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Rys.1 Zdjęcie poglądowe - oczyszczalnia stan obecny i projektowany.

konwencjonalna technologia za-
stosowana w istniejącej oczyszczal-
ni w Żurominie, nie pozwala na jej 
modernizację i dostosowanie do 
wchodzących w życie wymogów. 
Po dokonaniu analiz rynku, prze-
widywanych kierunków procesów 
ochrony środowiska oraz możliwo-
ści pozyskania środków zewnętrz-
nych, szefostwo Żuromińskich 
Zakładów komunalnych zdecydo-
wało się na budowę nowej oczysz-
czalni z zastosowaniem technologii 
membranowej. Obecnie powstaje 
dokumentacja projektowa oczysz-
czalni ścieków. nowa oczyszczalnia 
powstanie na terenie istniejącej.
MBR (z ang. Membrane Biological 
Reactor) to najnowocześniejsza 
technologia oczyszczania ścieków, 
gwarantująca najwyższą jakość 
ścieków oczyszczonych. dzięki 
połączeniu elementów klasycznej 
technologii osadu czynnego oraz 
filtracji na membranach mikrofil-
tracyjnych, ścieki oczyszczone w 
reaktorach MBR spełniają najwyż-

sze normy jakości, zarówno pod 
względem fizyko-chemicznym, jak 
i mikrobiologicznym. w myśl dy-
rektywy Unii europejskiej filtracja 
membranowa jest w chwili obecnej 
rekomendowana jako najlepsza 
możliwa technologia oczyszczania 
ścieków.
Przede wszystkim oczyszczalnia 
MBR nie ma negatywnego wpływu 
na środowisko, gdyż jej oddziały-
wanie zamyka się w obrębie obiek-
tu. Stosuje się w niej hermetyzację 
procesów oraz system biologicznej 
dezodoryzacji, co nie jest możliwe 
w klasycznych oczyszczalniach  
ze względu na specyfikę technolo-
gii.
Ponadto ścieki oczyszczone w tej 
technologii są pozbawione wszel-
kich zawiesin i koloidów, a także 
bakterii chorobotwórczych i wiru-
sów, co pozwala na wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków, np. w rol-
nictwie czy w przemyśle.
dodatkowym atutem jest koszt 
inwestycyjny takiej oczyszczalni 

ścieków, który z uwagi na znaczne 
zmniejszenie kubatur obiektów 
oraz większą dostępność technolo-
gii, jest niższy od kosztów budowy 
klasycznej oczyszczalni. Poza tym 
zastosowanie w niej innowacyjne-
go systemu napowietrzania, po-
zwala na znaczącą redukcję kosz-
tów zużycia energii nawet o 40% 
przy zachowaniu najwyższej efek-
tywności. 

Budowa nowej oczyszczalni roz-
pocznie się prawdopodobnie   
w tym roku.
na rysunku nr 1 przedstawiono 
wielkość obecnego obiektu (zazna-
czona czerwoną linią) i przewidy-
wany teren, który zostanie zajęty 
przez nową oczyszczalnię (pole w 
kolorze niebieskim). 

ewa Jabłońska

nOwa OcZySZcZalnia ścieków w ŻUROMinie

„Gmina otwarta na rozwój”
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego województwa Mazo-
wieckiego w warszawie na realiza-
cję projektu pn. „Gmina otwarta na 
rozwój”. 
w ramach realizacji zadania po-
wstała strona internetowa 
inwestujwzurominie.pl, na której 
mieszkańcy mogą zamieszczać 
ogłoszenia o posiadanych nie-
ruchomościach na sprzedaż, na 
wynajem lub do dzierżawy. Zosta-
ły tam umieszczone informacje  
na temat terenów inwestycyjnych 
należących do Gminy i Miasta Żu-
romin oraz mogą znaleźć się tam 
informacje o gospodarstwach agro-
turystycznych wraz z ich ofertą dla 
turystów. dodatkowo została wy-
łoniona firma na wykonanie filmu 
pn. “Żuromin- miejsce dla nas”. Film 
będzie promował gminę i miejskie 
tereny inwestycyjne, obszary na-

tura 2000. dzięki niemu turyści od-
wiedzający nasze miasto zobaczą 
miejsca, o których mogli wcześniej 
nie wiedzieć. w ramach realizacji 
projektu zostanie zakupiony ekran 
led, który będzie umieszczony  
na żuromińskim targowisku, zo-
staną zakupione materiały promo-
cyjne oraz  przeprowadzone trzy 
warsztaty z zakresu ochrony środo-
wiska. warsztaty będą skierowane 
do dzieci i młodzieży z terenu gmi-
ny Żuromin, oraz do grup defawo-
ryzowanych osób powyżej 50 roku 
życia i osób niepełnosprawnych.

całkowita wartość projektu:  
56 080,00 zł, dofinansowanie 
wynosi 35 683,00 zł.

eJ

Gmina i Miasto Żuromin 8 lutego 
złożyła wnioski o wsparcie dla gmin 
z przeznaczeniem na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane 
w miejscowościach, w których funk-
cjonowały zlikwidowane państwo-
we przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej w ramach dofinansowania 
ze środków Rządowego Funduszu 
inwestycji lokalnych. w ramach 
programu w chamsku będą mogły 
być zrealizowane inwestycje za 5 
milionów złotych. Mieszkańcy tej 
miejscowości zdecydowali jakie 

będą to inwestycje. w styczniu od-
były się tam konsultacje. konsulta-
cje miały formę ankiety, należało 
wybrać jedną z czterech inwestycji. 
najwięcej głosów otrzymała budo-
wa sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w chamsku oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej.
nie znamy jeszcze wyników nabo-
ru. nie została jeszcze opublikowa-
na lista samorządów, które otrzy-
mają wsparcie.

eJ

Szansa na inwestycję za 5 milionów

“Pod biało – czerwoną”
Gmina i Miasto Żuromin otrzyma 
maszt i flagi  w ramach akcji “Pod 
biało – czerwoną”
Projekt „Pod biało-czerwoną” za-
kłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin  
w Polsce, której mieszkańcy dołą-
czą do projektu. inicjatywa zakupu 
masztu i flagi zależała od mieszkań-
ców. i udało się! Żuromin otrzymał 
wystarczającą ilość głosów, żeby 
otrzymać maszt.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, 
który ma zjednoczyć nasz kraj i jego 
mieszkańców. nie tylko uhonoruje 
Poległych za wolność i niepodle-

głość naszej Ojczyzny, ale także 
godnie upamiętnieni zwycięstwa 
wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie flagi na 
maszcie w wyjątkowym miejscu 
to także dowód na to jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Pola-
ków. Te, za które życie w walce o 
wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie.
inicjatywa realizowana jest pod ho-
norowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckie-
go.

eJ
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

Uczcij 100-lecie pierwszego spi-
su niepodległej!

Pierwszym badaniem na ziemiach 
polskich, które przypominało 
współczesny spis powszechny, była 
„lustracja dymów i podanie ludno-
ści” przeprowadzona w 1789 r. na 
podstawie decyzji Sejmu czterolet-
niego. Jak można domyślić się  z na-
zwy, liczono wtedy mieszkańców i 
„dymy”, czyli domy wyposażone  
w komin. 
Pierwszy w pełni tego słowa znacze-
niu spis powszechny ludności odbył 
się w Polsce już po odzyskaniu nie-
podległości. dla odradzającej się 
Rzeczpospolitej przeprowadzenie 
spisu było jednym z priorytetów, ale 
ze względu na niezwykle trudną sy-
tuację młodego państwa udało się 
go zorganizować dopiero w 1921 
roku. 
„Pierwszy Powszechny Spis ludno-
ści” pokazał, że odrodzoną Rzecz-
pospolitą zamieszkiwało 25,7 mln 
osób. etniczni Polacy stanowili nie-
całe 70% ludności, najliczebniejszą 
mniejszością narodową byli Ukraiń-
cy (15%). 
Tegoroczny narodowy Spis Po-
wszechny ludności i Mieszkań od-
będzie się zatem równo w stulecie 
pierwszego spisu powszechnego 
odrodzonej Polski.

Spisać musi się kaŻdy!
Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności   
i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi 
spisowemu podlegają: 
- Polacy mieszkający w Polsce ma-
jący miejsce zamieszkania (rozu-
miane jako miejsce zameldowania 
stałego lub czasowego, bądź jako 
miejsce zamieszkania stałe lub cza-
sowe) w mieszkaniach, zamieszka-
nych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
- cudzoziemcy mieszkający w Pol-
sce na stałe oraz przebywający  
w Polsce czasowo (bez względu na 
to czy są zameldowani, czy nie)  
w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami lub obiektach zbioro-
wego zakwaterowania,
- Polacy, którzy przebywają cza-
sowo za granicą (bez względu na 
okres przebywania), którzy nie wy-
meldowali się z pobytu stałego  
w Polsce w związku z wyjazdem na 
stałe za granicę,
- osoby bezdomne bez dachu nad 
głową – obywatele polscy i cudzo-
ziemcy, mieszkania, budynki, obiek-
ty zbiorowego zakwaterowania 

oraz zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.
w przypadku osób niepełnoletnich 
spisu w ich imieniu dokonują rodzi-
ce lub prawni opiekunowie. 

dlaczego spis jest tak ważny?
inicjatywy spisowe podejmowane 
przez Sejm czteroletni, jak i w mo-
mencie odradzania niepodległej 
Polski, wynikały z przeświadczenia, 
że wiedza o ludności, jej strukturze 
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla 
sprawnego zarządzania państwem. 
dziś jest podobnie – prowadzenie 
jakichkolwiek skutecznych działań 
w przestrzeni publicznej wymaga 
wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się 
w Polsce co 10 lat. na tyle często, 
by dane spisowe były aktualne, ale 
jednocześnie możliwie rzadko, by 
minimalizować koszty i ograniczać 
konieczność angażowania czasu  
i uwagi mieszkańców . 
dane zebrane podczas narodowe-
go Spisu Powszechnego ludności  
i Mieszkań 2021 będą służyć do pla-
nowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla 
kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdro-
wotnej a nawet transportowej. 
Przykład? w trakcie spisu powszech-
nego będziemy proszeni o podanie 
miejsca zamieszkania oraz lokali-
zację miejsca pracy. dzięki temu 
statystycy sprawdzą, jak wyglądają 
dojazdy do pracy na poziomie kra-
ju, województwa, a nawet gminy. To 
z kolei pozwoli władzom lokalnym 
poznać potrzeby transportowe 
mieszkańców i organizować połą-
czenia w regionie. 
dzięki narodowemu Spisowi Po-
wszechnemu poznamy dokładnie 
przede wszystkim sytuację demo-
graficzną polskiego społeczeństwa 
i naszej gminy, a także przyjrzymy 
się najważniejszym wyzwaniom 
związanym z tym tematem: z jed-
nej strony urodzeniom i dzietno-
ści, z drugiej zaś coraz intensyw-
niejszemu starzeniu się naszego 
społeczeństwa. Spis to również 
jedyne badanie dające pełny obraz 
poziomu wykształcenia wszystkich 
mieszkańców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości.

najlepiej przez internet – w 
domu lub w Urzędzie

narodowy Spis Powszechny ludno-
ści i Mieszkań 2021 będzie pierw-
szym w historii polskich spisów 
ludności, w którym POdSTawOwĄ 
i OBOwiĄZkOwĄ metodą będzie 

samospis internetowy. w ten spo-
sób statystyka publiczna wychodzi 
naprzeciw społecznym oczeki-
waniom dotyczącym możliwości 
elektronicznego załatwiania spraw 
urzędowych. 
dzięki aplikacji spisowej można się 
spisać wygodnie i bezpiecznie w 
domu o dowolnej porze dnia, a na-
wet nocy. aplikacja spisowa będzie 
dostępna na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do 
końca spisu.  
Osoby, które nie mają w domu 
komputera i internetu, powin-
ny zgłosić się do Urzędu Gminy/
Miasta. w każdej gminie w Polsce 
będzie funkcjonować miejsce do 
samospisu internetowego, będzie 
też można liczyć na wsparcie wy-
znaczonego pracownika Urzędu. 
Ze względu na ograniczenia epide-
miczne, warto wcześniej zadzwonić 
do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać 
o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefo-
nicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez 
internet skontaktuje się rachmistrz 
spisowy. w sumie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego będzie 
ich 2,5 tys., z czego 750 w warsza-
wie. Osoby będące rachmistrzami 
przeszły specjalne szkolenie zakoń-
czone egzaminem. Musiały też zło-
żyć przysięgę zachowania tajemni-
cy statystycznej – nie wolno im pod 
żadnym pozorem ujawniać i prze-
kazywać informacji uzyskanych 
podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych bę-
dzie się odbywać na dwa sposoby: 
poprzez wywiad bezpośredni i te-
lefoniczny. Forma prowadzonych 
wywiadów będzie zależeć od sytu-
acji epidemicznej oraz preferencji 
rachmistrzów. 
w razie wątpliwości co do tożsamo-

ści rachmistrza warto skontaktować 
się z infolinią spisową pod nume-
rem 22 279 99 99 (dostępna od 15 
marca). 
waŻne! Jeśli zgłosi się do nas lub 
zadzwoni rachmistrz spisowy, mu-
simy się zgodzić na rozmowę i nie 
możemy już poprosić o możliwość 
samodzielnego spisania się przez 
internet. dlatego warto jak najszyb-
ciej skorzystać z aplikacji spisowej  
i wypełnić obowiązek spisowy   
w dogodnym dla siebie momencie.

nie będzie sprawdzany majątek 
ani telewizory

w trakcie spisu powszechnego nie 
będą zbierane Żadne informacje 
dotyczące majątku, oszczędności 
czy posiadanych kosztowności. 
Również w części formularza doty-
czącej zasobów mieszkaniowych 
nie BĘdZie pytań o wartość nieru-
chomości. 
Rachmistrz może zadawać pytania 
wyłĄcZnie zawarte w formularzu 
spisowym. nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament. 
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś 
wątpliwości i woli mieć samodziel-
ną kontrolę nad treścią odpowiedzi 
w formularzu spisowym, powinien 
wybrać aplikację spisową i jak naj-
szybciej ją wypełnić. 
Mieszkańców województwa mazo-
wieckiego zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej Urzędu Staty-
stycznego w warszawie – będą na 
nich czekać ciekawe konkursy   
z atrakcyjnymi nagrodami do   
wygrania!
więcej informacji znajduje się na 
stronie https://spis.gov.pl.

UGiMŻ

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla 

przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. 
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regio-
nalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą 

tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
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w Brudnicach, w miejscu tymcza-
sowego przechowywania zwierząt, 
powstały nowej kojce dla psów. 
Trafiają tam bezdomne psy. Opiekę 
nad nimi sprawuje Stowarzyszenie 
“cztery łapy”. dba o nie, karmi, za-
pewnia ruch i zabawę. a co najważ-
niejsze, szuka im nowego domu. 
Psy, które tam trafiają, są przeka-

zywane do adopcji. Już kilka z nich 
znalazło nową rodzinę.
Zachęcamy do odwiedzin profilu 
stowarzyszenia na fb. Tam znajdu-
ją się aktualne informacje o psach, 
które można zaadoptować.

 
eJ

nowe kojce
dla psów

Gmina i Miasto Żuromin złożyła 
wniosek przyznanie pomocy   
finansowej z budżetu wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Ma-
zowieckiego instrumentu wsparcia 
infrastruktury Sportowej MaZOw-
SZe 2021”. wniosek obejmuje re-
mont hali sportowej wraz z zaple-
czem w Szkole Podstawowej nr 2 
w Żurominie. w wyniku realizacji 
projektu zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia na hali sportowej, 
przeprowadzimy remont szatni  
i natrysków. 
koszt przedsięwzięcia to 271 432,23 
zł . Żuromin może otrzymać pomoc 
finansową w wysokości 200 tys.

 
eJ

wniosek
o remont hali

Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
otrzymał z Rządowej agencji Re-
zerw Strategicznych maseczki me-
dyczne trójwarstwowe z gumką. 
w związku z występowaniem 
choroby cOVid-19 i zapobieżeniu 
rozprzestrzeniania się wirusa SaRS-
-cov-2 od 22 marca 2021 r.  ruszy-
liśmy z akcją dystrybucji maseczek 
dla mieszkańców Gminy i Miasta 
Żuromin.
w ramach akcji każdemu zainte-

resowanemu ich otrzymaniem 
mieszkańcowi  Żuromina zostały 
wydane nieodpłatnie dwie masecz-
ki ochronne.  
dystrybucja maseczek dla miesz-
kańców sołectw odbyła się za po-
średnictwem Sołtysów naszej Gmi-
ny.

 
eJ

Maseczki ochronne
dla mieszkańców

Fot. hala w Szkole Podstawowej nr 2 jest w złym stanie

Fot. nowe kojce dla psów w Brudnicach

Zakończyły się prace związane z za-
bezpieczeniem budynku dworu  
w kliczewie Małym. wcześniej zo-
stał uprzątnięty park dworski.
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała  
50.000 zł z Urzędu Marszałkowskie-
go województwa Mazowieckiego 
na wykonanie projektu zabezpie-

czenia dworu i otaczającego go 
parku w kliczewie Małym przed 
dalszą degradacją wraz z robotami 
zabezpieczającymi i porządkowy-
mi. koszt całkowity zadania to 98 
376,94 zł. 

eJ

Zabezpieczenie budynku dworu

Fot. budynek dworu w Kliczewie Małym
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Mistrz czytelnictwa 2020
Początek roku, to czas rozstrzy-
gnięcia kolejnej edycji konkursu 
na „Mistrza czytelnictwa 2020” 
wśród czytelników wypożyczalni 
dla dorosłych i Oddziału dla dzie-
ci i Młodzieży. celem corocznego 
konkursu jest popularyzacja czytel-
nictwa,promocja zbiorów biblioteki 
oraz rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych i literackich.   
w konkursie wzięły udział wszystkie 
osoby zarejestrowane w systemie 
bibliotecznym. Po przeanalizowa-
niu statystyk za okres od 01.01.2020 
r. do 31.12.2020 r. komisja wyłoniła 
zwycięzców. największą ilość ksią-
żek w 2020 r. z wypożyczalni dla 
dorosłych wypożyczyła Pani Halina 
korocińska - 137 książek, natomiast 
z Oddziału dla dzieci i Młodzieży 
Marika kaźmierczak-245 książek. 
Gratulujemy zwyciężczyniom, jed-
nocześnie zapraszamy do kolejnej 
edycji konkursu”Mistrz czytelnic-
twa 2021 r.”

Remonty, remonty i po remon-
tach
Pomieszczenie biurowe, które zo-
stało przeznaczone na zbiory   
i Oddział dla dzieci to teraz całkiem 
nowe pomieszczenia w naszej bi-
bliotece. Mamy nadzieję,że nasi 
czytelnicy sami się o tym przeko-
nają jak jest miło i estetycznie, gdy 
już będą mogli wejść i swobodnie 
wybierać książki z naszych nowych 
regałów!.

konkurs walentynkowy!
Biblioteka zorganizowała walentyn-
kowy konkurs plastyczny ph. „ i love 
Books”. celem konkursu było zilu-
strowanie ulubionej książki zwią-
zanej z miłością oraz rozbudzenie 
wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni 
twórczej o wysokich walorach este-
tycznych. konkurs był skierowany 
do dzieci i młodzieży kl. iV-Viii.

walentynki w bibliotece!

literackie świętowanie ph. „Miłość 
w słowach zaklęta”. Biblioteka za-
prosiła gości do czytania utworów 
miłosnych. Filmiki zastały udostęp-
nione na bibliotecznym facebo-
oku. czytano wiersze m.in. adama 
Mickiewicza, kazimierza Przerwy 
-Tetmajera, Bolesława leśmiana, 
ignacego kraszewskiego oraz frag-
ment powieści ”duma i uprzedze-
nie” Jane austen i poematu „Pana 
Tadeusza” adama Mickiewicza.  
w walentynkowej akcji brały udział 
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 
aneta Goliat i wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Żuromin Halina Jarzyn-
ka oraz dziennikarze „Radia 7”, „ku-
riera Żuromińskiego” ,”Tygodnika 
ciechanowskiego” oraz nauczyciele, 
uczniowie i pracownicy Żuromiń-
skiego centrum kultury.
 
akcja „Mała książka-wielki czło-
wiek”- zachęcamy, zapraszamy!
wciąż trwa w naszej bibliotece akcja 
czytelnicza dla dzieci w wieku (3-6) 
lat. Zapraszamy rodziców i dzieci do 
udziału w projekcie i odbiór wypra-

wek czytelniczych. Mali czytelnicy 
otrzymują również specjalne karty 
czytelnicze, na których zbierane są 
naklejki. Za każdą wizytę w biblio-
tece i wypożyczenie co najmniej 
jednej książki-1 naklejka. Po uzbie-
raniu -10 mały czytelnik otrzymuje 
dyplom.

leGiMi na PandeMiĘ !
Zapraszamy do korzystania z ofer-
ty czytelniczej platformy legimi, 
która oferującej ebooki w ramach 
abonamentu zakupionego przez 
naszą bibliotekę. Pobierz kod z bi-
blioteki  ( np. zadzwoń lub napisz 
maila) i czytaj przez miesiąc. na 
chwilę obecną dysponujemy 15 
kodami. Jeżeli nie posiadasz urzą-

dzenia do czytania, biblioteka może 
również wypożyczyć czytnik. Jest to 
rozwiązanie, które daje możliwość 
czytania książek, bez wychodzenia 
z domu.

Uwaga! kody można pobierać 
na kolejne miesiące.
Zapraszamy Państwa do odwie-
dzania naszej strony interneto-
wej www.biblioteka-zuromi.pl 
oraz facebooka.

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.

Powiatowo – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie

Z Życia BiBliOTeki
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w Żuromińskim centrum kul-
tury powstał koncert walen-
tynkowy w wykonaniu sekcji 
wokalnej prowadzonej przez 
kingę Rutkowską, jej uczestnicy 
wystąpili na scenie- ale przed 
kamerami. całość koncertu zo-
stała zarejestrowana na video  
i udostępniona na kanale video 
youtube gdzie doczekał się już 
ponad tysiąca wejść. w dobie 
pandemii okazuje się trafnym 
rozwiązaniem emisja wydarzeń 
kulturalnych do sieci, dzieje się 
tak dzięki powstaniu studio tele-
wizyjnego w Żck.

Również w związku z walen-
tynkami zostało zarejestrowane 
kolejne wydarzenie, tym razem 
z mniejszą ilością wykonaw-
ców- Pani Beata Sobieraj oraz 
Janusz kuklewicz- dyrektor Żck 
przeczytali z podziałem na role 
kwestię Telimeny oraz Pana Ta-
deusza dla potrzeb Powiatowo 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Żurominie. ich również można 
obejrzeć i posłuchać na youtube.

Podczas styczniowego finału 
wOśP żuromiński sztab zebrał 

67775 zł co stanowi nader dobry 
wynik w tym trudnym czasie, 
ponieważ nie można było zorga-
nizować tradycyjnej licytacji ani 
występów scenicznych jak pod-
czas każdorocznego finału.

w Żck ogłoszony został konkurs 
wiosenka, w zmienionej formie 
wynikającej z ograniczeń pan-
demicznych- z regulaminem 
można się zapoznać na stronie 
Żck oraz na Facebooku.

w centrum kultury na koryta-
rzu można było  obejrzeć prace 
uczestników terapii zajęciowej w 
caritas diecezji Płockiej Powia-
towym środowiskowym domu 
Samopomocy w Żurominie. 
Oprócz wystawy w formie trady-
cyjnej powstała wystawa  w 

formie elektronicznej- do obej-
rzenia na Facebooku Żck.

kolejny ciekawy wywiad w na-
szym studio to spotkanie z far-
maceutą andrzejem cichoniem, 
który oprócz leczenia tradycyj-
nymi lekami zajmuje się zioło-
lecznictwem oraz bioenergiote-
rapią. Podczas spotkania, które 
można obejrzeć na naszym ka-
nale, Pan andrzej opowiedział 
wiele ciekawych historii zwią-
zanych z jego rodziną. Między 
innymi okazało się, że jego pra-
dziadek składał kości samemu 
cesarzowi.

w związku z wystawą uczest-
ników terapii 
zajęciowej zapro-
siliśmy do nasze-
go studia panią 
Magdę kosek, 
która opowiedzia-
ła o swojej pracy 
z osobami niepeł-
nosprawnymi in-
telektualnie, oraz 
o swojej pasji, któ-
rą są konie. 

Po długiej prze-
rwie, ale niestety 
na krótko urucho-
miono kino TOn 
w Żuromińskim centrum kul-
tury. do 14 marca można było 
jeszcze obejrzeć ostatnie filmy. 
niestety w związku z zamknię-
ciem kin, teatrów, muzeów w 
województwie mazowieckim po 
raz kolejny musieliśmy zamknąć 
kino.

wywiad z kingą Rutkowską po 
opublikowaniu jej pierwszego 
singla był zarówno ciekawy jak 
i dynamiczny. Podczas wywiadu 
kinga zaśpiewała swoją piosen-
kę oraz opowiedziała o planach 
na przyszłość.

koncert z okazji dnia kobiet na-
grywaliśmy na scenie z wykorzy-
staniem dostępnych nam tech-
nik – okazał się prawdziwym 
hitem, którym zainteresowało 
się Radio 7 i zapromowało go  
w swoich wiadomościach.

Planowany na 25 kwietnia spek-
takl teatralny z udziałem Piotra 
Polka oraz Piotra Szwedesa w 

reżyserii wojtka Malajkata ma 
szansę, że się odbędzie. Szcze-
góły już niebawem na naszych 
stronach.

ŻUROMińSkie cenTRUM kUlTURy

Żck
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w 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żurominie 
wystąpił dla Gminy i Miasta Żuro-
min o dofinansowanie projektu pn. 
”wiosna Seniora” i otrzymał dofi-
nansowanie w kwocie 13 310,00 zł. 
wnioskodawcą projektu jest Gmina 
i Miasto Żuromin, natomiast bezpo-
średnim realizatorem projektu jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żurominie. Projekt 
złożony został w iii edycji konkursu 
grantowego „Generacja 6.0”,zorga-
nizowanego przez Fundację Banku 
Gospodarstwa krajowego im. J. k. 
Steczkowskiego z siedzibą w war-
szawie.

Uczestnikami projektu są 23 osoby 
- członkowie klubu Senior + w Żu-
rominie.
działania projektowe będą realizo-
wane od marca do czerwca 2021 r. 

celem projektu jest : 
- przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i technologicznemu osób 
w wieku 60+ poprzez inicjatywy w 
obszarze społecznym i technolo-
gicznym mające na celu: 
 -poszerzenie ich wiedzy i rozwój ich 
umiejętności, 
- poprawa sprawności ruchowej  
i kondycji fizycznej poprzez grupo-
wą rehabilitację  lub fizykoterapię, 
- rozwój zainteresowań kultural-
nych.

Seniorzy z klubu Senior+ w Żuro-
minie będą uczestniczyć w różnego 
rodzaju inicjatywach zaplanowa-
nych w projekcie:

Spotkania z rehabilitantem
od marca do czerwca 2021 r.
Seniorzy pod okiem rehabilitanta 
będą wykonywać ćwiczenia ogól-
nousprawniające, poprawiające ich 
sprawność psychofizyczną i popra-
wiające ich stan zdrowia. 
 Zajęcia te przyczynią się do wzmoc-
nienia kondycji psychofizycznej i 
poprawy wydolności organizmu 
oraz zapewnią im poczucie zrelak-
sowania i odprężenia.
 łącznie Seniorzy będą mieć 19 h 
spotkań. 

warsztaty wikliniarskie
marzec 2021r.
Zajęcia będą obejmować naukę 
wyplatania koszyków i plecionek 
oraz nabędą  umiejętności z zakresu 
obróbki wikliny. 
Uczestnicy będą pracować w 
dwóch grupach. łącznie odbędzie 
się 16 h  warsztatów.

wyjazdy kulturalno-integracyjn
marzec 2021r.
sztuka teatralna w Teatrze drama-
tycznym im. Jerzego Szaniawskiego 
w Płocku,( termin zawieszony).
kwiecień 2021 r.
Muzeum Piernika w Toruniu - poka-
zy wyrobu pierników oraz zwiedza-
nie starówki miasta, 
maj 2021 r.
zwiedzanie tężni solankowych, szla-
ku solankowego i muzeum warzel-
nictwa w ciechocinku.

cykl zajęć z obsługi komputera i in-
ternetu
kwiecień 2021 r. 
Zajęcia odbywać się będą w sali 
komputerowej udostępnionej 
przez instytucję kultury. Zajęcia po-
zwolą Seniorom poznać obsługę 
komputera oraz nowoczesne me-
tody komunikacji (bankowość elek-
troniczna, poczta elektroniczna).

Zajęcia z dietetykiem
czerwiec 2021 r.
Spotkania prowadzone będą przez 
dietetyka (łącznie 8 h), który będzie 
promował zdrowy styl życia. człon-
kowie klubu Senior + zdobędą 
wiedzę w zakresie zdrowego stylu 
życia, zmiany nawyków żywienio-
wych oraz nauczą się przygotowy-
wać zdrowe 
 posiłki.

Projekt umożliwi poszerzenie za-
kresu funkcjonowania Seniorów w 
sferze społeczno-kulturalnej oraz 
edukcyjno-zdrowotnej oraz będzie 
ogromnym wkładem w rozwój 
osobisty i edukację starszej części 
naszej lokalnej społeczności.
dzięki działaniom projektowym 

członkowie „klubu Senior +” zdo-
będą nowe umiejętności, poszerzą 
swoją wiedzę, rozwiną własne pasje 
oraz wzmocnią swoje zdrowie.

warsztaty wikliniarskie
w ramach projektu odbyły się już 
warsztaty wikliniarskie. Seniorzy zo-
stali podzieleni na 2 grupy i łącznie 
odbędzie się 16 godzin warsztatów.
na pierwszym spotkaniu prowa-
dzący warsztaty zaprezentował 
Seniorom materiały, które służą do 
wyplatania i obróbki wikliny. na-
stępnie każdy z Seniorów zapoznał 
się z techniką wyplatania koszycz-
ków i samodzielnie rozpoczął pracę 
wykonania pierwszego elementu 

-podstawy koszyczka. 

Spotkanie z rehabilitantem
cykl bezpłatnych spotkań z rehabi-
litantem rozpoczął się 11 marca br. i 
zakończy się w czerwcu br. Spotka-
nia mają na celu poprawę ogólnej 
koordynacji ruchowej oraz zdrowia. 
Regularny ruch pozwala zachować 
większą sprawność oraz przyczynia 
się do poprawy funkcjonowania 
układu immunologicznego. Ponad-
to ćwiczenia fizyczne zmniejszają̨ 
ryzyko wystąpienia wielu cho-
rób przewlekłych, wpływają̨ na 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
upadków oraz poprawiają funk-
cjonowanie poznawcze. Ćwiczenia 
ogólnousprawniające przyczynią 
się również do wzmocnienia kondy-
cji psychofizycznej Seniorów.
na pierwszym spotkaniu rehabili-
tant omówił podstawowe ćwicze-
nia, które będą wykonywane przez 
uczestników projektu na cotygo-
dniowych zajęciach. następnie gru-
pa Seniorów pod okiem instruktora 
wykonywała łatwe ćwiczenia ,nie 
wymagające korzystania ze specja-
listycznego sprzętu, lecz dostęp-
nych przedmiotów np. krzesła.

w związku z obostrzeniami, wyni-
kającymi z rozprzestrzeniania się 
koronawirusa covid -19 zajęcia 
odbywają się w ścisłym reżimie sa-
nitarnym. 

eJ

Projekt „wiosna Seniora”

Fot. seniorzy ćwiczą z rehabilitantem
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Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu plastycznego dla 
uczniów „Oddycham czystym powietrzem” konkurs z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. w tym roku 
otrzymaliśmy ponad 200 prac. komisja konkursowa przyznała 
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

wyniki konkursu:

klasy i-iii szkoły podstawowe :
1. emilia Rogowska  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie - i miejsce
2. lena Panek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie -   ii miejsce
3. krystian Sobieraj – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie – iii miejsce

wyróżnienia:
1. Piotr Oryl – Szkoła Podstawowa w Poniatowie
2. kinga cupał – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie
3. Oliwia kowalczyk – Szkoła Podstawowa w chamsku
4. Bartosz lorenc – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
5. antonina lorkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
6. łukasz Jabłoński – Szkoła Podstawowa w chamsku
7. kalina kociela – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie

klasy iV-Vi szkoły podstawowe:
1. igor wrzosek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie – i miejsce
2. krystian Meler – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie – ii miejsce
3. Bartosz Hulanicki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie – iii miejsce

wyróżnienia:
1. łucja lorkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
2.  aleksander łobacz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie
3. wiktor Maruszewski -  Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

klasa  Vii i Viii szkoła podstawowa:
1. Julia Szynkiewicz  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie  – i miejsce
2. Julia Ostrowska  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie – ii miejsce
3. eliza Marciniak  – Szkoła Podstawowa w Raczynach – iii miejsce

wyróżnienia:
1. aleksandra Przywitowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

laureaci i wyróżnieni będą informowani indywidualnie o miejscu i 
terminie odbioru nagród.

UGiMŻ

nagrody za najlepsze 
prace
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„ŻUROMińSka kUźnia kOMPeTencJi i UMieJĘTnOści”
TRwa RealiZacJa PROJekTU

w lutym zakończono rekrutację 
uczestników do projektu pn. 
„Żuromińska kuźnia kompeten-
cji i umiejętności” współfinan-
sowanego ze środków  europej-
skiego Funduszu  Społecznego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 
– 2020. Osoby chętne do udziału 
w projekcie mogły zgłaszać się 
osobiście składając poprawnie 
wypełnione dokumenty apli-
kacyjne wraz z załącznikami w 
sekretariatach szkół objętych 
wsparciem, w siedzibie partnera 
centrum edukacji i Rozwoju lO-
GOS bądź przesyłając skan pod-
pisanych dokumentów wraz z 
załącznikami drogą e-mailową. 
w wyniku rekrutacji do udziału 
w projekcie zakwalifikowano 
796 uczestników - uczniów sied-
miu szkół podstawowych z tere-
nu gminy i miasta.
w ramach projektu każdy uczest-
nik weźmie udział w minimum 
dwóch rodzajach zajęć rozwija-
jących kompetencje kluczowe tj. 
cybernetyka, przyroda/biologia, 
język angielski lub matematyka. 
dodatkowo wybrani uczestnicy 
otrzymają wsparcie w zakresie 
zajęć dydaktyczno – wyrów-
nawczych (27 godz./os./grupę) 
z przedmiotów, w których mają 
trudności oraz specjalistyczne 
poradnictwo psycholog/peda-

gog/logopeda – 10 godz./os./
grupę. Zakres wsparcia dostoso-
wany będzie do indywidualnych 
potrzeb uczestników. w ramach 
wkładu własnego niepieniężne-
go szkoły udostępniają sale do 
prowadzenia zajęć. 
Obecnie odbywają się spotkania 
uczestników z doradcą zawodo-
wym, które mają na celu okre-
ślenie predyspozycji oraz obsza-
rów do rozwoju każdego z 796 
uczniów objętych wsparciem  
w projekcie celem opracowania 
indywidualnej ścieżki Rozwo-
ju Umiejętności kierującej do 
udziału w 2 spośród 4 warszta-
tów zaplanowanych do realizacji 
w ramach projektu przez Partne-
ra centrum edukacji i Rozwoju 
lOGOS. 
w ostatnim kwartale 2020 r. 
zakończono procedurę przetar-
gową w zakresie doposażenia 
szkolnych pracowni przedmio-
tów przyrodniczych, matema-
tycznych oraz językowych.   
w październiku zawarto umo-
wę z wykonawcą. Zamówienie 
opiewało na kwotę 84 730,00 
zł. Gmina i Miasto Żuromin 
przekazała materiały do szkół 
biorących udział w projekcie. 
Materiały zostały odpowiednio 
oznaczone informacją o współfi-
nansowaniu dostawy przez Unię 
europejską ze środków europej-
skiego Funduszu Społecznego 

w ramach RPO wM 2014-2020.
nad prawidłową realizacją pro-
jektu czuwa zespół projektowy 
w składzie: po stronie lidera 
koordynator projektu oraz księ-

gowe zaś po stronie Partnera 
specjalista ds. monitoringu oraz 
specjalista ds. szkoleń.

eJ

25 lutego odbyło się XliV Zgro-
madzenie Ogólne Związku 
Miast Polskich. w spotkaniu, 
które miało po raz pierwszy for-
mułę online, z upoważnienia 
burmistrz anety Goliat, wzięła 
udział sekretarz Gminy iwona 
kortes.
Zgromadzenie Ogólne Związku 
Miast Polskich było transmito-
wane ze studia w Poznaniu.
Podczas Zgromadzenia zosta-
ły przedstawione delegatom 
sprawozdania Zarządu z działal-
ności w 2020 roku, sprawozda-
nia finansowe i bilans Związku. 
Zaprezentowany został projekt 
budżetu Związku na rok 2021, 
a także projekt uchwały o re-
zygnacji z waloryzacji składek 
członkowskich w bieżącym roku.

wśród tematów niezwiązanych 
ze statutem ZMP, pojawiły się 
kwestie kierunków zmian w fi-
nansach samorządowych oraz 
prac nad aktualizacją krajowej 
Polityki Miejskiej.
Porządek obrad ZO ZMP:
1. Otwarcie obrad Zgromadze-
nia Ogólnego.
2. Powołanie Prezydium i komisji 
Zgromadzenia, przyjęcie regula-
minu obrad.
3. wystąpienia Gości.
4. Przedstawienie sprawozdania 
Zarządu z działalności w 2020 
roku.
5. Przedstawienie sprawozdań 
finansowych i bilansu Związku 
za rok 2020.
6. Przedstawienie opinii komisji 
Rewizyjnej dotyczącej sprawoz-

dań i bilansu.
7. dyskusja i głosowanie nad 
przyjęciem sprawozdań i bilan-
su.
8. Przedstawienie projektu bu-
dżetu Związku na rok 2021.
9. Projekt uchwały o rezygnacji 
z waloryzacji składek członkow-
skich w roku 2021 – dyskusja, 
głosowanie.

10. Projekt budżetu Związku na 
rok 2021 – dyskusja, głosowanie.
11. kierunki zmian w finansach 
samorządowych – informacja.
12. Prace nad aktualizacją krajo-
wej Polityki Miejskiej – informa-
cja.
13. Sprawy wniesione i wnioski.
14. Zakończenie obrad. 

eJ

Zgromadzenie Ogólne

Związku Miast Polskich

Fot. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich
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Profilaktyka w czasie pandemii
Trudności związane z pande-
mią koronawirusa wywarły 
piętno na funkcjonowaniu 
naszego społeczeństwa. Z 
jednej strony, w większości 
logiczne ograniczenia na 
drodze rozporządzeń i ustaw, 
z drugiej strony samoograni-
czenia stawiane sobie przez 
obywateli, wpłynęły istotnie 
na redukcję źródeł i dostęp-
ności do zaspokajania jednej 
z podstawowych potrzeb, 
jaką jest odczuwanie przy-
jemności i relaksu. w takich 
okolicznościach dostęp, ła-
twość stosowania i stosun-
kowo niska cena, ustawiły 
alkohol jako jedno z najsku-
teczniejszych i popularnych 
środków „na poprawienie 
samopoczucia”. na skutek 
kontaktów z osobami zaka-
żonymi wirusem SaRS-coV-2 
setki tysięcy osób objęto 
kwarantanną, a osoby z roz-
poznaniem cOVid-19 - izola-
cją. część osób podejmowa-
ła też decyzje o samoizolacji 
obawiając się o swoje zdro-
wie. dla niektórych osób ma 
to konsekwencje w sposobie 
picia alkoholu.
dlatego zgłoś się jeśli:
- czujesz że Twoje picie za-
czyna przybierać formę ryzy-
kowną,

- alkohol lub narkotyki stały 
się problemem Twoim i Two-
ich 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 PO-

MOcy!
na terenie Gminy Żuromin 
osoby uzależnione oraz 
członkowie ich rodzin mogą 
uzyskać profesjonalną po-
moc i porady w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii 
oraz przemocy w rodzinie. 
wszystkie  osoby zaintereso-
wane pomocą mogą zgłosić 
się do: 
Urzędu Gminy i Miasta w 
Żurominie na ul. Plac Piłsud-
skiego 3, pokój nr 4 czynne-
go od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 - 15:30 lub 
zadzwonić pod numer tele-
fonu 23 6572558 wew 49. 
Punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego, który funkcjo-
nuje w i, ii, iii, iV czwartek 
miesiąca od godziny 16:00 
do godziny 19:00. Z pomocy 
Punktu konsultacyjno-infor-
macyjnego mogą skorzystać 
między innymi osoby poszu-

kujące informacji, porady, 
pomocy w rozwiązywaniu 
spraw rodzinnych, wycho-
wawczych oraz poszukujące 
dróg wyjścia z uzależnień.
Grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuzależ-
nionych funkcjonuje w i, ii, 
iii środę miesiąca od godzi-
ny 18:00 do godziny 20:00. 
Prowadzona jest przez cer-
tyfikowanego instruktora te-
rapii uzależnień a uczestnicy 
grupy wsparcia mają szansę 
na uwolnienie nagromadzo-
nych napięć i emocji; podzie-
lenie się swoimi problemami 
z osobami, które maja po-
dobne przeżycia; poprawę 
jakości życia poprzez lepsze 
radzenie sobie z trudnymi 
emocjami, takimi jak lęk, 
przygnębienie lub złość; uzy-
skanie wiedzy na temat tego, 
co możesz zrobić, aby lepiej 
egzystować z uzależnionym 
członkiem rodziny; wiedzy 
na temat choroby alkoho-
lowej i współuzależnienia; 
możliwości uzyskania pomo-
cy i wsparcia; informacji na 
temat Twoich praw.
Grupy aa której spotkania 
dbywają się w każdy piątek 
od godziny 18:00. Jest to 
dobrowolna grupa samopo-
mocowa dla osób uzależnio-
nych. Stworzona została w 
celu utrzymania trzeźwości 
własnej i wspomagania in-
nych w jej osiągnięciu.
Grupy al-anon która funk-
cjonuje w każdy piątek od 
godziny 18:00. Jest to grupa 
samopomocowa skupiająca 
osoby współuzależnione. na 
spotkaniach członkowie gru-
py rozwiązują swoje proble-
my dzieląc się doświadcze-
niem, siłą i nadzieją. 
Problem współuzależnienia 
dotyka coraz większej gru-
py osób (małżonek, mężów, 
partnerek, partnerów oraz 
dorosłych dzieci alkoholi-
ków). niejednokrotnie bez 
pomocy, relacje z osoba uza-
leżnioną zaburzają kontakty 
z innymi członkami rodziny 
oraz przekładają się na nie-
powodzenia w życiu zawo-
dowym 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-Gmin-
nej komisji Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych. 
aby skorzystać z pomocy 
należy zgłosić się do Urzędu 
Gminy i Miasta w Żurominie 
ul. Plac Piłsudskiego 3, pokój 
nr 4. komisja miedzy innymi 
ma za zadanie motywować 
osoby uzależnione do pod-
jęcia 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 posta-
nowienia wydawanego przez 
sąd. 
Ofiary lub świadkowie prze-
mocy w rodzinie mogą sko-
rzystać z pomocy różnych 
instytucji w ramach procedu-
ry „niebieskiej karty”, która 
jest narzędziem służącym do 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. w działania na 
rzecz aktywnej walki z uza-
leżnieniem włączają się m.in. 
szkoły gminne, stowarzysze-
nia i organizacje pozarządo-
we, kościoły i zgrupowania 
religijne, komisariat Policji, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
osoby działające w Punkcie 
konsultacyjnym, członkowie 
Gminnej komisji Rozwiązy-
wania Problemów alkoholo-
wych
w Powiatowym centrum 
Pomocy Rodzinie w Żuro-
minie na ul. lidzbarskiej 27, 
w każdą środę, psycholog 
prowadzi konsultacje i tera-
pię przeznaczone dla osób 
uzależnionych i współuzależ-
nionych od środków psycho-
aktywnych. aby skorzystać z 
pomocy psychologa należy 
umówić się na wizytę osobi-
ście lub pod nr telefonu 23 
657 09 04.

wszystkie spotkania odby-
wają się w reżimie sanitar-
nym.

Marzena kortes-Jasińska 

Po pijanemu nie siadaj ...
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instalacja fotowoltaiczna na terenie 
oczyszczalni

na terenie oczyszczalni ścieków 
powstała instalacja fotowoltaiczna 
o mocy 48,84 kwp. dzięki temu 
Żuromińskie Zakłady komunalne 

wytwarzają własną ekologiczną 
energię.
 

eJ

Targowisko miejskie czynne codziennie
Od 1 marca teren targowiska miejskiego przy ul. Zwycięstwa udostępniony jest od poniedziałku do niedzieli w ramach zawar-

tych umów dzierżawy.
Zgodnie z regulaminem (załącznik do Uchwały nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r.:), targowisko jest 
obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym od poniedziałku do niedzieli. w soboty i niedziele w godzinach od 6:00 

do 14:00, w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 17:00.

Zwolnienie z opłat za sprzedaż napojów 
alkoholowych

Z inicjatywy burmistrz anety Goliat, Rada Miejska w 
Żurominie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży za rok 2021. Zwolnienie dotyczy 
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzeda-
ży na terenie gminy i miasta Żuromin. Uchwała jest 
podyktowana faktem, iż lokale gastronomiczne są 
zamknięte i nie maja możliwości prowadzenia sprze-

daży alkoholu.

Szkoła Podstawowa w chamsku 
ma nowe ogrzewanie. Został tam 
wymieniony kocioł centralnego 
ogrzewania, instalacja grzewcza, 
wyremontowano i zmodernizo-
wano kotłownie. Teraz szkoła jest 
ogrzewana gazem płynnym. koszt 
inwestycji to ponad 92 tys. zł.
inwestycja została zrealizowana 
dzięki darowiźnie od firmy Polener-
gia Farma wiatrowa, budującej na 
terenie naszej gminy wiatraki. 

eJ

nowe ogrzewanie w szkole

Urząd Stanu cywilnego w Żuromi-
nie uprzejmie prosi o zgłaszanie 
par, które w 2021 roku obchodziły 
i będą obchodzić 50-rocznicę ślubu 
„ZłOTe  GOdy”, tj., które zawierały 
związek małżeński w 1971 roku. 
czas na zgłoszenie mija 30 kwietnia 
2021 r.  Bardzo proszę o zaintereso-
wanie się osób bliskich, w których 
rodzinach żyją JUBilaci.
wszystkie Pary, które chcą otrzy-
mać Medal za długoletnie Pożycie 
Małżeńskie i są zainteresowane 
uczestnictwem w tej uroczystości, 
proszone są o kontakt z kierowni-
kiem Urzędu Stanu cywilnego w 
Żurominie, osobiście w Urzędzie 

Stanu cywilnego, pokój nr 1. 
aby małżonkowie mogli otrzymać 
Medal za długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, należy wypełnić specjalny 
formularz, który jest dostępny w 
Urzędzie Stanu cywilnego.
wobec Par Małżeńskich, które do-
konają zgłoszenia, w wyżej wymie-
nionym terminie, zostanie wszczęta 
procedura wystąpienia z wnioskiem  
o nadanie Medali za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.
Urzędzie Stanu cywilnego w Żuro-
minie, kontakt: nr    
telefonu 23 657 24 61. 

eJ

„Złote gody” 
czekamy na pary

Gmina i Miasto Żuromin złożyła trzy 
wnioski o dofinansowanie w ra-
mach drugiego naboru wniosków 
o wsparcie dla jednostek samorzą-
du terytorialnego w ramach dofi-
nansowania ze środków Rządowe-
go Funduszu inwestycji lokalnych. 
wnioski dotyczyły budowy mini 
dworca autobusowego, remontu 

sali kinowej w Żuromińskim cen-
trum kultury oraz remontu hali 
sportowej wraz z zapleczem w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Żuro-
minie. łączna wartość wszystkich 
zgłoszonych zadań 1 820 000,00 zł.
 

UGiMŻ

wnioski o dofinansowanie

Fot. instalacja fotowoltaiczna 

Fot. instalacja grzewcza

nOwe ZaSady OBSłUGi inTeReSanTów
w Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii Urząd Gminy i Miasta Żuromin wprowa-
dza z dniem 22 marca 2021 r. nowe zasady obsługi interesantów. 
Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowa-
niem odpowiednich rygorów sanitarnych. Pracownicy Urzędu Gmi-
ny i Miasta obsługują interesantów wyposażonych w maseczki, po 
wcześniejszej dezynfekcji rąk przy wejściu do Urzędu. należy zacho-
wać bezpieczne odległości (minimum 1,5 metra). dopuszczalna liczba 
interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomiesz-
czeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. 
w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gmi-
ny i Miasta, zaleca się  ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.

kasa Urzędu czynna jest każdego dnia w godz. 8.00 - 12.00
Prosimy jednak, jeśli to możliwe o dokonywanie wpłat poprzez interneto-
we przelewy bankowe. wpłaty z tytułu podatków (podatek od nierucho-
mości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od 
posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata prolongacyj-
na, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności) należy dokonywać 

na rachunek bankowy:
86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy wpła-
cać na rachunek bankowy:

26 8242 0008 2001 0002 3533 0014
kontakt do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin

tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
e-mail: ugimz@zuromin.info

http://www.zuromin.ibip.net.pl/
kontakt do Urzędu Stanu cywilnego

tel. 23 6572461

Burmistrz Gminy i Miasta
aneta Goliat


