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Budżet Obywatelski Gminy i Miasta 
Żuromin na 2021 rok

Zgłaszanie zadań
Propozycję zadania do zrealizowa-
nia w ramach budżetu obywatel-
skiego może zgłosić każdy miesz-
kaniec Gminy i Miasta Żuromin. 
Zgłaszanie propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego dokonuje 
się na formularzu zgłoszeniowym 
wraz z podpisami przynajmniej 10 
mieszkańców Miasta i/lub Gminy 
Żuromin, popierających daną pro-
pozycję. Formularze zgłoszeniowe 
należy złożyć w sekretariacie Urzę-
du Gminy i Miasta Żuromin, bądź 
wysłać na adres: Urząd Gminy i Mia-
sta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 
3, 09-300 Żuromin. Koszt realizacji 
zgłoszonego zadania nie może 
przekroczyć 60 000 zł.

Weryfikacja zadań
Weryfikację złożonych zadań prze-
prowadzi Komisja ds. Przeprowa-
dzania Konsultacji Społecznych.  
Analiza zgłoszonych zadań jest 
przeprowadzona pod względem: 
zgodności z dokumentami plani-
stycznymi Gminy i Miasta Żuromin, 
możliwości realizacji oraz rzeczywi-
stego kosztu. W razie stwierdzenia 
podczas weryfikacji, że złożony 
formularz nie zawiera istotnych in-
formacji do analizy propozycji lub 
zawiera błędy formalne, zgłaszają-
cy zadanie zostanie niezwłocznie 
poinformowany (telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną) o konieczno-
ści dokonania uzupełnień lub mo-
dyfikacji formularza.
Lista zadań, dopuszczonych do gło-
sowania dostępna będzie na stro-
nie internetowej www.zuromin.info 

i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i Miasta Żuromin. Burmistrz 
Aneta Goliat zorganizuje spotka-
nie z mieszkańcami Gminy i Miasta 
Żuromin, na którym przestawiona 
zostanie lista zadań oraz procedura 
głosowania i wyboru zadań do reali-
zacji w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy i Miasta Żuromin.

Głosowanie
Wyboru zadań do budżetu oby-
watelskiego dokonują mieszkańcy 
Gminy i Miasta Żuromin. Każdy 
głosujący mieszkaniec może oddać 
głos na jeden z projektów – zadań, 
znajdujących się na karcie do głoso-
wania.
Głosowanie odbywa się:
w punkcie głosowania w Urzędzie 
Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie 
głosowania w Żuromińskim Cen-

trum Kultury, poprzez przesłanie 
na adres Urzędu Gminy i Miasta 
Żuromin (Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 
09-300 Żuromin) karty do głosowa-
nia z dopiskiem na kopercie „Budżet 
Obywatelski-GŁOSOWANIE”, drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
platformy EPUAP.
Komisja powołana przez Burmistrz 
Gminy i Miasta Żuromin oblicza, ile 
punktów uzyskały poszczególne za-
dania i ustala listę zadań, które uzy-
skały kolejno największą liczbę gło-
sów. Do realizacji przyjęte zostaną 
te wybrane zadania, które uzyskały 
największą liczbę punktów, aż do 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na Budżet Obywatelski.

UGiMŻ

Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do 
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, 
musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nierucho-

mością. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosi 0,5% wydatków Gminy i Miasta Żuromin zawartych w 
ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
do 18 września 2020

Świadczenie 500 plus - ważna informacja
Obecnie trwający okres świadcze-
niowy 2019/2021, na który ustalane 
jest prawo  do świadczenia wycho-
wawczego został wydłużony do 31 
maja 2021 r., bez konieczności skła-
dania kolejnego wniosku o świad-
czenie wychowawcze w celu konty-
nuowania jego pobierania w 2020 r.
Natomiast od 2021 r. będzie funk-
cjonować docelowy, roczny okres 
świadczeniowy  trwający  od 1 

czerwca do 31 maja następnego 
roku (wówczas w celu uzyskania 
prawa  do świadczenia wychowaw-
czego po 31 maja 2021 r., wnioski 
będzie można składać  od 1 lutego 
2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 
kwietnia 2021r. drogą tradycyjną  
(w urzędzie lub za pośrednictwem 
poczty).

Ewa Jabłońska
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Przedstawiciele Urzędu Gminy 
i Miasta Żuromin, na zaproszenie 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie, w dniu 
11 sierpnia 2020 roku wzięli udział 
w spotkaniu dotyczącym budowy 
obwodnic na terenie województwa 
mazowieckiego, w tym drugiej czę-
ści obwodnicy Żuromina.
Spotkanie miało charakter roboczy. 
Ze strony Gminy i Miasta Żuromin 
przestawiona została propozycja 
przebiegu obwodnicy, zadeklaro-
wano też przekazanie pod jej budo-
wę gruntów gminnych – około 2,5 
hektara, oraz podtrzymana została 
deklaracja podpisania z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego 
porozumienia w sprawie budowy 
drugiej części obwodnicy miasta. 
W efekcie Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ma dokonać analizy 
i przedłożyć Zarządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego informację
o możliwościach budowy kolejnych 
obwodnic.
Urząd Gminy i Miasta Żuromin roz-

począł starania o budowę drugiej 
części obwodnicy Żuromina już 
w 2012 roku. Wtedy to podpisana 
została umowa na realizację opra-
cowania koncepcji budowy ob-
wodnicy południowo-wschodniej 
części miasta Żuromin. Prace nad 
przygotowaniem koncepcji zakoń-
czyły się w połowie 2014 roku. W 
2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta 
Żuromin wystąpiła do Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego z wnio-
skiem o możliwość realizacji inwe-
stycji i zawarcia porozumienia w tej 
kwestii. Na ówczesny czas Zarząd 
Województwa wskazał, iż ze wzglę-
du na brak zabezpieczenia środków 
finansowych, nie ma możliwości 
zawarcia porozumienia w sprawie 
określenia zasad współpracy i wza-
jemnych zobowiązań dla budowy 
drugiej części obwodnicy. W 2019 
roku Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
ponownie wystąpił do Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego z proś-
bą o spotkanie w sprawie budowy 
obwodnicy. W konsekwencji kwe-

stia ta została przedstawiona przez 
przedstawicieli Gminy i Miasta Żu-
romin w siedzibie Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego. 
Temat drugiej części obwodnicy 
był też jednocześnie omawiany
z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich podczas uzgodnień 
projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żuromin.
Budowa obwodnicy południowo-

-wschodniej części Żuromina, to za-
danie strategiczne. Jego realizacja 
pozwoliłaby na zwiększenie szans 
na lokalny rozwój gospodarczy, 
jak i podniesienie bezpieczeństwa  
oraz komfortu życia mieszkańców 
Żuromina. W związku z tym, Urząd 
Gminy i Miasta Żuromin nadal po-
dejmować będzie wszelkie działa-
nia w tym temacie.

UGiMŻ

DRUGA CZĘŚĆ OBWODNICY ŻUROMINA

Budowa ulicy Strzeleckiej
Trwają prace związane z przebu-
dową ulicy Strzeleckiej w Żuro-
minie. Ulica stanowi dojazd do 
Żuromińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Gmina i Miasto Żu-
romin otrzymała dofinansowanie 
z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na realiza-
cje tej inwestycji. Wykonawca zo-
stał wybrany w drodze przetargu, 
jest nim Przedsiębiorstwo Budow-
lane „Domex”. Koszt inwestycji to
1 441 718,50 zł.

EJ

Komputery dla 
uczniów

Gmina i Miasta Żuromin zakupiła 
sprzęt komputerowy w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014 – 2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 
1.1 „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”  
dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn Zdalna Szkoła+ 

w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Jest to druga edycja 
programu grantowego w ramach 
którego zakupiono 31 zestawów 
komputerowych (laptopy wraz ze 
słuchawkami i myszkami). Sprzęt za 
pośrednictwem dyrektorów szkół 
trafi do uczniów z rodzin wielo-
dzietnych oraz uczniów nie pocho-
dzących z rodzin wielodzietnych na 
czas zdalnej nauki.

UGiMŻ

81 rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

1 września przypada 81 rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej. W 
tym dniu przypomina się o agresji 
niemieckiej na Polskę, która ze-
pchnęła Europę i świat w otchłań 
wojny. Wspomina się też poległych, 
którzy zginęli w trakcie tego konflik-

tu. Pierwszego września na placu 
Józefa Piłsudskiego miało miejsce 
uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „POLEGŁYCH I ZAMOR-
DOWANYCH W OBRONIE OJCZY-
ZNY W CZASIE II WOJNY ŚWIATO-
WEJ”.
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Wakacje z książką
popularnonaukową 
Pierwsza część wakacji rozpoczęła 
się 29 czerwca i trwała do 3 lipca 
2020 r. Były to zajęcia literacko -pla-
styczne dla dzieci. Programowali-
śmy Photony czyli roboty eduka-
cyjne.
Na tablecie dzieci opracowały tra-
sę przejazdu robotów, a następnie 
programowały je tak, aby po drodze 
wykonywały różne zadania m.in. 
wydawały różne dźwięki, zmieniały 
kolor i omijały przeszkody. Gości-
liśmy Panią Annę Czaplejewicz z 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Żurominie, która 
opowiedziała dzieciom o bezpiecz-
nym odpoczynku podczas wakacji 
oraz o przestrzeganiu zasad pod-
czas epidemii. Rozwiązywaliśmy 
matematyczne zadania. Przeczyta-
liśmy także krótkie opowiadanie o 
figurach geometrycznych z książki 
popularnonaukowej pt.:”Elemen-
tarz matematyczny” Beaty Ostro-
wickiej. Dzieci ułożyły geometrycz-
ne sudoku i poznały nowe figury.
Wykonaliśmy kilka doświadczeń i 
omówiliśmy je dokładnie na pod-
stawie książki „Mega eksperymen-
ty” autorstwa Angeliki Zacheja.
Pani Kierownik Elżbieta Szczepań-
ska ze STACJI OPIEKI – CENTRUM 
PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO 
CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ W ŻU-
ROMINIE opowiedziała nam o głów-
nych narządach i ich funkcjach, ja-
kie pełnią w ciele człowieka, a dzieci 
przyklejały wydrukowane organy 

do narysowanej 
postaci człowieka. 
Graliśmy w grę za-
wierającą pytania 
o budowę i funk-
cjonowanie ludz-
kiego organizmu 
oraz dzięki książce 
„Gabinet anatomii” 
autorstwa Davies 
Kate i Carnovsky 
mogliśmy dokład-
nie zobaczyć za 
pomocą magicznej 
trójkolorowej so-
czewki ludzkie: mię-
śnie, szkielet, narzą-
dy oraz naczynia 
krwionośne. Pani 

Joanna – absolwentka archeolo-
gii przedstawiła również ciekawą 
prezentację o wcześniejszych epo-
kach. Dzięki książce pt.:”Zwierzęta, 
które zniknęły” Nikoli Kucharskiej 
mogliśmy dokładnie przyjrzeć się 
dawnym gatunkom zwierząt oraz 
dowiedzieć się innych ciekawych 
informacji. Rozwiązaliśmy krótką 
krzyżówkę. Wykonaliśmy rożne 
prace takie jak: rozgwiazda, kot z 
kolorowym brzuchem, kręcący świ-
derek, świecąca latarnia i złocista 
ropucha.

Wakacje w bibliotece
z Pippi cz. 2
Od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierp-
nia 2020 r odbyła się druga część 
wakacji w bibliotece. Oglądaliśmy 
fragmenty bajki o rezolutnej dziew-
czynce Pippi oraz dzieci wysłuchały 
krótkich opowiadań o bohater-
ce. Rozwiązywaliśmy krzyżówkę 
i rebus tematycznie związane z 
książką, ułożyliśmy sudoku, dzieci 
uzupełniły wyrazy brakującymi lite-
rami w ćwiczeniu ortograficznym i 
wykonały zadanie matematyczne 
oraz szukały ukrytych wyrazów w 
wykreślance. Były gry na dywanie 
interaktywnym, które zawsze dają 
dzieciom pozytywne emocje. Krę-
cące kółka, małpka, kolorowa ża-
glówka, koń i miś w serduszku były 
naszymi pracami plastycznymi.

Koncert „MÓJ DOM POLSKA”
30 sierpnia 2020 r. odbył się koncert 

„MÓJ DOM POLSKA” w kościele p.w. 
Świętej Trójcy w Żurominie. Mogli-
śmy usłyszeć tradycyjnie pieśni żoł-
nierskie oraz współczesne utwory 
słowno-muzyczne wykonane przez 
solistów: Krzysztofa Gwiazdę i Annę 
Cymermann. „Mój Dom Polska” to 
ogólnopolska inicjatywa Fundacji 
Gwiazd, w ramach której realizowa-

nych jest 16 koncertów upamięt-
niających bohaterów narodowych 
– Żołnierzy Niezłomnych walczą-
cych w polskim podziemiu niepod-
ległościowym. Powiatowo - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Żurominie, 
Żuromińskie Centrum Kultury i ks. 
proboszcz Parafii p.w. św. Antonie-
go z Padwy w Żurominie dziękują 
za przybycie Pani Burmistrz Gminy 

i Miasta Żuromin oraz wszystkim 
uczestnikom.

Narodowe Czytanie 2020
Od  5 września do 11 września 2020 
r. odbyło się Narodowe Czytanie, 
w związku z sytuacją epidemiczną 
tym razem w formie online. Tego-
roczną lekturą dziewiątej odsłony 

Narodowego 
Czytania  pod 
H o n o r o w y m 
P a t r o n a t e m 
Pary Prezydenc-
kiej była „Balla-
dyna” Juliusza 
Słowackiego. 
Tradycyjnie w 
w y d a r z e n i u 
uczestniczyła 
także Burmistrz 
Gminy i Miasta 
Żuromin – Ane-
ta Goliat, zachę-
cając do lektury.

Więcej informacji o wydarzeniach i 
propozycjach  biblioteki  kierowa-
nych  do Państwa można znaleźć  
na stronie internetowej  www.
biblioteka-zuromin.pl oraz  na na-
szym facebooku. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzin.

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, prowa-

dzi Dyskusyjne Kluby Książki.

W Poniatowie ma powstać 

NOWA PRACOWNIA 
DLA UCZNIÓW

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Powiatowo – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie
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KONKURS RECYTATORSKI
Żuromińskie Centrum Kultury ogła-
sza konkurs recytatorski, plastyczny 
związany z 100 rocznicą urodzin 
papieża Jana Pawła II. Szczegóły na 
stronie internetowej ŻCK oraz na 
naszym Facebooku.

Nowy cykl zajęć pojawił się w Żuro-
mińskim Centrum Kultury, zajęcia 
nauki gry na harmonijce ustnej oraz 
na wszelkiego rodzaju gitarach. O 
młodych adeptów będzie konkuro-
wało dwuch instruktorów nauki gry. 
Szczegóły na Facebooku ŻCK.
Dzieci i młodzież z sekcji wokalnej 
Żuromińskiego Centrum Kultury 
nie nudziły się w wakacje. Intensyw-

ną pracę pod okiem instruktor Kingi 
Rutkowskiej uwieńczyło nagranie 
teledysku promującego Żuromin. 
W plenerze miejskim powstało na-
granie piosenki Marka Grechuty. 
Efekty można sprawdzić na Facebo-
oku Żuromińskiego Centrum Kultu-

ry oraz na Youtube.

PRZYGODACH PANA KOSZA
W czasie wakacji ŻCK prezentowało 
komiks o przygodach Pana Kosza, 
promujący segregację śmieci oraz 
ekologiczny tryb życia. Pan Kosz na 
dobre zadomowił się w Żurominie, 
wraz z kolorową rodzinką koszy 
służących segregacji. O przygodach 
można poczytać na Facebooku 
ŻCK, Zabawna i pouczająca historia 
blaszanego bohatera cieszy sporą 
popularnością wśród użytkowni-
ków.

PODRÓŻE BALTAZARA GĄBKI
Widzowie znakomicie bawili się 

podczas plenerowego spektaklu 
“Podróże Baltazara Gąbki” wysta-
wianego przed naszym centrum. 
Teatr “Blaszany bębenek” zabrał 
w bajkową podróż wszystkich wi-
dzów w ten upalny dzień. Zabawa 
była przednia, mamy nadzieję że 

kolejne spektakle będą się podoba-
ły równie dobrze.

PEJZAŻ MAZOWIECKI
Pod tym tytułem ukazała się kolej-
na wystawa Żuromińskiego Cen-
trum Kultury wykonana w technice 
fotografii otworkowej. Fizycznie 
można podziwiać wystawę Leszka 
Wyrzykowskiego na ścianach holu 
na parterze, zaś bez wychodzenia z 
domu można ją obejrzeć na stronie 
internetowej ŻCK.

BAŚNIE POLSKIE
Z cyklu Baśnie polskie w studio  na-
graniowym ŻCK powstały dźwięko-
we wersje kilku bajek skierowanych 
do najmłodszych. Aktorzy swoimi 
głosami animowali bajki “O ryba-
ku i złotej rybce” “Pan Twardowski” 

“Baśń o Bazyliszku” oraz “Baśń o Zło-
tej kaczce” Wśród występujących 
pracowników znalazł się ks. Robert 
z miejscowej parafii. Oprócz tego, 
że posiada znakomity głos, to jako 
poeta nagrywa w naszym studio 
swoją debiutancką płytę z własną 
poezją.

Epidemia kultury
Żuromińskie Centrum Kultury 
otrzymało dofinansowanie z Fun-
dacji PZU na realizację projektu 
“Epidemia kultury” W ramach pro-
jektu będzie utworzone studio te-
lewizyjne. Głównym zadaniem pro-
jektu jest emisja zajęć plastycznych, 
wokalnych i każdych innych w wa-
runkach ograniczonej dostępności 
do kultury. Z racji obaw przed na-
stępną falą epidemii pracujemy nad 
przeniesieniem zajęć do Internetu.

ŻUROMIŃSKIE CENTRUM KULTURY
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WSPARCIE FINANSOWE DLA GMINY
NA OCHRONĘ POWIETRZA

Azbest zniknie z 46 posesji

Przydomowe szamba, 
deklaracje “śmieciowe” 
TRWAJĄ KONTROLE

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 
ponad 112 tys. zł. wsparcia finan-
sowego z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach “Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza Mazowsze 
2020”. Dzięki wsparciu samorząd 
zrealizuje zadanie pn. “Inwentary-
zacja indywidualnych źródeł ciepła 
na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.
W ramach zadania zostanie prze-
prowadzona inwentaryzacja in-
dywidualnych źródeł ciepła znaj-
dujących się na terenie gminy i 

Żuromina. W związku z tym do 
drzwi mieszkańców gminy i Żuro-
mina, zapukają ankieterzy, którzy 
przeprowadzą wywiad, dotyczący 
źródeł ciepła w ich domach.
Stworzona na podstawie inwenta-
ryzacji baza danych pomoże okre-
ślić priorytety działań wynikających 
m.in. z Programu Ochrony Powie-
trza. Będzie ona też dokumentem, 
który pozwoli o ubieganie się o do-
finansowania dla Gminy. 

EJ

Gmina i Miasto Żuromin otrzyma-
ła dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na 
zadanie pn. “Usuwanie i utylizacja 
materiałów zawierających azbest 
na terenie gminy i miasta Żuromin”. 
Dotacja w wysokości 46 648,00 zł 
pozwoli na odebranie i zutylizowa-

nie azbestu z 46 posesji (w sumie to 
ponad 116 ton szkodliwego eterni-
tu). Azbest od mieszkańców zosta-
nie odebrany do 11 września.
Cały czas w Urzędzie Gminy i Miasta 
można składać wnioski o odebranie 
azbestu z posesji.

EJ

Trwa kontrola przestrzegania i sto-
sowania przepisów prawa przez 
mieszkańców gminy i Żuromina
w zakresie gromadzenia nieczy-
stości ciekłych w zbiornikach bez-
odpływowych oraz pozbywania 
się zebranych na terenie nierucho-
mości nieczystości ciekłych. W ra-
mach kontroli urzędnicy wysyłają 
do mieszkańców wezwania, które 

zobowiązują właściciela nierucho-
mości do okazania umowy lub 
dowodów uiszczenia opłat za po-
zbywanie się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości. Posiadanie 
takich dokumentów jest obowiąz-
kowe.
Opróżniać szamba mogą tylko fir-
my posiadające na to zezwolenie.

Aktualny wykaz firm posiadających zezwolenie na opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych:

1. Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., Żuromin, ul. Szpitalna 125
2. Empegek sp. z o.o., Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48,
3. Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
4. WC Serwis SP. Z O.O. SP.K., ul. Szybowa 241-800 Zabrze
5. Usługi Transportowe Zdzisław Orzechowski, ul. Zygmuntowska 20, 

09-304 Zieluń
6. Usługi Asenizacyjne Joanna Wrzosek, ul. Wilcza 10, 09-304 Lubowidz

Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy i Miasta Żuromin 
prowadzi również weryfikację zło-
żonych deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Celem weryfikacji jest 

kontrola danych niezbędnych do 
określenia wysokości opłat, tj. liczby 
osób zamieszkujących na danej nie-
ruchomości z stanem faktycznym w 
tym zakresie.

EJ

Pieniądze dla sołectw
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 
podpisała 5 umów w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,
w myśl których zostaną dofinanso-
wane inwestycje w 5 sołectwach w 
gminie Żuromin.
Uroczyste podpisanie umów
z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego Adamem Struzikiem 
i wicemarszałkiem Wiesławem 
Raboszukiem odbyło się w Dele-
gaturze Urzędu Marszałkowskiego
w Ciechanowie 8 lipca.
Dofinansowanie zostanie przezna-
czone na:
– Ocieplenie stropu świetlicy wiej-
skiej w Nadratowie oraz zakup wy-
posażenia (koszt inwestycji to 21 
993,51 zł)

– Dobudowę garażu i pomieszcze-
nia gospodarczego do istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej w Bę-
dzyminie (koszt inwestycji to 50 tys. 
zł)
– Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach 
(koszt inwestycji to 20 tys. zł)
– Zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Rzężawach (koszt inwe-
stycji to 22 tys. zł)
– Zagospodarowanie terenu
w miejscowości Franciszkowo 
(koszt inwestycji to 20,5 tys. zł)
Na realizację wymienionych inwe-
stycji zostaną przeznaczone rów-
nież środki z funduszu sołeckiego, 
a w przypadku Będzymina również 
środki z budżetu Gminy.
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BAJKA O DZIECKU - WOJOWNIKU

Profilaktyka
To nie jest bajka wesoła. Nie 
dzieje się ani za górami, ani 
za lasami, ani dawno, daw-
no temu. Dzieje się często... 
Teraz, tak jak kilka lat temu, 
kilkanaście i kilkadziesiąt. W 
pewnej rodzinie urodziło się 
dziecko. Malutkie, słodkie, 
bezbronne, jak to dziecko. 
Przyszło na świat wyposa-
żone w liczne potrzeby: po-
trzebowało miłości, opieki, 
bezpieczeństwa, spokoju, 
radości. Potrzebowało także 
wiedzieć, co jest dobre, a co 
złe i co wolno robić, a czego 
w żadnym wypadku robić nie 
wolno i nie wypada. Niestety, 
w rodzinie, w której przyszło 
żyć naszemu dziecku, po-
trzeby te nie mogły zostać 
zaspokojone. W innych rodzi-
nach to dorośli, którzy zostali 
rodzicami, czasami wspierani 
przez swoich rodziców, tłu-
maczą i oswajają świat - za-
spokajają potrzeby dziecka. 
W rodzinie takiej, jak ta na-
szego dziecka, rodzice zajęci 
byli walką ze smokiem. Smok 
wymagał od rodziców zaan-
gażowania wielu sił i ener-
gii, kradł także całej rodzinie 
czas i pieniądze. Rodzice za-
jęci walką ze smokiem, nie 
mogli zaspokajać potrzeb 
dziecka. Dziecko bardzo 
szybko nauczyło się, że jeśli 
chce wydrzeć rodzicom cho-
ciaż trochę uwagi dla siebie, 
musi zacząć uczestniczyć w 
walce. Malutkie, bezbronne 
dziecko na wojnie... To jasne, 
że szybko musiało przestać 
być malutkie i bezbronne. 
Kiedyś spróbowało obronić 
się przed smokiem przymi-
laniem i tuleniem się do wal-
czących rodziców. Pomogło 
na chwilkę - dziecku dostało 
się trochę ciepła i rozbawio-
nego zainteresowania mamy 
i taty. Oczywiście nie tyle, ile 
naprawdę dziecko potrze-
bowało, ale troszeczkę jest 
lepsze niż nic. Innym razem, 

kiedy smok atakował tatusia, 
dziecko z wrzaskiem wybie-
gło przed tatę i próbowało 
obronić go własną, wątlutką 
piersią. Smok tak się zdziwił, 
że przerwał na chwilę atak. 
Ale na dłuższą metę ten spo-
sób nie sprawdzał się - dziec-
ko zbyt mocno się bało, a 
tatuś zamiast docenić i po-
chwalić malucha, jeszcze na 
niego krzyczał, i nie wiado-
mo dlaczego, mówił, że cała 
ta wojna jest przez dziecko. 
To było zbyt bolesne - trze-
ba było zmienić strategię. Na 
przykład pomagać mamie 
na tyłach wroga. Kiedy tatuś 
walczył ze smokiem, można 
było opatrywać rany, sprzą-
tać ślady walki i pomagać ta-
tusiowi dochodzić do siebie 
po kolejnym starciu... To był 
dobry sposób na zdobycie 
zainteresowania rodziców, 
tyle, że wtedy trochę się my-
liło, kto jest dorosłym, a kto 
dzieckiem i kto w tej rodzinie 
właściwie kim powinien się 
opiekować. Dziecko rosło w 
nieustającym zamęcie i po-
czuciu zagrożenia. Gubiło się 
w domysłach, kto właściwie 
jest w tej wojnie agresorem, 
a kto się broni. Czy winę za 
to wszystko ponosi smok? A 
może jednak tata? A może 
gdyby mama się odważy-
ła powiedzieć - dość?, to w 
końcu smok poszedłby sobie 
razem z tatą i byłby spokój 
w rodzinie? Czasami dziec-
ko myślało, że to ono winne 
jest całej tej wojnie... Wtedy 
natychmiast zrywało się do 
boju ze wzmożoną energią, 
zapominając zupełnie, że 
jest tylko dzieckiem. Czasa-
mi ból i cierpienie, poczucie 
winy i poczucie krzywdy sta-
wały się tak straszliwe, tak 
niemożliwe, do zniesienia, że 
dziecko chowało się do cza-
rodziejskiej kuli, która odgra-
dzała je całkowicie od świata. 
Tam mogło nie czuć, nie sły-

szeć... Los każdego dziecka 
jest taki sam - musi stać się 
w końcu dorosłym. Ale nasz 
maluch miał z tym prawdzi-
wy kłopot. Bo jak rozpoznać, 
że się jest dorosłym, kiedy ni-
gdy nie było się dzieckiem?! 
Może być dzieckiem już za-
wsze... Może te wszystkie 
niezaspokojone potrzeby 
dadzą się zaspokoić właśnie 
teraz? Dorosły ma wiele za-
dań do spełnienia - powi-
nien założyć rodzinę, dać jej 
poczucie bezpieczeństwa, 
miłość, opiekę... Ale co to w 
ogóle jest: czy to jest to, co 
było w rodzinie, którą nasze 
dorosłe już dziecko zna, czy 
to jest to, co opisują w książ-
kach i pokazują w filmach? 
A może w ogóle nie ma na 
świecie miłości i porządku... 
Spróbować - to straszne ry-
zyko. Już raz nasze dziecko 
się przecież tak dotkliwie za-
wiodło - potrzebowało tyle 
rzeczy od najbliższych mu 
osób, a tata i mama dali mu 
strach, niepewność, krzywdę 
i winę. Co zrobić z takim po-
sagiem? Można na przykład 
znaleźć własnego smoka - 
wypisz wymaluj takiego, jak 
ten, z którym walczył tata. 
Przecież walka to, jest to, co 
nasze dorosłe dziecko potrafi 
najlepiej. Zna różne strategie 
i sposoby na przetrwanie. 
Można też związać swój los 
z kimś, kto walczy ze smo-
kiem tak, jak kiedyś zrobiła 
to mama i tak jak mama dbać 
o tego kogoś, kto utrudził się 
w walce. Można też pragnąć 
i bać się jednocześnie - dą-
żyć do bliskich związków z 
innymi ludźmi, ale kiedy te 
związki stają się rzeczywiście 
bliskie, uciekać. Jak najdalej. 
Na wszelki wypadek, bo roz-
stanie mniej boli, niż krzyw-
da wyrządzona przez kogoś, 
komu się zaufało. Można też 
w związku z tym nikomu nie 
ufać, nawet sobie. Można też 

drobiazgowo zaplanować 
całe swoje życie, dzień po 
dniu, godzina po godzinie - 
żeby nic niespodziewanego 
nie zaskoczyło. Bo wszyst-
ko, co niespodziewane, jest 
niebezpieczne - więc lepiej 
niczego nie zmieniać, nawet, 
jeśli jest źródłem cierpienia. 
Można też nie planować ni-
czego - absolutnie niczego, 
bo przecież na świecie ni-
czego nie da się przewidzieć, 
świat jest okrutny, głupi i pe-
łen tajemnic. Dlatego trzeba 
być czujnym. Zawsze w po-
gotowiu. Można też, mimo, że 
wcale się tego nie chce, ranić 
wszystkich dokoła. Najbar-
dziej tych, których się kocha. 
I ciągle żyć w poczuciu winy. 
Poczucie winy jest mniej bo-
lesne niż poczucie krzywdy. 
Z resztą co to jest krzywda 
- nasze dorosłe dziecko w za-
sadzie nie zna takiego uczu-
cia. W ogóle uczucia, to nie 
jest jego mocna strona. One 
są przecież też niebezpiecz-
ne... Wiesz już na pewno, że 
ta bajka opowiada o Doro-
słym Dziecku Alkoholika. 
Tym, na które mówią DDA. 
Z pewnością domyśliłeś się, 
że smok to alkoholizm. Moż-
liwe też, że w dziecku, w ja-
kichś fragmentach opowieści 
o nim, a może w całej bajce, 
odnalazłeś siebie - jeśli tak, 
terapia DDA może pomóc ci 
uporać się z tymi problema-
mi. Terapia daje szansę na 
satysfakcjonującą dorosłość i 
rozstanie się z bagażem trud-
nego dzieciństwa - może być 
zakończeniem wojny.
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POWRÓT DO SZKOŁY APLIKACJA DLA ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Minister Edukacji Narodowej 
i Główny Inspektor Sanitarny 
zachęcają rodziców do zainsta-
lowania w telefonach komórko-
wych aplikacji ProteGo Safe. Ma 
ona wesprzeć bezpieczny powrót 
dzieci do szkół.
Wszystko w Twoich rękach – po-
bierz, zainstaluj i korzystaj z apli-
kacji ProteGO Safe!
Aplikacja ProteGO Safe jest do-
browolna, bezpłatna i bezpiecz-
na. To realna pomoc dla nas 
wszystkich. Dzięki niej bezpiecz-
nie wrócimy do w pełni normalne-
go życia. To także realna pomoc 
w sytuacji zakażenia koronawi-
rusem. Ważne, aby korzystało 
z niej możliwie najwięcej osób. 
Zachęć znajomych do pobrania, 
zainstalowania i korzystania z 
aplikacji. 
Pokonajmy razem koronawirusa!
Aplikacja ProteGO Safe pomaga 
w bezpiecznym wychodzeniu z 
najostrzejszych obostrzeń zwią-

zanych z pandemią. Informuje o 
potencjalnym zagrożeniu zaka-
żenia koronawirusem. 
Aplikacja powiadamiania o możli-
wym kontakcie z koronawirusem. 
Gdy użytkownik, z którym miałaś/
miałeś kontakt zachoruje, otrzy-
masz odpowiednie powiadomie-
nie.
Wykonuj test oceny ryzyka - to 
prosta ankieta stworzona przez 
lekarzy. Po uzupełnieniu testu, 
system sprawdza (na podstawie 
wytycznych Światowej Organiza-
cji Zdrowia i Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego) do jakiej gru-
py ryzyka kwalifikują się Twoje 
odpowiedzi. Otrzymasz też re-
komendację zachowań. Dzięki 
temu dowiesz się, co robić dalej i 
gdzie - w razie potrzeby - szukać 
pomocy. 
Ważne! Wypełniaj test regularnie 
i zgodnie z prawdą. To dla Twoje-
go dobra i zdrowia. 
Regularnie uzupełniaj dziennik 

zdrowia 
ProteGO Safe umożliwia także 
prowadzenie dziennika zdrowia, 
czyli regularnego zapisywania in-
formacji o tym, jak się czujesz i w 
jakiej jesteś kondycji. 
Dzięki temu, w razie wystąpienia 
niepokojących objawów, możesz 
zareagować. 
Dziennik zdrowia to także - jeśli 
zajdzie taka potrzeba - narzę-
dzie pomocne dla lekarzy. Uła-
twia przekazanie personelowi 
medycznemu informacji o roz-
woju objawów, współistniejących 
schorzeniach, czy przyjmowa-
nych lekach. Dzięki temu zyskasz 
szansę na szybszą diagnozę 
oraz wybór odpowiedniego sche-
matu leczenia. 
Prowadzenie dziennika zdrowia 
jest bardzo proste i nie zajmuje 
wiele czasu. 
Zacznij od dziś – zadbaj o siebie i 
swoich bliskich. 
Ważne informacje o koronawiru-

sie w jednym miejscu 
W ProteGO Safe znajdziesz wia-
rygodne, oficjalne i aktualne infor-
macje na temat aktualnej sytuacji 
związanej z pandemią koronawi-
rusa. Dowiesz się, jak zachować 
środki ostrożności i jak postępo-
wać w przypadku podejrzenia in-
fekcji u siebie lub swoich bliskich. 
Publikowane informacje to ko-
munikaty potwierdzone przez 
Ministerstwo Zdrowia lub Główny 
Inspektorat Sanitarny. To także 
informacje opracowane na pod-
stawie danych Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kon-
troli Chorób (ECDC) oraz Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Aplikację można pobrać w skle-
pie Google Play (na system An-
droid) lub App Store (na system 
iOS).

Żródło: www.gov.pl

NOWE ZASADY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa w bezpośredniej obsłudze interesantów. W prowadzenie tych zasad 
jest podyktowane sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. W związku z tym w jednym pomieszczeniu w Urzędzie może przebywać jednocześnie tylko 
jeden interesant. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z wła-
ściwym wydziałem Urzędu pod numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie http://zuromin.
ibip.net.pl. Do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie mogą wejść tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz obowiązuje zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 1,5 m. Wpro-
wadziliśmy również  rejestr danych osób przychodzących z zewnątrz (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz czas ich wejścia i wyjścia. Obsługa klientów 
odbywa się:

Z budynku urzędu usunęliśmy wszystkie ulotki, broszury, materiały informacyjne czy wnioski. Są one dystrybuowane  wyłącznie przez pracowników Urzę-
du Gminy i Miasta w Żurominie. W sekretariacie Urzędu znajduje się pojemnik do którego należy składać dokumenty. Wpłaty do kasy Urzędu będą przyj-
mowane codziennie w godzinach od 7.30 do 12.00. Zalecane są płatności bezgotówkowe.

1) bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których wyżej mowa, a także poprzez
2) Portal Zaufania Publicznego –E-PUAP: adres skrytki: ePUAP:/1437063/SkrytkaESP

3) pocztę elektroniczną: ugimz@zuromin.info,
4) pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adres: Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 

Żuromin


