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Budżet Obywatelski 2023

Zwycięski projekt
Spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna “Szan-
sa” wygrała w III edycji Budże-
tu Obywatelskiego Mazowsza. 
Projekt złożony przez Spółdziel-
nię zakłada promowanie idei 
ekonomii społecznej w Żuro-
minie. Zadanie będzie polegać 
na zaproszeniu do Żuromina 
Podmiotów Ekonomii Społecz-
nej działających na Mazowszu. 
Ma to na celu integrację pod-
miotów ekonomii społecznej z 
terenów Mazowsza. Podczas 
tego wydarzenia, wspominane 

podmioty, będą miały okazje wy-
miany doświadczeń, podzielenia 
się zdobytą wiedzą, oraz dadzą 
przykład innym jak wykorzystać 
zasoby ekonomii społecznej 
w celu tworzenia miejsc pracy. 
Na realizację zadania “Szansa” 
otrzyma 65 000 zł. 
7 lipca odbyła się gala finałowa 
BO Mazowsza, w której wzięli 
udział członkowie żuromińskiej 
Spółdzielni.

Ewa Jabłońska

Żuromiński mini dworzec
W lipcu zakończyła się budowa 
mini dworca w Żurominie. Gmi-
na Żuromin na budowę mini 
dworca otrzymała dofinansowa-

nie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych w wysokości 
400 tys. zł. Koszt budowy to 890 
tys. zł.

Żuromin w
Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego powołana przez War-
mińsko – Mazurską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną rozpoczęła 
swoje działania w nowym skła-
dzie. Wśród jej członków jest 
również przedstawiciel Urzę-
du Gminy i Miasta Żuromin. 
Głównym celem Rady Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego jest 
“wyznaczanie kierunków rozwo-
ju gospodarczego regionu i po-
prawa otoczenia biznesu”. Rada 
może przedstawiać władzom 
gmin lub powiatów rekomenda-
cje działań, które mogą przyczy-

nić się do zwiększenia atrakcyj-
ności inwestycyjnej danej gminy 
lub powiatu. 20 września odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie 
Rady, podczas którego człon-
kowie otrzymali akty powołania. 
Wybrano także przewodniczą-
cego, wiceprzewodniczącego 
i sekretarza Rady. Zostali nimi 
kolejno: Krzysztof Kamiński Pre-
zes Zarządu Alnea Sp. z o.o., 
Burmistrz Miasta Mława Sławo-
mir Kowalewski, Ewa Jabłońska 
reprezentująca Urząd Gminy 
i Miasta w Żurominie.

EJ

Szkolenia
dla kół gospodyń wiejskich

Urząd Gminy i Miasta Żuro-
min wspólnie Mazowieckim 
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Ciechanowie zor-
ganizowali cykl szkoleń dla kół 
gospodyń wiejskich i stowarzy-
szeń. Każde ze spotkań doty-

czyło innych zagadnień związa-
nych z funkcjonowaniem KGW. 
Wśród nich znalazły się takie 
zagadnienia jak sieciowanie i i 
współpraca kół gospodyń wiej-
skich i stowarzyszeń.Fot. Pierwsze posiedzenie rady

1. Monitoring w Parku przy ulicy Lidzbarskiej w Żurominie
2. Dni Żuromina 2023
3. Żuromin Łączy Pokolenia – DJ Night
4. Zielony Zakątek
5. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw
6. Pomoc dla czworonogów z Gminy Żuromin
7. Modernizacja skateparku w Żurominie
8. Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie
9. Zakup MELEXA – pojazdu 14 – osobowego

Trwa kolejna edycja Budżetu 
Obywatelskiego Gminy i Miasta 
Żuromin. Tym razem mieszkań-
cy zgłosili 10 zadań. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała 9 z 
nich. Głosowanie rozpoczęło się 
11 października. Każdy miesz-

kaniec gminy i Żuromina może 
oddać jeden głos. Do realizacji 
przyjęte zostaną te wybrane 
zadania, które uzyskały najwięk-
szą liczbę głosów, aż do wyczer-
pania środków przeznaczonych 
na Budżet Obywatelski.

Fot. Mini dworzec w Żurominie

Fot. „Szansa” na gali finałowej BO Mazowsza

Fot. Wspólne zdjęcie podczas szkolenia
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Fot. Park przy ul. Jana Pawła II

Mazowsze dla czystego powietrza 2022
Gmina i Miasto Żuromin realizuje 
zadanie „Zorganizowanie dwóch 
akcji informacyjno – edukacyj-
nych dotyczących ochrony po-
wietrza na terenie Gminy i Miasta 
Żuromin” w ramach programu 
„Mazowsze dla czystego powie-
trza 2022”. W ramach przedsię-
wzięcia zostało zagranych 10 
spektakli teatralnych dotyczących 
ochrony powietrza. Spektakle 
zostały zagrane w Żuromińskim 
Centrum Kultury na początku 
października. Publicznością były 

dzieci ze szkól i przedszkoli funk-
cjonujących na terenie naszej 
gminy i miasta.
Druga akcja zorganizowana  
w ramach programu to wyemito-
wanie spotu o treści nawiązującej 
do ekologicznych źródeł ogrze-
wania.
Zorganizowaliśmy także konkurs 
literacki dla mieszkańców naszej 
gminy i miasta w wieku od 7 lat. 
Zadaniem uczestników było napi-
sanie wiersza o tematyce związa-
nej z ochroną i wpływu powietrza 

a także jego jakości na wygląd 
miejsc znajdującej się na terenie 
naszej gminy. Do autorów trzech 
najlepszych wierszy w każdej 
kategorii trafią profesjonalne 
oczyszczacze powietrza. Nagro-
dami są również zestawy malar-
skie i las w butelce.
Zadanie pn. „Zorganizowanie 

dwóch akcji informacyjno -edu-
kacyjnych  dotyczących ochrony 
powietrza na terenie  Gminy  
i Miasta Żuromin współfinanso-
wano ze środków Samorządu  
Województwa Mazowieckiego

Ewa Jabłońska

Ścieżka edukacyjna przy ulicy Jana Pawła II
W parku przy ulicy Jana Pawła 
II w Żurominie powstała ścieżka 
edukacyjna „Las blisko nas”. Te-
ren ten już wcześniej został upo-
rządkowany. Nasadziliśmy tam 
drzewa, kwiaty i inne rośliny. Sta-
ło się ono tym samym idealnym 
miejscem do tego typu przedsię-
wzięcia. Ścieka zawiera tablice 
edukacyjne, „leśne tropy”, „leśne 
łamigłówki”, „ścieżkę zmysłów z 
poręczą”, „leśną skocznie”, ław-

ki, grę wyścig po wiedzę, wiaty i 
kosze na śmieci. Wszystko pre-
zentuje się wyjątkowo. Na terenie 
naszej gminy to jedyne tego typu 
miejsce
Ścieżka może być wykorzysty-
wana do celów rekreacyjnych 
i dydaktycznych. Teren ten jest 
ogólnodostępny dla mieszkań-
ców. Można się tam bawić, bie-
gać, uczyć ale także posiedzieć w 
cieniu drzew lub łapać promienie 

słońca siedząc na trawie. Wierzy-
my, że spodoba się mieszkań-
com a tym samym będzie często 
przez nich odwiedzane. 
Gmina i Miasto Żuromin otrzyma-
ła dotację na realizację zadania 

z zakresu edukacji ekologicz-
nej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. 

Ewa Jabłońska

Rozwój terenów zielonych w Żurominie
Żuromin się zmienia. Zmiany 
dotyczą również powstawania 
terenów zielonych na terenie 
miasta. Tego typu przedsięwzię-
cie realizowane jest na terenach 
przy ulicy Zielonej i przy ulicy 
Jana Pawła II. Tereny te zostały 
uporządkowane i już można z 
nich korzystać. Chcemy je jednak 
udoskonalać. Dlatego Gmina i 
Miasto Żuromin przystąpiła do re-
alizacji projektu „Rozwój terenów 
zielonych przy ulicy Jana Pawła 
II” , który otrzymał wsparcie finan-
sowe z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Adaptacji do Zmian Klimatu – 
Mazowsze dla klimatu 2022”. W 
ramach jego realizacji w obydwu 
parkach powstaną alejki spacero-

we utwardzone żwirem. W parku 
przy ulicy Zielonej gdzie obecnie 
znajduje się plac zabaw, siłownia 
plenerowa oraz boisko do gry w 
piłkę nożną, zostaną wykona-
ne nasadzenia naturalistyczne 
i luźne kompozycje roślinne. W 
efekcie 96,27% tego terenu i 
terenu przy ulicy Jana Pawła II 
stanowić będą tereny zielone. 
Utworzone tereny będą składały 
się również z obszarów ukształ-
towanych w sposób naturalny, 
zbliżony do dzikiego. Zachowali-
śmy istniejące cenne duże drze-
wa. Dzięki przyswajaniu wody w 
ramach procesów fizjologicznych 
i parowaniu wody z nadziemnych 
części roślin, finalna objętość 
wody znacznie się zmniejsza. 
Natomiast dzięki wykorzystaniu 

zdolności usuwania przez rośli-
ny zanieczyszczeń, zwiększa się 
jakość odprowadzanej wody. Re-
alizacja inwestycji doprowadzi do 
złagodzenia skutków zmian kli-

matu w zakresie podwyższonych 
temperatur, nasilonych opadów i 
okresów suszy.

Ewa Jabłońska

Fot. Wyścig po wiedze” – gra terenowa z elementami edukacji
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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.

Narodowe  Czytanie
Narodowe Czytanie 2022 - 3 
września 2022 r. Tegoroczną lek-
turą były „Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza - przełomowy 
zbiór poezji, który zapoczątkował 
w Polsce romantyzm. Narodowe 
Czytanie rozpoczęliśmy „Roman-
tycznością” w wykonaniu: Je-
rzego Rzymowskiego - starosty 
żuromińskiego, Haliny Jarzyn-
ki - wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Żurominie i Joanny 
Rakoczy - dyrektor P-MBP w 
Żurominie. Dziękujemy za udział 
wszystkim uczestnikom.

Wakacje w bibliotece
Od 11 do 15 lipca oraz od 8 do 12 
sierpnia 2022 odbyły się w naszej 
bibliotece wakacyjne zajęcia dla 
dzieci. Przeczytaliśmy książkę o 

Reksiu i jego przygodach, loso-
waliśmy pytania, rozwiązaliśmy 
sudoku, ułożyliśmy puzzle, szu-
kaliśmy wyrazów w wykreślance. 
Odwiedziliśmy Komendę Powia-
tową Policji i Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej 
w Żurominie oraz sklep zoolo-
giczny „Iguana”. Nie obyło się bez 
pięknych prac plastycznych i za-
bawy na dywanie interaktywnym. 
Gościliśmy także panią Annę 
Czaplejewicz z Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Żurominie, która przeprowadziła 
pogadankę na temat bezpieczeń-
stwa i zagrożeń w okresie letnim.

Noc Bibliotek
Zapraszamy na Noc Bibliotek dla 
dorosłych i dzieci. Noc Bibliotek to 
ogólnopolska akcja przekonująca 

do czytania poprzez promocję 
lokalnych bibliotek jako najbliż-
szych miejsc spotkań z kulturą, 
z różnorodnymi zasobami i bez-
płatną ofertą dla społeczności.

Konkurs czytelniczy
Zachęcamy uczniów z kl. VI i VII 
do udziału w konkursie czytelni-
czym „Czy znasz twórczość Mał-
gorzaty Musierowicz?” Konkurs 
obejmuje ogólne wiadomości o 
twórczości Małgorzaty Musiero-
wicz i szczegółowe wiadomości 
z książek autorki: Kłamczucha, 
Szósta Klepka, Kwiat Kalafiora, 
Ida sierpniowa, Opium w rosole. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 
października 2022 r.

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.

Głośne czytanie
29 września obchodzimy Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania, 
którego celem jest propagowa-
nie czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Z tej okazji odwiedziły-
śmy przedszkolaków ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żurominie. 
Najpierw dzieci wysłuchały frag-
mentu opowiadania Marii Ko-
nopnickiej „O Krasnoludkach i o 
Sierotce Marysi” oraz bajki „Trzy 
świnki” przeczytanej za pomocą 
Teatrzyku Kamishibai. Dziękuje-
my za miłe spotkanie.

Szkolenie dla seniorów
W ramach czwartej edycji Digital 
Festiwal 2022, która pod hasłem 
„Przygotuj się na więcej” trwa od 
1 października do 10 listopada, 
nasza biblioteka przygotowała 
na 3 listopada wykłady dla Klubu 
Seniora i Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Żurominie. Wykła-
dy będą wstępem do zajęć p.h. 
„Nowoczesny senior”. Pozwolą 
seniorom przygotować się na 
cyfrową przyszłość i wykorzy-
stać możliwości oferowane przez 
nowe technologie. Cyfrowe umie-
jętności to więcej bezpieczeń-
stwa, rozrywki i ekologicznych 
rozwiązań.

Spotkanie autorskie z Joanną Jax
9 listopada 2022 r. zapraszamy 
na spotkanie autorskie ze znaną 
autorką kilku sag: „Saga von Bec-
ków”, „Zemsta i przebaczenie”, 
„Zanim nadejdzie jutro”, „Prawda 
zapisana w popiołach”, „Drugi 
brzeg” i „Duchy minionych lat”. 
Wstęp bezpłatny.

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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Sklep z facetami
W Żuromińskim Centrum Kul-
tury w sobotę 1 października 
odbył się spektakl komediowy 
pt „Sklep z facetami” Publicz-
ność świetnie się bawiła pod-
czas spektaklu. O czym był 
ten spektakl? Gdy Marzena 
świętuje trzydzieste dziewiąte 
urodziny jej wieloletni partner 
oświadcza, że odchodzi. Świat 

Marzeny ległby w gruzach, ale 
natychmiast otrzymuje ona 
wsparcie swojej młodszej 
siostry. Danka, przebojowa 
studentka jest na bieżąco z 
romantycznymi relacjami i wie 
co robić by się dobrze bawić. 
Zabiera Marzenę do „sklepu 
z facetami”. Życie Marzeny 
zmienia się diametralnie. Wo-
kół niej pojawiają się coraz 

bardziej interesujący męż-
czyźni. Czy w wieku lat niemal 
czterdziestu da się zacząć 
życie od nowa? Czy Krzysz-
tof wróci? A może Marzena 
odnajdzie nową upragnioną 
miłość? Jesteś ciekaw co się 
zmieniło w ludzkiej mental-
ności od czasów ekranizacji 
„Czterdziestolatka” Jerzego 
Gruzy?

Nagrody i wyróżnienia dla se-
niorów
W październiku żuromiński 
Klub Seniora brał udział w 
XXVI Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Klubów Seniora 
Północnego Mazowsza „Być i 
czuć się potrzebnym” w Bieżu-
niu. Nasi seniorzy mieli okazję 
wykazać się swoimi zdolno-
ściami kulinarnymi, rękodzie-
łem i występem artystycznym. 
Nagrody w kategorii kulinaria 
trafiły do: Zofii Rynkowskiej, 
Marianny Żulewskiej oraz 
Ireny Milewskiej. Nagroda za 
rękodzieło trafiła do Henryka 

Rynkowskiego i Mieczysławy 
Bilickiej. Były również wyróż-
nienia za rękodzieło, które 
otrzymali :Irena Malinowska, 
Bożena Wierzbicka, Jóżefa 
Borowska i Teresa Biesalska.

Noc grozy
Żuromińskie Centrum Kultury 
zaprasza miłośników horro-
rów na Noc Grozy, w tym roku 
oferujemy aż 3 horrory dla 
fanów gatunku. Pierwszy film 
Jeepers Creepers: Reborn 
Drugi film Dziedzictwo. Here-
ditary  Trzeci film Egzorcyzmy 
siostry Ann 
Bilety można już nabywać na 
stronie sprzedażowej ŻCK

Żuromińskie Centrum Kultury
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Odbiór azbestu
We wrześniu zakończyliśmy od-
biór materiałów zawierających 
azbest od mieszkańców naszej 
gminy i miasta. W tym roku ode-
braliśmy azbest od 96 osób, któ-
re złożyły odpowiednie wnioski 
do 27 kwietnia tego roku. Łączny 
koszt zadania to 81 606,95 zł, z 
czego 35 000 zł to dotacja z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Nabór wniosków 
o odbiór azbestu trwa. Wystar-
czy odpowiedzi wniosek złożyć 

w sekretariacie Urzędu Gminy i 
Miasta Żuromin.

EJ

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów

Przypominamy, że w Brudnicach 
funkcjonuje Punkt Selektywne-
go Zbierania Odpadów. Są tam 
przyjmowane odpady wytworzo-
ne i przywiezione przez miesz-
kańców z naszej gminy i miasta. 
Ważne, żeby były one zebrane 
w sposób selektywny. Przyjmo-
wane są bezpłatnie. W PSZOK 
przyjmowane są następujące 
rodzaje odpadów: papier, me-
tale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wieloma-

teriałowe, odpady niebezpieczne 
stanowiące odpady komunalne, 
przeterminowane leki i chemika-
lia, zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektroniczny i 
elektryczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady budowlane w ilości 500 
kg na gospodarstwo domowe.
Punkt jest czynny we wtorki i śro-
dy w godzinach 8:00 - 11:00 oraz 
w soboty w godz. 9:00 - 13:00

Inwestycje w sołectwach
W ramach “Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2022” zostały zreali-
zowane inwestycje w 5 sołec-
twach. W Rozwozinie została 
zamontowana altana oraz został 
doposażony plac zabaw. Wspar-
cie finansowe na tę inwestycję 
wyniosło 10 000 zł. Całkowity 
koszt to ok. 20 000 zł. Natomiast 
we Wiadrowie został zakupiony 

i zamontowany element placu 
zabaw. Dofinansowanie wynio-
sło również 10 000 zł a całkowity 
koszt to ok 22 000zł. W Wólce 
Kliczewskiej, Sadowie i Cierpigo-
rzu w ramach programu zostało 
zmodernizowane oświetlenie. 
Dofinansowanie tych inwestycji 
wynosi po 10 000 zł, koszt całko-
wity zadań to 20 000zł.

Łazienki dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku Urzędu 
Gminy i Miasta Żuromin zostały 
wyremontowane łazienki. Re-
mont miał na celu przede wszyst-
kim dostosowanie ich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W celu 
zapewnienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym do Urzędu 
zakupiliśmy również schodołaz. 
Remont oraz zakup schodołazu 
zrefundowano ze środków   

PEFRON pochodzących z pro-
gramu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III obszaru B  
w wysokości 8 730,40 zł.

Piknik ekologiczny w parku
Na początku października 
zorganizowaliśmy piknik eko-
logiczny w parku przy ulicy 
Jana Pawła II w Żurominie. 
Podczas pikniku dzieci przy-
gotowywały domki dla owa-
dów. Ponad to uczestnicy two-
rzyli plakaty propagujące eko 
zachowanie oraz malowały 
bawełniane torby ekologiczne. 
Były stanowiska eksperckie, 
które przybliżyły mieszkańcom 
świat lasu, najpopularniejsze 
gatunki zwierząt żyjących w 
polskich lasach i ciekawostki 
ich dotyczące. Mówiono o po-
prawnym zachowaniu w lesie 
i zagrożeniach wynikających 

z działalności człowieka. Pik-
nik sprawił dużą przyjemność 
szczególnie dzieciom, które 
aktywnie w nim uczestniczyły. 
Świat zwierząt i przyrody stał 
się im bliższy. Na organizacje 
pikniku ekologicznego Gmina i 
Miasto Żuromin otrzymała do-
tację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.

Ewa Jabłońska

Fot. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
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Profilaktyka
Spowiedź alkoholiczki.

Kobiety piją w samotności, w nagrodę, nie upijają się… zawsze wierzą, że nie mają problemu
Spowiedź alkoholiczki zaczyna 
się zawsze podobnie… W nagro-
dę, za trudny dzień. Bo zdołałam 
ogarnąć dzieci, skończyć w pracy 
projekt i jeszcze znaleźć czas na 
zrobienie pysznej obiadokola-
cji. Nic wielkiego – lampka wina 
wypita w fotelu, z podkulonymi 
nogami, pod kocem. Jakiś film 
dla rozprężenia. Brrrr, nie lubię 
jesieni. To wstawanie, jak jest 
coraz ciemniej, zamiast jaśniej, 
ubieranie się, uciekanie do auta 
przed deszczem, nawet spacer 
z psem przestaje być przyjem-
nością. Dzień się skraca, a czło-
wiek coraz bardziej się spieszy. 
Ta chwila wieczorem, kiedy mo-
głam się zatrzymać, o niczym 
nie myśleć. I to rozgrzewające od 
środka wino, które sprawiało, że 
świat stawał się bardziej znośny. 
Pamiętam rozmowę z przyjaciół-
ką o tym, kiedy zaczyna się uza-
leżnienie od alkoholu. Wtedy, gdy 
pijesz codziennie? Ja nie piłam 
codziennie, co drugi dzień, może 
pięć razy w tygodniu. Przecież 
nie musiałam, jak nie chciałam, 
nie piłam. Zawsze na imprezach, 
to ja byłam kierowcą, a że po po-
wrocie do domu robiłam sobie 
drinka? W końcu też mi się coś 
należało.
Takie picie trwa latami. Codzien-
nie, co drugi dzień. Lampka wina, 
dwie, trzy. Czasami drink, jak 
napięcie w ciągu dnia było zbyt 
duże i trudno było się odprężyć. 
Bywało whisky, bo przecież mąż 
tak zachwalał, to posmakuję, co 
mi szkodzi. Czasami zasypiałam 
w fotelu, budziłam się w środku 
nocy dopijając resztki ze szklanki 
i szłam spać. Mąż dużo praco-
wał, wyjeżdżał, często byłam z 
dziećmi sama w domu. Kiedy on 
się pojawiał, zawsze była okazja, 
żeby wspólnie wypić drinka, w 
końcu jesteśmy razem, chcemy 
spędzić miło wieczór. Poza tym 
jesteśmy dorośli, nie przesadzaj-
my, że alkohol to jakiś problem.

Spowiedź alkoholiczki
Na terapię trafiłam sześć lat póź-
niej. Sześć lat picia, o którym nikt 
nie miał pojęcia. Może niektórzy 
się domyślali, ale przecież nie 
zwrócą mi uwagi, bo kobiecie 
nie wypada pić, poza tym kto 
widział mnie pijaną? Na wszyst-
kich towarzyskich czy rodzinnych 
spotkaniach nie piłam – bo dzieci 
trzeba odwieźć, bo autem wrócić, 
bo do pracy na następny dzień. A 
później, kiedy nikt nie widział, w 
zaciszu własnego domu wypija-
łam nie lampkę, ale butelkę wina, 
czasami budziłam się w nocy i 
robiłam sobie drinka, żeby móc 
jeszcze zasnąć.

Bo alkohol to nagroda – za do-
bry dzień, za fajne rzeczy, ale też 
pocieszyciel, gdy jest ci smutno, 
gdy czujesz się samotna, gdy 
masz wrażenie w długi jesienny 
wieczór, że twoje życie nie wyglą-
da tak, jakbyś chciała. Myślałam 
o tym, że zamknęłam się w sche-
macie czterech ścian na kredyt, 
rodziny 2+2, męża robiącego ka-
rierę i mnie samej radzącej sobie 
z korporacyjnym życiem. A prze-
cież nie tak to wszystko miało wy-
glądać, przecież nigdy nie chcia-
łam żyć tak jak inni, moje życie 
miało być wyjątkowe, a dla mnie 
nie było. Zastanawiałam się, 
gdzie popełniłam błąd i wszystkie 
swoje żale i pretensje do świata 
topiłam w alkoholu. Pozwalał mi 
zasnąć. Czasami napięcie było 
tak duże, że już w pracy marzy-
łam o odrobinie alkoholu, myśla-
łam, co kupię w sklepie, kiedy się 
napiję, żeby poczuć ulgę, poczuć, 
jak odchodzi niepokój, lęk, stres.
Nic się nie działo, przecież się nie 
upijałam. Dzieci szły spać, przy-
pilnowane, najedzone, szczęśli-
we i wtedy następował mój czas. 
Bywało, że poganiałam dzieciaki, 
szybciej je wysyłałam do łóżka, 
kazałam bez fochów zjadać ko-
lację, myć zęby i się kłaść. Cel 
był jeden – napić się. Napić się 
tak, żeby dzieci nie widziały. Bu-
telki wyrzucałam rano, nim one 
wstały, dopóki jeszcze to kontro-
lowałam. Tak, bo alkoholik mówi, 
że kontroluje swoje picie, że pije 
jak wszyscy. Moje koleżanki piły, 
przyjaciółki, każda w domu za-
wsze miała butelkę wina na spe-
cjalną okazję, jak ja. Poza tym kto 
to jest alkoholik – alkoholik to ten, 
co leży oszczany i zarzygany w 
trawie i nie wie o bożym świecie. 
Ja wiedziałam wszystko. O któ-
rej dzieci zaczynają lekcje, jakie 
mają zajęcia po nich, co trzeba 
kupić do domu, kiedy mąż wraca.
Czasami zostawałam w domu – 
idealna praca zdalna. Jak już roz-
wiozłam dzieci, w domu robiłam 
sobie drinka, takiego malutkiego, 
słabego, żeby lepiej się pracowa-
ło. Pijana jeździłam po dzieci, roz-
woziłam. Przed wyjściem z domu 
brałam prysznic. Makijaż. Ciuchy. 
Nikt by się nie poznał, że jeszcze 
chwilę temu spałam na kanapie.
Zaczęłam zawalać pracę, nie 
wyrabiałam się, trudno było mi 
się skoncentrować i spiąć. Kiedy 
spadało na mnie kolejne zadanie, 
myślałam o tym, co wypiję wie-
czorem. Poszłam na zwolnienie, 
dostałam od znajomego psychia-
try. Tłumaczyłam mężowi, że je-
stem przemęczona, że stres mnie 
niszczy, że jak nie odpocznę, to 
się rozsypię. Mówiłam, że muszę 

przemyśleć swoje życie, że może 
czas na zmianę pracy, na otwar-
cie czego własnego. Martwił się o 
mnie, ale co mógł zrobić na od-
ległość. Wtedy właściwie bywał w 
domu tylko na weekendy.
Budziłam się z bólem głowy, z 
kacem, który myślałam, że mnie 
zabije. Dzieci jeździły taksówką 
do szkoły albo zabierali je sąsie-
dzi, koledzy z klasy. Miałam już 
zaprzyjaźnionego taksówkarza, 
który brał mniej za stałe kursy, a 
jeszcze po drodze kupował mi 
wino, whisky. Mówiłam mu, że ko-
lację wyjątkową dla męża szykuję 
i do potrawy potrzebne.
Dzieci znalazły mnie rano w ła-
zience śpiącą na kafelkach. Nie 
mogły dobudzić. Zadzwoniły do 
ojca, do mojej matki. Wszyscy się 
zjechali, pytali, czy wszystko do-
brze, czy coś się dzieje, że może 
na badania powinnam iść. Mama 
omiotła wzrokiem mieszkanie. 
Wiedziała wszystko od razu.
Mąż był zaskoczony, przecież w 
weekendy niczego nie zauważał, 
dzieci nic nie mówiły… To były 
te dni, kiedy się starałam, kiedy 
stawałam na nogi, kiedy sprzą-
tałam mieszkanie, gotowałam 
obiad i nie piłam. Ale tylko czeka-
łam, kiedy wyjedzie, wściekałam, 
gdy okazywało się, że zostaje 
do poniedziałku, a nie niedzieli 
wieczorem. Czasami celowo wy-
woływałam kłótnie, żeby wyjść z 
domu i móc się napić. Albo, żeby 
on wyszedł. Wtedy otwarte wino 
zawsze było usprawiedliwione.
Sześć lat. Najpierw terapia, w 
której uparcie twierdziłam, że 

nie mam problemu, że w każdej 
chwili mogę przestać. Mówiłam, 
że do głupiej terapeutki chodzić 
nie będę. Ale coś mnie ciągnęło. 
W te dni byłam trzeźwa. Zapropo-
nowała ośrodek. Osiem tygodni 
z pijakami? Ja? Jak trzeba pić, 
żeby trafić do ośrodka? Przecież 
ja nie byłam taka jak oni! By-
łam. Jak Kryśka, jak Monika, jak 
Agnieszka, Edyta. Każda z inną 
historią, każda alkoholiczka, dla 
której życie kręciło się wokół. al-
koholu i tego, kiedy znowu będę 
mogła się napić.
Kobiety piją w samotności, ko-
biety piją w nagrodę, kobiety się 
nie upijają, kobietom się wyda-
je, że jak ogarniają mieszkanie 
i dzieci, to nie mają z alkoholem 
problemu. Kobietom nie wypada 
pić. Kobiety się wstydzą, rzadko 
przyznają do problemu, a tak jak 
każdy potrzebują pomocy.
Nie piję pięć lat. Nauczyłam so-
bie radzić bez alkoholu, kiedy nie 
mogę zasnąć idę na długi, szybki 
spacer, na basen. Szukam al-
ternatywy dla ukojenia napięcia, 
innej niż alkohol. Dzisiaj się nie 
napiję. Tego jestem pewna.
Piszę, bo chciałabym, żeby każ-
da kobieta wiedziała, że zasługu-
je na pomoc, że zwrócenie się po 
nią nie jest niczym złym i że alko-
hol może zniszczyć życie, nawet 
jeśli wypijasz trzy lampki wina 
dziennie. Na początek.

źródło:
https://ohme.pl/lifestyle/spowi-
edz-alkoholiczki-kobiety-pija-w-
samotnosci-w-nagrode-nie-upijaja-
sie/

Jesień
Gdy po lecie warunki klimatyczne się zmienią,
Jest Jesień! Wiecie, co się dzieje jesienią?
Kolorowe Liście z drzewa opadają
Swymi kolorami, też Nas zachwycają

Czy to Wszystko? Otóż nie!
Jesienną porą więcej dzieje się.
Jesień ma  w Sobie, „magiczne moce”
Bywają także jesienne owoce

Kasztany, żołędzie, jarzębina;
Niektóre z nich się często wspomina,
Bo lubią plątać się z wydarzeniami,
O których dlugie lata pamiętamy

Jesienią też, często deszcze padają
Jednych wręcz złoszczą. Innych roztkliwiają
A każde deszczowe poruszenie,
Sprawia że, czujemy w naszych sercach drżenie

Jest ono, jak gdyby zadatkiem rozmaitości
I Naszej przenikliwej ludzkości
Gdzie jesień udowadnia, że warto w niej żyć
I że w niej dużo się dzieje, choć są tacy iż myślą że nic.

Jarosław Szczepański
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Wakacje z Orlikiem

Zgodnie już z wieloletnią tra-
dycją, w czasie wakacji żuro-
miński Orlik przygotował dla 
dzieci i młodzieży wakacyjne 
spotkania i wyjazdy. W tym 

roku był spływ kajakowy Wkrą, 
wyjazdy do parków rozrywki, 
wspólne grillowanie, rajd ro-
werowy, wyjazdy na basen, 
gokarty, paintball. Działo się.

W sierpniu odbyły się Młodzie-
żowe Dni Miasta pod hasłem 
„Żuromin łączy pokolenia”. Dzia-
ło się! Były koncerty naszych 
lokalnych artystów, występy 
zespołów disco polo, konkur-
sy, atrakcje dla najmłodszych 
mieszkańców. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyła się 
wieczorna część imprezy. Kiedy 
to hala targowa została wypeł-
niona publicznością niemalże w 
całości. Organizatorami imprezy 
był Urząd Gminy i Miasta Żuro-
min oraz Żuromińskie Centrum 

Kultury ale inicjatywa jej orga-
nizacji należy do młodych ludzi. 
Krystian Kucharski i Radosław 
Suwiński mieli pomysł i chęci, 
żeby taka impreza odbyła się w 
Żurominie. Złożyli wniosek do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
i Miasta Żuromin, postarali się 
żeby zdobył głosy mieszkańców 
niezbędne do jego realizacji. 
Udało się. Potem napracowali 
się, żeby to wszystko “ogarnąć”.

Ewa Jabłońska

Żuromin łączy 
pokolenia

Punkty wydawania tabletek jodku potasu (PWTJP) na  
terenie gminy i miasta Żuromin

1. Przychodnia lekarska “PANACEUM” w Żurominie  
09-300 Żuromin ul. Wiatraczna 19

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego  
09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 12

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie im. Kornela Makuszyńskiego 
09-300 Żuromin ul. Wiatraczna 16

4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie   
09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 12

5. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie   
09-300 Żuromin ul. Licealna 1

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie 
09-300 Żuromin ul. Olszewska 9/11

7. Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie   
09-300 Żuromin plac Józefa Piłsudskiego 27

8. Szkoła Podstawowa w Będzyminie   
Będzymin ul. Głowna 36, 09-300 Żuromin

9. Szkoła Podstawowa w Chamsku   
Chamsk ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin

10. Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym   
Kliczewo Duże ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin

11. Szkoła Podstawowa w Poniatowie    
Poniatowo ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin

12. Szkoła Podstawowa w Raczynach    
Raczyny ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin

Zgodnie z decyzją Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, do gmin trafiły tablet-
ki jodku potasu, które w razie 
wystąpienia zagrożenia radia-
cyjnego, będą przekazywane 
mieszkańcom. Gmina i Miasto 
Żuromin także została zaopa-
trzona w odpowiednią ilość 
tabletek z jodkiem potasu. Są 
one przygotowane do dystry-
bucji w razie konieczności. Zo-

stanie wtedy uruchomionych 
12 punktów, w których tabletki 
będą wydawane mieszkań-
com. Przyjęty plan ma charak-
ter działania prewencyjnego. 
Tabletki będą wydawane bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania. Każdy Mieszkaniec 
otrzyma niezbędną liczbę ta-
bletek jodku potasu, zgodnie z 
potrzebami uwzględniającymi 
również członków rodziny.

Tabletki jodku potasu w Żurominie

Fot. Wieczorna część imprezy cieszyła się największą popularnością Fot. Muzyka trafiła w gust młodzieży

Fot. Wakacyjne spotkania z Orlikiem

Fot. Dużym zainteresowaniem cieszył się rajd rowerowy

Fot. Występ chóru nauczycielskiego „Sonata”


