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Projekt „Human Smart Cities”
Razem tworzymy inteligentne miasto

Żuromin jest jednym z niewielu miast, które realizują projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców”. Dzięki niemu
na terenie miasta i gminy zostaną wprowadzone
innowacyjne rozwiązania dotyczące uciążliwości
zapachowych i przetwarzania śmieci. W ramach
projektu odbywają się spotkania z mieszkańcami,
powstają prototypowe czujniki zapachu, gry, aplikacja mobilna. A to jeszcze nie wszystko.
Projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone
przez mieszkańców” samorząd
realizuje wspólnie z Politechniką
Warszawską. Naukowcy opracowują system monitorowania
powietrza. Jakość powietrza jest
badana za pomocą sensorów zapachowych umieszczonych w różnych
miejscach na terenie gminy. System i czujniki to prototypy. Zostały
skonstruowane wyłącznie dla Gminy Żuromin. Czujniki mierzą obecność i stężenie różnych substancji
w powietrzu. Dane są na bieżąco
monitorowane przez naukowców.
Aktywny udział mieszkańców
Jednym z założeń projektu jest
pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców. W związku
z tym Gmina Żuromin organizuje
warsztaty, spotkania, konferencje, dedykowane dla różnych grup
mieszkańców: od przedszkolaków do seniorów. Są to spotkania
z urzędnikami, przedsiębiorcami,

lokalnymi liderami. Takich spotkań
odbyło się już kilka. Naukowcy
z politechniki spotkali się również
z uczniami. W ramach warsztatów
uczniowie grali w gry, rozwiązywali zadania, budowali konstrukcje
z klocków, rysowali, tworzyli kreatywne rozwiązania.
Największym zainteresowaniem
i zaangażowaniem cieszyła się gra
planszowa o formule Future City
Game. Zgodnie z jej zasadami
gracze zostali podzieleni na grupy:
władze miasta, mieszkańcy, przedsiębiorcy. Wspólnie mieli tworzyć
miasto, zarabiać pieniądze i w nim
funkcjonować. Gra ma nauczyć
młodzież współpracy i funkcjonowania w społeczeństwie.
Podczas gier, zabaw i eksperymentów z najmłodszymi mieszkańcami,
naukowcy próbowali się dowiedzieć co im przeszkadza w otoczeniu. Dzieci nazywały różne zapachy
oraz ich cechy charakterystyczne.
Zespól z Politechniki przeprowadził również szereg indywidualnych

Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa o formule Future City Game

wywiadów z ekspertami społeczności lokalnej.
Gra, wizyta studyjna i strona
internetowa
W ramach projektu została zaprezentowana również gra komputerowa, w której gracz wciela się
w rolę burmistrza Żuromina i buduje miasto.
Jeszcze w tym roku urzędnicy odbędą wizyty studyjne w 4 miastach
o podobnej wielkości, strukturze
i specyfice problemu.
Powstała również strona internetowa, informacyjno – promocyjna projekt. Będą tam na bieżąco
umieszczane informacje dotyczące
działań w ramach „Human Smart
Cities”

W ramach projektu na przyszły rok
zaplanowano m.in. spacery etnograficzne z mieszkańcami, warsztaty dla liderów, przeprowadzenie
w szkołach szkoleń dotyczących
gospodarowania odpadami, zrealizowanie konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe,
edukacja przez sztukę teatralną.
Gmina i Miasto Żuromin jest jednym z 25 miast, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektu
z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna w kwocie 589 440 zł.
Koszt całego projektu to 736 800
zł. Będzie on realizowany do końca
grudnia 2021 roku.
Ewa Jabłońska

Remont hali sportowej w „jedynce”
Trwa remont hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie.
Wykonawca został wyłoniony
w drodze przetargu. Firma Invest –
Biuro Sp. z o.o. wykona inwestycje
za kwotę 340 523, 86 zł.
W hali sportowej zostanie wykonana nawierzchnia sportowa
typu tarkiet, zostanie wymieniona
stolarka drzwiowa, pomalowane
ściany. Będą nowe kosze i tablice
oraz drążek gimnastyczny. Zostanie przeprowadzony także remont
zaplecza hali sportowej. Tam zostanie ułożona posadzka z płytek
gresowych, pomalowane ściany,
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wymienione drzwi i wyremontowane łazienki. Powstanie zaplecze sanitarno – szatniowe przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.
W efekcie powstanie obiekt sportowy z profesjonalną nawierzchnią przeznaczony do uprawiania
gier sportowych np. siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej. Będzie
możliwe organizowanie turniejów
międzyszkolnych, międzyzakładowych oraz różnego rodzaju imprez
z udziałem młodzieży szkolnej
i mieszkańców.
Na realizację zadania samorząd
otrzymał pomoc finansową z bu-
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Remont hali potrwa do końca roku

dżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Infrastruktury

Sportowej MAZOWSZE 2019”
w kwocie 130 tys.
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Ewa Jabłońska

Stypendia dla najlepszych Remont ulicy Morgowej

w Będzyminie

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
Prymusi z gminy i Żuromina zostali nagrodzeni. W tym roku
stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
z terenu Gminy i Miasta Żuromin
otrzymało 37 uczniów szkół podstawowych i 6 uczniów z oddziałów
gimnazjalnych. Nagrodzeni zostali
uczniowie, którzy w poprzednim
roku szkolnym mieli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia
pozaszkolne.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta
Żuromin 25 października. W obecności rodziców i dyrektorów szkół,
uczniowie otrzymali gratulacje i nagrody z rąk Burmistrz Anety Goliat, członków Komisji Stypendialnej, kierownik Wydziału Oświaty
w Urzędzie Bożeny Fijałkowskiej
oraz Wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej Haliny Jarzynki.

Na inwestycję samorząd otrzymał dofinansowanie
Ulica Morgowa w Będzyminie zo- dotację ze środków finansowych
stała przebudowana. Droga została budżetu Województwa Mazowiecposzerzona i ma nową nawierzch- kiego na zadania z zakresu budowy
nię. Wykonawcą robót, wyłonionym i modernizacji dróg dojazdowych
w przetargu, było Przedsiębiorstwo do gruntów rolnych w wysokości
Robót Drogowo – Inżynieryjnych 60 tys. zł.
Ewa Jabłońska
PRDI S.A z Mławy. Koszt inwestycji to 224 497,76 zł. Samorząd
na rozbudowę tej drogi otrzymał

50 lat pożycia małżeńskiego

Ewa Jabłońska

W mieście powstaje
sieć gazowa
Trwa budowa sieci gazowej w Żurominie. Firma Novatek Polska
zaplanowała budowę sieci na dwa
etapy.
Etap I obejmuje: Ul. Strzelecka,
Działkowa, Przemysłowa.
Etap II: Ul. Towarowa, Zielona,
Zamojskiego, Wierzbowa, Cicha,
Słoneczna, Ks. Popiełuszki, Okopowa, Wiatraczna, Brzozowa, Targowa, Szpitalna, Jezuitów, Jasna,

Jana Sobieskiego, Plac Wolności,
Plac Piłsudskiego.
Dalsza rozbudowa sieci będzie zależała od zainteresowania mieszkańców.
Informacje dotyczące gazyfikacji
Żuromina, można uzyskać w punkcie informacyjnym znajdującym się
na parterze Urzędu Gminy i Miasta.
Ewa Jabłońska

Czystsze powietrze
dla dzieci
Do Miejsko – Gminnego Żłobka,
Przedszkola Samorządowego nr 1
i Przedszkola Samorządowego nr 2

trafiły oczyszczacze powietrza. Od
wczoraj w każdej z sal, w których
zajęcia mają dzieci, urządzenia
oczyszczają powietrze. W
sumie samorząd zakupił 14
oczyszczaczy. Na ich zakup
Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2019”. Wartość inwestycji to
13 776 zł.
Ewa Jabłońska

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żurominie odbył się jubileusz 50 lecia
pożycia małżeńskiego. 11 parom
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin wręczyła w imieniu Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej przyznane odznaczenia za długoletnie
pożycie małżeńskie. Po części oficjalnej nastąpił kameralny poczęstunek i toast za dalsze szczęście.
USC

Odznaczeni zostali:
1. Zofia i Edward Kruszewscy
2. Teofila i Jan Ostrowscy
3. Irena Janina i Tadeusz Kołacińscy
4. Marianna i Jerzy Stankiewicz
5. Mieczysława i Jan Władysław Szydłowscy
6. Regina Romualda i Ryszard Matyasik
7. Hanna i Stanisław Kaczmarczyk
8. Janina Irena i Tomasz Lorkowscy
9. Helena Maria i Jerzy Szulborscy
10. Zofia i Wacław Tadeusz Prusak
11. Teresa i Jan Sudzińscy
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Zmieniamy zasady gospodarowania
odpadami
Od 1 stycznia mieszkańców gminy i Żuromina czeka kilka zmian w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany są podyktowane wprowadzeniem zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
porządku w gminach.

Na sesji 20 grudnia radni podejmą
decyzję o wysokości stawki za odbiór śmieci.
Zmiany, które będą obowiązywały
od 2020 roku:
– wszyscy mieszkańcy mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny
– jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny,
będzie płacił podwyższona stawkę za gospodarowanie odpadami
w wysokości 36 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca
– odpady niesegregowane (zmieszane) będą odpierane co 2 tygodnie (zabudowa jednorodzinna
w mieście i na wsi)
– odpady niesegregowane (zmieszane) z zabudowy wielolokalowej
w mieście i na wsi będą odbierane
2 razy w tygodniu
– metale i tworzywa sztuczne będą
odbierane 2 razy w miesiącu (zabudowa jednorodzinna na wsi i w mieście) i 4 razy w miesiącu (zabudowa
wielolokalowa na wsi i w mieście)
– bioodpady w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu (zabudowa jednorodzinna na
wsi i w mieście) 2 razy w miesiącu
(zabudowa wielolokalowa na wsi

i w mieście). W okresie od 1 kwietnia do 31 października – co 2 tygodnie (zabudowa wielorodzinna na
wsi i w mieście) i jeden raz w tygodniu (zabudowa wielolokalowa na
wsi i w mieście)
– popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu (zabudowa jednorodzinna
i wielolokalowa w mieście i na wsi)
– Meble i odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku (na wsi
i w mieście, zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa)
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – raz na pół roku (na wsi
i w mieście, zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa)
Osoby, które w chwili obecnej mają
złożoną deklarację w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w sposób nieselektywny, otrzymają zawiadomienie
z Urzędu o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów:
-papier
– metale
– tworzywa sztuczne

Rozstrzygnięcie konkursu

„Segregacja jest
dziecinnie prosta”

Rozstrzygnęliśmy konkurs na
wiersz/rymowankę
„Segregacja
jest dziecinnie prosta”. Zadaniem
uczestników konkursu było ułożenie wiersza/rymowanki tematycznie związanego z segregacją
śmieci. Do konkursu zgłoszono 18
wierszy, napisanych przez uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żuromin. Komisja
konkursowa nie miała łatwego za-
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dania. Nagrody zostały przyznane
4 uczniom:
I miejsce Amelia Borecka ze Szkoły Podstawowej w Raczynach
II miejsce Zofia Paulina Mendalka
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie
III miejsce Angelika Karbowska
i Natalia Grablewska ze Szkoły
Podstawowej w Będzyminie

– szkło
– odpady opakowaniowe wielomateriałowe
– bioodpady
– popiół
– przeterminowane leki i chemikalia
– zużyte baterie i akumulatory
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– zużyte opony
– odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej selektywna
zbiórka odpadów komunalnych
odbywa się z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, bio, popiół.
Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki lub pojemniki w odpowiednim
kolorze oraz oznaczone napisem:
– papier w skład którego wchodzą
odpady z papieru w tym tektura,
opakowania z papieru i opakowania z tektury – worek lub pojemnik
koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”
– szkło w skład którego wchodzą
odpady ze szkła, w tym opakowa-

nia ze szkła – worek lub pojemnik
koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”
– metale i tworzywa sztuczne
w skład których wchodzą odpady
metali, w tym opakowania z metali,
odpady tworzyw sztucznych w tym
odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe- worek lub pojemnik
koloru żółtego oznaczony napisem
„metale i tworzywa sztuczne”
– bioodpady należy zbierać do worka lub pojemnika koloru brązowego oznaczonego napisem „BIO”
– popiół – worek lub pojemnik
o dowolnej kolorystyce (nie zastrzeżonej dla innych frakcji) oznaczony napisem „Popiół”
Pozostałe frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe należy
dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Segregowanka
Jak się segreguje śmieci,
muszą wiedzieć nawet dzieci.
Chcesz mieć piękne drzewa,
papier wrzucaj tam gdzie trzeba.
Do tego niebieski worek mamy,
więc gazety i stare książki tam wkładamy.
Zielony pojemnik na szkło jest przeznaczony,
chce być butelkami i słoikami wypełniony.
Do żółtego kosza plastik i metal wrzucamy,
dzięki temu recykling zaczynamy.
Worki, torby, reklamówki,
mogą być częściami małej ciężarówki.
Puszki i kolorowe metal,
nie zmarnują się wcale.
Powstanie z nich metal nowy,
na garnek lub rower wystrzałowy.
Z brązowego kosza korzystamy,
gdy bioodpady posiadamy.
Ogryzka od jabłka, trawę i liście,
wrzucamy tam oczywiście.
Warto segregować
by przyrodę i świat ratować.
Dzieci segregujcie śmieci!
Amelia Borecka kl V Szkoła Podstawowa w Raczynach
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PAPIER
ABC recyklingu

KOALICJA
5 FRAKCJI

ZANIM KUPISZ !
Im prościej,
tym lepiej

Wybieraj
produkty
z recyklingu

Wybieraj zwykły
zeszyt ze zszywką
zamiast takiego
ze spiralą czy
w grubych
okładkach

Unikaj produktów
jednorazowych
Wybieraj opakowania
składające się z jak najmniejszej
liczby różnych materiałów,
używaj pudełka na kanapki
zamiast papieru

Z papieru
niebielonego
lub z certyfikatem
FSC

ZANIM W YRZUCISZ !
Użyj ponownie

Opróżnij

Rozdziel

Zgnieć

N IE W R ZUC AJ DO NIEB I ESK I EG O POJ E M N I K A :
Papieru
zatłuszczonego

Zużytych chusteczek
i serwetek

5frakcji.pl

Kubków
po kawie

Opakowań
z zawartością żywności

Papierów
nieprzepuszczających
wodę i śliskich

Opakowań
po mydle

Opakowań
wielomateriałowych

Środków higieny
osobistej i pieluch

© ENERIS

Papieru
barwionego w masie

odpady zmieszanie
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KOALICJA
5 FRAKCJI

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

ABC recyklingu

JAK PRZYGOTOWAĆ?
Unikaj
powstawania odpadow

Rozdzielaj

Opróżniaj (nie myj),
zgniataj

Nie mieszaj
odpadów

Zmniejszaj
objętość

DO POJEMNIKA ŻÓŁTEG O WR ZUC AJ:
Plastik

Metal

Opakowania
po sokach i innych napojach

Czysty styropian

NIE WRZUCAJ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA:
Gumy

Odpadów
medycznych

5frakcji.pl
6

Plastiku z gumą

Silikonów

elektroodpady

Odpadów
higienicznych

Styropianu
po żywności

odpady zmieszanie

Gąbek

Odpadów
niebezpiecznych

apteka

odpady niebezpieczne

© ENERIS

Elektrośmieci
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SZKŁO
ABC recyklingu

KOALICJA
5 FRAKCJI

ZANIM W YRZUCISZ !
Użyj
ponownie

Opróżnij,
nie myj

Rozdziel

Wybieraj
butelki zwrotne

Nie kupuj produktów
w opakowaniach
ozdobnych

DO POJEMNIKA ZIELONEGO WRZUCAJ SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE:
Opakowania szklane
po przetworach

Opakowania szklane
po napojach

Opakowania szklane
po olejach

Opakowania szklane
po kosmetykach

NIE WRZUCAJ DO ZIELONEGO POJEMNIKA:
Ceramiki

Naczyń stołowych

5frakcji.pl

elektroodpady

Opakowań po lekach

Zniczy

Kryształów

odpady zmieszanie

apteka

Żarówek, LED’ów,
świetlówek, ekranów TV

Luster i szyb

Opakowań po środkach niebezpiecznych

odpady niebezpieczne

© ENERIS

Szkła termicznego

punkt selektywnej zbiórki odpadów
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BIOODPADY
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KOALICJA
5 FRAKCJI

ABC recyklingu

PA MIĘTAJ!
Planuj zakupy

Podziel się

Przetwarzaj

Zamroź

Kompostuj

DO POJEMNIKA BRĄ ZOWEG O WR ZUC AJ:
Odpadki
warzywne
i owocowe

Fusy
po kawie
i herbacie

Resztki
Jedzenia

Zwiędłe
kwiaty i rośliny
doniczkowe

Trociny
i korę drzew

Niezaimpregnowane drewno

NIE WRZUCAJ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA:
Oleju jadalnego

Płyt wiórowych
i pilśniowych MDF

5frakcji.pl
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Odchodów zwierząt

Żwirku dla zwierząt
domowych

Popiołu z węgla
kamiennego

Liści dębu i orzecha

odpady zmieszanie

Drewna
impregnowanego

Roślin rosnących
w pobliżu ruchliwych
ulic albo tras

© ENERIS

Kości zwierząt
I resztek mięsa, tłuszczy

NOC BIBLIOTEK
5 października 2019 r. w Powiatowo- Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyła się po
raz trzeci NOC BIBLIOTEK. Uczestnikami akcji byli
seniorzy, członkowie DKK dla młodzieży i dorosłych.
Tegoroczne hasło ogólnopolskiej akcji to: Znajdźmy
wspólny język. Naszym gościem specjalnym był pan
Romuald Koperski, polski podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych
po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy,
dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek
oraz zawodowy muzyk pianista, rekordzista Guinnessa.
Podczas spotkania pan Romuald
opowiadał bardzo interesująco
o swoich wyprawach przez Syberię.
Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów
dotyczący zimowej podróży. Pisarz
przebył ją samochodem wojskowym w towarzystwie dwóch innych
podróżników.
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy np. że na
Syberii rzeki, które zimą zamarzają, stają się drogami, że na tamtych
terenach temperatura osiąga nawet -70 C i wtedy o życiu decyduje
benzyna i ogień. Podróżnik wspomniał o spotkaniach z miejscową
ludnością, zwłaszcza o Czukczach.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć przepiękne zdjęcia, na których
uwiecznione zostały m.in.: zimowe
krajobrazy Syberii.
Później nasz gość wyświetlił uczestnikom film ukazujący jak samotnie
pokonał Atlantyk 6-metrową łodzią.
Na spotkaniu można było nabyć
książki autorstwa Koperskiego
wraz z autografem.
Spotkanie z Panem Romualdem
wywarło na uczestnikach duże wrażenie!
Później wszyscy zregenerowali siły
przy wspólnym poczęstunku. Po
chwili odpoczynku i wspólnych
rozmowach chętnych zaprosiliśmy
do gry karcianej – Flirt z Markiem
Hłaską w 85 rocznicę urodzin i 50
rocznicę śmierci pisarza, przygotowaną specjalnie na tegoroczną noc
bibliotek. Było literacko i wesoło!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wieczornego spotkania i zapraszamy za rok na kolejną NOC
BIBLIOTEK.
SPOTKANIE Z MARCINEM KYDRYŃSKIM
24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta
w Żurominie, Powiatowo - Miejska
Biblioteka Publiczna w Żurominie
zorganizowała spotkanie z Marcinem Kydryńskim, radiowcem,
podróżnikiem, fotografem, reporterem, organizatorem koncertów
i festiwali oraz autorem książek: „
Biel. Notatki z Afryki” i „ Muzyka
moich ulic. Lizbona”.

Charakterystyczny głos, który najczęściej można usłyszeć w radiowej
„Trójce”, gdzie prowadzi niedzielną „Siestę”. Niebywała osobowość,
człowiek o wspaniałym poczuciu
humoru i wysokiej kulturze osobistej. Witając uczestników spotkania
dziękował za to, że chcieli spędzić
późne popołudnie w jego towarzystwie.
„Biel”, bo tak skrócił tytuł książki
sam autor i takiej formy używał
podczas wieczoru, powstawała
w trakcie jego wielu podróży do
Afryki na przestrzeni 25 lat. Afryka jest piękna i egzotyczna, pełna
sprzeczności, bogactwo sąsiaduje
z biedotą, a oazy spokoju z krajobrazem wojen. Marcin Kydryński
przyznał „Uroda tamtejszych ludzi
urzekła mnie” - tak zwierzał się zebranej publiczności. To fascynację
widać na fotografiach, które ilustrują książkę. Można stwierdzić,
że „Biel”ma więcej wspólnego
z albumem ze zdjęciami niż beletrystyką”. Bardzo często fotografia
mówi więcej niż słowa. Na pytanie
prowadzącego spotkanie Adama
Ejnika- „Dlaczego Afryka?” Marcin Kydryński wyjaśnił - „że zakochał się w Afryce dzięki książkom.
Co prawda pierwsza fascynacja
to ...Muminki, ale następnie m.in.
proza Ryszarda Kapuścińskiego”.
Opowiadając o książce „Lizbona.
Muzyka moich ulic” gość zwrócił
uwagę, że nie jest ona przewodnikiem turystycznym po portugalskiej
stolicy (choć bardzo często jest wykorzystywana w ten sposób). To opis
miasta, wrażeń i wspomnień oraz
codziennego życia nad Tagiem. Fotografie uzupełniają tylko subiektywny obraz Lizbony, pokazując
mieszkańców i ich życie w jednym
z najpiękniejszych miast na świecie.
To też swoiste podziękowanie miastu od autora. Marcin Kydryński we
wstępie do książki wyjaśnia: „Zdjęcia nie miały być ładne. Miały być
inne, takie jakich nie zobaczycie
w żadnej książce o Lizbonie, a mam
ich całą półkę”.
Podczas spotkania rozmowy toczyły
się nie tylko wokół książek i fotografii, ale również wokół muzyki i wielkich osobowości świata kultury.

Na zakończenie Marcin Kydryński podpisywał książki i płyty oraz
chętnie pozował do zdjęć, a my
dziękowaliśmy za to, że odwiedził
Żuromin.
Pożegnał nas głosem, który zapewne niedługo znów usłyszymy tylko
z radiowej anteny- „Zapraszam na
dwie godziny niezobowiązującej,
niczym nie skrępowanej muzyki
przyjaznej człowiekowi...”
POCZTÓWKA
BOŻONARODZENIOWA
Do 11 grudnia dzieci w wieku od
6 do 14 lat mogą składać prace na
konkurs plastyczny ,,Pocztówka
Bożonarodzeniowa” do Powiatowo
– Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żurominie (oddział dla dzieci)
przy ul. Warszawskiej 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
19.12.2019 r.
„Gaumardżos! Opowieści z Gruzji” (Meller)
20 listopada 2019 r. gościem Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie był Marcin Meller
– historyk, dziennikarz, prezenter,
podróżnik, współautor (z Anną
Dziewit-Meller) książki o Gruzji.
Przybyli na spotkanie sympatycy
i czytelnicy pana Marcina z uwagą i ogromnym zainteresowaniem
wysłuchali fascynujących opowieści
o tym pięknym kraju.
Gość o Gruzji mówi - ,,Nie jestem
znawcą, ale miłośnikiem”. Licznie
zgromadzona publiczność na pewno po spotkaniu stwierdziła zupełnie coś innego. Swoimi opowieściami o przeżytych przygodach, ale
również codziennym życiu Gruzinów, barwnymi anegdotami zapewne zachęcił słuchaczy do podróży.
Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Na koniec każdy
chętny mógł zrobić sobie zdjęcie
z naszym gościem oraz otrzymać
dedykację w książce autora.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Mamy nadzieję, że do udanych zaliczą kolejne spotkanie z biblioteką
i jej gościem.
To było udane spotkanie! (Hołownia)
„Jeśli czujesz, że cokolwiek powinieneś zmienić w swoim życiu,
zmień to dziś”.
Szymon Hołownia - Monopol na
zbawienie
Świat trzeba zmieniać po centymetrze, tak uważa Szymon Hołownia,
który 3 grudnia 2019 r. był gościem
Powiatowo-Miejskiej
Biblioteki
Publicznej w Żurominie. Znany
dziennikarz, publicysta i pisarz
odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie redaktora Radia 7
Adama Ejnika i licznie przybyłej
publiczności. Dotyczyły one m.in.
książki „Boskie zwierzęta”, ekologii oraz przyszłych życiowych planów gościa.
Pan Szymon w swoich książkach
tłumaczy prawdy wiary na współczesny język – sięga po różne
przykłady z popkultury, skłania do
refleksji oraz rozbawia. Dobitnie
akcentuje wpływ środowiska na nasze życie.
Podczas spotkania można było zakupić książki Szymona Hołowni,
otrzymać dedykację, zrobić zdjęcie
i „kuluarowo” zamienić kilka słów.
Biblioteka dziękuje partnerom
wydarzeń: Urzędowi Gminy i Miasta Żuromin, LDM Electronicsp.
z o.o.
Patronom medialnym: Radiu 7,
Kurierowi Żuromińskiemu, Tygodnikowi Ciechanowskiemu.
Specjalne podziękowanie kierujemy do pana Adama Ejnika - redaktora Radia 7 za poprowadzenie
spotkań z naszymi wyjątkowymi
gośćmi.
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PRZEMOC, UZALEŻNIENIA - GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Zażywanie alkoholu i narkotyków
jest jednym z najpoważniejszych
problemów społecznych XXI wieku. Oddziałuje na samego uzależnionego niszcząc jego zdrowie, na
jego rodzinę, ale także w szerszym
ujęciu na całe społeczeństwo. Pomoc osobom uzależnionym nie
może więc ograniczać się do bezpośredniego działania z osobą uzależnioną, ale ma zmniejszać negatywne skutki uzależnień dla całego
społeczeństwa. Dlatego zgłoś się
jeśli:
- alkohol lub narkotyki stały się
problemem Twoim i Twoich bliskich;
- jesteś ofiarą, świadkiem lub
sprawcą przemocy;
- czujesz, że tracisz kontrolę nad
własnym życiem;
- myślisz, że Twoje życie nie ma
sensu;
NIE WSTYDŹ SIĘ, SZUKAJ
POMOCY!
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii jest zadaniem własnym gminy, która zobowiązuje samorządy do rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami,
Samorząd Gminy realizuje swoje
zadania przy pomocy jednostek
organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, skupiających
najaktywniejszych i najbardziej
wrażliwych na sprawy społeczne
mieszkańców danego środowiska.
Współpraca samorządu z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, niezaliczonymi
do sektora finansów publicznych,
pozwala skuteczniej i efektywniej
działać na rzecz rozwoju społecznego i ekonomicznego Gminy Żuromin oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta.
Na terenie Gminy Żuromin osoby uzależnione oraz członkowie
ich rodzin mogą uzyskać profesjonalną pomoc i porady w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Wszystkie osoby
zainteresowane pomocą powinny zgłosić się do Urzędu Gminy
i Miasta w Żurominie na ul. Plac
Piłsudskiego 3, pokój nr 5 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 lub zadzwonić
pod numer telefonu 23 6572558
wew 45.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 27
działają również grupy wsparcia,
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar, świadków
i sprawców przemocy w rodzinie,
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
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funkcjonuje w I, II, III, IV czwartek miesiąca od godziny 16:00 do
godziny 19:00.
Z pomocy Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego mogą skorzystać
między innymi osoby poszukujące
informacji, porady, pomocy w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, wychowawczych oraz poszukujące
dróg wyjścia z uzależnień.
Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
funkcjonuje w I, II, III środę miesiąca od godziny 18:00 do godziny
20:00.
Prowadzona jest przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień a uczestnicy grupy wsparcia
mają szansę na:
- Uwolnienie nagromadzonych napięć i emocji
- Podzielenie się swoimi problemami z osobami, które maja podobne
przeżycia
- Poprawę jakości życia poprzez
lepsze radzenie sobie z trudnymi
emocjami, takimi jak lęk, przygnębienie lub złość
- Uzyskanie wiedzy na temat tego,
co możesz zrobić, aby lepiej egzystować z uzależnionym członkiem
rodziny
- Wiedzy na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia
- Możliwości uzyskania pomocy
i wsparcia
- Informacji na temat Swoich praw
Spotkania Grupy AA odbywają się
w każdy piątek od godziny 18:00.
Jest to dobrowolna grupa samopomocowa dla osób uzależnionych.
Stworzona została w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych w jej osiągnięciu.
Grupa Al-Anon funkcjonuje w każdy piątek od godziny 18:00. Jest to
grupa samopomocowa skupiająca
osoby współuzależnione. Na spotkaniach członkowie grupy rozwiązują swoje problemy dzieląc się
doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Problem współuzależnienia dotyka
coraz większej grupy osób (małżonek, mężów, partnerek, partnerów
oraz dorosłych dzieci alkoholików).
Niejednokrotnie bez pomocy, relacje z osoba uzależnioną zaburzają
kontakty z innymi członkami rodziny oraz przekładają się na niepowodzenia w życiu zawodowym
i społecznym. Osoby uzależnione
często nie chcą się przyznać do
uzależnienia lub nie zdają sobie
sprawy ze swojej choroby, w takim
przypadku pomocna będzie działalność Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do Urzędu Gminy
i Miasta w Żurominie ul. Plac Piłsudskiego 3, pokój nr 5.

Komisja miedzy innymi ma za zadanie motywować osoby uzależnione
do podjęcia leczenia. Zdarza się że
zmotywowanie do podjęcia leczenie jest niemożliwe, wtedy następnym krokiem jest skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Mławie
w celu przebadania osoby przez
biegłych sądowych i określenia rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego. Określenie rodzaju leczenia
odbywa się w drodze postanowienia wydawanego przez sąd.
Z myślą o ochronie społeczeństwa
przed uzależnieniami i patologią
w Gminie Żuromin, dużo uwagi
poświęca się na zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Szczególną uwagą objęto placówki
oświatowe na terenie Gminy Żuromin, które poproszone o udostępnienie informacji na temat zagrożeń występujących w środowisku
szkolnym oraz proponowanych
środków zaradczych, szczegółowo
nakreśliły najważniejsze kierunki
działań. Ma to na celu zminimalizowanie zjawisk patologicznych oraz
zachowań dysfunkcyjnych wśród
dzieci i młodzieży. Służą temu pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „Słoneczko”.
Słoneczko jest miejscem pracy, nauki, zabawy, doświadczania nowych
przeżyć jak również odkrywania na
nowo samego siebie. Na zajęciach
przewidziany jest czas na naukę,
zabawę, gry, ćwiczenia profilak-

tyczne. W ramach pozalekcyjnych
zajęć opiekuńczo-wychowawczych
„Słoneczko” organizowany jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci
oraz różne imprezy okolicznościowe. Przyjęcie dziecka na zajęcia
odbywa się za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów.
Ofiary lub świadkowie przemocy
w rodzinie mogą skorzystać z pomocy różnych instytucji w ramach
procedury „Niebieskiej Karty”,
która jest narzędziem służącym do
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają
się m.in. szkoły gminne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
kościoły i zgrupowania religijne,
Komisariat Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby działające
w Punkcie Konsultacyjnym, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Żurominie na ul. Lidzbarskiej 27, w każdą środę, psycholog prowadzi konsultacje i terapię
przeznaczone dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. Aby skorzystać z pomocy psychologa należy
umówić się na wizytę osobiście lub
pod nr telefonu 23 657 09 04.
Mariusz Bryska

Z życia Żuromińskiego Centrum Kultury
W listopadzie w Żuromińskim
Centrum Kultury odbyły się dwa
znaczące koncerty, jeden z nich
zaprezentował Bartas Szymoniak,
polski wykonawca beatrocka, dość
nowego nurtu w muzyce, który
w godzinnym koncercie rozgrzał
publiczność. Następnie na scenie
pojawił się Sydney Polak z utworami z najnowszej płyty. Atmosfera
koncertu przypominała rodzinne
spotkanie i zgodnie uznano, że
koncerty wypadły znakomicie.
Także w listopadzie na scenie ŻCK
gościliśmy dwa kabarety- „Czwarta
fala” oraz „Kabaret z konopi” –
występy odbyły się przy niemal pełnych salach, zasługą zapewne były
atrakcyjne programy w wykonaniu
kabaretów, oraz bardzo korzystne
ceny biletów.
Stand up to nadal świeża dziedzina, pokazująca się od czasu do cza-

su w Żurominie. Za każdym razem
gromadzi pełną sale i tak było podczas dwu wydarzeń w ŻCK- standuperzy
Piotr ZOLA Szulowski oraz Bartosz Krajewski to dwie wschodzące
gwiazdy tej dziedziny, które sprawiały, że publiczność śmiała się
jeszcze wychodząc z centrum.
Bardzo ważnym a jednocześnie miłym akcentem był koncert z okazji
101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po porannych
uroczystościach przy pomniku Józefa Piłsudskiego o godzinie 16:00
w ŻCK miał miejsce koncert grupy
folklorystycznej „Warmijsko Kapela” który oprócz tradycjnej ludowej
muzyki zaprezentował utwory patriotyczne.
Wojciech Gęsicki oraz Rafał Grząka to mistrzowie muzyki aktorskiej,
poezji śpiewanej – kto był na ich

koncercie w ŻCK potwierdzi ich
maestrię. Artyści zapełnili salę po
brzegi, zaś koncert zelektryzował
widownię.
XXV Mazowiecki Przegląd Piosenki „Mikołajki 2019” zgromadził

ponad 60 uczestników w 4 kategoriach wiekowych. Atrakcyjne
nagrody rzeczowe rozdzieliło sprawiedliwie jury w składzie Renata
Domańska, Magdalena Fall oraz
Jolanta Lipińska.
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Jarmark Bożonarodzeniowy

W niedzielę 15 grudnia na placu przed Żuromińskim Centrum Kultury odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy.
Na stoiskach można było kupić ręcznie robione czapki, ozdoby świąteczne, stroiki, choinki, ciasta, bigos
i wiele innych rzeczy. Świątecznej atmosfery dodały występy dzieci i młodzieży oraz Żuromińskiej Orkiestry Dętej.Był też Św. Mikołaj ze Śnieżynką, którzy rozdawali dzieciom cukierki. Organizatorem Jarmarku
był Urząd Gminy i Miasta Żuromin i Żuromińskie Centrum Kultury.
Ewa Jabłońska

Burmistrz Aneta Goliat złożyła wszystkim życzenia świąteczne

Można było kupić m.in. stroiki świąteczne

Nie zabrakło dekoracji na świąteczny stół

Seniorzy własnoręcznie przygotowali ozdoby

W Dąbrowie będzie
kanalizacja

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 1 279 462 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 na budowę kanalizacji
sanitarnej w Dąbrowie. Całkowity
koszt inwestycji oszacowano na 2
473 265,72 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziano na wrzesień 2021 r. Wówczas
wszyscy mieszkańcy miejscowości
będą mieli możliwość skorzystania
z sieci kanalizacji.
Ewa Jabłońska

Świetlice wiejskie już
gotowe

Zakończyła się prace budowlane
w 5 sołectwach Gminy Żuromin.
Samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
“Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”. 5 sołectw: Kliczewo Duże,
Kruszewo, Raczyny, Tadajówka
i Olszewo otrzymało po 10 tys. dofinansowania. Dzięki temu zostały
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zrealizowane następujące zadania: wymiana okien i parapetów
w świetlicy wiejskiej w Kliczewie
Dużym, remont świetlicy wiejskiej
w Kruszewie, termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w Raczynach,
budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówce, remont świetlicy wiejskiej
w Olszewie.
Ewa Jabłońska

Zakończyła się budowa
ulicy Mazowieckiej
Zakończyły się prace związane z
budową ulicy Mazowieckiej w Żurominie.
W ramach inwestycji powstała sieć
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, asfalt, chodnik po obydwu
stronach drogi oraz ścieżka dla
rowerów.
Wykonawca został wyłoniony w

drodze przetargu. Było nim Przedsiębiorstwo Budowlane “Domex”
sp. z o.o. z Żuromina. Koszt inwestycji to 1 302 217,09 zł.
Na inwestycję samorząd Żuromina
otrzymał dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ewa Jabłońska

W Poniatowie jest nowy
chodnik
Zakończyły się prace związane
z przebudową pl. Rynek i ulicy Wyzwolenia w Poniatowie. W ramach
inwestycji powstał chodnik z kostki
brukowej, zjazdy do posesji a teren
przy chodniku został uporządkowany.
Wykonawcą inwestycji była firma

Krusz – Bet Plus z Uniszek Zawadzkich, wyłoniona w drodze przetargu. Koszt inwestycji to 230 362,43
zł. Całość tej kwoty została pokryta
z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.
Ewa Jabłońska

