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Zakończyły się prace związane  
z uporządkowaniem terenu przy  
ul. Jana Pawła ii w Żurominie. Jesz-
cze do niedawna zarośnięty krzaka-
mi i niedostępny dla spacerujących 
teren, dziś już wygląda zupełnie 
inaczej. Miejsce zostało uporządko-
wane, zostały posadzone drzewa, 
krzewy liściaste i iglaste, byliny, za-

siana trawa i łąka kwietna. Teren  
o niemałej powierzchni, bo prawie 
2,5 ha, jest dostępny dla spacerują-
cych. Z pewnością wiosną będzie 
tam jeszcze piękniej i jesteśmy prze-
konani, że będzie miejscem chętnie 
odwiedzanym przez mieszkańców.

ewa Jabłońska

koleJne TeReny Zielone
w Mieście

wyniki konkursu
i kategoria wiekowa do lat 3:
1. Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie – i miejsce
2. niepubliczne Przedszkole Bajkowa kraina – ii miejsce
ii kategoria wiekowa od 4 do 6 lat:
1. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurominie grupa 6 latki – i 
miejsce
2. Przedszkole Samorządowe nr 2 grupa 5 latki – ii miejsce
3. niepubliczne  Przedszkole Bajkowa kraina grupa 5-6 latki- iii 
miejsce
wyróżnienie:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie- grupa 4 latki
2. niepubliczne  Przedszkole Bajkowa kraina grupa 4 latki
3. Przedszkole Samorządowe nr 2 grupa 4 latki
4. niepubliczny Punkt Przedszkolny loGoSenSUś- grupa 4-7 latki
iii kategoria wiekowa od 7 do 10 lat:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie klasa iB iii B– i miejsce
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie klasa iii– ii miejsce
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie klasa ii– iii miejsce
iV kategoria wiekowa od 11 do 14 lat:
1. niepubliczna Szkoła Podstawowa loGoSenSUś – i miejsce

Rozstrzygnęliśmy dwa konkursy 
ekologiczne zorganizowane w ra-
mach projektu „Zorganizowanie 
dwóch akcji informacyjno-eduka-
cyjnych dotyczących ochrony po-
wietrza na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin” dofinansowanego   
ze środków Mazowieckiego instru-
mentu wsparcia ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MaZowSZe 2021”.
Jeden z konkursów to konkurs pla-
styczny. Zadaniem uczestników 
było wykonanie pracy tematycznie 
związanej z ochroną powietrza. 

drugi konkurs przeznaczony był dla 
dzieci. ich zadaniem było przygoto-
wanie scenki teatralnej. 
15 października odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród w wspo-
mnianych konkursach. laureaci 
konkursu plastycznego otrzymali 
w nagrodę oczyszczacze powietrza, 
natomiast dzieci kolorowanki, ksią-
żeczki oraz sadzonki drzew. drzewa 
zostaną posadzone na terenie pla-
cówek np. przedszkoli i na terenach 
miejskich parków.

ewa Jabłońska 

Sadzonki drzew za najlepsze
scenki ekologiczne

Ze względu na duże zainteresowa-
nie treningami w siłowni “olimp”, 
wydłużamy godziny jej otwarcia. 
od poniedziałku do piątku siłownia 
jest otwarta w godzinach 15:30 – 
20:30 a w soboty od 9:30 do 14:30. 
Zajęcia prowadzone są pod nadzo-
rem instruktorów i są dostosowa-
ne do sprawności fizycznej osób 

ćwiczących. Zachowany jest reżim 
sanitarny, tj. odległości między ćwi-
czącymi , dostępne są płyny do de-
zynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
Miesięczny karnet to 30 zł, młodzież 
– 20 zł
więcej informacji można uzyskać  
w siłowni “olimp” ul. warszawska 4.

Siłownia wydłUŻa GodZiny oTwaRcia 

Fot. W mieście jest kolejne miejsce do spacerowania

Fot. Siłownia „Olimp” cieszy się coraz większą popularnością

Fot. Wszyscy uczestnicy otrzymali sadzonki drzew

koniec doTacJi na Piece węGlowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w 
ramach programu “czyste Powie-
trze”, będzie możliwy tylko do końca 
obecnego roku. Zatem, aby otrzy-
mać dotację wnioskujący musi do 
31 grudnia 2021 roku złożyć wnio-
sek o dofinansowanie obejmujący 
kocioł na węgiel, zakupić i zamonto-
wać to źródło ciepła oraz posiadać 
fakturę wystawioną do końca bieżą-
cego roku. warunek ten nie dotyczy 
wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie, 
czyli przed 1 lipca.
Przypominamy, że w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Żuro-
min funkcjonuje punkt 
konsultacyjny programu 
“czyste powietrze” .
Urzędnik Urzędu Gminy 

i Miasta Żuromin pomoże w przy-
gotowaniu wniosku pod kątem 
spełnienia wymagań formalnych, 
doradzi. wnioskodawcy mają w 
Urzędzie udostępniony komputer, 
który umożliwi im złożenie wnio-
sku i jego wydruk. Bliższe informa-
cje można uzyskać w pok. nr 25 w 
Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin 
lub pod nr tel. 23 6572540 wew. 23.

ewa Jabłońska 
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Budżet obywatelski
Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok

kolejna edycja budżetu obywa-
telskiego już za nami. w tym roku 
mieszkańcy zgłosili 16 zadań. 12  
z nich przeszło pozytywną weryfi-
kację. To właśnie na jedno z tych 12 
zadań, każdy mieszkaniec zarówno 
naszej gminy, jak i Żuromina mógł 
oddać głos. w tym roku po raz 
pierwszy, oprócz tradycyjnego gło-
sowania poprzez wypełnienie karty 

i wrzucenie jej do urny, odbyło się 
głosowanie za pośrednictwem plat-
formy internetowej. „Papierowe” 
głosowanie cieszyło się większym 
zainteresowaniem, w urnie znalazło 
się 1585 kart, elektronicznie odda-
no 819 głosów. Z wszystkich głosów 
125 uznano za nieważne.

Trwa budowa drogi przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Żurominie. 
Zadanie jest realizowane w ramach 
Budżetu obywatelskiego Gminy  
i Miasta Żuromin. droga z pewno-
ścią usprawni ruch samochodów 
w tamtej okolicy, który szczegól-

nie rano jest znacznie natężony ze 
względu na znajdujące się tam trzy 
placówki (Szkoła Podstawowa nr 1, 
Samorządowe Przedszkole nr 1  
i Zespół Szkół Specjalnych).

koszt inwestycji to 55 228,07 zł..

nowa droga przy szkole

liczba głosów ważnych oddanych na poszcze-
gólne zadania:

1. Monitoring w parku przy ul. lidzbarskiej – 157
2. Zakup sceny mobilnej do Żck – 16
3. Zakup napisu świetlnego i w ŻURoMin – 30
4. Zakup koszy na psie odpady na terenie Żuro-

mina – 11
5. Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Po-

niatowie – 557
6. Siłownia plenerowa w Rzężawach – 168
7. „Żuromin łączy Pokolenia”  – 339
8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy  

ul. Przemysłowej i lubowidzkiej  – 170
9. Rozbudowa Skateparku – 33
10. Projekt Zielona – 440
11. Zielony Żuromin – 310
12. Remont ulicy lenartowicza w Żurominie – 48

Złóż deklarację
od 1 lipca 2021 roku rozpoczął 
się proces składania deklaracji do 
centralnej ewidencji emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebra-
nie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. każdy budynek, który 
posiada źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 Mw należy zgłosić wy-
pełniając odpowiednią deklarację. 
deklarację można złożyć samo-
dzielnie, bez wychodzenia z domu, 
żeby to zrobić musisz posiadać pro-
fil zaufany albo podpis elektronicz-
ny. wejdź na stronę, http://www.
zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż 
deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązko-
we, jeżeli Twój dom posiada źródło 
ciepła i spalania paliw zainstalowa-
ne 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? deklara-
cję możesz złożyć w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta Żuromin 
(formularz jest dostępny w pok. 25 
i na stronie internetowej powietrze.
zuromin.info) osobiście lub listow-
nie.

Zachęcamy do odwiedzin naszej 
nowej strony internetowej po-
wietrze.zuromin.info. na stronie 
znajdują się informacje dotyczące 
ochrony środowiska, projektów re-
alizowanych przez Urząd Gminy 
i Miasta Żuromin, konkursów, mate-
riały promujące ochronę środowi-
ska i dokumenty dotyczące ochro-

ny powietrza. 
Strona powstała w ramach projek-
tu, który zakłada zorganizowanie 
dwóch akcji informacyjno-edu-
kacyjnych dotyczących ochrony 
powietrza, który otrzymał dofinan-
sowanie z „Mazowieckiego instru-
mentu wsparcia ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MaZowSZe 2021”

powietrze.zuromin.info

PieniądZe Z PolSkieGo ładU
dla ŻURoMina

Gmina i Miasto Żuromin otrzy-
mała dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
ład, w wysokości 4 700 000 zł 
na zadanie pn. “infrastruktura 
fotowoltaiczna wraz z systemem 
zarządzania energią na budyn-
kach użyteczności publicznej 

wraz z termomodernizacją szkół 
podstawowych”.
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Spotkanie z Seniorami w biblio-
tece
22 października 2021 r. w naszej 
bibliotece odbyło się spotkanie z 
Seniorami z klubu Senior + dzia-
łającym przy Miejsko - Gminnym 
ośrodku Pomocy Społecznej w 
Żurominie pod hasłem „Seniorze 
nie daj się oszukać!”
Funkcjonariuszka z komendy 
Powiatowej Policji w Żurominie 
przestrzegała ich przed sposo-
bami działania przestępców  
i udzieliła praktycznych porad.

„czytanie wzmacnia”
Powiatowo - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie zorgani-
zowała spotkania z gośćmi (czy-
telnikami) pod hasłem „czytanie 

wzmacnia”    
na filmikach zamieszczonych 
na stronie FB biblioteki w formie 
saloniku dziennikarskiego były 
prowadzone rozmowy na temat 
książek, które wzmocniły i wy-
warły jakiś wpływ na czytelnika. 

Zajęcia wokół książki Stanisława 
lema „Bajki robotów” oraz pro-
gramowanie robotów edukacyj-
nych
2 i 5 listopada 2021 r. gościliśmy 
w naszej bibliotece uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2  w 
Żurominie na zajęciach związa-
nych z bajkami Stanisława lema 
i robotami Photonami. dzieci 
wysłuchały fragmentu książki  
w formie audiobooka. następ-

nie wyszukały słów w wykre-
ślance tematycznie związanych 
z bajką o elektrycerzach. Ułoże-
nie puzzli okazało się niemałym 
wyzwaniem  
na zakończenie programowali-
śmy roboty edukacyjne. 

światowy dzień Pluszowego 
Misia 
29 listopada 2021 r. w naszej 
bibliotece odbyło się spotkanie 
z grupą 6-latków ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Żurominie z 
okazji światowego dnia Pluszo-
wego Misia, który obchodzony 
jest 25 listopada   
dzieci obejrzały prezentację  

i fragment filmu o znanym Misiu 
Uszatku  odpowiedziały na py-
tania losowane z czerwonego 
pudełeczka  Praca plastyczna  
w postaci głowy misia przynio-
sła wiele radości. Piękne prace 
możecie obejrzeć w naszej gale-
rii  
dziękujemy za mile spędzony 
czas. Było super

11 listopada
Biblioteka nagrała program 
poetycko - muzyczny z okazji 
święta niepodległości „Pytasz 
się, synu, gdzie jest i jaka?” pod 
redakcją krystyny Barańskiej  
dziękujemy serdecznie za udział 
Pani aneta Goliat - Burmistrz 
Gminy i Miasta Żuromin i księ-
dzu Tomaszowi Baranowskiemu

Szkolenie dla bibliotekarzy
we wtorkowe popołudnie czyli 
16 listopada 2021 r. Pani Mał-
gorzata Trąmpczyńska przepro-
wadziła również szkolenie dla 
bibliotekarzy z powiatu żuro-
mińskiego na temat tajników 
tworzenia gier miejskich (trady-
cyjnych, wirtualnych i z wyko-
rzystaniem aplikacji mobilnych).
dziękujemy za ciekawe spotka-
nie i miłą atmosferę  

legimi
Biblioteka dysponuje co mie-
siąc już 30 bezpłatnymi kodami 
do aplikacji legimi, dzięki której 
można mieć wygodny dostęp 

do tysięcy książek np. na smart-
fonie, tablecie, komputerze lub 
czytniku. kody można odbierać 
w siedzibie biblioteki, mailowo 
lub telefonicznie. na półkach le-
gimi czekają kryminały, roman-
se, fantastyka, literatura faktu, 
powieści obyczajowe, książki dla 
dzieci i młodzieży, a także porad-
niki.

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

Fot. światowy dzień Pluszowego Misia świętowano również w Bibliotece

Fot. Funkcjonariuszka z komendy Powiatowej Policji udzieliła seniorom praktycznych porad

Fot. Uczniowie programują roboty edukacyjne



5

Psiknik
w Żuromińskim centrum kultu-
ry odbył się Psiknik- premiero-
wa impreza zorganizowana ze 
stowarzyszeniem cztery łapy z 
Żuromina, mającym pod swoją 
opieką przytulisko dla bezdom-
nych zwierząt. każde zwierzątko 
potrzebuje jedzenia, leków oraz 
miejsca na świecie. Stowarzysze-
nie stara się pomagać zwierza-
kom, na ich los nie jest obojętne. 
Zaś Żck stara się pomagać sto-
warzyszeniu- efekty można było 
zobaczyć 27 listopada w Żuro-
mińskim centrum kultury.

Mikołajki 2021
Tradycyjnie 6 grudnia - w Mi-
kołajki odbył się „XXVi Mazo-
wiecki przegląd piosenki i prac 
plastycznych „Mikołajki 2021”. 
Żuromińskie centrum kultury 
organizujące przegląd od blisko 
3 dekad i cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. w tym roku 
na scenie pojawiło się ponad 50 
wykonawców w 4 kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie 
edyta Suszek- dyrektor Miej-
skiego domu kultury w Mławie, 

wojciech Gęsicki- piosenkarz, 

bard i poeta z ciechanowa oraz 
wojciech klejnowski- instruktor 
nauki gry na instrumentach stru-
nowych dokonało oceny wszyst-
kich wykonawców i przyznało 
mnóstwo ciekawych nagród. Z 
wynikami można się zapoznać 
na facebook Żck
Ponadto w ramach Mikołajko-
wego konkursu plastycznego 
zgłoszone zostało blisko 300 
prac plastycznych z czego Jury 
w składzie Zygmunt Mężykow-
ski- instruktor plastyki w Miejsko 
Gminnym ośrodku kultury w 
lidzbarku, Beata Sobieraj - in-
struktor plastyki w Żuromińskim 
centrum kultury oraz katarzyna 
Szczechowicz – nauczyciel sztu-
ki z Żuromina oraz dominika 
Szczepańska z MGok w lidzbar-
ku dokonało oceny zgłoszonych 
prac i przyznało nagrody.

Mikołaj w nadratowie
5 grudnia w nadratowie, w no-
wej świetlicy wiejskiej miały 
miejsce lokalne „Mikołajki” na 
zaproszenie sołtysa- Pana wie-
sława z Żuromińskiego centrum 
kultury przybył Mikołaj wraz ze 
śnieżynką. Grzecznym dzieciom 
i dorosłym Mikołaj rozdał pre-
zenty. obecna na uroczystość 
Burmistrz aneta Goliat również 
otrzymała wspaniały prezent- 
o g r o m n e g o 
białego misia. 
dla małej miej-
scowości poło-
żonej na skraju 
naszej gminy 
jest to duże wy-
darzenie. licz-
nie przybyli 
mieszkańcy w 
każdym wieku, 
aby spotkać się 
ze świętym Mi-
kołajem w rolę 
którego trady-
cyjnie wciela 
się dyrektor 
Janusz kukle-
wicz. Spotka-
nie zakończyła 
wspólna ko-
lacja przygo-
towana przez 
m i e j s c o w e 

gospodynie. wówczas pojawił 
się pomysł utworzenia koła Go-
spodyń wiejskich w nadratowie, 
co ma swoje uzasadnienie albo-
wiem dzięki ofiarności miesz-
kańców kuchnia uzyskała nowo-
czesne wyposażenie.

Będzie monitoring
Żuromińskie centrum kultury 
rozpisało zapytanie na wyko-
nanie monitoringu wizyjnego 
wewnątrz budynku oraz na ze-
wnątrz. Zgłosiły się dwie firmy, z 
czego wybrano tańszą oferującą 
jednak podobne wykonawstwo. 
Montaż monitoringu wiąże się 
ze zniszczeniem elewacji bu-
dynku przez nieznane osoby. co 
roku przy budynku odnotowuje 
się drobne zniszczenia, jednak w 
2021 było ich znacznie więcej- 
zbite szyby, wyrwany z elewacji 
styropian, porysowana maza-
kami elewacja, pogięta rynna. 
Policja jest bezradna ponieważ 
sprawstwa nie można nikomu 
przypisać- pomoże w tym mo-
nitoring. obecnie będą to 4 ka-
mery o wysokiej rozdzielczości, z 
możliwością podłączenia łącznie 
12 kamer. dyrektor Janusz ku-
klewicz uważa, że inwestycja ma 
sens ponieważ łączna suma strat 
w tym roku została oszacowana 
na ponad 18 000 zł.

Żck

Gdy serca dość już mają mrocz-
ności
codziennych zmagań ludzkiego 
świata
czują pragnienie „świątecznej  
Miłości”
co w ich ciepło i uśmiechy wpla-
ta

cud narodzin czegoś nowego
lub Tego co ma przynieść Zba-
wienie
narodziny Syna Bożego,
które ma przynieść serc ukoje-
nie

dzieje się to, w ubogiej szopce,
nie w pałacach, czy w zamkach 
wzniesionych
Są tam skromność, miłość i 
owce,
które są tam bez żadnej obrony

Jest Tam Matka i Józef opiekun,
który wspiera i dużo pomaga.
Przyjrzyj Temu się bliżej człowie-
ku
To zrozumiesz jak wielki skarb 
posiadasz.

Twoje serce jest skarbem naro-
dzin,
Twoje serce jest skarbem miło-

ści,
no i tutaj każdy się zgodzi
Trzeba samozaparcia i wytrwa-
łości.

By te skarby owoc przynosiły,
Pomimo plag i ciemności
By swym światłem je na wskroś 
przebiły
i Były efektem prawdziwej Ra-
dości

Ta myśl czasem staje się bardzo 
bajeczna
Jednak, to nie o to tutaj chodzi
Bo choć rzeczywistość jest trud-
na i niebezpieczna,
To „świąteczna Miłość” z pomo-
cą przychodzi

Gdy siadamy przy stole
Zastawionym obficie,
na tym ziemskim padole
Układając swe życie

i nagle opłatkiem się dzielimy  
i mocy nabiera w nas „Miłość 
świąteczna”
i nagle swą ludzkość prawdziwą 
widzimy
Bo ze skorupy życia weszliśmy 
do jego wnętrza.

Jarosław Szczepański

„Miłość świąTecZna”

ŻURoMińSkie cenTRUM kUlTURy
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ModeRniZacJa dRoGi 
olSZewo - Sadowo

droga gminna olszewo – Sado-
wo została zmodernizowana. 
wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Robót drogo-
wo – inżynieryjnych PRdi S.a. z 
Mławy. 
koszt inwestycji to 172 029,03 

zł. Samorząd otrzymał dotację 
z budżetu województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy  
i modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w wy-
sokości 60 000 zł.

eJ Fot. Kolejna droga gminna została zmodernizowana

Prace konserwatorskie
w poniatowskim parku

Jesienią odbyły się prace konser-
watorskie w parku podworskim 
w Poniatowie. Prace obejmo-
wały usuniecie części drzew i 
krzewów oraz przeprowadzenie 
prac konserwatorskich. Teren 
parku jest objęty ochroną jako 

teren zabytkowy.
Prace wykonała firma keRRia 
Piórkowski sp. j. za kwotę 73 
133,63 zł.

eJ 

Podziękowania dla
Sławomira dąbrowskiego

Podziękowania dla Sławomira 
dąbrowskiego
Burmistrz aneta Goliat podzię-
kowała Panu Sławomirowi dą-
browskiemu za działania po-
dejmowane na rzecz rozwoju 
oświaty na terenie gminy i Żuro-
mina. Życzenia wielu sukcesów, 

realizacji planów i zamierzeń, 
zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści Pan Sławomir usłyszał tuż 
przed rozpoczęciem Sesji Rady 
Miejskiej w obecności radnych, 
sołtysów i pracowników Urzędu.

ewa Jabłońska

dworzec autobusowy
w Żurominie

Zrobiliśmy kolejny krok prowa-
dzący do powstania mini dwor-
ca autobusowego w Żuromi-
nie. w drodze postępowania o 
udzielenie zamówienia publicz-
nego został wybrany wykonaw-
ca tej inwestycji. Jest nim Piotr 
Rutyna Firma Budowlana. 
koszt inwestycji to 890 000 zł.

Samorząd otrzymał dofinanso-
wanie na realizację tej inwestycji 
w wysokości 400 000 zł z Rządo-
wego Funduszu inwestycji lo-
kalnych. Mini dworzec powsta-
nie przy ulicy Zwycięstwa. 

ewa Jabłońska

Fot. Burmistrz podziękowałaza zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju oświaty

Szkolenie dla kół gospodyń wiejskich
„aBc jak skutecznie prowadzić 
kGw” – pod taką nazwą odby-
ło się szkolenie zorganizowane 
przez Urząd Gminy i Miasta Żu-
romin wspólnie z Mazowieckim 
ośrodkiem wsparcia ekonomii 
Społecznej. Szkolenie prowadził 
andrzej Rybus-Tołłoczko. wzięły 
w nim udział przedstawicielki 

kilku kół gospodyń wiejskich  
z terenu powiatu żuromińskie-
go. To nie pierwsze i zapewne 
nie ostatnie, szkolenie zorga-
nizowane przez Urząd Gminy i 
Miasta Żuromin wspólnie z Mo-
weS.

eJ

wyRóŻnienie dla „SZanSy”
Tegoroczny konkurs fotograficzny 
wydziału ekonomii Społecznej Ma-
zowieckiego centrum Polityki Spo-
łecznej po hasłem “Moja ekonomia 
społeczna” został rozstrzygnięty. 
konkurs ogłoszono w ramach pro-
jektu pn. „koordynacja ekonomii 
społecznej na Mazowszu” współ-
finansowanego ze środków Unii 
europejskiej. Spółdzielnia Socjalna 

„Szansa” po raz pierwszy wzięła 
udział w takim konkursie i otrzyma-
ła wyróżnienie za pracę pt. „Prace 
w parku to przyjemność”. autorem 
zdjęcia jest artur Zatwarnicki. ogło-
szenie wyników konkursu oraz wrę-
czenie nagród nastąpiło na uroczy-
stej gali w kawiarni „Pożyteczna” w 
warszawie.

Fot. wyróżnione zdjęcie w konkursie  pt, „Prace w parku to przyjemność”

Fot. Park podworski w Poniatowie, fot eJ



7

STyPendia
dla

PRyMUSów

Jednorazowe stypendia otrzymali:

1. kiszelewska dominika  Sz. Podst. nr 2 w Żurominie
2. nadratowska Paulina  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
3. Stańczak Maja  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
4. lorkowska łucja  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
5. kąkolewska Martyna  Sz. Podst. w Raczynach
6. Szymaniak oliwia  Sz. Podst. w Raczynach
7. Mazurowski Michał  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
8. Sadowska Maria  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
9. klimkowski Mikołaj  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
10. Przywitowska aleksandra Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
11. Fall amelia   Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
12. lewińska ewa  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
13. lewiński adam  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
14. Gniadkowska lena  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
15. Szymańska wiktoria  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
16. Gosik Jakub   Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
17. Małkowska daria  Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
18. Retajczyk aleksandra  Sz. Podst. nr 2 w Żurominie

19. orkwiszewska Julia Sz. Podst. nr 2 w Żurominie
20. kępiński Bartosz Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
21. Trzeciak Zuzanna Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
22. świątek Tomasz Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
23. Maruszewski wiktor Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
24. kalkowska Zuzanna Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
25. ostrowska Julia Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
26. Bogacka Maria Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
27. Meller oliwia Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
28. nowakowski Jakub Sz. Podst. nr 2 w Żurominie
29. czyżyk angelika Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
30. kowalska Zofia Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
31. Grzywińska dominika Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
32. Ruchała Jakub Sz. Podst. nr 2 w Żurominie
33. drygas dawid Sz. Podst. nr 2 w Żurominie
34. czapliński konrad Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
35. winnik karina Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
36. Pydyn natalia Sz. Podst. nr 1 w Żurominie
37. Gąsiorowska Gabriela Sz. Podst. w chamsku
38. Filipska wiktoria Sz. Podst. nr 1 w Żurominie

38 uczniów ze szkół podstawo-
wych zostało nagrodzonych 
za osiągnięcia w nauce w roku 
szkolnym 2020/2021. Uroczyste 
wręczenie stypendiów odbyło 
się 22 października w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy i Miasta 
Żuromin.

Fot. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni

naGRody dla SenioRów
Z ŻURoMina

20 listopada członkowie klubu 
Senior + wzięli udział w XXV Prze-
glądzie amatorskiej Twórczości 
klubów Seniora Północnego Ma-
zowsza „Być i czuć się potrzebnym”, 
który odbył się w Miejsko-Gmin-
nym ośrodku kultury w Bieżuniu. 
Seniorzy zaprezentowali 3 piosenki 
przy akompaniamencie muzycz-

nym, których nauczyli się podczas 
warsztatów muzycznych. oprócz 
występu wokalnego uczestnicy 
konkursu rywalizowali z innymi klu-
bami seniora o nagrody z kategorii: 
kulinaria i rękodzieło. członkowie 
naszego klubu otrzymali nagrody  
i wyróżnienia.

nagrody:
•	 Pani Jadwiga koper – w kategorii kulinaria- „ekologiczny 

smalec z białej fasoli”
•	 Pani Zofia Rynkowska- w kategorii kulinaria- „ekologiczny 

smalec z czerwonej fasoli”
•	 Pani Józefa Borowska- w kategorii rękodzieło- „decoupage”

wyróżnienia:
•	 Pani Teresa Babiuch – w kategorii rękodzieło- „ Bombka wy-

konana techniką decoupage”

•	 Pani irena Malinowska – w kategorii rękodzieło- „Szydełko-
wanie- aniołek „

•	 Pani krystyna włodarska – w kategorii rękodzieło „Szydełko-
wanie- Serweta”

•	 Pani krystyna Szyszko – w kategorii kulinaria „nalewka z pi-
gwowca”

•	 Pani Marianna Żulewska – w kategorii kulinaria-„ Pączki z 
konfiturą”

•	 Pani Marianna Jaworska – w kategorii kulinaria-„ Swojski 
chleb wieloziarnisty”

w Żurominie odbyły się warsztaty 
charette realizowane w ramach 
programu „Human Smart cities. 
inteligentne miasta współtworzo-
ne przez mieszkańców”. warsztaty 
prowadzili naukowcy z Politechniki 
warszawskiej. warsztaty charette są 
idealnym sposobem na zaangażo-
wanie społeczności lokalnej do pro-
cesu projektowania. dzięki temu, 
przestrzeń miejska nie tylko staje 
się dopasowana do użytkowników, 
ale także staje się ich miejscem,  
z którym się identyfikują. Staje się 
przestrzenią tworzoną dla nich  

i przez nich. Tematem spotkania 
był wygląd placu przy ulicy Piłsud-
skiego w Żurominie i ewentualne 
możliwości jego zmiany. każdy z 
uczestników miał okazję do przed-
stawienia swoich pomysłów i wizji 
wyglądu placu. następnie w dwóch 
grupach pracowano nad jednym 
projektem, który odzwierciedlałby 
potrzeby wszystkich członków gru-
py. w wyniku warsztatów powstały 
dwie koncepcje zagospodarowania 
placu, które były do siebie podobne 
i zakładały większą ilość zieleni.

waRSZTaTy cHaReTTe
MiaSTo wedłUG MieSZkańców

Fot. Uczestnicy pracowali nad koncepcją zagospodarowania placu
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w przeddzień święta niepodległo-
ści na Stadionie Miejskim odbył się 
Bieg niepodległości. w zawodach 
wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu naszej gminy. 
w biegu uczestniczyło ok. 120 osób 
w kategorii dziewcząt i chłopców  
z roczników 2007, 2008 , 2009, 2010 

i młodsi. Pierwsze trzy miejsca w 
każdej kategorii premiowane były 
nagrodami i medalami, pozostali 
uczestnicy mogli skorzystać z gorą-
cego posiłku. Była gorąca grochów-
ka, herbata z cytryną oraz dla każde-
go uczestnika biegu słodki batonik  
i woda.

Bieg niepodległości

wyniki biegu:
kategoria 2010 i młodsi
dziewczęta:
1 miejsce – Zuzanna kalkowska SP 1 Żuromin
2 miejsce – lena Gniadkowska SP 1 Żuromin
3 miejsce – Maja Bogacka SP 1 Żuromin
chłopcy:
1 miejsce – Jakub cichoń SP 2 Żuromin
2 miejsce – oliwier Jankowski SP 2 Żuromin
3 miejsca – Paweł wirgowski SP kliczewo
kategoria 2009
dziewczęta:
1 miejsce – alicja aniszewska SP 1 Żuromin
2 miejsce – Martyna kamińska SP 1 Żuromin
3 miejsce – oliwia Markuszewska SP 2 Żuromin 
chłopcy:
1 miejsce – Mateusz wieczorkowski SP 2 Żuromin
2 miejsce – kamil Grześkiewicz SP 2 Żuromin
3 miejsce – wiktor Stępkowski SP chamsk

kategoria 2008
dziewczęta:
1 miejsce – Zuzanna Stankiewicz SP1 Żuromin
2 miejsca – weronika lipińska SP 1 Żuromin
3 miejsce - Zuzanna Szeluga SP 1 Żuromin
chłopcy:
1 miejsce – Miłosz kamiński SP 2 Żuromin
2 miejsce – aleksander kaczmarczyk SP 2 Żuro-
min
3 miejsce – Bartosz kępiński SP 1 Żuromin
kategoria 2007
dziewczęta:
1 miejsce – adrianna Jaskólska SP chamsk
2 miejsce – Zuzanna kamińska SP 1 Żuromin
3 miejsce – wiktoria lech SP kliczewo
chłopcy:
1 miejsce – Bartosz Gulczyński SP kliczewo
2 miejsce – Przemysław kotlarek SP 1 Żuromin
3 miejsce – kacper Reda SP 2 Żuromin

Fot. Zawody były przeznaczone dla chłopców i dziewczyn ze szkół podstawowych

11 listopada obchodziliśmy 103 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. w tym roku   

w Żurominie odbyły się tradycyjne 
obchody tej rocznicy.

święto niepodległości

Fot.  w obchodach wzięły udział delegacje szkół, instytucji, służb, stowarzyszeń i mieszkańcy

Fot. oprawę muzyczną zapewniła Żuromińska orkiestra dęta

Fot. Burmistrz aneta Goliat, Sekretarz Maria iwona kortes, wydział oświaty Bożena Fijałkowska

konkurs na „Pocztówkę Bożona-
rodzeniową” to jeden z najpopu-
larniejszych konkursów w naszej 
gminie. co roku setki kartek trafia 
do Powiatowo-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Żurominie aby rywali-
zować o nagrody. 
do tegorocznej edycji konkursu 
trafiło 217  prac prześcigających się 
pomysłowością i oryginalnością. 

komisja konkursowa nie miała ła-
twego zadania. Po burzliwych na-
radach zdecydowała o przyznaniu 
nagród i wyróżnień w trzech kate-
goriach. Gratulujemy zwycięzcom i 
wyróżnionym. Fundatorem nagród 
głównych i wyróżnień w konkursie 
jest Powiatowo- Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie.

w kategorii przedszkole 
1 miejsce – alicja olewnik, oddział zerowy przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Swojęcinie
2 miejsce – amelia Sokołowska, Samorządowe Przedszkole nr 2 w 
Żurominie
3 miejsce – adam kalinowski, kl. 0 Szkoła Podstawowa w Gościszce
oraz wyróżnienia
nadia Filipska, niepubliczne Przedszkole „Bajkowa kraina” w Żuro-
minie
nina świerczewska, niepubliczne Przedszkole „Bajkowa kraina” w 
Żurominie
w kategorii i - iV
1 miejsce – alan kołodziejski, kl. i Szkoła Podstawowa w lutocinie
2 miejsce – Roksana ćmiel, kl. iV Szkoła Podstawowa w Będzyminie
3 miejsce – agata witkowska, kl. iii Szkoła Podstawowa w Przeradzu 
Małym
oraz wyróżnienia
Julian wróblewski, kl. iV Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Jakub Jechalik, kl. iV Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie
Miłosz Maciągowski, kl. ii Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
iga dąb, kl. i Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie
Sylwester Bulkowski, kl. ii Szkoła Podstawowa „logosensuś” w Żuro-
minie
w kategorii V-Viii
1 miejsce – Bartłomiej Mańka, kl. Vii Szkoła Podstawowa w Przeradzu 
Małym
2 miejsce – dominika Grzywińska, kl. Viii Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Żurominie
3 miejsce – Szymon kapela, kl. V Szkoła Podstawowa w lutocinie
oraz wyróżnienia
adam Budka, kl. Vii Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
lena kapela, kl. V Szkoła Podstawowa w lutocinie

nagrody za Bożonarodzeniowe pocztówki

Fot.  nagrodzone pocztówki bożonarodzeniowe


