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Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

INFORMACJA

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz.U z 2018r. poz. 1716) i n f o r m u j ę, że opłatę należną z tego tytułu za rok 2019 wnosi się po otrzymaniu
zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
W związku z powyższym proszę wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wnoszących opłaty w terminie
do 31 marca każdego roku o wstrzymanie się z opłatami z tego tytułu.
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
/-/ Aneta Goliat

Nowe stawki podatkowe
Rada Miejska w Żurominie uchwałą NR 12/II/18 z dnia 30 listopada
2018 r. określiła wysokość stawek
podatku od nieruchomości.
W przypadku budynków lub ich części ogrzewanych ekologicznie, stawki podatkowe zostały obniżone:
- mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie tj. opałem: gaz płynny, olej
opałowy, pompy ciepła, zasilanie
z miejskiej sieci centralnego ogrzewania, pelet. Stawka od 1m2 po-

wierzchni użytkowej wynosi 0,54 zł.
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogrzewanych ekologicznie tj. opałem:
gaz płynny, olej opałowy, pompy
ciepła, zasilanie z miejskiej sieci
centralnego ogrzewania, pelet.
Stawka od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 15,92 zł.

Przebudowa ulicy Kwiatowej
w Kruszewie
Zakończono realizację zadania
„Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Kwiatowej w Kruszewie”. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w wysokości 100 000 zł ze
środków z budżetu Województwa

Mazowieckiego przeznaczonych
na zadania z zakresu „Budowa
i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
416 428,80 zł.
UGiM

UGiM

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Poniatowie
Zakończono prace związane
z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Poniatowie. Zakres
robót obejmował między innymi
wymianę części stolarki okiennej

i drzwiowej oraz ocieplenie budynku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 177 578,10 zł
UGiM

Odświeżenie elewacji świetlicy w Chamsku
Odnowiono elewację świetlicy
wiejskiej znajdującej się w miejscowości Chamsk. Przedsięwzięcie
było możliwe dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu przez
Urząd
Gminy
i Miasta w Żurominie z Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Kwota
pozyskanych środków to 10 000 zł

a całkowity koszt inwestycji wyniósł
41 500 zł.
UGiM

Wymiana pokrycia dachowego przy ulicy Wyzwolenia 62 w Żurominie
Wyłoniono wykonawcę inwestycji
„Wymiana pokrycia dachowego
przy ulicy Wyzwolenia 62 w Żurominie”. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace
związane z ułożeniem pokrycia

Wydawca:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3,
09-300 Żuromin
tel. 23 657 25 58
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dachowego z blachy trapezowej
oraz instalacji odgromowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi
79 000,00 zł.
UGiM

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.

Harmonogram wywozu nieczystości zmieszanych oraz segregowanych zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna
Z terenu Miasta Żuromin. Obowiązuje
od 01.01.2019 r.
Poniedziałek - Szpitalna, Brzozowa, Plac Wolności, Zamojskiego,
Licealna, Wierzbowa, Targowa,
3-go Maja, Gen. Sikorskiego, Gen.
Andersa, Klonowa, Pułaskiego,
Sobieskiego, Ojców Reformatów,
Brzozowa, Gb. Narutowicza, Kołowa, Ks. Żbikowskiego, Dębowa,
Spokojna, Leszczynowa, Siostry
Stanisławy
Wtorek - Cicha, Parafialna, Batalionów Chłopskich, Złota, Wł.
Jagiełły, Warszawska, Słoneczna, Krótka, Krzywa, Osiedlowa,
Wschodnia, Olszewska, Wiatraczna, Ks. Popiełuszki, St. Poniatowskiego, B. Chrobrego, Okopowa,
Ks. Staniaszko, A.Kołodziejskiego,
Gen. Maczka, Armii Krajowej
Środa - Bs. Wetmańskiego, Kościuszki, Plac Piłsudskiego, St.
Małachowskiego,
Wyzwolenia,
Żurawia, Mławska, Mickiewicza,
Lenartowicza, Pl. Zielony Rynek,
M. Konopnickiej, Racławicka,
Pl. Garażowy, Nowa, Ogrodowa,

Szkolna, Skłodowskiej, Moniuszki
Czwartek - Broniewskiego, J. Matejki, J. Długosza, E. Orzeszkowej,
J. Kochanowskiego, M. Dąbrowskiej, B. Prusa, Akacjowa, Przemysłowa, Lidzbarska, Towarowa,
Witosa, M. Rataja, Chopina, Makowa, Wiosenna, Różana, Wiadrowska, Żeromskiego, Lipowa,
Kwiatowa, M. Kopernika, Mazowiecka, Grunwaldzka, K. Szymanowskiego, H. Sienkiewicza

Franciszkowo, Chamsk: Pierwszy
piątek miesiąca – zmieszane +
selektywne + odpady zielone +

odpady ulegające biodegradacji.
Trzeci piątek miesiąca - zmieszane
UGiM

Z terenu Gminy Żuromin. Obowiązuje
od 01.01.2019 r
Poniatowo, Będzymin, Raczyny,
Młudzyn, Kruszewo, Rozwozin,
Tadajówka, Dąbrowice, Rzężawy,
Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowa:
Pierwsza środa miesiąca - zmieszane + selektywne + odpady zielone
+ odpady ulegające biodegradacji.
Trzecia środa miesiąca - zmieszane
Olszewo, Dębsk, Nadratowo Nowe,
Nadratowo Stare, Kliczewo Duże,
Kliczewo Małe, Wólka Kliczewska, Kosewo, Sadowo, Cierpigórz,

• Zabudowa wielorodzinna – niesegregowane zmieszane odpady komunalne odbiór dwa razy w tygodniu.
• Zabudowa jednorodzinna – niesegregowane zmieszane odpady komunalne odbiór jeden raz w tygodniu.
• Odpady segregowane – jednorodzinna (tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) odbierane będą raz w miesiącu
w drugi poniedziałek miesiąca.
• Odpady segregowane – zabudowa wielorodzinna (tj. papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkło) odbierane będą dwa razy
w miesiącu.
• Popiół odbierany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do
30.04.2019 r. i od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. w pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca ulice zgodnie z powyższą tabela.
• Odpady Zielone – zabudowa jednorodzinna odbierane będą
w okresie od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. w drugi i czwarty wtorek
miesiąca oraz w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca i w okresie od 01.10.2019 r. do
31.10.2019 r. w trzeci wtorek i piąty czwartek miesiąca.
• Odpady Zielone - zabudowa wielorodzinna – jeden raz w tygodniu, każdorazowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości
wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
• Odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 listopada do
31 marca:
- zabudowa jednorodzinna w mieście – ( jeden raz w miesiącu)
- zabudowa wielorodzinna w mieście – (dwa razy w miesiącu)
w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
- zabudowa jednorodzinna w mieście – (jeden raz na dwa tygodnie)
- zabudowa wielorodzinna w mieście – (jeden raz w tygodniu)
Wywóz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD, zużytych baterii i akumulatorów będzie odbywał
się raz na kwartał (styczeń, maj lipiec, październik)
Pojemniki i worki prosimy wystawiać przed posesję w miejscach
widocznych
UGiM
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W dniu 22 grudnia 2018r. na nowo
wybudowanej Hali Targowej odbył się po raz pierwszy „Jarmark
Bożonarodzeniowy”. Wydarzenie
zaszczyciły swoją obecnością władze miasta reprezentowane przez
Panią Burmistrz Anetę Goliat oraz
Zastępcę Burmistrza Pana Michała
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Bodenszaca. W przygotowanie imprezy zaangażowali się pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz Żuromińskiego Centrum
Kultury. Wszyscy mamy nadzieję
że Jarmark Bożonarodzeniowy co
roku zagości w naszym mieście.
UGiM

Żuromińskie Centrum Kultury Zaprasza
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Z Życia biblioteki

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie organizuje
i prowadzi szereg działań i wydarzeń
zarówno kulturalnych jak również
edukacyjnych. Przede wszystkim
promuje czytelnictwo, zaprasza autorów książek na spotkania z czytelnikami, prowadzi Dyskusyjne Kluby
Książki.
Mobilne Planetarium
22 i 23 listopada 2018 r. do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żurominie przyjechało Mobilne
Planetarium. W bezpłatnych pokazach uczestniczyło ponad 250

uczniów z różnych
szkół.
Seanse
odbywały się we
wnętrzu ogromnej, nadmuchiwanej kopuły, która
stanowiła idealną
namiastkę kosmosu. Zaciemnione
wnętrze zapewniło niepowtarzalny
klimat i umożliwiło
dogłębne przeżycie
tej niesamowitej
projekcji. Wszyscy
byli pod wielkim
wrażeniem. Z relacji uczestników
wynika, że samo
leżenie pod rozgwieżdżoną kopułą
było niesamowitą frajdą oraz w niecodzienny sposób przyswoili nową
porcję wiedzy. Dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Żuromin za
udostępnienie sali.
Spotkanie z Arturem Andrusem
26 listopada 2018 r. gościem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie był Artur Andrus. Dziennikarz, autor tekstów,
poeta, pisarz, artysta kabaretowy,
konferansjer, radiowiec... człowiek
wszechstronny. Rewelacyjnie opo-

Przebudowa boiska

Zakończyła się procedura związana z przetargiem na zadanie
„Przebudowa boiska na 2 boiska
piłkarskie przy ul. Żeromskiego
w Żurominie”. Będzie to obiekt
przeznaczony do gry w piłkę nożną

o nawierzchni z trawy naturalnej,
ogrodzony, nawadniany z dojściami z kostki brukowej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma
F.H.T.U. „PLUS” s.c. Tomasz
i Małgorzata Góralczyk, która
wykona prace
za łączną sumę
359 900 zł. Inwestycja będzie
dodatkowo dofinansowana ze
środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
UGiM

Nowe nasadzenia drzew i krzewów
Gmina i Miasto Żuromin uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację
zadania pn. „Uzupełnienie nasadzeń poprzez zakup materiału
roślinnego - drzew i krzewów do
nasadzeń”.
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Koszt całkowity zadania wynosi: 14 600,00 zł. Dofinansowanie:
11 680,00 zł. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości
80 % poniesionych kosztów zostało
zakupionych 190 szt. drzew i 10 szt.
krzewów które zostały posadzone
w miejscowościach: Dębsk, Brudnice, Wiadrowo i Żuromin. UGiM

wiada o innych – o sobie mało, jak
mówi - do ludzi ma szczęście. Na
spotkaniu opowiadał o wieloletniej
znajomości i współpracy m.in. ze
Stefanią Grodzieńską, Marią Czubaszek oraz Andrzejem Poniedzielskim. Dziękujemy Urzędowi Gminy
i Miasta Żuromin za użyczenie sali.
Spotkanie z Jarosławem Kretem
4 grudnia 2018 r. mieszkańców Żuromina odwiedził Jarosław Kret,
który opowiadał o podróżach do
Ziemi Świętej. Gość PowiatowoMiejskiej Biblioteki Publicznej
w Żurominie z wykształcenia egiptolog, stypendysta Uniwersytetu
w Kairze, prezenter, reporter, ale
przede wszystkim podróżnik, ujął
wszystkich swoją elokwencją i sztuką przekazu – nie tylko prognozy
pogody.
Nasz gość podzielił się wspaniałą
wiadomością - otóż dzień wcześniej
brał udział w 12-tym Międzynarodowym Szczycie Pogodowym w Tyrolu
i zdobył II miejsce - dla najlepszego
prezentera pogody. Gratulujemy.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Ciekawe opowieści
o Ziemi Świętej, przeplatane zdjęciami i zabawnymi historyjkami pozwoliły zebranym podróżować po
tak zaczarowanych miejscach.
Na koniec spotkania był okolicznościowy tort i życzenia dla pana Jarka od dyrektora i pracowników Powiatowo-Miejskiej Biblioteki oraz
wszystkich uczestników spotkania.
Bardzo nam było miło i czuliśmy się
zaszczyceni, gdyż właśnie z miesz-

kańcami Żuromina nasz gość postanowił spędzić dzień swoich urodzin.
Warsztaty z asertywności
13 grudnia 2018 r. w PowiatowoMiejskiej Bibliotece Publicznej
w Żurominie kolejny raz odbyły się
warsztaty z asertywności dla młodzieży. Tym razem uczestniczyła
w nich klasa VII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie . Prowadzącą była Małgorzata Żdanowska
– nauczyciel, pedagog, autorka projektów z dziedziny andragogiki, szeroko rozumianej edukacji oraz kultury sztuki.Trening asertywności to
głęboka praca w obszarze przekonań, postaw i kompetencji uczestników warsztatu. Asertywność to
nie tylko zbiór technik i narzędzi,
ale również szczególny sposób postrzegania siebie, innych i świata .
Uczestnicy szkolenia mogli pracować nad zmianą przekonań, które
blokują asertywność. Przyjrzeć się
swoim granicom psychologicznym
i temu, jak kształtują, a jak chcieliby
kształtować relacje z innymi .
Zapraszamy na kolejne spotkania
w bibliotece !
Więcej informacji o wydarzeniach
i propozycjach biblioteki kierowanych do Państwa można znaleźć na
stronie internetowej www.biblioteka-zuromin.pl oraz na naszym
facebooku. Serdecznie zapraszamy
do odwiedzin.
Powiatowo-Miejska Biblioteka
Publiczna w Żurominie

Boisko przy Zespole Szkół
nr 2 w Żurominie

Zakończono budowę boiska piłkarskiego wraz z bieżnią prostą
4-torową, rzutnią do pchnięcia kulą,
skocznią do skoku w dal i trójskoku
przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie. Drugą częścią tej inwestycji jest
budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Raczynach. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2017 w wysokości 499 700,00 zł. Całkowita wartość
wydatków związanych z realizacją
zadania inwestycyjnego wyniosła
999 475,00 zł
UGiM

Jest ciepło dzięki instalacji gazowej
Zakończono montaż instalacji
gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
Inwestycja obejmowała również

przystosowanie kotłowni oraz
montaż zbiornika na gaz. Całkowita kwota przedsięwzięcia wyniosła
42 618, 17 zł.
UGiM

Historia picia alkoholu
Artykuł oparty na faktach

Pierwszy kontakt z alkoholem
u Zygmunta miał miejsce w wieku
14 lat. Inicjacja alkoholowa odbyła
się na zabawie klasowej w szkole
podstawowej. Za namową kolegów
Zygmunt sięgnął po wino. Z zahukanego chłopca zmienił się w śmiałego, pewnego siebie młodzieńca.
Przestały być dla niego problemem
relacje z koleżankami, do tej pory
mur nie do przebicia. Na drugi dzień
okropny ból głowy, ale w pamięci
zapisał się „dobroczynny” wpływ
picia, nie negatywny. Po podjęciu
nauki w szkole zawodowej, odbywał
praktyki. Traktowany przez pracowników jako dorosły mężczyzna – był
wyrośnięty jak na swój wiek – wysyłany był po zakup alkoholu do sklepu
znajdującego się w pobliżu zakładu.
Zawsze częstowano go porcją alkoholu – z każdej butelki wypijał około
50 gram wódki. W związku z tym już
wtedy bywał w szkole pod wpływem
alkoholu. Znalazł się w grupie kolegów, z którymi często prowokował
bójki z rówieśnikami nie należącymi
do ich grupy. Z tego powodu często
do szkoły wzywani byli rodzice. Zygmunt obrywał cięgi od ojca, często
miał porozcinaną do krwi skórę – ojciec bił go sznurem od żelazka. Od
popełnienia jakiegoś desperackiego
kroku chronili go koledzy z grupy.
Zawsze mógł na nich liczyć. Do bicia, paradoksalnie w jakiś sposób już
się przyzwyczaił. W tym czasie często
już rezygnował z obecności w szkole
na rzecz picia alkoholu i palenia papierosów. Imponował mocną głową
i „charakterem” nawet starszym
kolegom. Zawsze pragnął hodować
gołębie, których zakupu odmawiał
mu ojciec, więc któregoś razu, będąc
pod wpływem alkoholu ukradł kilka
sztuk. Za ten czyn otrzymał wyrok

w sądzie dla nieletnich. Kolejna kradzież i wyrok – Zakład Poprawczy.
W „poprawczaku” siłą wymuszał
posłuszeństwo. Kiedy wychodzili
z zakładu by na zewnątrz wykonywać pracę, pił z kolegami piwo
i wino. Starali się to ukryć, pomimo
wszystko nie udawało się to. Okazjonalne picie było tolerowane – tak
podaje – przez wychowawców. Środki na alkohol pochodziły od odwiedzających z rodziny. Picie alkoholu
budowało pewność siebie i poczucie
mocy. Rozmawiał o tym z kolegami.
Zawsze w czasie ucieczek z zakładu
poprawczego przebywał ze względu
na swoją posturę z ludźmi starszymi.
Imponowało mu to, że traktowali
go na równi z sobą. Ojciec już go
nie bił – bał się go – prosił tylko, by
przestał pić kiedy pijany wracał do
domu. Straszył ojca rewanżem za
swoje cierpienia, wyzywał rodziców
od „szmat”. Po kolejnej ucieczce
z zakładu, wraz z kolegami dokonał
pod wpływem alkoholu napadu na
mężczyznę. Odbyło się to na polu
namiotowym. Odebrali mu bluzę
dżinsową. Za sprzedany towar otrzymali wynagrodzenie, które przepili.
W ten sposób dostał się do Zakładu
Karnego. Był to oddział dla małoletnich o zaostrzonym rygorze. Odbywając karę, alkohol zamienili na
czaj. Często po wypiciu toczyli długie
rozmowy – szczególnie wieczorami.
Opowiadali legendy o piciu alkoholu i swoich wyczynach. Opowiadali
też o topografii okolicy i miejscach,
gdzie można nabyć alkohol. Trzy
lata marzył o wyjściu na wolność
i możliwości wypicia kolejnej porcji
alkoholu. To marzenie przybierało
realne kształty. Zygmunt wyobrażał
sobie jaki to będzie alkohol, czym
go „zakąsi”. Żadna myśl o zmianie

pozytywnej, o rodzinie, nie zakotwiczyła się w jego umyśle. Po wyjściu
zrealizował swój wypieszczony zamysł. Był szczęśliwy, kiedy zaczął pić
alkohol. Kolejne powroty do domu
pod wpływem alkoholu, urwane filmy. Do czasu kolejnego zamknięcia
w Zakładzie Karnym. Przebywanie
tam dawało mu szacunek w otoczeniu jemu podobnych w zachowaniu
kolegów. Awantury, kradzieże prowadziły do kolejnych wyroków.
W czasie swojego ostatniego wyroku
poznał kobietę, która o niego dbała.
Pierwszy raz w Zakładzie Karnym,
pijąc czaj, nie myślał o alkoholu, tylko
o tym, że może uda mu się być z nią.
Określił jej urodę – była piękna.
Kiedy otrzymał warunkowe zwolnienie, kobieta którą wcześniej poznał, czekała na niego. Po przekroczeniu bram więzienia miał szczerą
chęć dokonania zmian w swoim życiu. Jednak i tym razem jego pierwsze kroki skierowały się do sklepu
monopolowego. Pijany dotarł do
narzeczonej. Smutek na jej twarzy
powiedział mu wszystko. Zapłaciła
za taksówkę, którą przyjechał, następnego dnia po zapewnieniach,
że nie będzie więcej pił alkoholu
zostawiła mu pieniądze na zakupy
wychodząc do pracy – przepił je.
I tak na przemian z piciem, oszukiwaniem i obietnicami poprawy toczyło się życie Zygmunta. Niejednokrotnie podejmował pracę i tracił ją
przez alkohol. Któregoś dnia ukradł
partnerce rodzinne złoto i zastawił
u jubilera. Pieniądze przepił. Kiedy odwiedzał rodziców, zawsze był
pod wpływem alkoholu. Martwili się
o niego, napominali. Bezskutecznie.
Karuzela picia kręciła się perfekcyjnie. Partnerka zauważyła brak
złota, dała pieniądze na jego wykup
od jubilera. Po przepiciu i tej kwoty
zamknęła za nim drzwi. Postawiła
warunek – leczenie. Zygmunt wrócił
do rodziców. Pił nadal mimo coraz
bardziej przykrych konsekwencji.

Wigilia emerytów i rencistów
W dniu 15 grudnia 2018 r. w „Restauracji u Rucińskich” w Żurominie odbyło się integracyjne spotkanie opłatkowe, zorganizowane
przez Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Żurominie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Żurominie i Żuromińskie
Centrum Kultury w Żurominie.
Przy świątecznym stole zgromadziło
się ok.140 osób, głównie mieszkańcy naszego Miasta i Gminy, przedstawiciele Zarządu Rejonowego
Związku Emerytów i Rencistów
z Mławy, osoby starsze i samotne, w tym podopieczni M-GOPS
w Żurominie, emeryci i renciści
z naszego powiatu, a także przed-

stawiciele samorządu lokalnegoBurmistrz Gminy i Miasta Żuromin- Pani Aneta Goliat, Dyrektor
Żuromińskiego Centrum Kultury
- Pan Janusz Kuklewicz, Kierownik Miejsko-Gminego Ośrodka
Pomocy Społecznej w ŻurominiePan Andrzej Wiśniewski, a także
przedstawiciele władz kościelnychks. kanonik Kazimierz Kowalski
i inni zaproszeni goście.
Najważniejszą częścią spotkania
było wspólne podzielenie się opłatkiem -symbolem zgody i pojednania. Wszyscy mieli okazję złożyć
sobie życzenia, a także zaśpiewać
znane polskie kolędy. Na stołach
nie zabrakło tradycyjnych potraw,

które spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy.

Kiedy otrzymał pracę interwencyjną, często spóźniał się do pracy lub
nie zgłaszał się wcale. Tolerancyjny kierownik podpowiedział mu,
gdzie znajduje się poradnia, gdzie
może znaleźć pomoc. Udostępnił
mu godziny na wyjazd. Przez cały
czas Zygmunt utrzymywał kontakt
telefoniczny z partnerką. To ona
motywowała go do podjęcia leczenia. Po zgłoszeniu się w poradni
uzależnień, został skierowany na
leczenie stacjonarne 8 tygodniowe.
Był zafascynowany zajęciami. Przez
jakiś czas nie pił alkoholu. Wrócił
do Warszawy, zamieszkał z partnerką. Pracował ciężko od rana do
wieczora, co zaczęło mu w którymś
momencie przeszkadzać. Pracował
fizycznie, czuł się przemęczony. Po
sześciu miesiącach wrócił do picia.
W tym czasie też dochodziło do aktów przemocy fizycznej. Partnerka
nie mogąc tego znieść, wymieniła
zamki w drzwiach i nie wpuściła go
do domu. Zygmunt z kolegą wyłamał drzwi, wypili razem litr wódki.
Koledzy wyszli, on zasnął. Na drugi
dzień opuścił mieszkanie i przeprowadził się na melinę. Kradli różne
rzeczy z supermarketów, włóczyli
się w celu zdobycia alkoholu i pili
go. Wrócił do domu rodzinnego
w fatalnym fizycznym i psychicznym
stanie. Kolejna wizyta w Ośrodku
Terapii Uzależnień, rejestracja, rozmowa z terapeutą, osobą również
uzależnioną. Pod wrażeniem rozmowy i atmosfery w ośrodku Zygmunt wreszcie rozpoczął nowy etap
w swoim życiu. Nie chcąc narażać
rodziców na koszty, często kilka razy
w tygodniu, niezależnie od pogody,
dojeżdżał do ośrodka na zajęcia rowerem, później motorynką- 25 km.
Ukończył terapię i rozpoczął dokonywanie wielu zmian w swoim życiu.
Obecnie pomaga innym osobom
uzależnionym.
Józef Bazylczyk
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
w procesie certyfikacji

Wszystkim zebranym uczestnikom
towarzyszyła rodzinna i życzliwa
atmosfera. Uroczystość uświetnił
występ młodzieżowego zespołu
muzycznego.
UGiM
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Nowe parkingi

W dniu 06.12.2018 oficjalnie oddano do użytku parking przy Placu
J. Piłsudskiego w Żurominie oraz
parking przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Żurominie. Do zakresu robót związanych z tymi inwestycjami
weszło ustawienie krawężników,
wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika oraz parkingu, wykonanie zjazdów indywidualnych, ustawienie znaków oraz oznakowanie
poziome. Całkowity koszt inwestycji
to 57 702,71 zł.
UGiM

Uroczyste przekazanie sprzętu
W dniu 14 listopada 2018 r. miało miejsce uroczyste przekazanie
sprzętu ratowniczego jednostkom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowie, Chamsku i Rzężawach
zakupionego dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu
Sprawiedliwości, którego dyspo-

nentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania dla
gminy Żuromin wyniosła ok 30
000,00 zł. Zgodnie z założeniami
dysponenta funduszu środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia przede wszystkim
do ratownictwa medycznego i drogowego.

WIELKI CHARYTATYWNY MECZ
W PIŁKĘ SIATKOWĄ

UGiM
UGiM

W dniu 12 stycznia 2019 r. rozegrany został „Wielki Charytatywny
Mecz w Piłkę Siatkową”. Starły się
drużyny Urzędu Gminy i Miasta
w Żurominie oraz Starostwa Powiatowego w Żurominie. Mecz wyrgała

reprezantacja Gminy, ale nie wynik
był tu najważniejszy. Impreza odbyła się w Hali Sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym w Żurominie,
a grano dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

UGiM

INFORMACJA odnośnie spalania odpadów

Sesje Rady Miejskiej w Internecie

Zgodnie z nowymi wymogami, które nakłada Ustawa o samorządzie
gminnym, sesje rady gminy muszą
być transmitowane, zaś głosowania
imienne.
Dostęp do transmisji z sesji Rady
MiejskiejwŻurominie,atakżeimiennych wyników głosowań, kalendarza posiedzeń i aktywności Radnych
jest możliwy za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem:
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www.posiedzenia.pl/GminaZuromin
Sesje Rady Miejskiej w Żurominie
można śledzić także na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem
specjalnej aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=gk.
pro.posiedzenia
UGiM

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin przypomina, że za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy
o odpadach, grozi kara aresztu lub
grzywny.
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym
powietrzu strażnicy mogą nałożyć
mandat karny w wysokości do 500
zł. W przypadku odmowy przyjęcia
mandatu funkcjonariusze kierują
sprawę do sądu rejonowego, który może zastosować karę grzywny
w wysokości do 5000 zł.
W przypadku uniemożliwienia
strażnikom przeprowadzania kontroli palenisk lub ich utrudnienie,
osobie podejmującej takie działania
zgodnie art. 225 § 1 Kodeksu karego grozi kara do trzech lat pozba-

wienia wolności.
Według obowiązujących przepisów
prawa tj. art. 379 ustawy Prawo
ochrony środowiska kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być przeprowadzane
w godzinach od 6:00 do 22:00, a na
terenach gdzie jest prowadzona
działalność gospodarcza przez całą
dobę.
Ponadto informujemy, że jeśli zaniepokoił Cię drażniący i gryzący
dym z komina lub jesteś świadkiem spalania odpadów, to w trosce o własne zdrowie oraz osób Ci
bliskich powinieneś zgłosić ten fakt
w siedzibie Straży Miejskiej przy
Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub pod numerem telefonu
600 936 797.
UGiM

