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PORZĄdki
w PaRkU

Pracownicy Urzędu z pomo-
cą ciągnika rolniczego i ręba-
ka (i ciągnik, i rębak to nowe 
nabytki Gminy, kupione w po-
przednim roku) oczyścili za-
rośnięty krzakami teren przy 
ulicy Zielonej w Żurominie.
Miejsce to, jest dość popular-

ne wśród mieszkańców mia-
sta. Jest tam plac zabaw, si-
łownia plenerowa, bramki do 
gry w piłkę. Czas tam można 
spędzić aktywnie, ale też od-
począć na zielonej trawie. 

eJ

Fot. Nowe maszyny zakupione przez Gminę
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Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych

Ponad dwa miliony
na przebudowę drogi

Fot. Dwie ulice w Poniatowie zostały przebudowane

W Poniatowie są nowe ulice: Pi-
leckiego i Kółkowa. W ramach 
inwestycji powstały ścieżki pie-
szo – rowerowe, chodnik i nowa 
nawierzchnia na drodze. Została 
również przebudowana kanali-
zacja deszczowa. Wykonawcą 
inwestycji, wyłonionym w drodze 
przetargu było Przedsiębior-

stwo Transportowo – Handlowe 
“WAPNOPOL” Adam Nowakow-
ski. Koszt inwestycji to 1 565 
940,39 zł. Samorząd otrzymał 
dofinansowanie w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 1 257 392,31 zł.

ewa Jabłońska

nOwe Ulice
w POniatOwie

Ponad dwa miliony na prze-
budowę drogi.
Gmina Żuromin otrzymała 
dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
na przebudowę ulicy Towaro-
wej w Żurominie. Planowany 
koszt inwestycji to 

2 366 446,70 zł.
Dofinansowanie wynosi 80% 
tej kwoty tj. 1 893 157,36 zł.
 

eJ

Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
wspólnie z Mazowieckim Ośrod-
kiem Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej zorganizował cykl szkoleń 
dla organizacji pozarządowych 
i kół gospodyń wiejskich. Dzięki 
szkoleniom uczestnicy poznali 
zagadnienia księgowe, zasady 

ochrony danych osobowych, za-
sady tworzenia rad działalności 
pożytku publicznego, a także 
dowiedzieli się jak pozyskiwać 
fundusze zewnętrzne. Wkrótce 
odbędą się kolejne szkolenia dla 
kół gospodyń wiejskich.

eJ

Fot. Prowadzącym szkolenia był Andrzej Rybus-Tołłoczko

„laboratoria przyszłości” 
w szkołach

Ponad 400 tys. złotych trafiło do 
szkół podstawowych na terenie 
gminy Żuromin w ramach pro-
gramu “Laboratoria Przyszłości”. 
Najwięcej funduszy otrzymały 
miejskie szkoły: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 – 154 800 zł, Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 117 000 zł. 
Do pozostałych szkól trafiło po 30 
000 zł. 
Laboratoria Przyszłości to inicja-
tywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.
Celem programu jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której za-
jęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zaintereso-

wań. Otrzymane pieniądze zo-
staną wykorzystane do zakupu 
wyposażenia placówek w sprzęt, 
który zapewni rozwijanie kom-
petencji przyszłości: współpracy, 
interdyscyplinarności, zdolności 
rozwiązywania problemów czy 
kreatywności.
Wśród zakupiono do szkół wy-
posażenia, znalazły się m.in. 
drukarki 3D z akcesoriami (w 
tym aplikacjami, slicerami etc.), 
mikrokontrolery z sensorami, 
wzmacniaczami, płytkami proto-
typowymi i innymi akcesoriami, 
sprzęt do nagrań dla nauki pre-
zentacji swoich osiągnięć (kame-
ry, mikrofony, oświetlenie etc.), 
stacje lutownicze (do mikrokon-
trolerów).

ewa Jabłońska

Pomoc dla Ukrainy
W Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin prowadzona jest zbiórka produktów żyw-
nościowych o długim terminie przydatności do spożycia, artykułów higienicz-
nych i środków czystości, materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji 
itp., które zostaną przekazane dla uchodźców z Ukrainy. Zbiórka jest prowa-
dzona od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 18:00, na parterze budynku.

Fot. Ulica Towarowa niedługo się zmieni
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Z Życia BiBliOteki
Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie organizuje i prowadzi szereg działań i wydarzeń zarówno kulturalnych  

jak również edukacyjnych. Przede wszystkim promuje czytelnictwo, zaprasza autorów książek na spotkania z czytelnikami, 
prowadzi Dyskusyjne Kluby Książki.

DKK dla Dorosłych
9 marca 2022 roku odbyło się 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy naszej 
bibliotece. Tym razem tematem 
dyskusji była książka „Kamerdy-
ner” – Marka Klaty, Pawła Paliń-
skiego i innych. Książka czytana 
przez nas w trudnym czasie dla 
naszych ukraińskich sąsiadów 
była ciekawym tematem, dają-
cym wiele wątków do prowadze-
nia dyskusji.

DKK dla Młodzieży
14 marca 2022 r. po długiej prze-
rwie odbyło się w naszej biblio-
tece kolejne spotkanie Młodzie-
żowego DKK. Na spotkaniu były 
omawiane książki, przeczytane 
przez uczennice z V kl. ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żurominie . 
Dziękujemy za przybycie i do zo-
baczenia w kwietniu.

Ferie w bibliotece
4,7 i 8 lutego 2022 r. odbyły się 
w naszej bibliotece zajęcia dla 

dzieci. Przeczytaliśmy książkę o 
Muminku i Święcie Lodu, obej-
rzeliśmy zimową bajkę, rozwią-
zaliśmy krzyżówkę, ułożyliśmy 
puzzle, szukaliśmy wyrazów w 
wykreślane, rozmawialiśmy o 
sposobie spędzania ferii. Nie oby-
ło się również bez pięknych prac 
plastycznych i zabawy na dywa-
nie interaktywnym. Gościliśmy 
także panią Annę Czaplejewicz z 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Żurominie, któ-
ra przeprowadziła pogadankę na 
temat bezpieczeństwa i zagrożeń 
w okresie zimowym.

Mistrz Czytelnictwa 2021
10 stycznia 2022 r. rozstrzygnię-
to konkurs „Mistrz Czytelnictwa 
2021” przeznaczony dla czytelni-
ków Powiatowo – Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Żurominie. W 
konkursie wzięły udział wszystkie 
osoby zarejestrowane w syste-
mie bibliotecznym.
Komisja konkursowa w składzie:
- Monika Kopczyńska
- Aleksandra Pesta
- Beata Kołacińska
Po przeanalizowaniu statystyk 
za okres od 01.01. 2021 r. do 
31.12.2021 r. wyłoniła zwycięz-
ców konkursu. Największą ilość 
książek z Wypożyczalni dla Doro-
słych w 2021 r. wypożyczyła Ali-
na Gołębiewska – 201 książek, 
z Oddziału dla Dzieci i Młodzie-
ży Amelia Kaczmarczyk – 154 
książki, natomiast największą 
ilość audiobooków wypożyczyła 
Irena Sitarska – 193 audiobooki. 
Gratulujemy zwyciężczyniom. 
Odbiór nagród odbędzie się 1 

kwietnia 2022 r.
Jednocześnie zapraszamy do 
kolejnej edycji konkursu „Mistrz 
Czytelnictwa 2022”.

Zajęcia wiosenne w bibliotece
24 marca 2022 r. odwiedziły nas 
przedszkolaki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Żurominie. Dzieci 
wysłuchały bajki „Brat i siostra” - 
J. i W. Grimm, która została prze-
czytana za pomocą teatrzyku 
Kamishibai. Wiosenna, kolorowa 
krzyżówka przyniosła wiele rado-
ści. Bocian był naszą pracą pla-
styczną, z którą dzieci poradziły 
sobie znakomicie.
Dziękujemy za spotkanie i do zo-
baczenia

Legimi, Empik Go i audiobooki
Biblioteka dysponuje co miesiąc 
30 bezpłatnymi kodami do apli-
kacji Legimi oraz 6 do Empik 
Go, dzięki którym można mieć 
wygodny dostęp do tysięcy ksią-
żek np. na smartfonie, tablecie, 
komputerze lub czytniku. Kody 
można odbierać w siedzibie bi-
blioteki, mailowo lub telefonicz-
nie. Na czytelników czekają tam 
kryminały, romanse, fantastyka, 
literatura faktu, powieści oby-
czajowe, książki dla dzieci i mło-
dzieży, a także poradniki. Zachę-
camy również do wypożyczania 
audiobooków czyli „książek”  do 
słuchania, które są świetną alter-
natywą na nadrobienie zaległości 
czytelniczych, a także dobrym 
sposobem na wykorzystanie cza-
su podczas wykonywania rutyno-
wych czynności.

Mała Książka Wielki Człowiek
Akcja zachęca rodziców do od-
wiedzania biblioteki i codzienne-

go czytania z dzieckiem. Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym, 
które weźmie udział w projekcie 
otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy 
start. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma 1 naklejkę, a 
po zebraniu 10 - imienny dyplom 
potwierdzający jego czytelnicze 
zainteresowania. W Wyprawce 
przygotowana jest również bro-
szura informacyjna dla rodziców, 
która przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich dziec-
ka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.

Więcej informacji o wydarzeniach 
i propozycjach  biblioteki  kie-
rowanych  do Państwa można 
znaleźć  na stronie internetowej  
www.biblioteka-zuromin.pl oraz  
na naszym facebooku. Serdecz-
nie zapraszamy do odwiedzin.

Powiatowo-Miejska
Biblioteka Publiczna w Żurominie
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W skład Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą:
1. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin – Woźniak Szymon
2. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta  –  Smoliński Maciej
3. Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta – Czaplińska Amelia

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin wchodzi 12 radnych:
1. Krajewski Kacper – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
2. Linek Natalia – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
3. Woźniak Szymon – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
4. Orłowska Agata – Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im.Jana Pawła II w Żurominie
5. Czerwińska Oliwia – Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
6. Smoliński Maciej – Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II  w Żurominie
7. Piechota Julia – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie
8. Czaplińska Amelia – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie
9. Małkowska Daria – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie
10. Drozdowska Monika – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie
11. Mehrholz Wiktoria – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie
12. Reda Kacper – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie

nowi
młodzi 
radni

W marcu odbyła się inauguracyj-
na sesja Młodzieżowej Rady Mia-
sta Żuromin.
Na sesję przybyli przedstawicie-
le poszczególnych samorządów 
uczniowskich wybrani przez 
członków samorządów z własne-
go grona. Zaprzysiężona radnych 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz 
wybrano Zarząd Młodzieżowej 
Rady Miasta.

U seniorów nie ma nudy
Żuromińscy seniorzy nie próż-
nują. Biorą udział w wielu przed-
sięwzięciach. W ostatnim czasie 
uczestniczyli w warsztatach eko-
logicznych, na których dowiedzie-

li się o wielu eko rozwiązaniach 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Wykonali eko-chemię domo-
wą, torby na zakupy i biżuterię. 
Rękodzieło dla seniorów to nic 
trudnego. W klubie powstało 
wiele ozdób wielkanocnych. Se-
niorzy haftują i szydełkują. Po-
nadto także podróżują. 24 marca 
uczestnicy Klubu Seniora wybrali 
się do Muzeum Etnograficznego 
im. Edwarda Klemensa w Jele-
niu- siedzibie Welskiego Parku 
Krajobrazowego. Tam podziwiali 
stałą ekspozycję sprzętów go-
spodarstwa wiejskiego, a także 
wystawy czasowe, poświęcone 
wybranym dziedzinom kultury 
ludowej, co przyczynia się do 
zachowania w pamięci wartości 
kulturowych tego regionu. Po 

zwiedzaniu seniorzy zasiedli przy 
ognisku . także w marcu seniorzy 
pojechali do Muzeum Pogranicza 
w Działdowie. Seniorom towarzy-
szyła burmistrz Aneta Goliat wraz 
z radną powiatową Alicją Gajew-
ską. Uczestnicy wycieczki z zain-
teresowaniem słuchali historii zie-

mi działdowskiej i z ciekawością 
oglądali wystawę „ Działdowo- 
miasto i ludzie dawnego pograni-
cza”. Spotkanie z bogatą historią 
Działdowa było miłym doświad-
czeniem dla wszystkich.

ewa Jabłońska

Pojęcie
profilaktyki

Termin profilaktyka bardzo 
często pojawia się w różnych 
kontekstach, szczególnie w 
odniesieniu do sytuacji trud-
nych, wręcz patologicznych. 
Wydaje się jednak, że w nie-
których przypadkach dostrze-
galne są pewne nadużycia w 
zakresie jego stosowania. 
Należałoby dokonać sto-
sownych uściśleń i przywo-
łać właściwe znaczenie tego 
określenia. Słownikowa „de-
finicja” profilaktyki brzmi na-
stępująco: „ działania i środki 
stosowane w celu zapobiega-
nia chorobom”. Sam termin 
profilaktyka w najprostszym 
znaczeniu oznacza szereg 
przedsięwzięć, które mają na 
celu zabezpieczenie przed 
powstawaniem negatywnych 

skutków, czyli ochronę ludzi 
przed zjawiskami , procesa-
mi zagrażającymi ich życiu, 
zdrowiu i prawidłowemu roz-
wojowi stosunków społecz-
nych. Profilaktykę mozemy 
rozumieć z perspektywy 
szerszego i węższego ujęcia. 
W szerszym ujęciu to dzia-
łanie zapobiegawcze, które 
mają uchronić przed wystę-
powaniem różnorodnych 
wydarzeń, których skutki są 
szkodliwe dla poszczegól-
nych jednostek jak i całego 
społeczeństwa. W profilak-
tyce najważniejsze jest to, 
że podejmowane działania 
zapobiegają zjawiskom szko-
dliwym, co jest bardziej sku-
teczne niż zwalczanie ich ne-
gatywnych skutków.

To co jest dziś, świata zmorą Za-
częło się ranną porą
Lepiej żeby w ogóle się nie zda-
rzyło
Ogrom niewinnych ludzi by wte-
dy przeżyło 
Jednak gdy na Ukrainie
Nawet dziecko ginie
Widać w tym wiele podłości
i dyktatorskiej mentalności.
Gdzie w ramach swej autokracji,
Chcą niszczyć osiągnięcia ukra-
ińskiej demokracji
Bombami i rakietami
Czołgami i samolotami
N i s z c z ą 
b u d y n k i 
mieszkal-
ne
Infrastruk-
tury teryto-
rialne
N i s z c z ą 
s z p i t a l e , 
szkoły
Wszędzie 
g r u z o w i -

sko i doły
I po co?  Po co to wszystko
Te całe wojenne ognisko
To wszystko nazywa się złem
Lecz Ukraina nie podda się
I żadna wojenna zawierucha
Nie zgasi jej Zwycięskiego Du-
cha
A my Polacy pomożemy,
Jak trzeba, do domu przyjmie-
my,
Nasze serca dla Ukrainy otwarte
Zapisują nową historyczną kartę
I choć zło, pręży się by to sfor-
sować
Naszego człowieczeństwa nie 
da się zrujnować

Jarosław Szczepański

wojna
w Ukrainie

Fot. Wycieczka do Muzeum EtnograficznegoFot. Seniorzy szydełkują



6

najszybsi speedcuberzy spotkali się w Żurominie
49 zawodników , w tym dwóch z 
Litwy wzięło udział w zawodach 
w układaniu kostki Rubika na 
czas, które odbyły się w Żuromi-
nie w sobotę 19 marca 2022r.
 ,,Cubing Day Żuromin 2022″ to 
zawody pod oficjalnym szyldem 
World Cube Association, która 

jest organizacją zrzeszającą naj-
szybszych speedcuberów z całe-
go świata. Zawodnicy startowali 
w 3 oficjalnych konkurencjach:
-klasyczna kostka Rubika 3x3x3
-kostka Rubika 2x2x2
-kostka Pyraminx

W głównej konkurencji 3x3x3, z 
wynikiem 7.91 sekund, zwyciężył 
Adam Chodyniecki ze Świdnicy. 
W kostce 2x2x2 zwyciężył Ma-
ciej Kozar z okolic Lublina z wy-
nikiem 2.59 sekund. Pyraminx to 
konkurencja, którą wygrał Jakub 
Hibszer z Katowic z wynikiem 

2.52 sekundy. Zawody odbyły się 
pod patronatem Burmistrz Gminy 
i Miasta Żuromin w Żuromińskim 
Centrum Kultury. Organizatorami 
byli żurominianin Maciej Jabłoń-
ski i łodzianin Krzysztof Bober.

Fot. Zawody odbyły się pod patronatem Burmistrza Fot. Ułożenie kostki Rubika to dla nich kilka sekund

dzień Sołtysa
11 marca obchodzimy Dzień 
Sołtysa. Z tej okazji burmistrz 
Aneta Goliat. potkała się z 
sołtysami z terenu naszej gmi-
ny. W spotkaniu wzięła udział 
również Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Mi-

chalska, sekretarz Iwona Kor-
tes i skarbnik Grażyna Sikut. 
Sołtysi wysłuchali życzeń z 
okazji ich święta. Był też czas 
na rozmowy przy kawie i słod-
kościach.  

eJ

Fot. Sołtysi w Urzędzie świętowali swoje święto

warsztaty ekologiczne
dla

uczniów i seniorów
W ramach realizacji zadania 
“Gmina otwarta na rozwój” 
odbyły się warsztaty w Samo-
rządowym Przedszkolu nr 1, 
Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
w Klubie Seniora.
Celem warsztatów było pogłę-
bienie wiedzy na temat segre-
gacji odpadów, ekologicznych 
nawyków w codziennym funk-
cjonowaniu. Uczestnicy wy-
konywali torby wielokrotnego 
użytku, ekologiczne środki do 
czyszczenia, biżuterie. Były 
gry i zabawy.

Operacja realizowana jest w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach dzia-
łania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Progra-
mem w zakresach Promowa-
nie obszaru objętego LSR, w 
tym produktów lub usług lokal-
nych.

Fot. W warsztatach wzięli udział dzieci i seniorzy

Fot. Seniorzy podczas zajeć
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wnioski o fundusze zewnętrzne

L.p. Nazwa zadania Wartość całkowita Wnioskowana 
kwota dotacji

1 Utylizacja materiałów zawierających azbest na tere-
nie gminy Żuromin 35 804,00 zł 35 000,00 zł

2 Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Żurominie 186 423,65 zł 139 817,00 zł

3 Przystosowanie łazienki dla osób niepełnospraw-
nych w Urzędzie GiM Żuromin 60 000,00 zł 10 532,90 zł

4 Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie 2 366 446,70 zł 1 893 157,36 zł

5 Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w 
Żurominie 233 602,50 zł 100 000,00 zł

6
Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-eduka-
cyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie 
Gminy i Miasta Żuromin

34 040,60 zł 17 020,00 zł

7 Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy ulicy Jana 
Pawła II w Żurominie 121 353,51 zł 72 210,64 zł

8 Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubo-
widzka 325 690,62 zł 162 845,31 zł

9 Modernizacja drogi gminnej nr 460602 Dąbrowa - 
Cierpigórz 284 192,24 zł 142 096,12 zł

10
Wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimna-
stycznej w Chamsku wraz z miejscami parkingowy-
mi i drogami dojazdowymi - Polski Ład

2 000 000,00 zł 1.960.000,00 zł

11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Chamsk - Polski Ład 5 000 000,00 zł 4 900 000,00 zł

12 Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie 
gminy i miasta Żuromin - Polski Ład 5 000 000,00 zł 4 750 000,00 zł

13
Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipo-
wa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: 
Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz 
z infrastrukturą - Polski Ład

4 800 000,00 zł 4 560 000,00 zł

14 Rozbudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbar-
skiej w Żurominie wraz z infrastrukturą techniczną 19 500 000,00 zł 18 519 000,00 zł

15 Cyfrowa gmina 425 670,00 zł 425 670,00 zł
16 Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin 20 000,00 zł 10 000,00 zł

17 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Cierpigórz 20 000,00 zł 10 000,00 zł

18 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Wólka Kliczewska 20 000,00 zł 10 000,00 zł

19 Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiadrowo 22 000,00 zł 10 000,00 zł

20 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Sadowo 20 000,00 zł 10 000,00 zł

RAZEM 40 475 223,82 zł 35 777 349,33 zł

Gmina Żuromin nieustannie stara się o pozyskanie środków na inwestycje. w ostatnim cza-
sie takich wniosków złożyliśmy ponad 20. na większość z nich, nie ma jeszcze wyników co 

do przyznania dofinansowania.
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konkurs
„Oddycham 

czystym
powietrzem”

Kolejna edycja konkursu pla-
stycznego dla uczniów pn.: 
“Oddycham czystym powie-
trzem” za nami. Wybraliśmy 
najładniejsze prace w trzech 
kategoriach wiekowych. Wrę-
czenie nagród odbyło się 30 
marca w Urzędzie Gminy i 
Miasta Żuromin.

Klasy I-III szkoły podstawowe :
I miejsce Laura Ziętek - SP nr 2 w Żurominie
II miejsce Kamil Bobrowski – SP nr 2 w Żurominie 
III miejsce Antoni Rogalski – SP nr 2 w Żurominie
Wyróżnienia:
Julia Waśkiewicz – SP w Kliczewie Dużym
Bartosz Waśkiewicz – SP w Kliczewie Dużym
Emilia Magalska  – SP nr 2 w Żurominie

Klasy IV-VI szkoły podstawowe:
I miejsce Lena Siudzińska – SP nr 2 w Żurominie
II miejsce Miłosz Żelazkiewicz – SP nr 2 w Żurominie
III miejsce Adrian Nowak – SP nr 2 w Żurominie
Wyróżnienia:
Kalina Kociela – SP nr 2 w Żurominie
Jakub Nowakowski – SP nr 2 w Żurominie
Julia Wrzosek – SP nr 2 w Żurominie

Klasa  VII i VIII szkoła podstawowa:
I miejsce Igor Wrzosek – SP nr 2 w Żurominie
II miejsce Magdalena Rogozińska – SP w Będzyminie
III miejsce Julia Karolewska – SP w Będzyminie

„alladyn – na ratunek 
światu” w Żck

W marcu w Żuromińskim Cen-
trum Kultury odbył się cykl spek-
takli dla dzieci pt. “Alladyn”, 
zorganizowanych przez Urząd 
Gminy i Miasta Żuromin. W ra-
mach przedsięwzięcia odbyło się 
12 spektakli teatralnych związa-
nych z tematyką ekologiczną. 
Publicznością były przedszkolaki 
i uczniowie klas I – IV z terenu 
gminy i Żuromina. 
“Alladyn – na ratunek światu” 
w wykonaniu aktorów Krakow-
skiego Biura Promocji Kultury to 
opowieść o Aladynie i jego cu-
downej lampie. Aladyn, to biedny 
chłopak, zamieszkujący piękne, 
lecz bardzo zanieczyszczone 
królestwo. Jego ciężkie życie od-
mienia się za sprawą niezwykłej 
lampy, z której pojawia się Dżinn 
i chce spełnić jego trzy życzenia. 
Jednak nasz bohater zamiast bo-

gactw i szczęścia pragnie urato-
wać Ziemię przed nadciągającą 
nieuchronnie katastrofą ekolo-
giczną i tym samym zdobyć serce 
księżniczki Dżasminy. To wesoła 
historia i zabawa z publicznością. 
Ponadto zawiera wiele walorów 
edukacyjnych.
Spektakle odbyły się w ramach 
projektu „Zwiększenie udziału 
mieszkańców Żuromina w pro-
cesie zarządzania, monitoringu 
środowiskowego oraz kreowa-
nia wizji rozwoju miasta poprzez 
pobudzenie geopartycypacji 
społecznej” w ramach konkursu 
Human Smart Cities. Inteligent-
ne miasta współtworzone przez 
mieszkańców.”

ewa Jabłońska

Fot. Na scenie aktorzy Krakowskiego Biura Promocji Kultury

Fot. W ramach przedsięwzięcia odbyło się 12 spektakli

Fot. Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace


