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W skład Zarządu Młodzieżowej 
Rady Miasta wchodzą:
Przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Żuromin – Mateusz 
Zboiński (Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Marii Dąbrowskiej w Żuro-
minie)
Wiceprzewodniczący Młodzieżo-
wej Rady Miasta – Michał Nad-
ratowski (Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w Żurominie)
Sekretarz Młodzieżowej Rady 
Miasta – Weronika Kowalska (Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Pawła II w Żurominie)
 
W skład Komisji Rewizyjnej Mło-
dzieżowej Rady Miasta wchodzą:
Julia Kowalska – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Pawła 
II w Żurominie
Sandra Rutecka – Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 im. Kornela Ma-
kuszyńskiego – Gimnazjum Nr 2 

w Żurominie
Wojciech Jan Wnuk – Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Dą-
browskiej w Żurominie
 
W skład Młodzieżowej Rady Mia-
sta Żuromin wchodzi 12 radnych:
1. Otrembska Aleksandra  
 – Liceum Ogólnokształcące  
 im. Marii Dąbrowskiej 
 w Żurominie
2. Wnuk Wojciech Jan – Liceum  
 Ogólnokształcące im. Marii  
 Dąbrowskiej w Żurominie
3. Zboiński Mateusz – Liceum  
 Ogólnokształcące im. Marii  
 Dąbrowskiej w Żurominie
4. Kowalska Julia – Zespół Szkół  
 Ponadgimnazjalnych im. Jana  
 Pawła II w Żurominie
5. Kowalska Weronika – Zespół  
 Szkół Ponadgimnazjalnych 
 im. Jana Pawła II w Żurominie
6. Nadratowski Michał – Zespół  
 Szkół Ponadgimnazjalnych 

 im. Jana Pawła II w Żurominie
7. Michalski Jacek – Szkoła 
 Podstawowa Nr 1 im. Stefana  
 Żeromskiego – Gimnazjum  
 Nr 1 w Żurominie
8. Kąpińska Anna – Szkoła 
 Podstawowa Nr 1 im. Stefana  
 Żeromskiego – Gimnazjum  
 Nr 1 w Żurominie
9. Ghazaryan Gabriel – Szkoła  
 Podstawowa Nr 1 im. Stefana  
 Żeromskiego – Gimnazjum  
 Nr 1  w Żurominie

10. Rutecka Sandra – Szkoła 
 Podstawowa Nr 2 im. Kornela  
 Makuszyńskiego – Gimnazjum 
 Nr 2 w Żurominie
11. Ejnik Ewa – Szkoła 
 Podstawowa Nr 2 im. Kornela 
 Makuszyńskiego – Gimnazjum  
 Nr 2 w Żurominie
12. Figurska Natalia – Szkoła  
 Podstawowa Nr 2 im. Kornela  
 Makuszyńskiego – Gimnazjum 
 Nr 2 w Żurominie

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
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I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin z planami dla 23 sołectw

W III edycji Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Żuromin zwyciężyło 
zadanie pod nazwą: „Moderniza-
cja boiska treningowego na Stadio-
nie Miejskim”. Zebrało ono 1599 
głosów, a polegać będzie między 

innymi na montażu oświetlenia. 
Na III edycję BO Rada Miej-
ska w Żurominie zabezpieczyła 
160 000 zł, przy czym wartość jed-
nego zadania nie może przekro-
czyć 120 000 zł.

UGiM

Budżet Obywatelski 2018

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin odbyła się 10 listopada 2017 roku. Na sesji wybrano 
Zarząd Młodzieżowej Rady Miasta oraz Komisję Rewizyjną.

UGiM

Uchwalone zostały ostatnie plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Żuromin. Planami zagospodarowania 
przestrzennego objęte zostały kolejne miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Olszewo, Brudnice i Franciszkowo. 

Całkowity koszt opracowania wszystkich planów dla 23 sołectw wyniósł 219 070,00 zł.
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Zakończyła się budowa ulicy łą-
czącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidz-
barską w Żurominie. Inwestycja 
realizowana była w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Wartość zadania 
wyniosła 1 262 240,24 zł, z czego 
funduszy pozyskanych z budżetu 

Państwa było 631 120,00 zł, zaś 
wkład partnera – samorząd powia-
tu żuromińskiego był na poziomie 
386 751,00 zł.
W ramach realizacji zadania po-
łączony został także ciąg ścieżek 
rowerowych.

UGiM

Sprawy dotyczące szacowania 
szkód wyrządzonych przez bobry 
rozpatruje Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska.
Miejscem złożenia dokumentów 
dla terenu powiatu żuromińskiego 
jest: Wydział Spraw Terenowych 
w Ciechanowie Oddział w Płocku 

ul. Kolegialna 15 (pokój 22 i 23), 
09-402 Płock. Wniosek o odszkodo-
wanie za szkody wyrządzone przez 
bobry do pobrania pod adresem: 
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/
szacowanie-szkod-wyrzadzonych-
przez-bobry.

UGiM

Choinka w parku

Nowa ulica w Żurominie

Szacowanie szkód 
wyrządzonych przez bobry

W Mikołajki o godzinie 16:00 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuro-
min Aneta Goliat wraz z zebra-
nymi mieszkańcami uroczyście 

włączyła oświetlenie choinki 
znajdującej się przed Żuromiń-
skim Centrum Kultury.

UGiM

W związku z decyzją Marszałka 
Województwa Mazowieckiego do-
tyczącą zamknięcia składowiska 
odpadów komunalnych w Brudni-
cach, dokonano jego rekultywacji. 
Prace z tym związanie to: mecha-
niczne plantowanie terenu, uszczel-
nianie czaszy i skarp składowiska, 

wykonanie trawników, sadzenie 
drzew i krzewów. Pieniądze na ten 
cel pochodzą z pożyczki pozyska-
nej od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Kwota po-
życzki wynosi 358 654,01 zł.

UGiM

Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych

Ukończono przebudowę drogi 
gminnej Będzymin-Siemcichy. 
Poszerzono nawierzchnię, zbudo-
wano i zmodernizowano drogi do-
jazdowe do gruntów rolnych. Koszt 
wykonanych prac to 248 579,83 zł. 

Urząd Gminy i Miasta w Żuro-
minie pozyskał na ten cel dotację 
w kwocie 124 289,91 zł ze środków 
związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych.

UGiM

Przebudowa drogi
Będzymin-Siemcichy
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W ostatnim czasie biblioteka swoimi 
działaniami wpisała się w obchody 
różnych świąt i wydarzeń:
20 listopada 2017 r. odbyły się nie-
codzienne lekcje zorganizowane 
w ramach obchodów Święta Nie-
podległości. Edukatorzy z Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: 
panie Dorota Dyda i Agnieszka 
Osikowska- Biczyk poprowadziły 
lekcje p.t. „Barwy nieobojętne” dla 
uczniów klas gimnazjalnych oraz 
„Mieszkańcy spod jedenastki” dla 
drugich klas Szkoły Podstawowej.
„Barwy nieobojętne” to poznawanie 
historii Polski poprzez zmieniają-
ce się formy symboli narodowych. 

Dobierając barwy, uczniowie mu-
sieli odczytać co mogą one zna-
czyć, z czym się kojarzą. Pracując 
w grupach próbowali stworzyć 
obraz z kolorów i określić co on 
przedstawia. Układając z puzzli 
dzieło artystów malarzy przypisać 
im symbolikę związaną z różnymi 
sytuacjami społecznymi oraz to 
jakie wartości mogą wyrażać. Spo-
tkanie zakończyła prezentacja doty-
cząca symboli narodowych i ich hi-
storii, jak zmieniały się z upływem lat 
i wydarzeń.
Finałem było budowanie konstrukcji 
pozwalającej pokazać jedność jaką 
powinniśmy tworzyć, jako społe-
czeństwo na gruncie naszej historii. 

„Mieszkańcy spod jedenastki”- to 
film, o przyjaźni trójki bohaterów. 
Dzieci uczestniczące w warszta-
tach podczas rożnych stawianych 
przed nimi zadań mogły dowiedzieć 
się, co ich losy mają wspólnego 
z historią naszego państwa. Tworzyły 
z plasteliny swoich bohaterów, któ-
rzy zamieszkali we wspólnym domu. 
Następnie budowali mur, który po-
zbawił ich wolności. Poprzez koja-
rzenie fotografii tworzyli własną 
drogę do niepodległości.

Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. 
23 listopada 2017 r. Bibliotekę 
Publiczną odwiedziła klasa III 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Żu-
rominie. Święto to obchodzone 
jest 25 listopada. Celem zabawy 
z książką było kształtowanie i roz-
wijanie zainteresowań czytelniczych 
i artystycznych, wzbogacenie słow-
nictwa dzieci. 

„Pocztówka Bożonarodzeniowa”
15 grudnia 2017 r. odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród i wy-
różnień dla laureatów konkursu 
plastycznego „Pocztówka Bożona-
rodzeniowa”. Była to już 15 edycja 
konkursu. Uroczystość uświetnił 
występ uczniów z Zespołu Placó-
wek Oświatowych im. A. Mickie-
wicza w Kuczborku, którzy pod 
kierownictwem nauczycieli pani 
A. Nowoczyńskiej i pani A. Che-
chłowskiej-Bryska przygotowali 
przedstawienie pt. „Królowa Śnie-
gu”. Całe wydarzenie zaszczyciły 
swoja obecnością Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Żuromin pani Aneta 
Goliat oraz przedstawicielka Sta-
rostwa Powiatowego w Żurominie. 
Wręczyły one nagrody i wyróżnie-
nia ufundowane przez Starostę 
Żuromińskiego Jerzego Rzymow-
skiego i Bibliotekę.

Józef Piłsudski – Ojciec Niepodle-
głości
W ramach obchodów Roku Józe-
fa Piłsudskiego oraz przypadającej 
5 grudnia 2017r. 150. rocznicy jego 
urodzin, dla uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Żurominie 
odbył się wykład pod tytułem „Józef 
Piłsudski – Ojciec Niepodległości”. 
Dr Zbigniew Girzyński – historyk, 
poseł na Sejm, pracownik nauko-
wy Wydziału Nauk Historycznych 
UMK w Toruniu, pochodzący 
z powiatu żuromińskiego, bardzo 
ciekawie opowiadał o życiu, pa-
sjach i karierze politycznej Mar-
szałka. Jego dążeniach do tego, aby 
Polska odzyskała niepodległość. 
Wykład był przeplatany licznymi 
anegdotami związanymi z osobą 

Józefa Piłsudskiego

„Człowiek jest zadziwiający, 
ale arcydziełem nie jest” –  
Joseph Conrad – Korzeniowski 
27 listopada 2017r. w związku z ob-
chodami Roku Josepha Conrada-
Korzeniowskiego biblioteka razem 
z Fundacją Tygodnika Powszechne-
go zorganizowała warsztaty teore-
tyczno-literackie pod hasłem „Lek-
cja Czytania”, dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Żurominie. 
Lekcję poprowadził Pan Marcin 
Żyła - Zastępca Redaktora Naczel-
nego „Tygodnika Powszechnego”. 
Dziennikarz, który zajmuje się te-
matyką społeczną i międzynarodo-
wą, ze szczególnym uwzględnieniem 
wielokulturowości oraz tematów 
związanych z Europą Południowo 
–Wschodnią. Autor reportaży i ko-
respondencji z Bałkanów.

Temat spotkania: Conrad i …kry-
zys w odniesieniu do opowiadania 
„Amy Foster”. 
„Jaki kryzys? Nasz: zamkniecie się 
w naszych bańkach poznawczych, 
niechęć do konfrontowania swojego 
poznania z doświadczeniem innych 
oraz do przyjmowania perspektyw 
innych. Conrad pokazuje naiwny 
i nieskomplikowany ogląd świata, 
w jakim Janko, emigrant z Europy 
Wschodniej, trafia do nowej wspól-
noty. Lekcja Czytania była więc oka-
zją do porozmawiania o migracji,   
i o spotkaniu z Innym…”. Mło-
dzież bardzo aktywnie uczestniczyła 
w warsztatach. Z zaciekawieniem 
słuchała, co miał do przekazania 
nasz gość. Dyskusja była naprawdę 
na wysokim poziomie. Szkoda, że 
czas przeznaczony na spotkanie mi-
nął tak szybko.
„Lekcja Czytania” – to wspólna ini-
cjatywa organizacyjna Powiatowo 
– Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Żurominie oraz Miejsko 
– Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rypinie.

Z ŻyCIa BIBlIOteKI
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie realizuje szereg 

działań z zakresu promocji czytelnictwa, edukacji i profilaktyki, 
starając się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. 
W bibliotece odbywają się spotkania autorskie skierowane zarówno do 

dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Rozmowy z podróżnikami, teatrzyki 
promujące czytelnictwo, profilaktyczne lekcje biblioteczne 
i patriotyczne, konkursy plastyczne, projekty edukacyjne 

np. „ Jesteśmy aktywni tu i teraz”, realizowany w ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU.

Powiatowo – Miejska Biblioteka
Publiczna w Żurominie
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Ruszyło kino TON
Nowy projektor cyfrowy został za-
montowany w żuromińskim Kinie 
TON. Poznańska firma Cine Pro-
jekt zaoferowała najniższą cenę za 
projektor oraz montaż urządzenia. 
Zakup projektora NEC NC 1000 
C dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz subwencji celowej 
Gminy i Miasta Żuromin.
Przed Żuromińskim Centrum Kul-
tury kolejne wyzwanie, polegające 
na odzyskaniu widowni, która od 
4 lat nie mogła korzystać z żuromiń-
skiego kina. Innym problemem jest 
doprowadzenie sali kinowej do stan-
dardów obecnie obowiązujących. 
Tymczasem na dobre rozpoczęły 
się seanse, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem mieszkań-
ców, a zapowiadane najnowsze 
propozycje filmowe z pewnością 
zadowolą nawet najbardziej wy-
magających widzów. Cyfrowy for-
mat obrazu zapewnia nienagan-
ną jakość oraz dźwięk dookólny.  
Premierowy pokaz odbył się pod 
koniec listopada. Dodatkowo Żu-
romińskie Centrum Kultury wpro-
wadziło możliwość zakupu biletów 
do kina za pośrednictwem strony 
internetowej ekobilet.pl

Spektakle
Teatr przy Stoliku
W Żuromińskim Centrum Kultury, 
29 grudnia 2017 godz. 17:00 w sali  
wystawowej na piętrze wystąpi Teatr 
przy Stoliku. Jest oryginalna forma 
teatralna będąca skrzyżowaniem 

lektury książki ze słuchowiskiem 
radiowym, czyli czytanie dramatów 
z pełną aktorską interpretacją, acz-
kolwiek bez dekoracji, kostiumów 
i sytuacji scenicznych oraz innych 
teatralnych atrybutów, zagości 
w  Żuromińskim Centrum Kultury
Wystąpią aktorzy Teatru im. Ste-
fana Jaracza w Olsztynie: Wie-
sława Szymańska i Marian Czar-
kowski, Elżbieta Lenkiewicz.  
Wstęp wolny.

ANDROPAUZA 3 - CZYLI JAK 
ŻYĆ I NIE ZWARIOWAĆ
Kolejną teatralną propozycją ŻCK 
jest spektakl ”Andropauza 3 - czy-
li jak żyć i nie zwariować”, który 
w Żurominie pojawi się 25 lutego 
2018 roku.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Czterech dziarskich studentów 
w wieku emerytalnym: Hrabia, 
Behemot, Sławek komandos i Nie-
wyżyty, brutalnie wyrzuceni z klasy 
przez złą nauczycielkę, podejmują 
ryzykowną decyzję walki z reżimem 
szkoły. Zakładają teatr. Aby napra-
wić rzeczywistość tej, ich zdaniem 
doszczętnie zepsutej szkoły, posta-
nawiają wystawić „Dziady” Mickie-
wicza. Jednak Niewyżyty, reżyser 
teatralny, który chwilę wcześniej 
zostaje przez Ministerstwo Kultury 
pozbawiony prawa wykonywania 
zawodu, wymyśla potworną insce-
nizację, której nie sposób zaakcep-
tować.
Bilety w cenie 65 zł, do nabycia 
w Żuromińskim Centrum Kultury. 
Zapraszamy!

Z ŻyCIa ŻCK

ŻCK

z a P O W i e d z i
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Spółdzielnia Socjalna „Szansa” 
utworzona została w partnerstwie 
Gminy i Miasta Żuromin z Funda-
cją „Leśne Zacisze” - Schronisko 

dla Osób Bezdomnych w Sokoło-
wym Kącie. Zajmuje się odpłatnym 
doręczaniem korespondencji oraz 
przesyłek. W zakres ich działalno-

ści prowadzonej na terenie miasta 
Żuromin, wchodzą również usługi 
sprzątania terenów i pomieszczeń.
Spółdzielnia przyjmuje zle-
cenia pod numerem telefonu 
515-181-912,  posiada również pro-
fil na facebook`u - www.facebook.
com/537598023249193
Spółdzielnia socjalna to podmiot 
gospodarczy, łączący w sobie cechy 
przedsiębiorstwa oraz organizacji 

pozarządowej. Członkami spółdziel-
ni socjalnej muszą być co najmniej 
w 50% osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym. Celem spółdziel-
ni jest powrót do uregulowanego 
życia społecznego i aktywności na 
rynku pracy jej członków. Cechą 
odróżniającą spółdzielnię socjal-
ną od spółki jest przede wszystkim 
pierwszeństwo celów społecznych 
nad maksymalizacją zysku.

Pierwszego dnia harcerze brali 
udział w warsztatach tematycz-
nych z robotyki, pierwszej pomocy 
i survivalu. Warsztaty były prowa-
dzone przez funkcjonariuszy po-
licji, zawodowych strażaków oraz 
nauczycieli. W sobotę uczestnicy 
rajdu wyruszyli na „gry miejskie”. 
Trasa I obejmowała poszukiwanie 
świętego Grala. Podczas zabawy 
trzeba było wykazać się męstwem, 
sprytem i odpowiedzialnością. 
Trasa II zajęła się poszukiwaniem 
zabójcy zakonnika Franciszka. Na 
punktach harcerze starali się zdo-
być zaufanie mieszkańców miasta, 
pomagając im, uzyskiwali infor-
macje potrzebne do rozwiązania 
zagadki. Wieczorem odbyło się 
obrzędowe „ogniobranie”, czas za-
dumy i wspomnień, którego moty-
wem przewodnim był patriotyzm. 
W niedzielę w tej samej podniosłej 
atmosferze odbyła się uroczysta 
Msza Święta, po której harcerze 

udali się na apel kończący II edycję 
Żuromińskiego Rajdu „HarcHe-
ca”. Na zakończenie uczestnikom 
zostały wręczone zasłużone nagro-
dy.
Na trasie I zwycięzcami byli:
Miejsce I Gromada zuchowa „Pi-
raci Neptuna”
Miejsce II Drużyna Harcerska 
„Strażnicy ognia”
Miejsce III Drużyna Harcerska 
„Madagaskar”

Na trasie II zwycięzcami byli:
Miejsce I Patrol „Nie pamiętam” 
w składzie 127 WDH „Zdobywcy 
Szlaków” oraz 128 Próbna DSH 
„Silva”
Miejsce II 12 PWDH „Feniks”
Miejsce III - VII PWGŻDS         

Wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w organizację II edycji 
„HarcHecy” należą się podzięko-
wania, w szczególności podharc-

mistrzowi Pawłowi Przybyszowi, 
druhom Sylwi Banaszewskiej 
i Mateuszowi Zboińskiemu oraz 
Wam kochani harcerze. Zachę-
camy wszystkich do angażowania 
się oraz wspierania młodych ludzi 
w realizacji ich pasji. W młodym 

pokoleniu jest nadzieja. Właści-
wym podejściem budujemy w mło-
dym pokoleniu godne naśladowa-
nia wartości.
Pragniemy nadmienić, iż 8 Żuro-
mińska Drużyna Harcerska w dniu 
17 grudnia uczestniczyła w uroczy-
stej Mszy Świętej, podczas której 
przekazano Betlejemskie Świa-
tło Pokoju w Katedrze św. Jana 
w Warszawie. Związek Harcerstwa 
Polskiego organizuje Betlejemskie 
Światło Pokoju od 1991r. Tradycją 
jest, iż ZHP otrzymuje Światło od 
słowackich skautów. Przekazanie 
Światła odbywa się naprzemiennie 
raz na Słowacji raz w Polsce. Polska 
jest jednym z ogniw betlejemskiej 
sztafety. Harcerki i harcerze prze-

kazują Światło dalej na wschód.
Nasza drużyna też podtrzymuje tę 
sztafetę i do naszej Małej Ojczy-
zny zawita Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Z tego miejsca życzymy 
wszystkim Zdrowych i Wesołych 
Świąt.

Spółdzielnia Socjalna 
„Szansa”

Od pierwszego do trzeciego grudnia bieżącego roku, 8 Żuromińska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Semper Fidelis” zorganizowała II Żuromiński Rajd „HarcHeca”. W rajdzie uczestniczyło 140 harcerzy 

z różnych miejscowości: Krakowa, Ciechanowa, Mławy, Bieżunia, Chamska, Kliczewa i Żuromina.

HarcHeca

UGiM

UGiM
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Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące 
związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich chorób. astma, alergie, 
nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powo-
du wdychania zanieczyszczonego powietrza. 

 

Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających 
na terenach ogródków działkowych, parków i ogrodów.

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, ła-
two osiągalną i niekłopotliwą metodę ogrzewania. Zapominają oni jednak 
o negatywnych skutkach spalania śmieci, dla zdrowia ludzi i stanu śro-
dowiska, którym oddychamy. 
 

Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych 
piecach powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliż-
szego otoczenia. toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie, 
dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i 
naszych najbliższych.

Rodzina jako instytucja pełni naj-
ważniejsze funkcje w życiu poszcze-
gólnych jej członków. Od narodzin 
aż do śmierci funkcjonuje jak sys-
tem naczyń połączonych, które 
w ramach określonych zasad i reguł 
współpracują z sobą dla osiągnięcia 
ważnych celów. Zdrowa rodzina 
pozwala na rozwój każdego z jej 
członków, wspiera w rozwoju, za-
bezpiecza potrzeby emocjonalne, 
pokazuje granice między autono-
mią a zależnością, uczy różnych za-
chowań przydatnych do funkcjono-
wania w społeczeństwie, przekazuje 
ważne wartości, kształtuje postawy. 
To tu, w tym systemie rozwija się to, 
co nazywamy własnym Ja.
Rodzina z problemem alkoholo-
wym to rodzina specyficzna. Naj-
bardziej charakterystyczne jest 
w niej pomieszanie ról, zamiana 
ról oraz często podporządkowanie 
życia poszczególnych członków ro-
dziny osobie lub osobom naduży-
wającym alkoholu w tej rodzinie. 
W którymś momencie okazuje się 
więc, że tylko zdecydowana, ukie-
runkowana i systemowa pomoc, 
interwencja z zewnątrz może stwo-
rzyć szansę na odwrócenie destruk-

cji i powrót do konstruktywnych 
działań.
Na terenie Polski działają różne  
instytucje wspierające powrót ro-
dziny do pełnienia we właściwy 
sposób swoich obowiązków, świad-
czących pomoc dla poszczególnych 
członków, jak też rodzinie jako ca-
łości.
Jedną z takich form pomocy stano-

wią Grupy Wsparcia, prowadzone 
przez profesjonalnych, przygoto-
wanych do pomagania pracowni-
ków Ośrodków Terapii Uzależnień. 
Grupa Wsparcia w Żurominie jest 
jedną z wielu takich grup, działa-
jących na terenie naszego kraju. 
Powstała z inicjatywy pani Ewy 
Anny Leśniewskiej w 1999 r. Do 
dnia dzisiejszego funkcjonuje 
dzięki ludziom, którym bliski jest 
porządek i bezpieczeństwo na tym 
terenie.  Ludziom,   którym nie jest 
obojętny los tych, którzy sami nie 
mogą sobie pomóc. Bez ich udzia-
łu funkcjonowanie Grup Wsparcia 
byłoby niemożliwe. 
Grupa ta stanowi niezwykle istotną 

rolę pomocniczą w profesjonal-
nym leczeniu osób uzależnionych 
i członków ich rodzin. Trafiają 
do niej ludzie, którzy potrzebują 
informacji na temat tego, co się 
w ich życiu dzieje w relacji człowiek 
– alkohol. Ludzie po ukończonej 
terapii oraz osoby korzystające 
z pomocy np. AA, mogą tu uzy-
skać rzetelną informację na temat 
choroby alkoholowej, wymienić 
własne doświadczenia, poczuć się 
zrozumianym. Mogą też skorzystać 
z doświadczeń innych osób z po-
dobnym problemem.

Józef Bazylczyk, pedagog
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

w procesie certyfikacji

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Pomaganie rodzinom z problemem alkoholowym
– istota działania  GRUPy WSPaRCIa w ŻUROMINIe

„Ludzie są sobie wzajemnie dostępni,

ich umiejętności rozwijają się i zmieniają jedynie poprzez innych.”

 Michael Carrithers

GRUPa WSPaRCIa mieści się w Żurominie,
przy Placu Józefa Piłsudzkiego 27 (budynek kina).

SPOtKaNIa odbywają się w środy w godzinach 17.00 - 19.00. 
W piątki spotkania grup aa i al-anon w godzinach 18.00 – 20.00.

SeRDeCZNIe ZaPRaSZaMy.

tO ty DeCyDUJeSZ CO ZROBISZ Z ODPaDaMI I 
JaKIM POWIetRZeM ODDyCHaMy !

NIe tRUJ SIeBIe, SWOICH DZIeCI
I śRODOWISKa
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Stawki podatku od nieruchomo-
ści na rok 2018 pozostają na nie-
zmiennym poziomie od 2013 roku 
i wynoszą: 

OD gRUNTóW
• związanych z prowadzeniem  
 działalności gospodarczej, bez  
 względu na sposób za 
 kwalifikowania w ewidencji  
 gruntów i budynków - 0,73 zł  
 od 1m2 powierzchni
• pod wodami powierzchnio- 
 wymi stojącymi lub wodami 
 powierzchniowymi płynącymi  
 jezior i zbiorników sztucznych  
 - 4,03 zł od 1 ha powierzchni 
 pozostałych, w tym zajętych na  

 prowadzenie odpłatnej  
 statutowej działalności  
 pożytku publicznego przez  
 organizacje pożytku 
 publicznego - 0,14 zł od 1m2  
 powierzchni
• niezabudowanych objętych  
 obszarem rewitalizacji, 
 o którym mowa w ustawie 
 z dnia 9 października 2015r. 
 o rewitalizacji (Dz.U 
 .poz.1777), i położonych na 
 terenach, dla których  
 miejscowy plan zagospodaro- 
 wania przestrzennego przewi- 
 duje przeznaczenie pod  
 zabudowę mieszkaniową,  
 usługową albo zabudowę 
 o przeznaczeniu mieszanym  

 obejmującym wyłącznie te 
 rodzaje zabudowy, jeżeli 
 od dnia wejścia w życie tego  
 planu w odniesieniu do tych  
 gruntów upłynął okres 4 lat, 
 a w tym czasie nie zakończono  
 budowy zgodnie z przepisami  
 prawa budowlanego – 2,98 zł  
 od 1 m2 powierzchni (wyso- 
 kość stawki od stycznia 2017  
 roku ).

OD BUDYNKóW LUB ICh 
CZęŚCI
• mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2  
 powierzchni użytkowej
• związanych z prowadzeniem  
 działalności gospodarczej oraz  
 od budynków mieszkalnych  

 lub ich części zajętych na pro 
 wadzenie działalności 
 gospodarczej - 17,20 zł od 1m2  
 powierzchni użytkowej
• zajętych na prowadzenie 
 działalności gospodarczej 
 w zakresie obrotu kwalifiko- 
 wanym materiałem siewnym -  
 9,06 zł od 1m2 powierzchni  
 użytkowej
• związanych z udzielaniem  
 świadczeń zdrowotnych 
 w rozumieniu przepisów 
 o działalności leczniczej, 
 zajętych przez podmio- 
 ty udzielające tych świadczeń  
 - 4,16 zł od 1m2 powierzchni  
 użytkowej
• od pozostałych, w tym zajętych  
 na prowadzenie odpłatnej  
 statutowej działalności pożyt- 
 ku publicznego przez organi- 
 acje pożytku publicznego 
 - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni  
 użytkowej.

OD BUDOWLI
• 2% ich wartości określonej na 
 podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
 i opłatach lokalnych
• 1,5% ich wartości określonej  
 na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  
 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  
 i opłatach lokalnych – stano- 
 wiących rurociągi i przewody  
 kanalizacji sanitarnej w rozu- 
 mieniu ustawy o zbiorowym  
 zaopatrzeniu w wodę i zbioro- 
 wym odprowadzaniu ścieków.

UWAgA!
Podatnicy podatku od nierucho-
mości są obowiązani składać orga-
nowi podatkowemu:
• informacje o nieruchomo- 
ściach i obiektach budowlanych 
(osoby fizyczne) w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podatko-
wego lub od zaistnienia zdarzenia 
powodującego zmianę wysokości 
opodatkowania,
• deklaracje na podatek od nie-
ruchomości (osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne, w tym spółki 
nieposiadające osobowości praw-
nej) w terminie do dnia 31 stycznia 
roku podatkowego, a jeżeli obo-
wiązek podatkowy powstał po tym 
dniu w terminie 14 dni od dnia wy-
stąpienia okoliczności uzasadnia-
jących powstanie albo wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego lub od za-
istnienia zdarzenia powodującego 
zmianę wysokości opodatkowania.
W przypadku podatku rolnego 
na 2018 rok, cena skupu żyta dla 
celów podatku rolnego została 
obniżona z kwoty 52,49 zł za 1 dt 
do kwoty 40 zł za 1 dt.

UGiM

Stawki podatkowe na 2018 rok


