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we wtorek (29 czerwca) odbyła się 
niezwykła uroczystość. 9 par zostało 
odznaczonych Medalami za długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Jest to 
polskie cywilne odznaczenie pań-
stwowe. Medal za długoletnie Po-
życie Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. 
Jubilatom medale wręczyła bur-
mistrz Gminy i Miasta Żuromin ane-
ta Goliat. Uroczystość poprowadziła 
sekretarz Gminy i Miasta Żuromin 
Maria iwona kortes wraz z pracow-
nikami Urzędu Stanu cywilnego w 
Żurominie.

50 lat
RazeM

złote Gody świętowali: 

1. Stachurska Mirosława
    Stachurski Ryszard
2. Pryciak Hanna

    Pryciak Bogdan
3. ławicka Barbara
    ławicki tadeusz
4. Grablewska Halina
    Grablewski leszek

5. kowal teresa
    kowal Marian
6. nidzgorska Bożena
    nidzgorski Janusz
7. defańska Hanna

    defański tadeusz Jerzy
8. Mikołajczyk krystyna Regina
    Mikołajczyk andrzej Bolesław
9. cichoń wiesława
    cichoń andrzej Florian

Fot. Ceremonia wręczenia odznaczeń

na początku lipca w Parku Miejskim 
odbył się piknik profilaktyczny zor-
ganizowany przez Urząd Gminy i 
Miasta Żuromin.  
imprezę zainaugurowała burmistrz 
Żuromina aneta Goliat. w progra-
mie pikniku znalazło się mnóstwo 
atrakcji. Były dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, wata cukrowa, gry i za-
bawy dla dzieci, brokatowe tatuaże 
i wiele innych.
Sporym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko lasów Państwowych, 
tam pod okiem leśników można 
było m.in. zbudować karmik dla 
ptaków oraz otrzymać sadzonkę 
drzewa. 

Były pokazy udzielania pierwszej 
pomocy. dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych dzieci cieszyło 
się zwiedzanie wozu strażackiego i 
radiowozu policyjnego.
na scenie wystąpiły wokalistki Żu-
romińskiego centrum kultury oraz 
dzieci z żuromińskich przedszkoli. 
Był również rowerowe widowisko 
uczestnika programu “Mam talent” 
Piotra Bielaka .
impreza cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem wśród mieszkań-
ców. nawet deszcz, który pojawił 
się kilka razy, nie był w stanie jej po-
psuć. zabawa trwała do wieczora.

ewa Jabłońska 

Piknik profilaktyczny
w centrum miasta wakacje z Orlikiem

wakacyjne wyjazdy z żuromińskim 
Orlikiem to już tradycja. każdego 
roku na dzieci i młodzież czeka 
mnóstwo atrakcji. Są spotkania, po-
dróże, sport i rozrywka. 
w tym roku odbył się rajd rowerowy 
do miejscowości konopaty. na te-
renie Ośrodka Hodowli zwierzyny 

dla uczestników imprezy przygoto-
wane były ciepłe kiełbaski, napoje 
i soki. Pogoda dopisała, dobry hu-
mory także.
Były wyjazdy na basen, kręgielnie 
oraz do aquaparku. Grupa dzieci 
wyjechała również do parku tram-
polin.

Fot. Wakacje z Orlikiem to m.in. wyjazdy na basen

Fot. „Orlikowe” wyjazdy cieszą się dużym zainteresowaniemFot. Na scenie wystąpiły przedszkolaki
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Budżet Obywatelski 2022
startujemy z kolejną edycją

to kolejna edycja Budżetu Oby-
watelskiego w naszej gminie. ze 
środków budżetu obywatelskiego 
są finansowane zadania należące 
do zadań własnych gminy, które są 

możliwe do realizacji w trakcie jed-
nego roku budżetowego.
kwota przeznaczona na Budżet 
Obywatelski wynosi 0,5% wydat-
ków Gminy i Miasta Żuromin za-

wartych w ostatnim przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budże-
tu. w tym roku koszt realizacji zgło-
szonego zadania nie może przekro-
czyć 60000 zł.
w skrócie oznacza to, że: 
• mieszkańcy zgłaszają propozycje 
zadań do budżetu, które następnie 
są analizowane przez urzędników 
pod kątem możliwości realizacji;
• propozycje zadań, które pomyśl-
nie przeszły weryfikację poddaje się 

pod głosowanie;
• w efekcie projekty, które osiągnęły 
najlepszy wynik w głosowaniu, aż 
do wyczerpania puli środków prze-
znacza się do realizacji - wpisując je 
do uchwały budżetowej.
etap zgłaszania zadań do nowej 
edycji BO już się zakończył. w tym 
roku mamy rekordową liczbę pro-
pozycji inwestycji.
kolejny etap to weryfikacja zgłoszo-
nych zadań.

26 czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie plaży w Brudnicach. Miej-
sce to wygląda zupełnie inaczej niż 
w ubiegłoroczne wakacje. teren zo-
stał uporządkowany, powstał drew-
niany pomost, na skarpie są schody, 
jest nowe wejście na plaże i oświe-
tlenie. Rozpoczęcie wakacji to ide-
alny moment, żeby zainaugurować 
nowe miejsce do wypoczynku nad 
wodą. Uroczystego otwarcia, prze-
cinając wstęgę dokonała burmistrz 
aneta Goliat wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy i Miasta Żuromin. 

tego dnia przygotowaliśmy sporo 
atrakcji: był turniej siatkowej piłki 
plażowej, można było popływać 
kajakiem, Żuromińskie centrum 
kultury przygotowało konkursy i za-
bawy dla dzieci, był tort i inne słod-
kości, były występy dzieci i młodzie-
ży. Była też prawdziwie wakacyjna 
atmosfera. w lipcu zostało tam rów-
nież uruchomione kąpielisko. 
zachęcamy wszystkich do spędza-
nia właśnie tam wolnego czasu.
 

ewa Jabłońska

Uroczyste otwarcie
plaży w Brudnicach

Głosowanie na portalu bo2022.zuromin.info
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1 lipca rozpoczął się proces skła-
dania deklaracji do centralnej 
ewidencji emisyjności Budyn-
ków, który ma na celu zebranie 
wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w 
budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych.
każdy budynek, który posiada 
źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 Mw należy zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. 
Można ją złożyć samodzielnie, 
bez wychodzenia z domu, żeby 

to zrobić musisz posiadać profil 
zaufany albo podpis elektronicz-
ny.
wejdź na stronę, http://www.
zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> 
złóż deklarację, wypełnij ją i wy-
ślij.
złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe, jeżeli twój dom posiada 
źródło ciepła i spalania paliw za-
instalowane przed 1 lipca 2021 
r. na złożenie deklaracji masz 12 
miesięcy. 
Jeżeli źródło ciepła lub spalania 

paliw zostanie zainstalowane po 
1 lipca deklarację musisz złożyć 
w terminie 14 dni.
nie masz dostępu do internetu 
albo podpisu elektronicznego? 

deklarację możesz złożyć w 
Urzędzie Gminy i Miasta Żuro-
min osobiście lub listownie.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 
listy zadań mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu pieszych, 
rekomendowanych do dofinanso-
wania w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju dróg na rok 2021.
na liście znalazły się dwa zadania 
o które wnioskował Urząd Gminy i 
Miasta Żuromin. 
Jedno z nich to poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na  
przejściu dla pieszych w Żurominie 
na ul. Żeromskiego. wartość zada-

nia to 310 tys. zł dofinansowanie 
wynosi 200 tys. zł.
drugie zadanie to poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na 
dwóch przejściach dla pieszych w 
Żurominie na ul. Żeromskiego i ul. 
Przemysłowej. wartość projektu to 
400 tys. zł. – dofinansowanie wynosi 
80% tej kwoty (320 tys zł). 

ewa Jabłońska

Będzie bezpieczniej

złóż deklarację

Przebudowa dróg
w Poniatowie

w Poniatowie zostaną przebudo-
wane dwie drogi gminne: ul. kółko-
wa i ul. Pileckiego.
Samorząd otrzymał dofinansowa-
nie na realizację zadania z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju dróg. w 
drodze przetargu został wyłoniony 
wykonawca inwestycji. Jest nim 
Przedsiębiorstwo transportowo – 
Handlowe „wapnopol” z Glinojecka. 

Umowa na wykonanie inwestycji 
została podpisana w lipcu. Przebu-
dowa dróg wraz z budową chodni-
ka i ścieżki rowerowej zakończy się 
w tym roku. 
wartość całkowita inwestycji to
1 571 740,39 zł, 
dofinansowanie wynosi
1 257 392,31 zł (80%).

Stowarzyszenie cztery łapy Żuro-
min rozpoczęło swoją działalność 
pod koniec 2020 roku. wówczas ak-
tualne przytulisko (gminne miejsce 
czasowego przetrzymywania zwie-
rząt) jeszcze nie istniało, a pierw-
sze kojce na ogrodzonym terenie 
pojawiły się w styczniu 2021 roku. 
zaczynaliśmy od trzech boksów, ak-
tualnie mamy ich siedem. Od same-
go początku współpracowaliśmy 
ze Stowarzyszeniem Psia Przystań 
z lidzbarka, z którym wspieramy się 
wzajemnie do dziś. 

zajmujemy się porzuconymi zwie-
rzętami głównie z gminy Żuromin, 
ale trafiają do nas również psy z 
innych okolicznych gmin. kotami 
opiekujemy się niezwykle rzadko, 
ponieważ obecnie nie mamy dla 
nich bezpiecznych warunków. Od 
początku działania udało nam się 
wyadoptować prawie 80 psów i 
kilka kotów. Szczeniaki, zwierzaki 
kilkuletnie, a także staruszki znajdu-
ją domy na terenie całej Polski – od 
morza aż po góry! 
naszymi podopiecznymi opieku-

jemy się podczas dyżurów, które 
odbywają się trzy razy dziennie 
(codziennie). Spacerujemy po oko-
licy, spędzamy z nimi czas, dbamy 
o nasze czworonogi i socjalizujemy. 
Bezdomniaki to często psy z proble-
mami, nieznające człowieka, jego 
dotyku albo takie, które niestety 
poznały go „aż za dobrze”, dlatego 
staramy się pracować z nimi jak 
najwięcej, w czym pomaga nam 
także behawiorysta. cały czas szu-
kamy również wolontariuszy, więc 
zachęcamy do kontaktu wszystkich, 
którzy chcieliby nas wesprzeć i ra-
zem z nami pomagać bezdomnym 
zwierzętom. 
nasze działania nie byłyby możli-
we bez wsparcia Gminy Żuromin 
oraz wielu darczyńców, którzy po-
magają nam nie tylko w zbiórkach 
pieniężnych czy rzeczowych, ale i 
poza nimi, w innej formie. często 
trafiają do nas psy schorowane, 
których leczenie bywa naprawdę 
bardzo drogie, ale za każdym razem 
przekonujemy się, że wielu ludziom 
los bezdomnych zwierząt nie jest 
obojętny i możemy liczyć na ich 
wsparcie. 

niezwykle istotne jest dla nas pro-
mowanie kastracji i sterylizacji 
zwierząt. dzięki takim zabiegom 
możliwe jest zaprzestanie nie-
kontrolowanego rozmnażania się 
psów, a także kotów. kastracja i ste-
rylizacja ograniczają bezdomność 
zwierząt, która w Polsce niestety 
jest naprawdę bardzo duża, a schro-
niska są przepełnione. zabiegi te 
pozwalają również uniknąć wielu 
chorób. Przypominamy także o chi-
powaniu swoich zwierzaków oraz 
zaopatrzeniu ich w adresatki (przy-
pinane do obroży lub szelek), by – w 
razie ucieczki, zgubienia się – szyb-
ko wróciły do swoich opiekunów. 
Jeśli chcieliby Państwo śledzić na-
sze działania, dowiedzieć się czegoś 
więcej, zobaczyć ogłoszenia adop-
cyjne podopiecznych stowarzysze-
nia lub nas wesprzeć – zapraszamy 
na naszą stronę na portalu Face-
book (Stowarzyszenie cztery łapy 
Żuromin) lub instagramie (cztery_
lapy_zuromin), tam można uzyskać 
więcej informacji.

Stowarzyszenie cztery łapy

z miłości do zwierząt 

Fot. Dzięki Stowarzyszeniu prawie 80 zwierząt znalazło swój dom
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Miejskie Rodzinne Ogródki dział-
kowe otrzymały dofinansowanie. 
dzięki temu powstaną inwesty-
cje na terenie trzech Rodzinnych 
Ogródków działkowych:
„Remont ogrodzenia ROd nowalij-
ka wraz z zakupem rębaka spalino-
wego”
wartość całkowita: 25 000,00 zł
dofinansowanie Urząd Marszał-
kowski:  10 000,00 zł
dofinansowanie UGiMŻ: 10 000,00 
zł  
Remont budynku z przeznacze-

niem na biuro zarządu ROd Parko-
wy.
wartość całkowita: 25 000,00 zł
dofinansowanie Urząd Marszał-
kowski:  10 000,00 zł
dofinansowanie UGiMŻ: 10 000,00 
zł 
zakup domku ogrodowego, drew-
nianego na biuro zarządu ROd Re-
lax
wartość całkowita: 24 000,00 zł
dofinansowanie Urząd Marszał-
kowski:  9 600,00 zł
dofinansowanie UGiMŻ: 9 600,00 zł 

Pieniądze dla działkowców

Gmina i Miasto Żuromin otrzyma-
ła środki finansowe dla 5 sołectw 
z Mazowieckiego instrumentu 
aktywizacji Sołectw. dzięki tym 
funduszom zostaną zrealizowa-
ne inwestycje w kliczewie Małym, 
kosewie, Młudzynie, Poniatowie i 
Brudnicach.
inwestycje w sołectwach:
- zagospodarowanie terenu w so-
łectwie kliczewo Małe - w ramach 
zadania doposażymy plac zabaw 

w miejscowości kliczewo Małe. zo-
stanie zakupiony i zamontowany 
element zabawowy oraz stół do gry
wartość całkowita: 9 000,00 zł
dofinansowanie:  4 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu w so-
łectwie kosewo - w ramach zadania 
zostanie wykonane ogrodzenie bo-
iska od strony drogi powiatowej w 
sołectwie kosewo.
wartość całkowita: 10 000,00 zł
dofinansowanie:  5 000,00 zł

-wykonanie więźby dachowej i po-
krycia dachowego na rozbudowa-
nej części budynku świetlicy wiej-
skiej o pomieszczenie garażowe w 
Młudzynie
wartość całkowita: 23 045,03 zł
dofinansowanie:  10 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu w so-
łectwie Poniatowo - w ramach za-
dania doposażymy plac zabaw w 
miejscowości Poniatowo. zostanie 
zakupiony i zamontowany zestaw 
zabawowy, stół do gry np. do gry 
w szachy/warcaby lub tenisa, ławki 

oraz kosz na śmieci.
wartość całkowita: 35 151,50 zł
dofinansowanie:  10 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu oraz re-
mont świetlicy wiejskiej w sołectwie 
Brudnice - ramach przedmiotowe-
go zadania zostaną pomalowane 
pomieszczenia w świetlicy wiejskiej 
oraz zagospodarujemy teren wokół 
świetlicy wiejskiej w Brudnicach. 
zostanie zakupiony i zamontowany 
zestaw sprawnościowy
wartość całkowita: 21 000,00 zł
dofinansowanie:  10 000,00 zł

Pieniądze dla sołectw

Gmina i Miasto Żuromin realizuje 
projekt „Gmina otwarta na rozwój”. 
w ramach przedsięwzięcia powstał 
film promujący gminę, miasto i 
miejskie tereny inwestycyjne. warto 
go zobaczyć.  Jest na stronie inter-
netowej zuromin.info, inwestujwzu-
rominie.pl oraz na facebooku. 
Powstała również strona interneto-
wa inwestujwzurominie.pl, na któ-
rej można znaleźć informacje do-
tyczące terenów inwestycyjnych w 
mieście, możliwości inwestowania, 

udogodnienia dla inwestorów. 
w ramach projektu zostanie za-
kupiony ekran led, który będzie 
umieszczony na żuromińskim tar-
gowisku, zostaną zakupione ma-
teriały promocyjne (m.in. torby, 
długopisy, kubki, parasole, kredki, 
cukierki, plecaki), zostaną przepro-
wadzone warsztaty z uczniami  o 
tematyce ekologicznej.
całkowita wartość projektu: 56 
080,00 zł, dofinansowanie wynosi 
35 683,00 zł.

Gmina otwarta na rozwój

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 
dofinansowanie z “Mazowieckiego 
instrumentu wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu Mazowsze 
2021”. Przyznane dofinansowanie 
zwiększy ilość terenów zielonych w 
naszym mieście.
w ramach realizacji projektu zosta-
nie zagospodarowany teren przy 
ul. Jana Pawła ii . na dzień dzisiej-
szy jest to teren niedoinwestowa-
ny, wymagający uporządkowania, 
zagospodarowania i wykonania 
nowych nasadzeń. w ramach pro-
jektu, w pierwszej kolejności prze-
prowadzona zostanie rewaloryzacja 
istniejącego terenu. zostaną doko-
nane nasadzenia naturalistyczne w 
postaci dzikiej łąki oraz luźne kom-
pozycje roślinne na otwartym tere-
nie. łąka kwietna to tania, łatwa w 
utrzymaniu i przyjazna środowisku 

alternatywa dla trawnika. Składa się 
z wielu gatunków roślin, najlepiej 
rodzimych i wymaga koszenia tylko 
dwa razy w roku. zagospodarowa-
nie terenu przy ul. Jana Pawła ii ma 
sprawiać wrażenie parku. Projekt 
przewiduje nasadzenia drzew jed-
nego gatunku luźno rozmieszczo-
nych w pobliżu ścieżek, oraz wy-
konanie trawnika parkowego na 
całej powierzchni projektowanego 
terenu.
teren, który powstanie w wyniku 
realizacji projektu będzie ogólno-
dostępny.
dofinansowanie wynosi 89 895,00 
zł.
w dniu 08.09.2021 podpisano umo-
wę z wykonawcą tego zadania.

ewa Jabłońska

kolejne zielone tereny w mieście
Gmina i Miasto Żuromin otrzymała 
dofinansowanie z „Mazowieckiego 
instrumentu wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu MazOwSze 
2021” na projekt, który zakłada zor-
ganizowanie dwóch akcji informa-
cyjno-edukacyjnych dotyczących 
ochrony powietrza na terenie Gmi-
ny i Miasta Żuromin. kwota dofi-
nansowania to 40 235,00 zł.
w ramach realizacji zadania zapla-
nowano przeprowadzenie dwóch 
akcji informacyjno-edukacyjnych, 
które będą miały na celu zwiększe-
nie wiedzy i świadomości miesz-
kańców Gminy i Miasta Żuromin 
dotyczących dobrych praktyk i obo-
wiązków w zakresie ochrony po-
wietrza. Pierwsza akcja edukacyjna 
będzie dotyczyła zorganizowania 
dwóch konkursów upowszech-
niających wiedzę i ponoszących 
świadomość społeczną w zakresie 
ochrony powietrza. konkurs skie-
rowany będzie do grup dzieci ze 
żłobków, przedszkoli i szkół pod-

stawowych z terenu Gminy i Miasta 
Żuromin. zadaniem uczestników 
będzie przygotowanie scenki te-
atralnej pokazującej dobre prakty-
ki w zakresie ochrony powietrza. 
Będzie też konkurs plastyczny skie-
rowany do szkół podstawowych i 
osób dorosłych.
druga akcja promocyjna będzie 
dotyczyła stworzenia strony inter-
netowej www.powietrze.zuromin.
info na której zamieszczane zosta-
ną informacje na temat programu 
ochrony powietrza i planu działań 
krótkoterminowych, zostanie tam 
zamieszczona uchwała antysmogo-
wa i dokumenty gminne dotyczące 
ochrony powietrza. Będą pojawiały 
się tu informacje na temat działań 
informacyjno-promocyjnych po-
dejmowanych przez Urząd Gminy. 
w ramach podejmowanych dzia-
łań zostaną zakupione ulotki oraz 
plakaty informujące czego nie wol-
no spalać w kotłach i piecach oraz 
wprowadzające dobre nawyki. 

dla ochrony powietrza
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wakacje z nelą – małą repor-
terką
Od 9 do 13 sierpnia 2021 r. odby-
ły się wakacyjne zajęcia w biblio-
tece. Oglądaliśmy fragment pro-
gramu o neli – małej reporterce. 
Szukaliśmy nazw owoców eg-
zotycznych w wykreślance i lo-
sowaliśmy karteczki z nazwami 
wysp, aby uzupełnić krzyżówkę, 
ułożyliśmy sudoku, zaznaczali-
śmy na mapie świata kontynen-
ty, i oceany. naszym gościem 
była także Pani anna czapleje-
wicz – pracownik Powiatowej 
Stacji Sanitarno-epidemiolo-
gicznej w Żurominie, która prze-
prowadziła pogadankę na temat 
bezpieczeństwa i zagrożeń w 
okresie letnim. dzieci mogły do-
wiedzieć się między innymi jak 
należy postąpić, gdy znajdziemy 
na swoim ciele kleszcza. Były gry 
na dywanie interaktywnym, któ-
re zawsze dają dzieciom pozy-
tywne emocje i wyjście na lody. 
czerwone kraby, duże statki, del-
finy i jasnoniebieskie kotki były 
naszymi pracami plastycznymi.

„Mała książka - wielki czło-
wiek”
akcja „Mała książka - wielki czło-
wiek” wciąż trwa w naszej biblio-
tece. zapraszamy dzieci w wieku 
(3 - 6) lat do udziału w projekcie. 

Projekt jest realizowany przez 
instytut książki w ramach ogól-
nopolskiej kampanii promują-
cej czytelnictwo „Mała książka 
– wielki człowiek”. każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które 
odwiedzi bibliotekę otrzyma w 
prezencie wyprawkę czytelniczą 
oraz kartę Małego czytelnika. 
za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z Od-
działu dla dzieci Mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po uzbiera-
niu kompletu czyli dziesięciu na-
klejek dostanie imienny dyplom.

legimi
Biblioteka dysponuje co miesiąc 
25 bezpłatnymi kodami do apli-
kacji legimi, dzięki której można 
mieć wygodny dostęp do tysię-
cy książek np. na smartfonie, ta-
blecie, komputerze lub czytniku. 
kody można odbierać w siedzi-

bie biblioteki, mailowo 
lub telefonicznie. na 
półkach legimi czekają 
kryminały, romanse, fan-
tastyka, literatura faktu, 
powieści obyczajowe, 
książki dla dzieci i mło-
dzieży, a także poradniki.

empik Go
dzięki współpracy z 
Platon w Bibliotekach  
dysponujemy również 
darmowymi kodami 
ważnymi 30 dni do em-
pik Go. wystarczy ode-
brać kod w bibliotece, 
a potem po kolei: wejść 
na stronę empik.com/
biblioteki/kod, założyć 

konto, wpisać otrzymany kod, 
pobrać aplikację empikGo na 
smartfon lub tablet, wybrać 
interesujące książki, dodać do 
wirtualnej biblioteki i cieszyć się 
z nowych pozycji czytelniczych. 
książki z empikGo można czytać 
zarówno na zaktualizowanym 
do najnowszej wersji PocketBo-
oku, jak i kindle’u
Serdecznie zachęcamy do sko-
rzystania!

audiobooki
dla tych co bardziej lubią słu-
chać niż czytać proponujemy 
audiobooki. zachęcamy do 
korzystania i obcowania z lite-
raturą w tej bardzo wygodnej 
formie. audiobooki, znane także 
jako książki mówione, to nagra-
nia dźwiękowe, które zawierają 
tekst książkowej publikacji od-
czytywany przez lektora. audio-
booki dają możliwość efektyw-
nego wykorzystania czasu w 
podróży samochodem, autobu-
sem, w chwili relaksu na kanapie, 
lub podczas uprawiania sportu ( 
szczególnie w czasie wakacyj-
nym i urlopowym).

narodowe czytanie 2021
zapraszamy wszystkich chęt-
nych do udziału w X edycji na-
rodowego czytania pod patro-
natem Pary Prezydenckiej. w 

sobotę 4 września odbędzie się 
dziesiąta edycja narodowego 
czytania. tegoroczną lekturą 
jest „Moralność pani dulskiej” 
Gabrieli zapolskiej.
zgłoszenia przyjmujemy do 26 
sierpnia 2021 r.

więcej informacji o wydarze-
niach i propozycjach  biblioteki  
kierowanych  do Państwa moż-
na znaleźć  na stronie interneto-
wej  www.biblioteka-zuromin.
pl oraz  na naszym facebooku. 
Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzin.

Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie organizuje i prowadzi szereg działań i wydarzeń za-
równo kulturalnych  jak również edukacyjnych. Przede wszystkim promuje czytelnictwo, zaprasza autorów 

książek na spotkania z czytelnikami, prowadzi dyskusyjne kluby książki.

Powiatowo – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie

z Życia BiBliOteki
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nowy sufit w kinie
Remont w Żuromińskim cen-
trum kultury dobiegł końca. 
Placówka pozyskała blisko                     
80 000 zł z programu infrastruk-

tura domów kultury prowadzo-
nego przez narodowe centrum 
kultury na wymianę sufitu w sali 
kinowo- widowiskowej. Oprócz 
wymiany eternitowego sufitu, 
który wisi od 50 lat zaplanowano 
klimatyzację sali. Około 120 000 
będzie kosztowała sama wymia-
na sufitu, środki niezbędne dla 
realizacji projektu dołożyła Rada 

Miejska podczas czerwcowego 
posiedzenia. kolejne 40 000 zł to 
etap klimatyzowania sali, co wy-
daje się niezbędne nawet zimą 
gdyż przy pełnej sali daje się od-
czuć dyskomfort termiczny. trzy 
lata minęło od zmiany podłogi 
i foteli oraz zakupu projektora, 
rocznie przez salę przewija się 
kilkanaście tysięcy osób, więc 
ciągłe ulepszanie warunków wy-
daje się być celowe i jak najbar-
dziej pożądane. Już we wrześniu 
zapraszamy do kina.

Żck

w świecie pełnym ignorancji
Gdzie każdy patrzy na siebie
Bywa mało „tolerancji” ?
Bądź za dużo ? tego nie wiem

wiem jedynie, że ten termin
Bywa wręcz nadużywany
Jednocześnie przez pazernych
nie do końca rozumiany

Jeśli kogoś toleruję
Szanuję jego obyczaje
Jednak, swoje też szanuję
i zawsze sobą zostaję

nie tracę własnych wartości
Bo inne się spodobały
choćby to były nowości
w wartościach swych jestem 
stały

nie dam się wpuścić w te nowe
tolerancyjne zakręty
a jak spróbuje ktokolwiek
zniszczy swe fundamenty

człowiek wtedy się staje
całkiem inna osobą
nikt już go nie poznaje
Bo jest kimś innym, nie sobą

każdy ma swoje korzenie
a także swoje wartości
tolerancyjnie to cenię
i życzę w tym wytrwałości

Jednak gdy ktoś tolerancją
Swe „widzi mi się” nazywa
Staje się wtedy substancją
która się w życiu rozmywa

traci swoje walory
nie wie co się z nim dzieje
Gdy nie odnajdzie pokory
takim się zestarzeje

Jarosław Szczepański

„tOleRancJa
w naSzyM świecie”

ŻUROMińSkie centRUM kUltURy
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Spółdzielnia Socjalna
,,Szansa”

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” po-
wstała w 2017 r. w partnerstwie 
Gminy i Miasta Żuromin oraz Fun-
dacji ,,leśne zacisze” Ośrodek dla 
osób bezdomnych w Sokołowym 
kącie. Obecnie partnerem Gminy i 
Miasta Żuromin jest Miasto i Gmina 
lubowidz. na dzień dzisiejszy za-
trudniamy 5 pracowników z terenu 
gminy Żuromin oraz jedną osobę z 
terenu gminy lubowidz.
Pracownicy spółdzielni do każdej 
zleconej pracy podchodzą z sercem. 
wykonują usługę sprzątania terenu 
i utrzymania zieleni wokół parku 
przy ul. lidzbarskiej i Placu wol-
ności oraz w Otwartych Strefach 
aktywności przy ul. lidzbarskiej i 
ul. zielonej w Żurominie. Podobne 
obowiązki wiażą się z utrzymaniem 
terenów zielonych w lubowidzu. 
Pracownicy spółdzielni pielęgnują 
zieleń poprzez codzienne podlewa-
nie, pielenie i koszenie trawników. 
każdego dnia zamiatają chodniki 
oraz usuwają nieczystości znajdu-
jące się na trawnikach (papierki, 
niedopałki tytoniowe, opadłe liście, 
gałęzie). Usuwają nadmiar piasku z 
chodników, błoto oraz nieczystości 
pozostawione przez zwierzęta. do 
obowiązków jakie wykonuje spół-
dzielnia należy również wycinanie 
odrostów drzew, mycie ławek par-
kowych oraz pielęgnacja terenów 
piaszczystych. dbamy o utrzymanie 
czystości przyrządów do ćwiczeń 
oraz elementów placu zabaw we 
wspomianych parkach. kiedy tyl-
ko pojawi się śnieg to natychmiast 
przechodzimy do działania i odśnie-
żamy chodniki.

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” wy-
konuje różnego rodzaju prace po-
rządkowe zlecane zarówno przez 
JSt jak i osoby prywatne. kosiliśmy 
trawę również na stadionie miej-
skim w Żurominie. Podkaszaliśmy 
przy karpach drzew oraz uprzątali-
śmy chodniki przy ul. Żeromskiego i 
zwycięstwa ze ściętej trawy  i innych 
nieczystości. Pewnym wyzwaniem 
było dla nas skrócenie żywopłotu 
na terenie parku przy ulicy Mław-
skiej i kościuszki. Jednak i to należy 
do naszych sukcesów, gdyż dosyć 
sprawnie uporaliśmy się z uporząd-
kowaniem zakrzewień.

Pracownicy spółdzielni socjalnej 
wykonują także usługi kurierskie na 
terenie zarówno miasta jak i gminy 
Żuromin. ciekawostką jest, że nasza 
spółdzielnia  w 2020 r. dostarczyła 

przez 7 miesięcy obowiązywania 
umowy 5 276 listów, natomiast w 
2021 r. przez pół roku ponad 4 tysią-
ce listów. dodatkową usługą kurier-
ską było dostarczenie w czasie trwa-
nia pandemii 1 108 sztuk maseczek 
ochronnych do mieszkańców gmi-
ny oraz miasta Żuromin.

w zeszłym roku wzięliśmy udział w 
przetargu na wykonanie prac po-
rządkowych w parku otaczającym 
budynek dworu w kliczewie Ma-
łym. Powierzchnia działki to 1,2038 
ha, dodatkowo należało zwrócić 
uwagę na to że dwór w kliczewie 
Małym został wpisany do rejestru 
zabytków województwa mazo-
wieckiego i pieczę nad pracami 
sprawował wojewódzki konserwa-
tor zabytków w ciechanowie. do 
przetargu stanęło kilka firm ale to 
nasza oferta okazała się najkorzyst-
niejsza. wzięliśmy się za prace po-
legające na usunięciu samosiewów 
drzew i krzewów rosnących zbyt 
blisko budynku, usunięciu powa-
lonych drzew, uszkodzonych kona-
rów. ten przetarg otworzył przed 
nami nowe możliwości, możemy 
teraz odważniej podchodzić do no-
wych przedsięwzięć.  

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej 
,,Szansa”  brali udział w szkoleniach 
organizowanych przez Mazowiecki 
Ośrodek wsparcia ekonomii Spo-

łecznej w ciechanowie we współ-
pracy z Urzędem Gminy i Miasta w 
Żurominie.
w tym miejscu należy wspomnieć, 
iż Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” 
w sierpniu 2021r. otrzymała z rąk 
Marszałek elżbiety lanc wyróżnie-
nie Mazowieckiej  Marki ekonomii 
Społecznej 2021 w kategorii ,,Rein-
tegracja”. wręczenie wyróżnień od-
było się w centralnym domu tech-
nologii w warszawie. każdego roku 
podmioty ekonomii społecznej 
ubiegają się o tak prestiżowe nagro-
dy przyznawane przez Samorząd 
województwa Mazowieckiego. 

to wszystko dla was mieszkańcy 
Żuromina i okolic. z przyjemnością 

korzystajcie z miejsc stworzonych 
do odpoczynku i rekreacji. Jeśli je-
steście zainteresowani usługami 
porządkowymi jakie możemy dla 
Państwa świadczyć prosimy o kon-
takt przez stronę internetową na 
portalu facebook. Pozdrawiamy           
i do zobaczenia w plenerze.

Spóldzielnia Socjalna Szansa

Fot. Podczas gali wręczenia wyróżnień z Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Elżbietą Lanc

Fot. Wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2021
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dobiegł końca projekt „wiosna Se-
niora”, dofinansowany ze środków 
Fundacji Banku Gospodarstwa kra-
jowego w programie „Generacja 
6.0”. wnioskodawcą projektu była 
Gmina i Miasto Żuromin, nato-
miast bezpośrednim realizatorem 
projektu Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żurominie. 
Projekt został złożony został w iii 
edycji konkursu grantowego “Ge-
neracja 6.0”,zorganizowanego przez 
Fundację Banku Gospodarstwa 
krajowego im. J. k. Steczkowskiego 
z siedzibą w warszawie. dzięki dofi-
nansowaniu adresaci projektu – 23 
osobowa grupa członków klubu 
Senior+ w Żurominie w wieku 60 + 
mogła przez 4 miesiące cieszyć się z 
różnego rodzaju aktywności zapla-
nowanych w projekcie. w dniu 29 
czerwca 2021 r. odbyło spotkanie 
kończące projekt „wiosna Seniora”, 
które zostało zorganizowane w ple-
nerze, gdzie przy wspólnym grillu 
zostały podsumowane działania 
projektowe. Seniorzy biesiadując 
miło spędzili czas na świeżym po-
wietrzu.
celem projektu było:
– przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i technologicznemu 
osób w wieku 60+ poprzez ini-
cjatywy w obszarze społecznym i 
technologicznym 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.
działania projektowe zaplanowane 
zostały od 1 marca do 30 czerwca 
2021 r. ze względu na występującą 
pandemię koronawirusa cOVid-19 
harmonogram działań w czasie 
realizacji projektu był kilkukrotnie 
zmieniany, jednak do końca czerw-
ca br. wszystkie zaplanowane zada-
nia zostały zrealizowane. adresaci 
projektu uczestniczyli w różnego 
rodzaju działaniach dostosowując 
się do ścisłych wytycznych  i ob-
ostrzeń sanitarnych związanych z 
występującą pandemią.

Pierwsze działania rozpoczęły się 
11 marca 2021 r. i trwały do czerw-
ca 2021 r. Seniorzy spotykali się raz 
w tygodniu z rehabilitantem, który 
przygotowywał dla nich różnego 
rodzaju zestawy ćwiczeń, mające 
na celu nie tylko pomóc zachować 
sprawność fizyczną, ale też jak naj-
dłużej uchronić organizm przed 
różnego rodzaju urazami. cotygo-
dniowa dawka prostych ćwiczeń 
pozwoliła na usprawnienie stawów, 
kręgosłupa, siły mięśni oraz ogól-
nej koordynacji ruchowej. łącznie 
odbyło się 19 h spotkań z rehabili-
tantem.

kolejnym działaniem były warszta-
ty wikliniarskie. Uczestnicy zostali 
podzieleni na dwie grupy. zajęcia 
dla pierwszej grupy odbyły się w 
dniach 15 i 16 marca 2021r., nato-
miast druga grupa uczestniczyła w 
warsztatach w dniach 17 i 19 marca 
2021 r. każda z grup miała 8 h za-
jęć. (łącznie dla dwóch grup – 16 h 
warsztatów). na warsztatach Senio-
rzy nauczyli się jak wyplatać koszyki 
i plecionki oraz nabyli umiejętności 
z zakresu obróbki wikliny.

Od 4 maja 2021r. dla uczestników 
projektu rozpoczął się cykl zajęć 
z obsługi komputera i internetu, 
który zakończył się w czerwcu br. 
zajęcia odbywały się w sali kompu-
terowej udostępnionej przez Żuro-
mińskie centrum kultury. Seniorzy 
pracowali w trzech grupach. każda 
grupa miała 6 h zajęć (łącznie odby-
ło się 18 h zajęć). Pod okiem infor-
matyka uczestnicy poznawali ob-
sługę komputera oraz nowoczesne 
metody komunikacji (bankowość 
elektroniczna, poczta elektronicz-
na). dodatkowo, nauczyli się rów-
nież instalowania różnych aplikacji 
na telefonach. dzięki tym zajęciom 
Seniorzy nabyli wiedzę z zakre-
su tworzenia plików tekstowych, 
folderów, pisania podań, a także 
poznali metody oszustw interneto-
wych i sposoby ich zapobiegania.

największą atrakcją projektu były 

wycieczki kulturalno-integracyjne. 
Pierwsza z nich odbyła się 21 maja 
br. do torunia, gdzie Seniorzy zwie-
dzili piękną starówkę oraz wzięli 
udział w pokazie wyrobu pierników, 
który odbył się w Żywym Muzeum 
Piernika. 29 maja br. uczestnicy pro-
jektu pojechali do teatru do Płocka 
na spektakl pt. ” Hotel westminister” 
w reżyserii Jerzego Bończaka. nato-
miast 25 czerwca 2021 r. Seniorzy 
zwiedzili miasto uzdrowiskowe – 
ciechocinek.

ciekawym działaniem w projekcie 
były zajęcia z dietetykiem, które 
odbyły się w dniach 2 i 4 czerwca 
2021 r. łącznie odbyło się 8 h zajęć 
z dietetykiem. Możliwość kontaktu 
ze specjalistą żywieniowym pozwo-
liła Seniorom poznać techniki sto-
sowania prawidłowej diety, a także 
zmienić dotychczasowe nawyki ży-
wieniowe. członkowie klubu Senior 
+ na zajęciach zdobyli wiedzę w 
zakresie zdrowego stylu życia oraz 
nauczyli się przygotowywać zdro-
we posiłki. dodatkowo, w ramach 
w/w zajęć został zakupiony sprzęt 
gospodarstwa domowego (grill, 
garnki), który wykorzystano do 
przygotowania posiłków podczas 
prowadzonych zajęć i który będzie 
służył Seniorom podczas dalszych 
wspólnych spotkań w klubie Senio-
ra +.

dzięki przeprowadzonym działa-
niom uczestnicy projektu m.in.
- zwiększyli swój udział w życiu spo-
łecznym i kulturalnym,
- wzmocnili więzi społeczne po-
przez wspólną integrację,
- zdobyli nową wiedzę i nowe umie-
jętności oraz rozwinęli pasje ( obsłu-
ga komputera i internetu,
- umiejętność wyplatania koszy-
ków, przygotowywanie zdrowych 
posiłków),
– zwiększyli swoją kreatywność 
dzięki zajęciom edukacyjno-twór-
czym,
– wzmocnili kondycję psychofizycz-
ną,
– zwiększyli aktywność ruchową i 
poprawili wydolność organizmu,
– zwiększyli świadomość w zakresie 
zagrożeń w sieci i zdobyli wiedzę na 
temat ich zapobiegania,
– wzmocnili zainteresowania kultu-
ralne poprzez udział w wyjazdach 
kulturalno–integracyjnych.
wartością dodaną projektu jest 
nawiązanie współpracy ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Pomocy i Roz-
woju lokalnej Społeczności Pomoc-
na dłoń z ligowa, które w ramach 
projektu dofinansowanego ze 
środków z budżetu województwa 
Mazowieckiego umożliwiło udział 
naszym Seniorom w kontynuacji 
warsztatów wikliniarskich, połączo-
nych ze zwiedzaniem Skansenu w 
Sierpcu w lipcu.

zakończenie projektu „wiosna Seniora”
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MłOdzieŻ
łączyła POkOlenia

“łączymy pokolenia” –to hasło 
jednej z większych tegorocz-
nych imprez. Młodzieżowy 
dzień Miasta odbył się w nie-
dzielę 25 lipca w Parku Miejskim.  
Pomysłodawcami i organizato-
rami była młodzież z Młodzieżo-
wej Rady Miasta Żuromin. Urząd 
Gminy i Miasta Żuromin oraz Żu-
romińskie centrum kultury byli 
partnerami imprezy.
Organizatorzy przygotowali bo-
gaty w atrakcje harmonogram 
imprezy. Swoje stoiska miały 
m.in. koła gospodyń wiejskich 
i stowarzyszenia. Była lokalna 
gastronomia i foodtrucki. dla 

dzieci zorganizowano malowa-
nie twarzy, brokatowe tatuaże, 
dmuchane zjeżdżalnie, stanowi-
ska do twórczej zabawy i różne-
go rodzaju animacje. Był pokaz 
wozów strażackich i policyjnych, 
pokaz udzielania pierwszej po-
mocy i profilaktyka uzależnień. 
Mogliśmy zobaczyć również po-
kaz sztuk walki i pokaz zumby. 
na scenie też sporo się działo. 
wystąpiło koło gospodyń wiej-
skich, lokalne wokalistki a do 
tańca grał zespół “convers” oraz 
dJ. 

ewa Jabłońska

1 września 1939 roku wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie gra-
nice Rzeczypospolitej, rozpoczy-
nając tym samym pierwszą kam-
panię ii wojny światowej.
ii wojna światowa była najwięk-
szą i najkrwawszą wojną w hi-
storii ludzkości, w której Polska 
poniosła największe straty i 

szkody demograficzne spośród 
wszystkich państw walczących i 
okupowanych.
Pamiętamy o wydarzeniach 1 
września 1939 roku. tego dnia 
przy pomniku “Poległych i za-
mordowanych w obronie ojczy-
zny w czasie ii wojny światowej” 
odbywają się uroczystości rocz-
nicowe. władze miasta, powiatu, 

policjanci, strażacy, delegacje 
ugrupowań politycznych, szkół, 
przedszkoli i instytucji składają 
pod pomnikiem kwiaty. Są har-

cerze i apel poległych. 

eJ
chwała

Bohaterom

Fot. Przygotowano atrakcje dla dzieci w różnym wieku

Fot. Organizatorami była Młodzieżowa Rada Miejska i UGiMŻ

Fot. Na scenie wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich

Fot. Tradycyjnie na uroczystości grała Żuromińska Orkiestra Dęta

Fot. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele szkół i służb
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Profilaktyka
kilka faktów odnośnie alkoholu

Fałsz: alkohol nie jest tak 
szkodliwy jak inne używki.
Prawda: alkohol zwiększa 
ryzyko wystąpienia wielu 
chorób śmiertelnych, ta-
kich jak rak. zbyt częste 
picie prowadzi do uza-
leżnienia, a często nawet 
do śmierci. w wielu przy-
padkach alkohol powo-
duje zwiększenie agresji i 
nieprzewidywalne zacho-
wania, które są wyjątko-
wo niebezpieczne i mogą 
mieć negatywne skutki 
zarówno dla pijącego jak i 
ludzi w jego otoczeniu.

Fałsz: Piwo jest mniej szko-
dliwe od innych trunków.
Prawda: Jedno małe piwo, 
kieliszek wina lub jeden 
drink są tak samo szkodli-
we dla organizmu.

Fałsz: alkohol pomaga po-
zbyć się bezsenności?
Prawda: alkohol wypity 
wieczorem może wywo-
ływać senność i tym sa-
mym ułatwiać zasypianie. 
Stąd niektórzy spożywa 
tę substancję z powodu 
problemów ze snem. Jed-
nak zanim sięgnie się po 
wino, piwo czy drinka 
przed snem, warto poznać 
realny wpływ alkoholu na 
jakość i ilość snu. zwięk-
sza ilości pożądanego snu 
wolnofalowego (delta), 
ale równocześnie zwięk-

sza aktywności alfa mózgu 
(nie występującej fizjolo-
gicznie w czasie snu), co 
sprawia, że sen jest mniej 
regenerujący. Substancja 
te dodatkowo blokuje fazę 
snu ReM, co dodatkowo 
prowadzi do pogorszenia 
jakości snu i występowa-
nia w dzień senności oraz 
zaburzeń koncentracji 
uwagi.

Fałsz: alkohol poprawia 
nastrój i może być „sposo-
bem” na kłopoty.
Prawda: Pierwsze wraże-
nia po spożyciu alkoholu 
mogą być rzeczywiście 
bardzo pozytywne. alko-
hol daje poczucie bycia 
atrakcyjnym i „rozwiązuje 
język”. Jest to jednak wy-
łącznie pozorna poprawa 
samopoczucia, chwilowe 
odprężenie, jakiego do-
znają niektóre osoby po 
wypiciu alkoholu, odrywa 
je na bardzo krótko od 
problemów życiowych. 
Problemy pozostają nadal 
nierozwiązane, nawar-
stwiają się i często jeszcze 
bardziej komplikują. Po 
wytrzeźwieniu powraca 
się do nich z jeszcze więk-
szym napięciem i niepo-
kojem. kolejne sięgnięcie 
po alkohol w celu zredu-
kowania tego niepokoju 
grozi wystąpieniem me-
chanizmu „błędnego koła”, 

prowadzącego często do 
uzależnienia.

Fałsz: alkoholik to ktoś, 
kto musi pić codziennie. 
Prawda: codzienne picie 
alkoholu nie jest objawem 
alkoholizmu, aczkolwiek 
zdarza się, że alkoholik 
pije przez wiele kolejnych 
dni (tzw. ciąg alkoholowy). 
Są jednak i tacy alkoholicy, 
którzy piją tylko raz czy 
parę razy w roku przez ileś 
kolejnych dni, zaś całymi 
tygodniami czy miesiąca-
mi potrafią zachowywać 
abstynencję.

nie wStydŹ SiĘ, SzUkaJ 
POMOcy!
na terenie Gminy Żuro-
min osoby uzależnione 
oraz członkowie ich ro-
dzin mogą uzyskać profe-
sjonalną pomoc i porady 
w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoho-
lowych, narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie. 
wszystkie  osoby zainte-
resowane pomocą mogą 
zgłosić się do: 
- Urzędu Gminy i Miasta 
w Żurominie na ul. Plac 
Piłsudskiego 3, pokój nr 4 
czynnego od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30 lub zadzwonić 
pod numer telefonu 23 
6572558 wew 49.
- Punktu konsultacyjno-

-informacyjny który funk-
cjonuje w i, ii, iii, iV czwar-
tek miesiąca od godziny 
16:00 do godziny 19:00.
z pomocy Punktu konsul-

tacyjno-informacyjnego 
mogą skorzystać między 
innymi osoby poszukujące 
informacji, porady, pomo-
cy w rozwiązywaniu spraw 
rodzinnych, wychowaw-
czych oraz poszukujące 
dróg wyjścia z uzależnień.
- Grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych i współuza-
leżnionych która funkcjo-
nuje w i, ii, iii środę mie-
siąca od godziny 18:00 do 
godziny 20:00.
Prowadzona jest przez 
certyfikowanego instruk-
tora terapii uzależnień.
- Grupy aa w każdy pią-
tek od godziny 18:00. Jest 
to dobrowolna grupa sa-
mopomocowa dla osób 
uzależnionych. Stworzona 
została w celu utrzymania 
trzeźwości własnej i wspo-
magania innych w jej osią-
gnięciu. 
- Grupy al-anon która 
funkcjonuje w każdy pią-
tek od godziny 18:00. Jest 
to grupa samopomocowa 
skupiająca osoby współ-
uzależnione. na spotka-
niach członkowie grupy 
rozwiązują swoje proble-
my dzieląc się doświad-
czeniem, siłą i nadzieją.

SPiS POwSzecHny tO SzanSa, a nie inwiGilacJa
Pierwszy spis powszechny odbył 
się w Polsce równo 100 lat temu. 
zarówno wtedy, jak i dziś, ce-
lem było i jest poznanie sytuacji 
polskiego społeczeństwa, aby 
potem prowadzić skuteczne 
działania wspierające jego roz-
wój. Jeśli zatem leży ci na sercu 
przyszłość twojej rodziny, gmi-
ny, miasta i całego kraju, powi-
nieneś jak najszybciej wypełnić 
obowiązek spisowy. 
Osoby, które negują potrzebę 
przeprowadzania spisu po-
wszechnego, powinny sobie 
zadać pytanie, co byłoby, gdy-
by go nie organizowano. Jak 
mogłoby funkcjonować nasze 
państwo bez wiedzy o tym, ile 
osób w nim mieszka, jak wy-
glądają nasze rodziny czy w 

jakich warunkach mieszkamy? 
Rządzący na poziomie kraju czy 
gminy, bez względu jaką partię 
reprezentują, korzystają z infor-
macji uzyskanych w spisie przez 
kolejne 10 lat. na ich podstawie 
będą dzielić środki finansowe 
i podejmować decyzje mające 
wpływ na życie każdego z nas. 
nie jest prawdą, że w spisie są 
pytania o majątek, zarobki, kon-
to bankowe, posiadanie działek, 
samochodów czy kosztowno-
ści. Można to łatwo sprawdzić 
na stronie https://spis.gov.pl/ 
w wykazie pytań lub podczas 
spisu. informacji spisowych nie 
da się więc wykorzystać do pla-
nowania jakichkolwiek nowych 
podatków.
Statystyka publiczna nie intere-

suje się też legalnością pobytu 
obcokrajowców. Mieszkający w 
Polsce cudzoziemcy nie mają w 
związku ze spisem powodów 
do obaw i powinni wypełnić jak 
najszybciej ten obowiązek.
Spis jest naprawdę łatwy! 
średnio spokojne wypełnie-
nie formularza zajmuje 10-15 
minut. Możesz to zrobić przez 
komputer, telefon lub podczas 
bezpośredniej rozmowy z rach-
mistrzem. Pomoże ci w tym 
rachmistrz lub urzędnik w gmi-
nie. wybierz metodę najlepszą 
dla siebie:
• Internet i formularz na stronie 
spis.gov.pl
• Infolinię 22 729 99 99 i rozmo-
wę z urzędnikiem Urzędu Staty-
stycznego

• Punkt spisowy i spisanie się z 
pomocą urzędnika gminnego
• Rozmowę telefoniczną z rach-
mistrzem spisowym. Rachmistrz 
dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 
279 99 99.
• Bezpośrednią rozmowę z rach-
mistrzem.
Ustawa o statystyce publicznej 
w artykule 57 jasno określa, że 
kto wbrew obowiązkowi od-
mawia udzielenia informacji w 
spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym podlega 
grzywnie. Jej wysokość każdora-
zowo określa sąd w odrębnym 
postępowaniu administracyj-
nym i może sięgnąć nawet 5 tys. 
złotych!
narodowy Spis Powszechny 
trwa do 30 września.
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Mazowiecki kongres kół Gospo-
dyń wiejskich już za nami. ależ 
to była piękna niedziela! a jaka 
kolorowa! 
Pod halę targową w Żurominie 
zjechało kilkaset gospodyń wiej-
skich z terenu Mazowsza. ich ko-
lorowe stroje i stoiska z pyszno-
ściami i rękodziełem, wyjątkowo 
cieszyły oko. Humory dopisały 
i zabawa była wyjątkowo uda-
na. Była muzyka, taniec i śpiew. 
Było o zdrowiu i możliwościach 
pozyskania pieniędzy przez koła 
Gospodyń wiejskich.

nasz kongres zaszczyciło wielu 
wyjątkowych gości. wśród nich 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju wsi 
anna Gembicka, Poseł anna 
cicholska, kierownicy instytucji 
państwowych, byli przedstawi-
ciele agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, krajowego Ośrodka 
wsparcia Rolnictwa, Ruch Spo-
łeczny Polskie amazonki oraz 
kurt Scheller.
Był również mobilny punkt 

szczepień przeciw covid. Sko-
rzystało z niego ponad 40 osób.
Jednym z głównych punktów 
naszego kongresu był konkurs 
kulinarny, pod przewodnictwem 
znanego kucharza i krytyka kuli-
narnego kurta Schellera. koła 
Gospodyń wiejskich poważnie 
podeszły do konkursu, potrawy 
konkursowe były wyjątkowe. w 
rywalizacji wzięło udział ponad 
20 kół. kurt Scheller smakował, 
próbował, ocenił i zdecydował 
kto otrzyma nagrody. i to nie 
byle jakie nagrody. za pierwsze 

miejsce – 2 500 zł, za drugie 2000 
zł, trzecie 1500 zł, wyróżnienia – 
500 zł. 
i miejsce kGw Jarzębina (Budy 
Matusy)
ii miejsce kGw Malinowe Usta 
(kęczewo)
iii miejsce kGw Regimin
wyróżnienia otrzymały: kGw 
Rozwozin, kGw koziebrody, 
kGw Golany, kGw Porzeczki z 
Purzyc, kGw Stare kosiny.

ewa Jabłońska

Mazowiecki kongres kół Gospodyń wiejskich

Fot. Kongres odbył się pod patronatem Poseł Anny Cicholskiej Fot. Stoiska i stroje gospodyń prześcigały się oryginalnością

Fot. Konkurs kulinarny odbył się pod przewodnictwem Kurta Schellera Fot. Promujemy szczepienia przeciw Covid

Fot. Uczestnicy kongresu bawili się wyśmienicie


