługa kom-
putera i Internetu,
-wyjazdy integracyjne.
Dzięki działaniom projektowym  
członkowie “Klubu Senior +” zdo-
będą nowe umiejętności, poszerzą 
swoją wiedzę oraz rozwiną własne 
pasje.

EJ

Inwestycje
w pięciu sołectwach

Fot. Złożenie kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego
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Mamy wolne lokale! Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Warszawskiej w 
Żurominie oferuje najem lokali w atrakcyjnych stawkach najmu:
– lokal o pow. 20,40 m²,
– lokal o pow. 27,96 m²,
Z oferty najmu mogą skorzystać osoby zamierzające rozpocząć 
działalność z siedzibą lub oddziałem w Żurominie lub &rmy pro-
wadzące działalność nie dłużej niż 3 lata wg następujących sta-
wek najmu:
– 3,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu 
w I roku działalności gospodarczej,
– 6,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu 
w I roku działalności gospodarczej,
– 9,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu 
w I roku działalności gospodarczej,
– 12,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu 
w I roku działalności gospodarczej.
Opłaty dodatkowe związane z najmem  lokali: centralne ogrzewa-
nie, wodę, kanalizację, energię elektryczną i odpady komunalne.

Szczegółowe zasady dostęp-
ności Inkubatora oraz stawki 
najmu dostępne są w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Żuromin: 

ul. Plac Józefa Piłsudskiego 3, 
09-300 Żuromin oraz na stro-
nie internetowej: zuromin.
ibip.net.pl.

Fot. Budynek w którym znajdują się lokale Inkubatora Przedsiębiorczości
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Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności
Gmina i Miasto Żuromin od kwiet-
nia tego roku realizuje projekt 
„Żuromińska kuźnia kompetencji  
i umiejętności” do&nansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego. Projekt realizowany 
będzie do czerwca 2021 roku  i 
obejmuje kompleksowe wsparcie 
siedmiu placówek kształcenia ogól-
nego z terenu Gminy i Miasta Żuro-
min. W projekcie wszystkie szkoły 
otrzymają doposażenie pracowni 
przyrodniczych, matematycznych 
i językowych, jak również zostaną 
wyposażone w nowoczesny sprzęt 
do kształcenia umiejętności z zakre-
su technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Dodatkowo w ramach 
projektu zarówno nauczyciele jak 
i uczniowie szkół będą zwiększać 
swoje kompetencje i korzystać z do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych.
– Dzięki realizacji projektu 7 szkół 
podstawowych (SP Nr 1 w Żuromi-
nie, SP Nr 2 w Żurominie, SP  w 
Poniatowie, SP w Raczynach, SP  
w Będzyminie, SP w Chamsku oraz 
SP w Kliczewie Dużym) będzie 
można zwiększyć jakoś kształcenia 
wykorzystując nowoczesny sprzęt 
zakupiony z otrzymanych środków. 
Jednocześnie budżet zasilony został 
dużymi funduszami pozwalającymi 
na dodatkowe zajęcia dla dzieci, za-
równo indywidualne jak i grupowe, 
dzięki którym będą rozwijać kom-
petencje kluczowe i niwelować 

zdiagnozowane de&cyty. – informu-
je Nina Meler, koordynator projektu.
Projekt realizowany jest w formu-
le partnerskiej, z lokalną &rmą od 
wielu lat zajmującą się kształceniem 
dzieci i dorosłych – Centrum Eduka-
cji i Rozwoju LOGOS.
– W projekcie zaplanowaliśmy za-
jęcia z kreatywności, innowacyj-
ności, przedsiębiorczości czyli tych 
umiejętności uniwersalnych, dzięki 
którym żuromińska młodzież bę-
dzie lepiej potra&ła szukać i dzięki 
którym będzie rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania.  Chcąc zachęcać 
ich do nauki i odnajdywania przy-
jemności w zdobywaniu wiedzy 
będziemy realizować wyjazdy do 
Centrum Nauki Kopernik oraz sto-
łecznych instytucji kulturalnych 
– dodaje Jacek Lorkowski, właści-
ciel LOGOS – Ważnym elementem 
projektu są również szkolenia dla 
nauczycieli, w trakcie których uczą 
się wykorzystywać nowoczesne 
technologie w nauczaniu czy też 
pracować z wykorzystaniem meto-
dy eksperymentu. Ten etap projek-
tu jest obecnie w trakcie realizacji.
Inwestycje w szkolną  infrastrukturę, 
jak również doskonalenie nauczy-
cieli z pewnością będą przynosić 
długofalowe rezultaty, z których 
skorzystają zarówno aktualni jak  
i przyszli uczniowie żuromińskich 
podstawówek. Na całość realizo-
wanego wsparcia pozyskano nie-
bagatelną kwotę w wysokości 1 
842 159,48 zł i warto zauważyć, iż 

było to jedno z największych do-
&nansowań pozyskanych przez 
samorządy z terenu województwa 
mazowieckiego w działaniu doty-

czących kształcenia rozwoju dzieci 
i młodzieży.

EJ

7777

Podatek, śmieci, odsetki – jak płacić?

Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nie-
ruchomości, podatek od środków trans-
portu, podatek rolny i leśny, opłata od 
posiadania psów, opłata za zajęcie pasa 
drogowego, opłata prolongacyjna, odsetki 
od nieterminowych wpłat ww. należności, 
opłata skarbowa, opłata za pełnomocnic-
two) należy dokonywać na rachunek ban-

kowy:
86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi prosimy wpłacać na ra-

chunek bankowy:
26 8242 0008 2001 0002 3533 0014

Zbliża się ku końcowi konstruowa-
nie budżetu Gminy i Miasta Żuro-
min na przyszły rok. W projekcie 
uchwały budżetowej zaplanowano 
m.in. termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żuro-
minie i budynku Szkoły Podstawo-
wej w Będzyminie, budowę placu 
zabaw w Poniatowie, oświetlenie 
strefy aktywności i placu zabaw we 
Wiadrowie, budowę garażu przy 
świetlicy wiejskiej w Młudzynie, za-
kup kosiarki do Poniatowa, rewitali-
zację terenu przy ulicy Parkowej  
w Poniatowie, plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Chamsku, 
drogę pożarową przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Żurominie, projekt 
odwodnienia ulicy Osiedlowej  
w Olszewie i projekt obwodnicy po-
łudniowo – wschodniej Żuromina. 
Wieloletnia prognoza &nansowa 
przewiduje rozpoczęcie w przy-
szłym roku budowy przystanku 
autobusowego w Żurominie. W 
tym roku zostanie wykonany pro-
jekt. Radni na sesji zaplanowanej 
na 30.12.2020 podejmą decyzję  
w sprawie budżetu na 2021 rok.

EJ

Inwestycje w
2021 roku
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Mistrz Czytelnictwa 2019
18 września 2020 r. odbyło się roz-
danie nagród w naszej bibliotece. 
Laureatki otrzymały dyplomy   
i nagrody za udział w konkursach: 
„Mistrz Czytelnictwa 2019” i „Sle-
eveface - czyli ubierz się w książkę”. 
Serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie i gratulujemy zwyciężczy-
niom.
Mistrzem Czytelnictwa 2019 dla 
Dzieci i Młodzieży została Marika 
Kaźmierczak
Mistrzem Czytelnictwa 2019 dla 
Dorosłych została Pani Halina Koro-
cińska,
Konkurs „Sleeveface - czyli ubierz 
się w książkę” wygrała Martyna Ką-
kolewska

DKK - październik
7 października 2020 r. odbyło się 
kolejne spotkanie DKK. Tym razem 
tematem dyskusji była książka B.A. 
Paris „Za zamkniętymi drzwiami”. 
Autorka przedstawia małżeństwo 
doskonałe. Jack jest przystojnym  
i bogatym prawnikiem, a Grace cza-
rująca i elegancką kobietą. Nie od-
stępują siebie na krok. Wszyscy zna-
my takie pary. Grace nie pracuje, nie 

wychodzi sama z domu, nie posia-
da telefonu i nie odwiedza nikogo 
bez męża. Ma wszystko i twierdzi, że 
jest szczęśliwa. Zaprasza przyjaciół 
do domu, słucha pochwał na temat 
idealnych dań, sylwetki i porządku. 
Niektórzy nazwaliby to prawdziwą 
miłością. Tylko dlaczego nikt nie do-
strzega krat w jej oknach? Dosko-
nałe małżeństwo czy perfekcyjne 
kłamstwo?
Historia opisana w książce napawa 
niepokojem, gdyż nigdy nie wiado-
mo co kryje rzeczywistość. Znako-
mita lektura na jesienne wieczory.

Noc Bibliotek
Tegoroczna, VI edycja Nocy Biblio-
tek odbyła się pod hasłem „Klimat 
na czytanie”. To właśnie teraz, kie-
dy mamy ograniczone możliwości 
uczestniczenia w wielu formach 
kultury i życia społecznego, jest 
doskonały czas na czytanie, które 
daje wsparcie, wytchnienie czy roz-
rywkę. Jednocześnie chce ukierun-
kować Wasze działania na tematy 
związane z troską o klimat oraz do-
brostan ludzi i Ziemi. Biblioteka jest 
miejscem, w którym jest troska o kli-
mat i czas na czytanie. Pani Joanna 

- Dyrektor PMBP w Żurominie oraz 
Pani Monika przeczytały krótkie 
fragmenty książki „Mały Obywatel 
Świata czyli co dzieci mogą robić 
dla innych, dla siebie, dla środowi-
ska” (tekst: Monika Miłowska), któ-
rą biblioteka otrzymała z Fundacji 
CulturelLab do prowadzenia zajęć 
z dziećmi.

Mały Festiwal Filmowy
W dniach 26-27 listopada 2020 r. 
odbył się Mały Festiwal „Ty i Ja” orga-
nizowany po raz trzeci przez Powia-
towo - Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Żurominie oraz Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Żurominie. Festiwal jest 
przedsięwzięciem artystycznym, 
ale ma silny wydźwięk społeczny, 
podejmując zagadnienia ważne dla 
środowiska osób niepełnospraw-
nych i procesu integracji.
Wyświetlone zostały &lmy związane 
z tematyką niepełnosprawności  
i integracji społecznej osób niepeł-
nosprawnych.
Udział wzięli uczniowie z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Żurominie.

Akcja „Mała książka - wielki 
człowiek”
wciąż trwa w naszej bibliotece. 
Zapraszamy dzieci w wieku (3 - 6) 
lat do udziału w projekcie i po Wy-
prawki Czytelnicze razem z rodzi-

cami. Ponadto biblioteka zakupiła 
dużo nowości czytelniczych, audio-
booków, a od stycznia będziemy 
mieli zwiększoną liczbę kodów do 
Legimi. Jest w czym wybierać.

Więcej informacji o wydarze-
niach i propozycjach  biblioteki  
kierowanych  do Państwa moż-
na znaleźć  na stronie interneto-
wej  www.biblioteka-zuromin.
pl oraz  na naszym facebooku. 
Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzin.

Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Żurominie

BIBLIOTEKA
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, prowa-
dzi Dyskusyjne Kluby Książki.
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Wywiad z panią Beatą Sobieraj
W ramach projektu „Epidemi@ kul-
tury” realizowanego przez Żuromiń-
skie Centrum Kultury zrealizowali-
śmy wywiad z panią Beatą Sobieraj, 
instruktorem plastyki w ŻCK. Po-
wodem była wystawa malarstwa 
we Włoszech, na której znalazły się 
3 obrazy namalowane przez panią 
Beatę. Skąd na międzynarodowej 
wystawie znalazły się obrazy twórcy 
z Żuromina? O tym i o innych rze-
czach pani Beata opowiada   
w studio telewizyjnym ŻCK. Nagra-
nie można odnaleźć na facebooku 
Żuromińskiego Centrum Kultury.

Wyposażenie powstającego 
studia telewizyjnego
Żuromińskie Centrum Kultury otrzy-
mało do&nansowanie na realizację 
projektu „Epidemi@ kultury” Fun-
dacja PZU przekazała 12 000 zł na 
wyposażenie powstającego studia 
telewizyjnego. Zakupiono meble, 
ścianki, wykładzinę oraz elementy 
dekoracyjne takie jak sztuczne rośli-
ny do studia. Ze swojej strony ŻCK 
dokonało zakupu sprzętu telewi-
zyjnego do realizacji telewizyjnych. 
Kamery, mikser wizyjny, komputer  
i mikrofony oraz oświetlenie ledo-
we studia to kolejne zakupy służące 
projektowi. Studio już przeszło swo-
ją inaugurację, pierwsze programy 
zostały już nagrane i znajdują się 
kanale Youtube domu kultury.

Remont su&tu sali kinowej
Sala kinowa, mimo że niedawno 
remontowana nadal wymaga inter-
wencji w swoją przestrzeń. Zmiany 
tym razem powinny dotyczyć su-
&tu, który jest pokryty eternitem. 
Materiał, którego w zasadzie nie 
powinno już dawno być w prze-
strzeni publicznej nadal zalega na 
su&cie, mimo że w oryginalnym 
projekcie sali znajduje się płyta 
dźwiękochłonna- to wykonawcy 

pokryli poszycie su&tu eternitem. 
Po raz czwarty złożony został wnio-
sek o do&nansowanie remontu  
w ramach programu „Infrastruktu-
ra domów kultury” z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Poprzednie, mimo że wysoko 
oceniane nie znajdowały wsparcia 
&nansowego. Miejmy nadzieję, że 
tym razem skromne 120 000 zł zo-
stanie wysupłane z kasy MKiDN  
i tra& do Żuromińskiego Centrum 
Kultury.

Fotele kinowe
Żuromińskie Centrum Kultury 
sprzedaje używane fotele kinowe. 
Po zmianach na sali kinowej pozo-
stało ponad 170 czerwonych foteli 
kinowych, które mogą się jeszcze 
komuś przydać. Jest to nie lada oka-
zja, ponieważ można je nabyć  w 
cenie 20 zł za sztukę. Jednak trzeba 
nabyć cały komplet wystawiony do 
sprzedaży. Fotele mogą posłużyć w 
hali sportowej, sali widowiskowej 
czy na sali konferencyjnej. Ich stan 
i cena stanowczo zachęcają do na-
bycia.

Czerwone serduszko
Oczekiwane przez mieszkańców 
czerwone serduszko stanęło przy 
Żuromińskim Centrum Kultury. 
Serduszko służy do zbiórki nakrę-
tek, które są chętnie odbierane jako 
cenny materiał wtórny. Jakie zakręt-

ki zbierać? Wszystkie te, które są pla-
stikowe. Byle były przez nas oczysz-
czone i pozbawione tekturowych, 
plastikowych czy metalowych 
elementów – niektóre zakrętki je 
posiadają, np. te od ketchupu czy 
po kawie w słoiku. Metal może się 
znajdować także w zakrętkach pły-
nów do spryskiwania. Nakrętki nie 
mogą mieć też etykiet, cen. Zbiera-
my zatem zakrętki z plastikowych 
butelek, zakrętki po nabiale czy 
soku w kartonie, różnego rodzaju 
nakrętki po kosmetykach, płynach 
do prania, płukania czy innych środ-
kach czyszczących. Nadają się także 
pojemniki po Kinder Niespodzian-
kach czy plastikowe dozowniki. Na 
pewno możemy zbierać plastikowe 
zakrętki oznaczone często w trój-
kącie literami: PP, PE, LDPE, HDPE, 
PE-HD, PE-LD. Mogą też posiadać 
znak trójkącika ze strzałek z wpisa-
ną liczbą 2, 4, 5, 02, 04, 05. Nawet 
jeśli nie mamy pewności, czy jakaś 
nakrętka się nadaje, lepiej ją za-
chować, niż wyrzucać – zostanie 
ona odpowiednio zaszeregowana 
podczas sortowania. Te, które nie 
nadają się do recyklingu, stanowią 
zazwyczaj niewielki ułamek zanie-
czyszczeń całej partii materiału. Nie 
można natomiast do plastikowych 
nakrętek dorzucać metalowych 
kapsli, baterii czy innych elemen-
tów, by zwiększyć ciężar zebranego 
materiału. To nie wniesie niczego 
pożytecznego do zbiórki, może jej 
jedynie zaszkodzić. Zbierane przez 
nas zakrętki najlepiej przekazywać 
do fundacji, organizacji, &rm, które 
biorą udział w zorganizowanych 
akcjach zbiórek na konkretny cel. 
Organizacje magazynują zakrętki, 
zbierając nawet do kilkudziesięciu 
ton. Wolontariusze je segregują, 
ważą i przekazują &rmie recyklin-
gowej. Ta przelewa na konto np. 
fundacji i konkretnej zbiórki rów-
nowartość &nansową za dostarczo-
ne zakrętki. Za te pieniądze mogą 
być zakupione wózki inwalidzkie, 
protezy czy innego rodzaju sprzęt 
rehabilitacyjny. Następnie zakrętki 
przetwarzane są na granulat, z któ-
rego mogą powstać np. kolejne za-
krętki, torby, doniczki, obudowy do 
komputerów, opakowania, łopaty 
do śniegu i wiele innych użytecz-
nych przedmiotów. Nakrętki zbiera 
się na różne cele. Najczęściej jest to 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy 
wózka inwalidzkiego. Są także orga-
nizacje, które zbierają na pomoc dla 
zwierząt  w schroniskach. Zbierają 
też hospicja na pomoc dla swoich 
pacjentów. Zawsze warto upewnić 

się, na co będą przeznaczone środki 
z zakrętek, które zbieramy i w jaki 
sposób dana organizacja przepro-
wadza zbiórkę. Cena za kilogram za-
krętek może kształtować się bardzo 
różnie, zazwyczaj może to być w 
przedziale od 40 do 80 groszy. Śred-
nio na 1 kg zakrętek potrzeba 425 
sztuk tych najpopularniejszych, np. 
po wodzie mineralnej i powszech-
nie znanych napojach gazowanych. 
Pozostałe zakrętki liczone są w inny 
sposób, ale także są cenne. Cena 
za tonę nakrętek może więc kształ-
tować się w przedziale 400-800 zł. 
Aby uzbierać na wózek – aktywny 
lub elektryczny – potrzeba więc od 
kilkunastu do kilkudziesięciu ton 
zakrętek. Oprócz realnej pomocy, 
np. osobom z niepełnosprawnością 
w zakupie wózka, zbieranie nakrę-
tek ma także ważny wymiar ekolo-
giczny. Dzięki temu możemy uczyć 
dzieci segregacji odpadów, mamy 
wpływ na mniejszą ilość śmieci 
na wysypiskach. Zmniejsza się też 
zużycie surowców potrzebnych 
do wyprodukowania plastików, 
na rzecz wykorzystania surowców 
wtórnych z odpadów.

Kto może zbierać zakrętki? Każ-
dy. Jest wiele punktów, np. szkoły, 
przedszkola, organizacje pozarzą-
dowe, &rmy, banki, biblioteki, skle-
py, szpitale, które zbierają nakrętki. 
Możemy zbierać je w domu, a po 
zgromadzeniu większej ilości oddać 
je do takiego miejsca zbiórki. Warto 
sprawdzić, na jaki cel zbiera dana 
instytucja i komu w ten sposób po-
możemy. To proste i niekosztowne 
rozwiązanie. W internecie na pew-
no znajdziemy miejsce w pobliżu 
miejsca naszego zamieszkania, do 
którego będziemy mogli przy okazji 
zanosić zebrane zakrętki. Czasami 
niekoniecznie potrzebny jest inter-
net – wystarczy mieć oczy szeroko 
otwarte, w różnych instytucjach, 
np. bibliotekach, wiszą ogłoszenia 
o zbieraniu nakrętek, wraz z celem 
zbiórki.

ŻCK

Z życia Żuromińskiego Centrum Kultury
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Stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce

Stypendia otrzymali:

1. Gniadkowski Mateusz - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
2. Przywitowska Aleksandra - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
3. Lorkowska Łucja - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
4. Mazurowski Michał - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
5. Nadratowska Paulina - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
6. Orkwiszewska Julia - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
7. Lewiński Adam - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
8. Piekarska Aleksandra - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
9. Szymańska Wiktoria - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
10. Fall Amelia - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
11. Klimkowski Mikołaj - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
12. Maruszewski Wiktor - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
13. Cichoń Aleksandra - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
14. Słomczewski Kacper - Sz. Podst. w Będzyminie
15. Czapliński Konrad - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
16. Gąsiorowska Gabriela - Sz. Podst. w Chamsku
17. Grzywińska Dominika - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
18. Kiszelewska Dominika - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
19. Bogacka Maria - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
20. Kąkolewska Martyna - Sz. Podst. w Raczynach
21. Sadowska Maria - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
22. Świątek Tomasz - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
23. Zybert Amelia - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
24. Pudlak Tomasz - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
25. Gosik Jakub - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie

Fot. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Żuromińskim Centrum 

23 października zostały wręczone stypendia za osiągnięcia w nauce 
w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku stypendia zostały przyzna-
ne dla 38 uczniów szkół z terenu gminy i miasta Żuromin. Gratulu-
jemy wszystkim tegorocznym stypendystom i życzymy dalszych 
sukcesów!

Fot. Nauczyciele otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 nauczycieli otrzymało w tym 
roku nagrody od Burmistrz Gmi-

ny i Miasta Żuromin Anety Goliat 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uroczyste wręczenie nagród odby-
ło się 14 października w    

Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin..
EJ

Nagrodzeni to:

1. Marcin Dobies – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie
2. Barbara Czarnecka – Szkoła Podstawowa w Będzyminie
3. Joanna Pawlicka – Szkoła Podstawowa w Raczynach
4. Danuta Grażyna Antosiak – Szkoła Podstawowa w Poniatowie
5. Magdalena Bielikowicz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie
6. Ewa Łyczek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie
7. Beata Ogrodowczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie
8. Barbara Maria Czerwińska  – Szkoła Podstawowa w Chamsku 
9. Aneta Otrembska – Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym
10. Ilona Szczech – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie
11. Piotr Wojtczyk – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie
12. Anna Sokołowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

Burmistrz nagrodziła 
nauczycieli

26. Wnuk Paweł - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
27. Gwardziński Kacper Hubert - Sz. Podst. w Poniatowie
28. Filipska Wiktoria - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
29. Kalinowski Łukasz - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
30. Grablewska Natalia - Sz. Podst. w Będzyminie
31. Aniszewska Alicja - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
32. Antoszewska Agata - Sz. Podst. w Poniatowie
33. Aniszewska Julia - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
34. Gutowski Jakub - Sz. Podst. Nr 1 w Żurominie
35. Sosnowska Julia - Sz. Podst. w Będzyminie
36. Antoszewski Bartosz - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
37. Kaczmarczyk Natasza - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie
38. Gąsiorowska Gabriela - Sz. Podst. Nr 2 w Żurominie

Warsztaty dla organizacji
pozarządowych

23 września w Urzędzie Gminy  
i Miasta Żuromin odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Jednym  z 
celów warsztatów było wyposa-
żenie uczestników w umiejętność 
używania nowoczesnych narzędzi 
wspomagających komunikację 
oraz zwiększenie świadomości do-

tyczącej procesu komunikowania 
się. Prowadzącym spotkanie był 
Paweł Pyrzyński. Organizatorem 
warsztatów był Urząd Gminy i Mia-
sta Żuromin i Mazowiecki Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej  
w Ciechanowie.

EJ
Fot. Spotkanie na warsztatach organizacji pozarządowych
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PROFILAKTYKA
ZALECENIA DLA ZDROWIEJĄCYCH RODZIN 

OSÓB UZALEŻNIONYCH

Jesteś tu, ponieważ alkohol lub inne środki psychoaktywne niszczą życie 
Twoje i Twojej rodziny. Bez względu na to, czy Twój bliski nadal pije (zaży-
wa), czy też podjął leczenie i trwa w abstynencji, Twój dom powinien stać 
się miejscem wolnym od alkoholu, a Ty osobą świadomą, która w żaden 
sposób nie wspiera uzależnienia bliskiej osoby.

 Dlatego:

1. Nie pijesz alkoholu, nie poprawiasz sobie nastroju innymi środ-
kami chemicznymi, np. tabletkami itp.

2. Nie traktujesz alkoholu jak lekarstwa.

3. Nie trzymasz alkoholu w domu.

4. Nie kupujesz alkoholu swojemu alkoholikowi, ani nie pijesz ra-
zem z nim.

5. Nie zgadzasz się, by ktokolwiek pił w Twoim domu alkohol.

6. Nie urządzasz przyjęć i spotkań rodzinnych przy alkoholu.

7. Nie przyjmujesz w swoim domu nietrzeźwych osób.

8. Nie kupujesz innym alkoholu jako prezentu, „dowodu wdzięcz-
ności” itp.

9. Nie przyjmujesz od nikogo alkoholu.

10. Nie chodzisz na spotkanie, w czasie których podawany jest al-
kohol.

11. Nie przechowujesz żadnych pamiątek kojarzących się z alko-
holem i piciem (butelki, puszki, kieliszki, reklamówki z nadru-
kiem napojów alkoholowych itp.)

12. Nie uczestniczysz w składkach na prezenty alkoholowe.

Jasno i otwarcie informuj znajomych, że w Twoim domu nie ma miejsca 
dla alkoholu. Jeśli pytają o powód, możesz odpowiedzieć, że dla Ciebie 
alkohol nie jest synonimem zabawy lecz dramatu lub po prostu odwołaj 
się do własnej decyzji „Tak postanowiłam/em”.

PAMIĘTAJ:

Alkohol nie jest napojem, ale związkiem chemicznym (alkohol etylowy, 
etanol C2H5OH), obecnym w różnych stężeniach w piwie (4,5–7 %), winie 
(10–15 %), wódce (42–45 %).

Alkohol etylowy występuje też:

w słodyczach (np. cukierki Kapitańskie, kukułki itp., większość 
tortów jest alkoholizowana),

w kosmetykach i środkach czystości,

w płynnych lekach ziołowych jako konserwant, np.: Melissana 
Klosterfrau, Amol, krople żołądkowe, nasercowe itp., syropy od 
kaszlu i inne.

a więc...

nie używasz i nie trzymasz w domu wyżej wymienionych produktów, a 
kupując czytasz etykietki zawierające skład chemiczny.

PORADY DLA CZŁONKÓW RODZIN
OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

1.  Nie musisz dłużej uciekać od choroby. Zacznij uczyć się faktów 
dotyczących uzależnienia.

2. Nie musisz dłużej obwiniać osoby nadużywającej alkoholu za 
swoje życie. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach, 
to dzięki nim możesz się podnieść lub załamać.

3. Nie musisz dłużej kontrolować picia bliskiej Ci osoby. Dowiedz 
się o dobry program leczniczy i zacznij zachęcać ja do leczenia.

4. Nie musisz dłużej przychodzić „z pomocą” osobie nadużywa-
jącej alkoholu. Zacznij pozwalać jej na cierpienie i ponoszenie 
odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z picia.

5. Nie musisz dłużej krążyć wokół powodów picia. Skieruj uwagę 
na siebie, staraj się wracać do wzorów normalnego życia.

6. Nie musisz dłużej grozić. Zacznij mówić to, co myślisz i robić to, 
co mówisz.

7. Nie musisz dłużej przyjmować ani wyłudzać obietnic. Odrzucaj 
je i nie opieraj na nich swoich planów życiowych.

8. Nie musisz dłużej ukrywać faktu, że szukasz pomocy. Zacznij 
otwarcie mówić o tym.

9. Nie musisz dłużej narzekać, oburzać się, gderać, wygłaszać 
kazań ani się przymilać. Zacznij rzeczowo informować osobę 
nadużywającą alkohol o jej niewłaściwym postępowaniu. Po-
traktuj ją jak osobę dorosłą.

10. Nie musisz dłużej pozwalać na atakowanie Ciebie i Twoich 
dzieci. Zacznij   ochraniać siebie, poszukaj sojuszników, odrzuć 
tajemnicę.

11. Nie musisz być marionetką. Zacznij istnieć osobno.

FAZY PRZEKSZTAŁCANIA SIĘ RODZINY W RO-
DZINĘ ALKOHOLOWĄ

I FAZA
INCYDENTY PICIA – pojawianie się pierwszych napięć w układzie 
małżeńskim;

II FAZA
NARASTANIE IZLOACJI – warstwa izolacji między członkami rodziny 
narasta;

III FAZA
ZAŁAMYWANIE SIĘ PRÓB KONTROLI – próby kontroli picia załamują 
się, pogłębia się degradacja rodziny, rozpadają się złudzenia człon-
ków rodziny, że alkoholi zapanuje nad sytuacją, pojawiają się zacho-
wania pozorujące normalność;

IV FAZA
PRZEJMOWANIE FUNKCJI WIODĄCYCH W RODZINIE – zwykle żona 
przejmuje funkcje kierownicze w życiu rodzinnym, przejmuje opie-
kę nad rodziną, stabilizacja życia rodzinnego odbywa się na innych 
zasadach – faza trwająca czasami latami;

V FAZA
PRÓBY SEPARACJI – żona podejmuje kroki rozwodowe, próbuje 
budować życie obok alkoholika z nadzieją, że może te kroki jeszcze 
coś zmienią;

VI FAZA
UKŁADANIE ŻYCIA BEZ ALKOHOLIKA – rodzina podejmuje życie na 
własny rachunek, z własnymi planami i poczuciem, iż życie z alko-
holikiem jest niemożliwie;

VII FAZA
LECZĄCY SIĘ ALKOHOLIK ZACZYNA BUDOWAĆ ŻYCIE NA NOWO – 
alkoholik w terapii uczy się życia w trzeźwości, uczy się życia rodzin-
nego, jak łagodzić cierpienia członków rodziny;
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Park Miejski
Burmistrza Józefa Kaźmierskiego

Park Miejski w Żurominie ma na-
zwę. Zgodnie z Uchwałą Rady Miej-
skiej w Żurominie z dnia 5 mara 
2020r. park nosi nazwę “Park Miejski 
Burmistrza Józefa Kaźmierskiego”. 
O nadanie takiej właśnie nazwy 
parkowi wnioskowali krewni pierw-
szego burmistrza Żuromina. Józef 
Kaźmierski (1887 – 1932) urodził się 
w rodzinie żuromińskich rolników. 
Po ukończeniu seminarium na-
uczycielskiego pracował w szkole. 
Angażował się w życie publiczne, 
był w kręgu osób zabiegających o 
przywrócenie Żurominowi praw 
miejskich. Był pierwszym burmi-
strzem Żuromina po odzyskaniu 
praw miejskich w 1925 roku. Słynął 
z wkładu, jaki włożył w rozwój mia-
steczka. Podczas dwóch kadencji 

burmistrza Józefa Kaźmierskiego 
przeprowadzono w mieście sze-
reg robót drogowych. Żwir i piasek 
zwożono z „gór” pod Poniatowem . 
W tym celu uruchomiono specjalną 
kolejkę, której tory kończyły się koło 
kościoła. Wagoniki były początkowo 
ciągnięte przez konie, potem służy-
ła do tego „maszyna”. Dzięki niemu 
błotnisty rynek został utwardzony, a 
Żuromin się rozwijał. Wybudowano 
rzeźnię i rozpoczęto budowę nowej 
szkoły. Józef Kaźmierski zmarł w 
wieku 45 lat, pod koniec 1932 roku. 
Przyczyną śmierci było prawdopo-
dobnie zakażenie organizmu. Jest 
pochowany na cmentarzu para&al-
nym w Żurominie.
Na początku listopada na budynku 
Żuromińskiego Centrum Kultury 

został umieszczony napis z nazwą 
Parku Miejskiego. Ze względu na sy-
tuację epidemiczną, nie odbędą się 
uroczystości związane z nadaniem 
nazwy. Napis powstał dzięki spon-

sorom: &rmie Drewex Zbigniew Za-
górski i &rmie Marco Polo Marta  
i Dariusz Kamińscy. Bardzo dzięku-
jemy za wsparcie!

EJ

Fot. Nazwę Parku umieszczono na budynku Żuromińskiego Centrum Kultury

Zakończyła się przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Żurominie. Droga ta 
stanowi dojazd do Żuromińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej.
W ramach inwestycji powstała ka-
nalizacja deszczowa, chodnik, ścież-
ka pieszo – rowerowa i droga asfal-
towa o długości ok pół kilometra.
Koszt inwestycji to 1 464 350,50zł.
Na przebudowę ulicy Strzeleckiej  

w Żurominie Gmina i Miasto Żuro-
min otrzymała do&nansowanie z 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 815 
059,35zł, z miejskiej kasy na inwe-
stycje przeznaczono 649 291,15 zł.

EJ

Zakończyła się przebudowa
ulicy Strzeleckiej

Burmistrz Aneta Goliat we wrześniu 
spotkała się z przedstawicielami 
Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W spotka-
niu wzięli udział Prezes Zarządu 
Zbigniew Targowski, Wiceprezes 
Zarządu Grzegorz Kłoczko i Dyrek-
tor Departamentu Infrastruktury 
Strefy Krzysztof Gąsior. Głównym 
tematem spotkania była współpra-

ca z potencjalnymi inwestorami na 
żuromińskich terenach inwestycyj-
nych należących do Warmińsko – 
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej oraz omówienie wspólnych 
działań mających na celu zachęce-
nie przedsiębiorców do realizacji 
inwestycji na terenie Żuromina.

EJ

Fot. Spotkanie w sprawie Terenów Inwestycyjnych.

Spotkanie w
sprawie inwestycji

Fot. Spotkanie w sprawie Terenów Inwestycyjnych.

115 tys. dla szkół
Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 
ze środków rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej, kwotę 
115 000 zł. Kwota została przyzna-
na z tytułu do&nansowania wypo-
sażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przy-
rodniczych dla Szkoły Podstawowej 
w Będzyminie w kwocie 75 tys.  
i  Szkoły Podstawowej   
w Poniatowie w wysokości 40 tys.

EJ


