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Przemoc narusza podstawowe 
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W obecnej kadencji 
jednym z głównych 
zadań oczekiwa-
nych przez miesz-

kańców Gminy i Miasta Żuromin, 
jest stworzenie planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla tere-
nów wiejskich. Pozwoliłoby to na 
uregulowanie między innymi reali-
zacji uciążliwych inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na śro-
dowisko. W życie weszły już pierwsze 

trzy plany przygotowane przez Anetę 
Goliat – Burmistrz  Gminy i Miasta 
Żuromin i zatwierdzone przez Radę 
Miejską w Żurominie. Dotyczą one  
miejscowości: Dąbrowice, Rzęża-
wy, Wiadrowo i Dąbrowa. 6 czerw-
ca br. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 
opublikowany został także czwarty 
plan dla miejscowości: Młudzyn, 
Stare Nadratowo, Rozwozin, Sa-
dowo, Wólka Kliczewska oraz dla 

części miejscowości: Będzymin, 
Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo 
Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe 
Nadratowo, Raczyny, Tadajówka. 
W Urzędzie Gminy i Miasta Żu-
romin trwają intensywne prace nad 

zakończeniem procedury wpro-
wadzania planów zagospodarowa-
nia dla miejscowości: Poniatowo, 
Chamsk, Brudnice, Franciszkowo, 
Olszewo i Cierpigórz.

UGiM Żuromin

Tak uroczyście, wierszem  eme-
rytowanego nauczyciela z Kucz-
borka Osady, pani dyrektor Jo-
anna Rakoczy powitała Jacka 
Fedorowicza w progach Powiatowo 
– Miejskiej Biblioteki publicznej w 
Żurominie. Spotkanie zorganizo-
wane w ramach działającego przy 
bibliotece Dyskusyjnego Klubu 
Książki przyciągnęło wiele osób. 
Gościliśmy słuchaczy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żurominie, Klu-
bów Seniora w Kuczborku Osadzie  
i w Żurominie, czytelników biblio-
teki.
Na spotkaniu Jacek Fedorowicz 
z humorem opowiadał o swo-
im życiu – dzieciństwie, czasach 
studenckich oraz zawodowych  
– w teatrze, radiu i telewizji. Zdra-
dził kilka szczegółów z życia osobi-
stego. Wyjawił między innymi spo-
sób, którego użył, by zdobyć serce 

swojej żony. Wyrażał swoją niechęć 
do komunizmu, przez którą w la-
tach istnienia PRL-u musiał kamu-
flować swoją twórczość, między in-
nymi w zabawnych opowiadaniach, 
przez co sprawiały one wrażenie, że 
niczego nie krytykują. Nie zabrakło 
dobrego żartu i anegdot.

Pan Jacek opowiedział o kuli-
sach powstania  wydanej za gra-
nicą  książki, „Dziełka wybrane”, 
jak również polecał zebranym 
swoje książki „Ja jako wykopali-
sko” i „ Będąc kolegą kierowni-
kiem”. Zgromadzona publiczność 
z ogromnym zainteresowaniem wy-
słuchała opowieści naszego gościa, 
brawami nagradzała prezentowane 
pełne humoru jego felietony. Na 
koniec były autografy i pamiątko-
we zdjęcia. 

WydaWca:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
Plac Józefa Piłsudskiego 3, 

09-300 Żuromin
tel. 23 657 25 58

RedakcJa: 
UGiM Żuromin, 

Żuromińskie centrum kultury
Plac Piłsudskiego 27

09-300 Żuromin 
tel. 23 657 27 99

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych,

zastrzega sobie prawo ich 
redagowania i skracania.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedruk, reprodukcja na każdych
obszarach eksploatacji tylko za

pisemną zgodą wydawcy.

Powitanie mistrza Jacka
A czy wiecie moi mili kogo będziemy gościli?

Bo jak plakat miejski głosił,
Na spotkanie nas zaprosił mistrz satyry i humoru,

Pełen życia i wigoru.
Moi drodzy, wszyscy wiecie – Satyrycy są na świecie ! 

Już za chwilę tu wystąpi,
Niech publiczność braw nie skąpi! 

Bo jak zwą go wielbicielki
„Jacek Federowicz Wielki”
Zna go Polska i wy znacie.

Wiem, ze wszyscy go kochacie,
Bo on świeci dekad wiele – w świątek, piątek i niedzielę.

Panie Jacku, mistrzu drogi !
Przekroczyłeś nasze progi,

Więc rozbawiaj tu zebranych,
Szczerze w Tobie zakochanych!

Świeć nam długo, świeć bez końca
Blaskiem sławy, blaskiem słońca!

Spotkanie autorskie 
z Jackiem Fedorowiczem

Pierwsze plany zagospodarowania przestrzennego już są!

Powiatowo-Miejska
Biblioteka Publiczna w Żurominie
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ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta żuromin 
dotyczące Punktu  Selektywnego  zbierania  odpadów  Komunalnych

Godziny otwarcia:
- Poniedziałek – 7:00 – 15:00
- Wtorek  – 9:00 – 17:00
- Środa   – 7:00 – 15:00
- Czwartek – 9:00 – 17:00
- Piątek  – 7:00 – 15:00
- Sobota  – 9:00 – 12:00

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
1. papier,
2. tworzywa sztuczne,
3. szkło,
4. opakowania wielomateriałowe,
5. przeterminowane leki i chemikalia,
6. zużyte baterie i akumulatory,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9. zużyte opony,
10. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komu 
 nalne - z drobnych remontów w gospodarstwach domowych –   
 w ilości 500 kg na gospodarstwo domowe/ na rok.

W PSZOK nie są przyjmowane:
•	 zmieszane	odpady	komunalne,
•	 odpady	zawierające	azbest	(eternit),
•	 materiały	izolacyjne:	styropian,	wełna	mineralna,	papa,
•	 szyby	samochodowe,
•	 części	samochodowe	(zderzaki,	reflektory,	siedzenia,	elementy	 
	 silników,	przekładki,	felgi,	karoserie	i	ich	części,	rury	wydechowe	itp.),
•	 odpady	niebezpieczne	bez	możliwości	wiarygodnej	identyfikacji	(brak	 
	 etykiet),
•	 odpady	w	opakowaniach	cieknących,
•	 odpady	w	ilościach	wskazujących	na	to,	iż	pochodzą	z	działalności	 
	 gospodarczej	–	wszelkie	odpady	w	ilościach	masowych,
•	 wszystkie	odpady	wskazujące	na	źródło	pochodzenia	inne	niż	z	 
	 gospodarstwa	domowego	(np.	chemikalia	nietypowe	dla	prac	 
	 domowych),
•	 odpady	od	podmiotów	prowadzących	działalność	gospodarczą,
•	 odpady	nieprawidłowo	zabezpieczone	lub	zanieczyszczone	w	sposób	 
	 uniemożliwiający	klasyfikację	odpadów	zgodnie	z	Rozporządzeniem			
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu   
	 odpadów	(Dz.	U.2014r.	poz.	1923).

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w miejscowości Brudnice (działka nr 36 – teren 
składowiska) dostępny jest dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin. 

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane SELEKTYWNIE pochodzące z gospodarstw domowych oraz dostarczone 
w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. Odpady przyjmowane są NIEODPŁATNIE po udokumentowaniu zamieszkania 

na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
/-/ aneta Goliat

SPonSoRzy BieGU SzlakieM
WiatRakóW zieMi ŻURoMińSkieJ

PGe – Michał kucaj
Hot-Slat – Paweł Rupiński
toMeX – tomasz Borkowski

Bank Spółdzielczy
teRRazzo – Monika zagórska
dReWeX – zbigniew zagórski
doM – zbigniew kwiatkowski

aGRo-MaX – Marek Pstrągowski
FaRMa – Władysław Śliwiński & cezary dobies

PRodMaX
inteR GUM – Paweł Gosik

Geo-aRt – dariusz kluskiewicz & arkadiusz Sitarski
Sad-BUd – Sebastian Sadowski

Piotr Siudziński
oRion – Robert Rochoń

conStRUctoR – Michał Janusz
Mariusz drążewski

eko-doM zbigniew Gołębiewski
Żuromińskie zakłady komunalne
aGGSport – Sylwia Retkowska

k.zielińscy (Piekarnia)
Samodzielny Publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

ldM
iGa-dRUk

kurier Żuromiński
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żurominki 2017
Po raz pierwszy odbył się przegląd 
piosenki zorganizowany dla mło-
dych wykonawców. 27 piosenkarzy 
stanęło do rywalizacji w I Festiwalu 
Wokalnym Żurominki 2017.
Grand Prix festiwalu zdobył uczeń 
Zespołu Placówek Oświatowych 
z Bieżunia Krystian Staniszewski. 
Zachwycił swoim występem nie tyl-
ko jury, ale i publiczność. Poziom 
inauguracyjnego festiwalu jury w 
sposób jednoznaczny określiło jako 
bardzo wysoki.
Wokalistów oceniali muzycy z re-
gionu: Jolanta Lipińska – pedagog, 
muzyk i animator kulturalny, Iwo-
na Siwiec – pedagog, nauczyciel 
muzyki, instruktor nauki gry na 
skrzypcach oraz Sławomir Rutkow-
ski – dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Działdowie.
Nagrody dla najlepszych ufundo-
wało Żuromińskie Centrum Kultu-
ry. Festiwal jest wkomponowany w 
obchody 250 – lecia nadania praw 
miejskich Żurominowi.

Kolejna edycja Konfrontacji 
Tanecznych Piruet na scenie żCK
W tegorocznej edycji można było 
zobaczyć uczestników 11 grup ta-
necznych. Wśród porywających ryt-
mów i zachwycających układów ta-
necznych bacznie obserwowanych 
przez jury w osobach Adriana Ko-
walskiego, Beaty Cimochowskiej 
oraz Marty Kwiatkowskiej wyło-
nieni zostali laureaci przeglądu.
Kategoria soliści:
I miejsce – Katarzyna Cichowska
wyróżnienie – Ola Siek
wyróżnienie – Patrycja Osiecka
wyróżnienie – Amelia Latosiewicz
Kategoria wiekowa 6 – 10 lat
I miejsce dla zespołu – GOLD 3
II miejsce dla zespołu – 
DRESZCZ
III miejsce dla zespołu – GOLD 4
wyróżnienie - DRESZCZ

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat
I miejsce dla zespołu – GOLD 2
II miejsce dla zespołu – BIG 
STARS
III miejsce dla zespołu – KRO-
PELKI 
wyróżnienie – GOLD 2
Kategoria wiekowa 14 – 16 lat
I miejsce dla zespołu – GOLD 1 
II miejsce dla zespołu – DREAM 
DANCE
wyróżnienie – GOLD 1

Jury oraz organizatorzy dzięku-
ją instruktorom, nauczycielom, 
opiekunom oraz wykonawcom za 
wkład pracy w przygotowanie nie-
banalnych, o wysokim poziomie ar-
tystycznym prezentacji tanecznych 
i pomysłowy dobór kostiumów.

dzień Matki
Żuromińskie Centrum Kultury 
wspólnie ze Szkołą Tańca Art Dan-
ce oraz Szkołą Muzyczną zorgani-
zowało niezwykły koncert z okazji 
Dnia Matki. W piękną słoneczną 
niedzielę na plenerowej scenie 
swoje umiejętności zaprezentowali 
uczniowie II stopnia  Szkoły Mu-
zycznej w Sierpcu oraz uczniowie I 
stopnia Szkoły Muzycznej w Żuro-
minie. Poza tym odbył się również 
pokaz tańca zaprezentowany przez 
dzieci uczęszczające do szkoły 
tańca „Art Dance”. Na scenie nie 
mogło zabraknąć „Roztańczonych 
Nutek” i legendarnej już grupy 
tanecznej „Jagódki”. Pogoda dopi-
sałą rewelacyjnie- słoneczna i miła 
niedziela zaowocowała wspaniałym 
nastrojem.

MDM
Młodzieżowy Dzień Miasta to 
kolejna nowa inicjatywa Żu-
romińskiego Centrum Kultury 
w połączeniu z Młodzieżową Radą 
Miasta, Urzędem Miasta oraz Żu-
romińskim Klubem Wolontariatu. 
W bardzo zróżnicowanym bloku 
imprez, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Animacje dla dzieci, rycerz 
Jacko, szczudlarze, pokazy MMA, 
wizyta klubu motocyklowego 
oraz wiele innych atrakcji zostało 
uwieńczone Nocą DJ- ów, która 
trwała do godziny 2 w nocy. Ta 11 
godzinna impreza pokazała jakim 
ogromnym potencjałem dysponują 
połączone siły organizatorów oraz 
przyniosła wiele satysfakcji dla 

uczestników.

Mężczyzna idealny
Rewelacyjny spektakl w gwiazdor-
skiej obsadzie można było zobaczyć 
4 czerwca w Żuromińskim Centrum 
Kultury. Na scenie pojawił się Jacek 
Kawalec, Andrzej Beya – Zaborski, 
Ewa Lorska oraz Artur Dziurman. 
Porywająca komedia p.t. “Mężczy-
zna idealny” okazała się źródłem 
nieustającego śmiechu dla widzów, 
którzy zdecydowali się wstąpić na 
spektakl. Znane twarze będą gościć 
na żuromińskiej scenie częściej, 
ponieważ kolejny spektakl z feno-
menalną obsadą jest zapowiadany 
na listopad bieżącego roku. Tym 
razem proponowana jest również 
komedia sytuacyjna p.t. “Przebój 
sezonu” Już dziś zapraszamy.

Janusz Kuklewicz

Kultura

ŻCK w Radio 7
każdy czwartek

godz.  22:22
oraz niedziela  

godz. 9:30

z żyCia żUroMińSKieGo CenTrUM KUlTUry

Spektakl „Mężczyzna Idealny”

Dzień Matki

Laureat Grand Prix 
festiwalu 

Krystian Staniszewski

Modzieżowy Dzień Miasta
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PRZEMOCY POWIEDZ STOP! 
Miejski zespół interdyscyplinarny

Przemoc narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia a także poszanowania godności osobistej. Prowadzi także 
do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci lub osoby niepełnosprawne. Każda z ofiar przemocy oczekuje 
i potrzebuje pomocy w różnych jej formach. Szczególnie ważne jest wsparcie psychologiczne oraz prawne. niejednokrotnie też bywa potrzeba 

udzielania dodatkowego wsparcia na gruncie socjalnym, materialnym czy też medycznym.

Nowelizacja ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie 
nałożyła na samorządy nowe 

obowiązki w szczególności:
- opracowania i realizacji gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemo-
cy domowej;
- prowadzenie poradnictwa i interwen-
cji w zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, w szczególności poprzez 
działania edukacyjne służące wzmoc-
nieniu opiekuńczych i wychowawczych 
kompetencji rodziców w rodzinach do-
tkniętych przemocą. 
W celu realizacji zadań ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 
Gminie Żuromin powstał Miejski Ze-
spół Interdyscyplinarny, który od 1 lute-
go 2017 r. rozpoczął kolejną trzyletnią 
kadencję.    
Zespół Interdyscyplinarny to grupa 
specjalistów z różnych instytucji, łą-
cząca swoją wiedzę, umiejętności oraz 
możliwości wynikające z kompetencji 
instytucji, którą reprezentują, podejmu-
jąca współpracę i skoordynowane dzia-
łania mające na celu niesienie pomocy 
osobom krzywdzonym oraz przeciw-
działanie zjawisku przemocy na terenie 
Gminy i Miasta. Członkowie Miej-
skiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
działają na podstawie aktów prawnych 
oraz porozumień zawartych pomiędzy 
Burmistrzem Gminy i Miasta Żuromin 
a różnymi podmiotami, których przed-
stawiciele powołani zostali do Zespołu, 
w celu realizacji zadań wynikających z 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. Członkowie Miejskiego Ze-
społu Interdyscyplinarnego wykonują 
zadania w ramach obowiązków zawo-
dowych i służbowych lub społecznie. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Ze-
społu zapewnia Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Żurominie.
 
Celami Miejskiego Zespołu Interdy-
scyplinarnego jest:
1. pomoc osobom, rodzinom, grupom  
 problemowym i środowiskom 
 dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich  
 problemów;
2. efektywne podejmowanie działań  

 pomocowych i interwencyjnych  
 w momencie zaistniałego problemu;
3. współdziałanie z innymi podmitami  
 przy rozwiązywaniu problemów 
 i przeciwdziałaniu przemocy  
 w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji  
 o instytucjach, osobach i możliwo- 
 ściach udzielenia pomocy w środo- 
 wisku lokalnym.

Cele Miejskiego Zespołu Interdyscypli-
narnego realizowane są poprzez:
1. ocenę sytuacji problemowej osoby  
 indywidualnej, rodziny, grup proble 
 mowych lub środowiska znajdują- 
 cych się w sytuacji kryzysowej  
 i wypracowanie sposobu postę  
 powania, który będzie miał na celu  
 przywrócenie integralności rodziny 
 bądź środowiska oraz możliwości  
 realizowania ich funkcji, oraz  
 podejmowanie działań w tym celu  
 przewidzianych przepisami prawa;
2. udzielanie pomocy, a w zależności  
 od potrzeb, poradnictwa socjalne- 
 go, prawnego, psychologicznego  
 osobom, rodzinom, grupom  
 problemowym i środowisku, które  
 mają trudności lub  wskazują po- 
 trzebę wsparcia w rozwiązaniu  
 swoich problemów;
3. podejmowanie interwencji w przy-
 padku przemocy domowej i urucha-
 mianie procedur mających na celu  
 jej powstrzymanie;
4. udzielanie pomocy osobom  
 doświad czającym i będącym  
 świadkami przemocy w rodzinie;
5. podejmowanie wspólnych działań 
 w ramach procedury „Niebieskiej 
 Karty”. 
 
„Niebieska Karta” jest dokumentem 
służbowym wypełnianym głównie przez 
funkcjonariuszy policji w przypadku 
stwierdzenia przemocy w rodzinie i 
służy dokumentowaniu faktów zwią-
zanych z przemocą w danej rodzinie, 
ocenie zagrożenia, dalszą pomocą oraz 
może służyć jako dowód w sprawach 
sądowych. Do realizacji wymienionej 
procedury zobligowani są również 
przedstawiciele ośrodków pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów al-
koholowych czy też szkoły. Wszczęcie 
procedury „Niebieskiej Karty” nastę-
puje poprzez wypełnienie formularza 
A przez przedstawiciela wyżej wymie-
nionych podmiotów. Formularz A po-
winien niezwłocznie zostać przekazany 
do Przewodniczącego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego, który przekazuje go 
członkom Zespołu Interdyscyplinarne-
go lub Grupy Roboczej.

Zadania Miejskiego Zespołu Interdy-
scyplinarnego:
1. integrowanie i koordynowanie dzia- 
 łań podmiotów, których przedstawi- 
 ciele wchodzą w skład Zespołu;
2. diagnozowanie problemu przemocy 
 w rodzinie na terenie Gminy 
 Żuromin;
3. podejmowanie działań w środowi- 
 sku zagrożonym przemocą w rodzi- 
 nie, mających na celu przeciwdzia- 
 łanie temu zjawisku;
4. inicjowanie interwencji w środowi- 
 sku dotkniętym przemocą w rodzinie;
5. rozpowszechnianie informacji  
 o instytucjach, osobach i możliwo- 
 ściach udzielania pomocy w środowi- 
 sku lokalnym;
6. inicjowanie działań w stosunku 
 do osób stosujących przemoc;
W celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy 
w rodzinie w indywidualnych przypad-
kach Miejski Zespół Interdyscyplinar-
ny powołuje Grupy Robocze. W skład 
Grup Roboczych wchodzą przedsta-
wiciele jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, Miejsko-Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komendy Powiatowej 
Policji w Żurominie, oświaty, ochrony 
zdrowia. W skład Grup Roboczych 
mogą wchodzić także kuratorzy sądowi 
oraz przedstawiciele innych podmio-
tów, specjaliści w dziedzinie przeciw-
działania przemocy w rodzinie. 

Cele i zadania Grup Roboczych:
1. opracowanie i realizacja planu  
 pomocy w indywidualnych przypad- 
 kach wystąpienia przemocy 
 w rodzinie;
2. monitorowanie sytuacji rodzin, 

 w których dochodzi do przemocy  
 oraz rodzin zagrożonych wystąpie- 
 niem przemocy;
3. dokumentowanie działań podejmo- 
 wanych wobec rodzin, w których 
 dochodzi do przemocy oraz  
 efektów tych działań;
4. zwiększenie efektywności podejmo- 
 wanych działań interwencyjnych  
 i pomocowych w momencie  
 zaistniałego problemu.

W 2016 r. pomocą ze strony Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gmi-
nie Żuromin na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie objętych było 40 
rodzin. Nad realizacją zadań na rzecz 
pomocy danym rodzinom czuwało 15 
nowych Grup Roboczych w liczbie 20 
spotkań. W 2016 r. decyzją Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego zakoń-
czono pracę z 13 rodzinami z powo-
du braku zasadności podejmowania 
dalszych interwencji w danej rodzinie. 
Sprawy te zostały zamknięte decyzją 
członków Grup Roboczych z możliwo-
ścią wszczęcia ich na nowo w sytuacji 
wystąpienia przemocy w rodzinie bądź 
zajścia potrzeby podjęcia działań inter-
wencyjnych w danej rodzinie.  
W 2016 r. Miejski Zespół Interdy-
scyplinarny nie odnotował potrzeby 
udzielenia pomocy ofiarom przemocy 
domowej w formie zapewnienia im 
schronienia w ośrodkach wsparcia lub 
specjalistycznych ośrodkach wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie. Nie było 
również sytuacji odebrania dziecka z 
rodziny na podstawie art. 12a ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
w związku z prowadzoną procedurą 
„Niebieskiej Karty”. Brak odnotowa-
nych przez Miejski Zespół Interdy-
scyplinarny przypadków przekazania 
spraw do organów ścigania nie oznacza 
zaniechania przez niego obowiązków. 
Podyktowane jest to powzięciem tej 
czynności przez organ wszczynający 
procedurę w chwili wypełniania Nie-
bieskiej Karty A. 

Przewodnicząca
Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
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