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Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten czas 

przyniósł pokój, miłość oraz wzajemną życzliwość. 
Życzymy, aby ten świąteczny czas wniósł w Państwa życie 

jak najwięcej radości oraz upłynął w zdrowiu 
i  rodzinnej atmosferze. 

Mamy nadzieję, że razem z Wielkanocą 
nadejdzie wiosenny optymizm, życzymy aby radość 
i słoneczna pogoda zagościły w Państwa sercach
na dłużej. Niech rozkwitająca wiosną przyroda 
da nam wszystkim energię i chęci do działania 

oraz do podejmowania nowych wyzwań.
Wesołego Aleluja!

Projekt „Human Smart 
Cities”. Żuromin na 
pierwszym miejscu

Żuromin jest 
w Związku 

Miast Polskich 

95 palm 
konkursowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Michalska
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

Aneta Goliat
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Budujemy, remontujemy i inwestujemy
Realizacja tegorocznego budżetu 
trwa. Uchwała budżetowa przyjęta 
przez radnych pod koniec ubiegłe-
go roku zakłada dochody w wyso-
kości 56 878 325,23 zł. W budżecie 

zaplanowaliśmy również wiele 
inwestycji. Wśród nich większość 
zostanie zrealizowana do końca 
tego roku, ale są też takie które 
potrwają dłużej. W sumie zaplano-

waliśmy inwestycji za kwotę 6 633 
859, 86 złotych. Kwota ta może 
oczywiście się zwiększyć. Staramy 
się o środki zewnętrzne, dofinan-
sowania z ministerstw i ze środków 

unijnych. Mamy szansę, żeby do-
datkowe środki trafiły do naszego 
budżetu. Co ważne, w uchwale 
budżetowej nie zaplanowaliśmy 
nowych kredytów i pożyczek. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 24. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grunwaldzkiej w Żurominie

2. Budowa chodnika na ulicy Pl. Rynek oraz ścieżki pieszo – 
rowerowej w Poniatowie

25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie

3. Budowa drogi gminnej ul. Kołodzejskiego w Żurominie – 
I etap

26. Budowa wodociągu w ul. Brzozowej w Żurominie

4. Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Żurominie polega-
jąca na budowie chodnika.

27. Zakup koszy na śmieci segregowanych 

5. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Zwycięstwa w Żuro-
minie

28. Oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności

6. Budowa przystanku autobusowego w Żurominie 29. Oświetlenie ul. Młyńskiej w Brudnicach 

7. Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie 30. Oświetlenie w miejscowości Rozwozin

8. Modernizacja chodnika na ulicy Zielony Rynek w Żuromi-
nie

31. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infra-
strukturą, rzeka Wkra w Brudnicach

9. Monitoring terenów przy ul. Lidzbarskiej i ul. Zwycięstwa 32. Budowa altany w Cierpigorzu

10. Projekt chodnika na ul. Zielonej w Żurominie 33. Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówce

11. Projekt przebudowy skrzyżowania przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Żurominie

34. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Dąbro-
wice (finansowane z funduszu sołeckiego)

12. Przebudowa dróg gminnych ul. Matejki i ul. M.Kopernika 
w Żurominie

35. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzężawach

13. Przebudowa dróg gminnych ul. Pl. Rynek i ul. Wyzwole-
nia w Poniatowie polegająca na budowie chodników wraz 
z przebudową skrzyżowania ul.Pl. Rynek z ul. Zwycięstwa

36. Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej w Raczynach

14. Rozbudowa ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej wraz z budową 
ul. Leszczynowej w Żurominie – I etap

37. Przebudowa boiska na 2 boiska piłkarskie przy ul. Żeromskiego 
w Żurominie

15. Rozbudowa ul. Morgowej w Będzyminie 38. Plac zabaw na osiedlu przy ul. Żeromskiego

16. Sporządzenie projektu ścieżki pieszo – rowerowej w Będzy-
minie

39. Budowa siłowni zewnętrznej – plenerowej w Brudnicach 

17. Zakup kostki brukowej do budowy miejsc postojowych 
w Chamsku

40. Zakup elementów – siłownia plenerowa w Poniatowie

18. Zakup samochodu osobowego 41. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompe-
tencji cyfrowych

19. Budowa garażu w Będzyminie 42. Projekt „Human Smart Cities – inteligentne miasta współtworzone 
przez mieszkańców

20. Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Chamsku 43. Rozwój terenów zielonych w mieście 

21. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Żurominie

44. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 62 
w Żurominie

22. Budowa Kanalizacji deszczowej w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej

45. Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia

23. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha – II etap 46. Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim
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Dzięki projektowi, Żuromin bę-
dzie miał możliwość wprowadzić 
innowacyjne i prototypowe rozwią-
zania związane z uciążliwościami 
zapachowymi i segregacją oraz uty-
lizacją śmieci.
Istotą projektu jest pobudzenie ak-
tywności obywatelskiej mieszkań-
ców a jego misją rozwój społecz-
ności lokalnej przez kształtowanie 
otwartego społeczeństwa obywa-
telskiego. W ramach „Human 
Smart Cities” zostanie zbudowany 
prototypowy system monitorin-
gu powietrza oraz inteligentnych 

śmietników. Powietrze będzie 
monitorowane za pomocą senso-
rów zapachowych umieszczonych 
w różnych miejscach na terenie 
gminy. Przed Urzędem Miasta 
stanie kiosk informacyjny, który 
będzie pokazywał poziom zanie-
czyszczenia zapachem różnych ob-
szarów miasta. Będzie on również 
wykorzystywany do komunikacji 
władz miasta z jego mieszkańca-
mi.  Powstanie geoportal miejski 
i system informacji przestrzennej 
umożliwiający ocenę oddziaływa-
nia na środowisko.

Projekt zakłada zaangażowanie 
społeczności lokalnej w jego reali-
zację. Mieszkańcy zostaną włączeni 
w diagnozowanie problemów mia-
sta, w badania jakościowe i ilościo-
we. Odbędą się warsztaty z trzema 
grupami wiekowymi mieszkańców, 
którym celem będzie zaprojekto-
wanie możliwej przyszłości i tego 
w jaki sposób Żuromin będzie się 
zmieniać. Zostanie również zbu-
dowana sieć  Rady Liderów Lo-
kalnych, których zadaniem będzie 
mapowanie z użyciem sensorów 
mobilnych, uciążliwości zapacho-
we.
W piątek 29 marca w Urzędzie 
Gminy i Miasta odbyła się kon-
ferencja inaugurująca realizację 
projektu. Tego dnia gościliśmy na-
ukowców z Politechniki Warszaw-

skiej, w partnerstwie której projekt 
będzie realizowany. W konferencji 
wzięli również udział urzędnicy, 
radni i mieszkańcy.Po konferencji 
goście z Politechniki zwiedzali mia-
sto. Odwiedzili również uczniów 
w szkołach podstawowych, se-
niorów z Klubu Seniora Senior+ 
a i wiele innych miejsc. Rozmawiali 
z mieszkańcami, żeby poznać ich 
potrzeby i oczekiwania.To pierw-
sze odwiedziny, ale nie ostatnie. 
Naukowców z Politechniki będzie-
my w Żurominie gościć częściej. 
W związku z realizacja projektu 
„Human Smart Cities”, będą spo-
tykać się z mieszkańcami. 

Ewa Jabłońska

Na osiedlu budynków wielorodzin-
nych przy ulicy Wyzwolenia  w Żu-
rominie jest nowe oświetlenie. 

Między blokami zostało zamonto-
wane w sumie 24 nowoczesne lam-

py ledowe. Zakup i montaż oświe-
tlenia kosztował Miasto 98 630 
złotych. Cała ta kwota pochodzi 
z miejskiego budżetu. Wykonawca 
jest firma z Mławy.

EJ

Na osiedlu przy ulicy Wyzwolenia są nowe lampy 

Nowe oświetlenie 
na osiedlu

Żuromin jest jednym z 25 miast, które otrzy-
mają dofinansowanie w ramach projektu 

„Human Smart Cities. Inteligentne miasta 
współtworzone przez mieszkańców”. Nasz 

projekt jest na pierwszym miejscu listy. 
dzięki niemu, na terenie miasta i gminy 

zostaną wprowadzone innowacyjne rozwią-
zania dotyczące uciążliwości zapachowych 

i przetwarzania śmieci. Będziemy pierwszym 
miastem, które zastosuje prototypowe roz-

wiązania tego typu.

Gmina i Miasto Żuromin otrzy-
mała dofinansowanie na zagospo-
darowanie przestrzeni przy rzece 
w Brudnicach. Jeszcze w tym roku 
plaża zyska nowe oblicze. Z pewno-
ścią,  miejsce to będzie jeszcze bar-
dziej atrakcyjne i da większe moż-
liwości aktywnego wypoczynku. 

Samorząd otrzymał dofinanso-
wanie z „Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020”, na zagospodarowanie ką-
pieliska wraz z infrastrukturą przy 

rzece w Brudnicach. Dzięki temu 
brudnicka plaża zyska drewniany 
pomost, boisko do piłki siatkowej 
plażowej, oświetlenie lampami 
hybrydowymi. Na skarpie rzeki po-
wstaną schody betonowe. Będzie 
również wodociąg letni i nowa dro-
ga dojazdowa. 
Koszt inwestycji to 404 840,11 zł. 
Dofinansowanie wynosi 280 506 zł. 
Inwestycja zostanie zrealizowana 
w tym roku. 

Ewa Jabłońska

Nowe oblicze kąpieliska 
w Brudnicach

Projekt „Human Smart Cities”. 
Żuromin na pierwszym miejscu

W konferencji inaugurującej projekt wzięli udział naukowcy z Politechniki Warszawskiej
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Urząd Gminy i Miasta  zadbał 
o dobrą zabawę dla dzieci z terenu 
gminy i miasta podczas zimowej 
przerwy od nauki w szkole. Zor-
ganizowane ferie miały na celu 
odciągnięcie dzieci od kompute-
rów, telefonów i pokazanie im jak 
można aktywnie zagospodarować 
czas wolny. W czasie ferii zorga-
nizowano cztery wyjazdy dla dzie-
ci. Zainteresowanie było duże. 
Z zimowych wyjazdów skorzystała 
setka dzieci. 29 stycznia i 5 lutego 
dzieci bawiły się w aquaparku 
w Pluskach, gdzie z radością ko-
rzystały z basenów, zjeżdżalni i in-
nych atrakcji. Dobrej zabawie nie 
było końca. 31 stycznia i 7 lutego 
dzieci przebywały na Farmie No-
ego w Kiełpinach. Główną atrak-
cją wyjazdu był kulig.  Przejazd 
saniami i sankami ciągniętymi 

przez konie, po zaśnieżonym lesie 
zapierał dech w piersiach. Dzieci 
miały prawdziwą frajdę, zwłaszcza 
kiedy sanki się wywracały a dzie-
ci lądowały w śniegu. Uczestnicy 
wyjazdu zjeżdżali z górki, obrzu-
cali się śniegowymi kulami  oraz 
wymyślali najróżniejsze zabawy 
na śniegu. Zmarznięci i zmęcze-
ni ogrzewali się przy ognisku, na 
którym piekły się kiełbaski. Wy-
jazd podobał się dzieciom o czym 
świadczą pytania, czy za rok też 
będą mogli spędzić ferie Orlikiem. 
Oczywiście, że tak. Na pewno coś 
przygotujemy. 
Zimowe wyjazdy dla dzieci są bez-
płatne. Wszystkie koszty pokrywa 
Urząd Gminy i Miasta w Żuromi-
nie. 

Ewa Jabłońska

Kulig w zimowej scenerii sprawił wszystkim wiele radości

Od września w żłobku będzie więcej dzieci

Źródło www.freepik.com

Z roku na rok Miejsko – Gminny 
Żłobek przyjmuje więcej dzieci. 
W tym roku planowana jest rów-
nież jego rozbudowa. Dzięki temu 
dodatkowa grupa maluchów bę-
dzie miała możliwość skorzystać  
z opieki żłobkowej. 
Miejsko – Gminny Żłobek w Żu-
rominie funkcjonuje od dwóch lat. 
Obecnie są  w nim trzy grupy. 
W sumie 37 dzieci. Wiadomo już,  

że z tej grupy na przyszły rok zo-
staje 8 maluchów. Więc wolnych 
miejsc byłoby 29. Potrzeby jednak 
są dużo większe. W związku z tym 
planowana jest rozbudowa pla-
cówki. Prawdopodobnie zostanie 
przyjęta jeszcze dodatkowa  15 – 
osobowa  grupa. 

Ewa Jabłońska

Więcej dzieci 
w miejskim żłobku

Zmieniły się zasady rekrutacji 
dzieci do publicznych przedszkoli 
na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego.

Została zwiększona liczba punktów 
za to, że rodzice pracują zawodo-
wo. Do tej pory dzieci zamieszkałe 
na terenie gminy lub miasta Żuro-
min, których rodzice pracowali za-
wodowo (dotyczy to również osób 
samotnie wychowujących dzieci) 
otrzymywali 3 punkty. Nowe zasa-
dy za to kryterium przewidują 10 
punktów. Rodzice będą musieli 
przedłożyć zaświadczenie z zakładu 
pracy potwierdzające ich zatrud-
nienie. Pojawiło się też zupełnie 
nowe kryterium. 2 punkty otrzyma 
dziecko, które aktualnie uczęszcza 
do żłobka lub klubu dziecięcego 
wpisanego do rejestru prowadzo-

nego przez Burmistrza Żuromina 
zgodnie z ustawą o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 
Pozostałe kryteria zostały takie jak 
do tej pory:
– dzieci zamieszkałe w obszarze 
lub poza obszarem Gminy i Miasta 
Żuromin, dla których przedszkole 
jest miejscem realizacji obowiązku 
przedszkolnego przez starsze ro-
dzeństwo – 3 punkty
 – dzieci zamieszkałe poza obsza-
rem Gminy i Miasta Żuromin, 
których rodzice pracują w gminie 
i mieście – 2 punkty
– dzieci zamieszkałe poza obsza-
rem gminy i miasta, dla których 
przedszkole ma dogodne położe-
nie względem zamieszkania kan-
dydata

Ewa Jabłońska

Zmiana zasad rekrutacji 
do samorządowych

przedszkoli

Zimowe wyjazdy 
z Orlikiem
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Siłownia przy ulicy Warszawskiej została odnowiona

Pary małżeńskie świętowały Złote Gody

Pół wieku razem

Nowa stara siłownia przy 
ulicy Warszawskiej

,,SeGReGUjĘ – ZySkUjĘ” 
– kONkURS PLaSTyCZNy

Sprawdź jakość 
powietrza!

Małżeństwa, które razem przeżyły 
50 lat, otrzymały medale nadane 
przez Prezydenta Polski Andrzeja 
Dudę. Uroczyste wręczenie odzna-
czeń odbyło się 25 stycznia w Sali 
Ślubów Urzędu Gminy i Miasta 
w Żurominie. Pary otrzymały je 

z rąk burmistrz Anety Goliat. Złote 
Gody świętowali w tym roku: Pań-
stwo Szumscy, Kowalscy, Brdak, 
Paluszewscy, Retkowscy, Witkow-
scy, Biliccy, Pankowscy, Ejnik, Or-
kwiszewscy. 

EJ

Siłownia przy ulicy Warszawskiej 
w Żurominie zyskała nowe obli-
cze.
Miejsce to, zostało odnowione 
i wzbogacona o nowe sprzęty: 
gryfy oraz obciążenia olimpijskie, 
stojaki, hantle, uchwyty do pom-
pek, pasy TRX, gumy oporowe 
na których można ćwiczyć kultu-

rystycznie, funkcjonalnie (trening 
z obciążeniem własnego ciała TRX 
) i elementy treningu kalisteniczne-
go (drążki, poręcze, uchwyty).
Ćwiczenia w siłowni odbywają się 
pod okiem instruktorów, którzy 
pomogą w doborze treningu, su-
plementacji i odżywiania.

Ewa Jabłońska

Na budynku Żuromińskiego Cen-
trum Kultury został zamontowany 
czujnik, który bada jakość powie-
trza.
Dane o jakości powietrza są wy-
świetlane na tablicy umieszczonej 
na budynku ŻCK. Na tablicy wy-
świetlają się takie dane pomiarowe 
jak : stężenie pyłów PM1, PM2.5, 
PM10, temperatura powietrza, wil-
gotność, ciśnienie.
Jakość powietrza w Żurominie 

można sprawdzić również na na-
szej stronie internetowej http://zu-
romin.info
Tam na bieżąco uaktualniane są 
dane pomiarowe. 
Są dostępne również na platformie 
https://airly.eu/map/pl/
Warto mieć takie informacje. Po-
mogą podjąć decyzję czy iść na spa-
cer, czy lepiej zostać w domu. 

EJ

,,Segreguję – Zyskuję” – pod takim 
hasłem Wydział Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Gminy i Miasta 
w Żurominie organizuje dla dzieci 
i młodzieży konkurs plastyczny, 
który odbywa się w trzech katego-
riach:

 I kategoria  – uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych
III kategoria -  uczniowie klas VII 
i VIII szkół podstawowych oraz 
uczniowie klasy III gimnazjum

Technika wykonywanych prac jest 
dowolna. Liczymy na Waszą kre-
atywność. Należy jednak pamiętać, 
aby praca zobrazowała w prawi-
dłowy sposób zasady segregacji 
odpadów. Przypominamy:

NIEBIESKI POJEMNIK 
- papier, tektura
ŻÓŁTY POJEMNIK 
– metale i tworzywa sztuczne
ZIELONY POJEMNIK - SZKŁO
BEZBARWNY POJEMNIK – 
ODPADY ZIELONE
BRĄZOWY POJEMNIK – BIO-
ODPADY
(Zasady segregacji muszą być 
zgodne z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji 
odpadów, obowiązującego od dnia 
1 lipca 2017 r.: http://naszesmieci.
mos.gov.pl/jak-segregowac, zasady 
segregacji przedstawia załącznik 
graficzny do regulaminu dostępny 
na stronie internetowej urzędu 
wraz z informacją o konkursie)

Nabór prac konkursowych trwa od 
8 KWIETNIA DO 10 MAJA 2019 
ROKU. 
Prace można dostarczyć osobiście 
lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Żuro-
minie
Plac Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
(z dopiskiem Konkurs plastyczny: 
Segreguję – zyskuję”)

Na laureatów czekają atrakcyj-
ne nagrody, także zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału 
w konkursie!
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Ulice Matejki, Kopernika i ulica 
Osiedlowa oraz Brzozowa i Wia-
traczna będą miały nowe chodniki.
Powstaną one jeszcze w tym roku. 
Na dwie pierwsze ulice Gmina 
planuje przeznaczyć 280 tysięcy 
złotych a na ulicę Osiedlową 150 
tysięcy złotych.

Będą nowe 
chodniki

Gmina i Miasto Żuromin prowa-
dzi rekrutację uczestników do pro-
jektu bezpłatnych szkoleń, które 
mają na celu podniesienie kompe-
tencji cyfrowych osób dorosłych, 
by w większym stopniu korzystały 
z usług świadczonych drogą elek-
troniczną w życiu zawodowym 
i prywatnym. 

Gmina i Miasto Żuromin otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 31 
360,00 zł na realizację szkoleń. Pro-
gram jest finansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Działa-
nie 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Operatorem projektu  jest 
Fundacja Legalna Kultura.

Na drogach gminnych rozpoczę-
ły się remonty cząstkowe. Są one 
konieczne ponieważ po zimie stan 
dróg zwykle się pogarsza. Wyko-
nawcą remontów wyłonionym 

w drodze przetargu jest Przedsię-
biorstwo MIK Roboty Ziemne 
i Drogowe Jan Miklewski z Kosso-
bud w gminie Raciąż. Koszt zada-
nia wynosi 359 776 zł. 

Fot. www.pexels.com/photo/woman-using-gray-laptop-computer-on-her-lap-1266007/

„ja w internecie” 
bezpłatne szkolenia dla wszystkich

Żuromińska Hala 
Targowa 

– handel rozpocznie się w kwietniu
Pod koniec marca rozpoczął się nabór wniosków 

o dzierżawę stanowisk na targowisku „Mój Rynek” 
w Żurominie”. do zadysponowania mieliśmy 68 sta-

nowisk pod dachem i 91 stanowisk wokół hali

Stanowiska w hali zostały podzielo-
ne na sektory:
• sektor I przeznaczony jest do 
sprzedaży produktów rolno – spo-
żywczych – liczy 27 stanowisk
• sektor II przeznaczony jest 
do sprzedaży produktów rolno – 
spożywczych w systemie rolnictwa 
ekologicznego, liczy 8 stanowisk
• sektor III przeznaczony dla 
podmiotów prowadzących działal-
ność pozarolniczą, liczy 33 stano-
wiska
• sektor IV to sektor miejsc par-
kingowych
Stanowiska pod wiatą mają po-
wierzchnię 14,61 m2 , stanowiska 
wokół wiaty mają powierzchnię 
21m2 
Koszty dzierżawy zależą od sekto-
rów, w którym znajdują się stano-

wiska. Te, które są związane z dzia-
łalnością rolniczą są 25% niższe od 
pozostałych. 
Wysokość czynszu dzierżawnego 
wynosi
• 130 złotych (z VAT) miesięcz-
nie za stanowisko handlowe prze-
znaczone dla podmiotów prowa-
dzących działalność pozarolniczą
• 100 złotych (z VAT) na miesiąc 
za stanowisko handlowe przezna-
czone dla rolników prowadzących 
sprzedaż produktów rolno – spo-
żywczych w systemie ekologicznym
• 90 złotych (z VAT) za miesiąc 
za miejsce wokół hali
Zainteresowanie dzierżawą jest 
bardzo duże. Zostało już niewiele 
miejsc do rozdysponowania. Wnio-
ski 

Ewa Jabłońska
Rozpoczęły się remonty 

cząstkowe dróg
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Żuromin znalazł się wśród 300 
miast należących do Związku 
Miast Polskich. Członkostwo 
umożliwi nam wymianę doświad-
czeń, dostęp do wsparcia eksperc-
kiego i merytorycznego, będzie 
także wspierać nasze działania 
promocyjne i informacyjne.

Związek Miast Polskich to najstar-
sza i największa polska organiza-
cja samorządowa. Powstał w 1917 
roku. Obecnie należy do niego 300 
miast. Związek Miast Polskich, ma 
na celu wspieranie idei samorzą-
du terytorialnego oraz dążenie do 
społecznego, kulturalnego i gospo-
darczego rozwoju miast polskich. 
Przystąpienie do związku umożliwi 
Żurominowi korzystanie z wspar-
cia eksperckiego i merytoryczne-
go: związek udostępnia i finansuje 
ekspertyzy prawne, wspomaga 
miasta w bieżącym i strategicznym 
zarządzaniu przez System Analiz 

Samorządowych czyli największą 
samorządową bazę danych staty-
stycznych pozyskiwanych bezpo-
średnio z miast i różnych źródeł 
statystyki publicznej. ZMP daje 
też możliwość uczestnictwa w licz-
nych projektach realizowanych ze 
środków zewnętrznych, dotyczą-

cych m.in. rozwoju, partycypacji, 
oświaty, klimatu, usług administra-
cyjnych, PPP. Związek ma również 
wpływ na legislację: inicjuje wspól-
ne działania przeciwko niekorzyst-
nym dla miast rozwiązaniom praw-
nych i opracowuje własne projekty 
zmian ustaw, przygotowuje wnioski 

oraz wsparcie finansowe i meryto-
ryczne dla miast występujących do 
Trybunału Konstytucyjnego.
Uchwałę w sprawię przystąpie-
nia Żuromina do członkostwa 
w Związku Miast Polskich podjęła 
Rada Miejska.

Ewa Jabłońska

Żuromin jest w Związku Miast Polskich 

„Godni naśladowania” w Żurominie
W sobotę 23 marca gościliśmy w mieście wielu harcerzy z całego Mazowsza. Mazowiecka Chorągiew 

Związku Harcerstwa Polskiego przy współpracy z Gminą i Miastem Żuromin zorganizowała galę „Instruktor 
Godny Naśladowania”. Gala odbyła się w Żuromińskim Centrum kultury.

Organizowany już po raz trzeci 
plebiscyt ma na celu promowanie 
osób zasługujących na wyróżnienie 
za swoją służbę na rzecz harcer-
skiej wspólnoty. Tytuł otrzymują co 
roku instruktorzy, którzy w sposób 
szczególny wyróżnili się w swoim 
środowisku, a swoją postawą inspi-
rują zarówno swoich podopiecz-
nych, współpracowników i prze-
łożonych, jednocześnie stając się 
osobowością godną naśladowania. 
Statuetki, dyplomy i odznaki otrzy-
mało 27 instruktorów. Wśród nich 
jest phm. Barbara Lejeń z Hufca 
ZHP Żuromin. 
Od tego roku Komenda Cho-
rągwi postanowiła dodatkowo 
przyznawać nagrodę specjalną za 
całokształt wieloletnich osiągnięć. 
W tym roku nagroda specjalna 
i tytuł SuperInstruktora Godne-
go Naśladowania trafiła do druha 
harcmistrza Jana Chojnackiego 
w uznaniu jego wybitnych zasług 
i dokonań na rzecz Związku Har-
cerstwa Polskiego. Druh Jan Choj-
nacki jest między innymi autorem 
hymnu Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP „Urzekły nas Mazowsza pia-
ski”.
Tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” 

harcerstwa otrzymała wicemarsza-
łek Senatu RP, senator Maria Koc. 
Burmistrz Aneta Goliat otrzymała 
Plakietę Srebrnej Honorowej Od-
znaki Przyjaciół Harcerstwa. 
Na zakończenie uroczystości od-

były się występy artystyczne m.in. 
harcerek z bieżuńskiej drużyny 
”Korzenie”, przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, uczennic szóstej klasy Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Mła-

wie Alicji i Julii Dramińskiej oraz 
Amatorskiego Chóru Nauczyciel-
skiego Sonata. 

Ewa Jabłońska
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Programowanie na dywanie 
w bibliotece
19.02.2019 r. gościliśmy w Powiato-
wo-Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Żurominie uczniów z kl. I-III 
Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Zielonej. Dzieci odwiedziły 
nas aby poznać nowych przyjaciół 
biblioteki – Photonów.
Photony to małe roboty edukacyj-
ne, dzięki którym dzieci rozwijają 
zdolności manualne, orientację 
przestrzenną i rozumienie logiki 
wydarzeń (krok po kroku). Zaba-
wa a jednocześnie nauka bardzo 
podobała się dzieciom i wyraziły 
chęć kontynuacji w przyszłości. 
Uzupełnieniem spotkania były gry 
na dywanie interaktywnym. 

1 marca – Narodowy dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w bibliotece

Powiatowo - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie włączyła 
się w ogólnopolskie obchody Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Na swoistą lekcję histo-
rii oraz nowoczesną promocję pa-
triotyzmu, zaprosił zgromadzoną 
w bibliotece młodzież Sylwester 
Domański – kompozytor, pro-
ducent, wydawca, autor tekstów. 
Wielbiciel historii i poezji, który 
tworząc odwołuje się do różnych 
wydarzeń historycznych. Spotkanie 
z gościem to podróż m. in. przez 
twórczość Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Tadeusza Gajcego, 
Ziutka Szczepańskiego, Tadeusza 
Borowskiego czy Stanisława Wy-
spiańskiego .
Uczestnikami wydarzenia w biblio-
tece byli uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Partnerem projektu była firma 
LDM Electronic Sp. z o. o.,której 
serdecznie dziękujemy za sprzęt 
i obsługę nagłośnienia imprezy. 

Warsztaty dla uczniów „komuni-
kacja i Integracja w grupie”
27 marca 2019 r. Urząd Gminy 
i Miasta Żuromin oraz Powiato-
wo - Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żurominie byli organizatorami 
kolejnych warsztatów dla młodzieży 
gimnazjalnej ze SP nr 1 w Żurominie 
z pedagog Małgorzatą Żdanowską.
Tym razem, tematem warsztatów 
była „Komunikacja i integracja 
w grupie”. Zajęcia dały możliwość 
stworzenia bezpiecznej i przyja-
znej atmosfery w klasie, wśród ró-
wieśników, sprzyjały podniesieniu 
efektywności pracy i dążeniu do 
wspólnego celu. Uczyły jak poko-
nywać bariery i obawy w związku 
z przynależnością do grupy. Uka-
zały korzyści płynące z umiejętno-
ści pracy w zespole.

Targi Pracy i edukacji 2019
29 marca 2019 r. Powiatowo – 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żurominie brała udział w XVII 
Targach Pracy i Edukacji. Na na-
szym stoisku można było wziąć do-
wolną książkę w ramach akcji „Daj 
drugie życie książce”. Biblioteka 
rozdała łącznie sto książek oraz 
inne gadżety takie jak: długopisy, 
balony, zakładki, torebki, smycze 
i ulotki biblioteczne. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim odwiedzają-
cym nasze stoisko i zapraszamy na 
kolejne akcje i wydarzenia organi-
zowane przez naszą bibliotekę. Za-
chęcamy nadal do udziału w akcji 
„Daj drugie życie książce”.

Więcej informacji o wydarzeniach 
i propozycjach  biblioteki  kiero-
wanych  do Państwa można zna-
leźć  na stronie internetowej  www.
biblioteka-zuromin.pl oraz  na na-
szym facebooku. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzin.

Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna

Z Życia Biblioteki
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, pro-

wadzi dyskusyjne kluby książki.
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 Problem narkotykowy z perspektywy dzieci 
i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Żuromin

Przedstawione poniżej dane po-
chodzą z dokumentu „Diagnoza 
problemów społecznych na terenie 
Miasta i Gminy Żuromin”. Na po-
czątek uczniowie zostali zapytani 
o to, czy zdarzyło im się kiedykol-
wiek zażywać narkotyki. Zdecy-
dowana większość respondentów 
przeczy temu, aby spożywali środ-
ki psychoaktywne. 2% badanych 
miał z nimi styczność raz, dwa razy 
w życiu, 1% twierdzi, iż zażywają 
narkotyki raz, dwa razy w miesiącu. 
Codziennie środki psychoaktywne 
bierze 2% ankietowanych. Inicjację 
narkotykową 54% przeżyło mając 
13-15 lat. Przed 7 rokiem spróbo-
wało ich 15% respondentów, kolej-
ne 15% miało więcej niż 15 lat. 8% 
badanych miało wówczas 7-9 lat, 
bądź 10-12 lat (8%). 
Po jaki narkotyk sięgają lub zda-
rzyło się im sięgnąć ? Najwięcej 
uczniów zażywało marihuanę/ha-
szysz (44%), kokainę (31%), a tak-
że metadon (31%) i LSD (31%).
Ankietowani jako powody sięgnię-
cia po narkotyki podali, że kiero-
wała nimi ciekawość (44%), a także 
poszukiwanie wrażeń (25%) i chęć 
wpłynięcia zaimponowania innym 
(25%). Aż 19% badanych sięga-
jąc po narkotyki świętuje okazje, 
kolejne 19% chce wpłynąć na my-
śli, emocje. 19% bierze je z obawy 
przed odrzuceniem, 38% uczniów 
podało inne powody zażywania 
narkotyków. Najczęściej badana 
społeczność spożywa narkotyki na 
świeżym powietrzu (44%), a tak-
że pod sklepem (25%) i w domu 
(19%). W dalszej kolejności wska-
zali na to, że u znajomych po nie 

sięgają (13%) i w pubie/restauracji 
(13%). Na inne miejsca wskazało 
25% ankietowanych.
Inicjację narkotykową 38% 
uczniów przeszło na podwórku ze 
znajomymi. 6% respondentów po 
raz pierwszy sięgnęło po środki psy-
choaktywne na dyskotece, kolejne 
6% podczas nieobecności rodziców 
w domu i w czasie imprezy towarzy-
skiej (6%). 38% wskazało na inne 
okoliczności, bliżej nie określone.
Zdecydowana większość uczniów, 
nie zna miejsc w miejscu swojego 
zamieszkania, gdzie można by było 
kupić narkotyki. 4% ankietowa-
nych twierdzi, że środki psychoak-
tywne można dostać na osiedlu, 1% 
uważa, iż są dostępne w szkole, 2% 
respondentów wskazało na dysko-
tekę. 2% jest zdania, że narkotyki 
można kupić w siłowni, zaś 5% po-
dało inne miejsca.
97% uczniów podaję, że nie zażywa 
dopalaczy. Raz, dwa razy w życiu 
sięgnęło po nie 1% badanych, zaś 
raz, dwa razy w miesiącu dopalacze 
bierze kolejny 1% ankietowanych. 
Kilka razy w tygodniu po dopalacze 
sięga 1%, zaś codziennie bierze je 
1% uczniów.
Inicjację dopalaczową poniżej 7 
roku życia miało za sobą aż 13% 
uczniów. Między 7 a 9 rokiem po 
wymienioną substancję sięgnęło 
kolejne 13% badanych, 38% bra-
ło dopalacze między 13-15 rokiem 
życia. Kolejne 38% ankietowanych, 
podczas inicjacji dopalaczowej mia-
ło powyżej 15 lat.
Następnie młodzież miała za zada-
nie ocenić czy zgadzają się z wymie-
nionymi stwierdzeniami. Miało to 

na celu zbadanie ich przekonań na 
temat narkotyków i dopalaczy, któ-
re powszechnie funkcjonują w spo-
łeczeństwie. 73% mieszkańców nie 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że 
posiadanie narkotyków nie powin-
no być karalne. Kolejnym twierdze-
niem jest, że dopalacze są bezpiecz-
ną alternatywą dla narkotyków, 
64% mieszkańców społeczności nie 
popiera tego przekonania, a 28% 
opowiedział się, że nie wie. Ze 
stwierdzeniem: okazjonalne zaży-
wanie narkotyków nie prowadzi do 
uzależnienia nie zgodziło się 62% 
badanych, 28% nie ma zdania na 
ten temat, a 10% uznaje je za praw-
dziwe. Kolejnym przekonaniem 
funkcjonującym w społeczeństwie 
jest, że marihuana nie powinna być 
klasyfikowana jako narkotyk, gdzie 
32% ankietowanych jest odmien-
nego zdania i nie zgadza się z tym 
twierdzeniem, 37% nie ma zdania, 
a 31% w pełni zgadza się z prze-
konaniem. 75% mieszkańców nie 
zgadza się ze stwierdzeniem, że 
wszystkie narkotyki są bezpieczne 
o ile używa się ich odpowiednio, 
a 16% nie ma zdania. Negowanie 
przez ankietowanych powyższych 
stwierdzeń może świadczyć o ich 
szerszym zakresie wiedzy o narko-
tykach i dopalaczach.
Jak wynika z danych, uczniowie 
wiedzę dotyczącą alkoholu, nar-
kotyków i dopalaczy czerpią głów-
nie z telewizji i Internetu (33%). 
30% wiedzę na ich temat zdobywa 
w szkole, 10% od rodziny, 13% 
ankietowanych informacje o nar-
kotykach i dopalaczach pozyskuje 
od znajomych. Aż 15% badanych 

wskazało na inne źródła.
Konsekwencjami wynikającymi 
z zażywania środków psychoak-
tywnych, picia alkoholu i palenia 
papierosów w opinii uczniów mogą 
być: zaburzenia zdrowia fizycznego 
i psychicznego (64%), pogorszenie 
lub zerwanie relacji rodzinnych 
(44%), obniżenie efektywności 
nauki (31%) i wysokie koszty le-
czenia (31%). W dalszej kolejno-
ści respondenci wymienili kłopoty 
finansowe (30%). 4% uczniów 
podało inne konsekwencje zacho-
wań ryzykownych, natomiast 9% 
twierdzi, iż nie występują negatyw-
ne następstwa używania środków 
psychoaktywnych. Aż 27% nie ma 
wiedzy na ten temat.
Uczniowie w sytuacji problemowej 
wynikającej z używania substancji 
psychoaktywnych zwróciliby się 
w pierwszej kolejności o pomoc do 
rodziców bądź opiekunów (69%). 
Nauczycieli poprosiłoby o pomoc 
23% badanych, natomiast kolegę/
koleżankę z klasy 18%. Do Po-
licji, Straży Miejskiej zwróciłoby 
się o pomoc 9% ankietowanych, 
a na kolegów/koleżanki spoza 
szkoły wskazało 13% społeczno-
ści uczniowskiej. 31% badanych 
udałoby się z wymienionym pro-
blemem do psychologa/ pedagoga, 
14% wskazało lekarza. Aż 13% 
badanych, deklaruje, że samemu 
radziliby sobie w razie problemów 
wynikających ze spożywania środ-
ków psychoaktywnych, 9% szuka-
łoby pomocy w Internecie, a 3% 
ankietowanych wskazało na inne 
osoby.
Na temat szkodliwości środków 

psychoaktywnych najczęściej 
rozmawiali z uczniami ro-
dzice (64%) oraz nauczy-
ciele (61%). 34% wskazało 
na pedagoga/psychologa 
szkolnego, natomiast 9% 
respondentów twierdzi, że 
koledzy/koleżanki stanowili 
źródło informacji. 17% sa-
memu pozyskuje wiedzę na 
ten temat, zaś 4% twierdzi, 
iż nikt nie rozmawiał na wy-
mieniony temat. 12% wska-
zało na inne osoby.
Już niedługo matury i wa-
kacje, jest to okres w któ-
rym wielu po raz pierwszy 
zetknie się z substancjami 
psychoaktywnymi. Należy 
pamiętać że piwo to też al-
kohol, a marihuana narko-
tyk.
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Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny 
„Oddycham czystym powietrzem”. kon-
kurs był przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy i miasta 
Żuromin. Zadaniem uczestników było 

wykonanie plakatu tematycznie nawiązu-
jącego do nazwy konkursu.

konkurs cieszył się sporym zaintere-
sowaniem. W tym tygodniu został roz-

strzygnięty, a nagrody trafiły do autorów 
najlepszych prac.

Wyniki konkursu
klasy I-III szkoły podstawowe :
I miejsce – Igor Prątnicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie 
II miejsce – Emilia Tucholska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie 
III miejsce – Angelika Karbowska – Szkoła Podstawowa w Będzyminie 
Wyróżnienia:
Maria Szynkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie, Dominika 
Jabłońska – Szkoła Podstawowa w Chamsku, Amelia Oryl – Szkoła Podsta-
wowa w Poniatowie, Maria Durzyńska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żuro-
minie, Marcel Markuszewski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

klasy IV-VI szkoły podstawowe:
I miejsce – Agata Antoszewska – Szkoła Podstawowa w Poniatowie 
II miejsce – Kacper Zaborny – Szkoła Podstawowa w Poniatowie 
III miejsce – Dominika Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Poniatowie 

Wyróżnienia:
Karolina Kwaśniak  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie, Natalia Gra-
blewska – Szkoła Podstawowa w Będzyminie, Nikola Kucińska – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Żurominie, Dominika Grzywińska – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Żurominie
klasa  III gimnazjum oraz klasa VII i VIII szkoła podstawowa:
I miejsce – Alicja Więckowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie 
II miejsce – Wiktoria Krukowska – Gimnazjum nr 1 w Żurominie 
III miejsce – Adrian Jarzynka  – Gimnazjum nr 1 w Żurominie 
Wyróżnienia:
Daniel Szydłowski – Szkoła Podstawowa w Chamsku, 
Oliwia Biegalska – Szkoła Podstawowa w Poniatowie, 
Kacper Gwardziński – Szkoła Podstawowa w Poniato-
wie, Maciej Jabłoński – Gimnazjum nr 1 w Żurominie

Ewa Jabłońska

konkurs „Oddycham czystym powietrzem” 
– nagrody trafiły do zwycięzców

95 palm konkursowych
Rozstrzygnęliśmy konkurs na „Naj-
ładniejszą Palmę Wielkanocną 
pod Patronatem Burmistrz Gminy 
i Miasta Żuromin”.  Nie było to 
łatwe zadanie. Do konkursu zo-
stało zgłoszonych 95 palm. Wszyst-
kie były wyjątkowe. Wśród nich 
małe i duże, niezwykle kolorowe, 
z sztucznymi kwiatami, plastiko-
wymi jajeczkami, baziami i buksz-
panem. Nie brakowało palm orygi-
nalnych, wykonanych z prawdziwą 
starannością i kreatywnością. Ko-
misja konkursowa przyznała na-
grody i wyróżnienia. Chcieliśmy 
jednak docenić wszystkich uczest-
ników. Dlatego dla każdego przy-
gotowaliśmy pamiątkowy dyplom 
i słodką niespodziankę. Wręczenia 
nagród odbyło się podczas jar-
marku Wielkanocnego. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody z rąk 
burmistrz Anety Goliat.

Wyniki konkursu
Kategoria przedszkola
I miejsce Adam i Bartosz Kowal-
ski
II miejsce Oliwia Oryl
III miejsce Oliwia Kowalczyk
Wyróżnienia: Dawid Lisek, Jessika 

Dobrosielska, Marysia Siłakow-
ska, Samorządowe Przedszkole Nr 
w Żurominie
Kategoria szkoły podstawowe 
i gimnazja
I miejsce Roksana Ćmiel
II miejsce Zuzanna Manelska
III miejsce Martyna Kowalczyk
Wyróżnienia: Natalia Perłowska, 

Zuzanna Perłowska, Dominika 
Kowalczyk, Kacper Gwardziński, 
Paweł Jabłoński.
Kategoria dorośli
I miejsce Stowarzyszenie Społecz-
no – Kulturowe WZU i Agnieszka 
Gąsiorowska

Ewa Jabłońska
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Po raz pierwszy organizowany 
w Żurominie Jarmark Wiel-
kanocny już za nami. W nie-

dzielę 14 kwietnia w Parku Miej-
skim gościliśmy wielu wystawców. 
Można było kupić swojskie wędliny, 
stroiki  świąteczne,  ręcznie robioną 
biżuterię, ręcznie robione torebki 
i wiele innych. Tego dnia do parku 
przed Żuromińskim Centrum Kul-
tury przyszło wiele mieszkańców 
miasta i nie tylko. Na scenie wystą-
pili uczniowie z niemalże wszystkich 
szkół i przedszkoli z terenu gminy 

Żuromin oraz wokalistki z ŻCK. 
Zabawy dla dzieci zorganizowała 
animatorka. Było szukanie jajek, 
bańki, brokatowe tatuaże, gry i zaba-
wy, magiczne sztuczki a nawet żywy 
królik. Zorganizowaliśmy również 
stoisko gdzie dzieci mogły między 
innymi dowiedzieć się jak w sposób 
ekologiczny zrobić pisanki. 
Organizatorem jarmarku był Urząd 
Gminy i Miasta w Żurominie 
wspólnie z Żuromińskim Centrum 
Kultury.

Ewa Jabłońska Na scenie zagrała Żuromińska Orkiestra Dęta

Stoiska były kolorowe i wiosenne

Klub Seniora Senior + zaprezentował swoje rękodzieło

Burmistrz Żuromina Aneta Goliat przywitała wszystkich uczestników jarmarku

Stoiska cieszyły się sporym zainteresowaniem

Atrakcje dla dzieci zapewniła animatorka

Był duży wybór ozdób świątecznych

Niektóre szkoły zaprezentowały ozdoby przygotowane przez uczniów

Jarmark odwiedziło wielu mieszkańców miasta

Uczniowie z żuromińskiej „dwójki” zaprezentowali efektowny taniec


