
 

 

  

 
 

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU I SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH W SPRAWIE OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY  

I MIASTA ŻUROMIN NA LATA 2017-2023 

 

W dniu 10 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin poinformowała o możliwości 

udziału w spotkaniu konsultacyjnym Interesariuszy rewitalizacji, które odbyło się 26 lipca 

2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3 w sali konferencyjnej 

(pok. nr 36) o godzinie 16.30. 

Spotkanie składało się z trzech części: 

1. W pierwszej części przedstawiono prezentację, w trakcie której omówione zostały 

podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji i przedstawione cele rewitalizacji.  

2. W drugiej części odbyła się debata na temat zjawisk kryzysowych występujących na 

terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz przyczyn ich występowania.  

3. W trzeciej części rozdysponowano wśród zgromadzonych ankiety w celu pozyskania 

opinii na temat aktualnych potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy  

i Miasta Żuromin.  

W spotkaniu udział wzięło 27 osób. W trakcie dyskusji wskazane zostały zjawiska kryzysowe 

występujące na terenie Gminy. Jako pierwszy i główny problem przedstawiono konflikt 

społeczny spowodowany dużą koncentracją ferm kurzych, których funkcjonowanie powoduje 

degradację środowiska przyrodniczego. Działalność ta wiąże się z emisją szkodliwych 

związków do powietrza, utrudnia codzienne życie lokalnej społeczności. Ponadto powstające 

fermy blokują rozwój Gminy i utrudniają rozwój innych dziedzin gospodarczych,  

w tym turystyki. W trakcie dyskusji Pani Sekretarz „Stowarzyszenia Na Pograniczu” wskazała 

na wycofywanie się nowych inwestorów z terenu Gminy w związku z fetorem unoszącym się 

w sąsiedztwie ferm. Problem dużej ekspansji i koncentracji ferm dotyczy większości 

miejscowości wiejskich, w szczególności: Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowa i Poniatowo. 

Rozwiązaniem powyższego konfliktu, zdaniem Pani Sekretarz Stowarzyszenia byłyby 

regulacje prawne nakazujące stosowanie biofiltrów przez właścicieli ferm. Wspomnianą 

ekspansję powtrzymać mogłoby również przyjęcie lokalnego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Istotne są kwestie związane z monitorowaniem, prowadzeniem badań  

i analiz stopnia zanieczyszczeń, ale także edukacji i informowania o występującym 

zagrożeniu dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Wskazano na potrzebę zorganizowania 

konferencji naukowej lub panelu dyskusyjnego z inwestorami i profesorami na temat skutków 

emisji powodowanych przez działalność ferm oraz możliwości ograniczania tej emisji – 



 

 

  

stosowanie rozwiązań technologicznych zmniejszających ryzyko zanieczyszczeń, m.in. 

poprzez stosowanie specjalnych filtrów. 

Miejscowością, w której występują negatywne zjawiska, zdaniem zgromadzonych 

mieszkańców, jest wieś Brudnice. Jest to również obszar charakteryzujący się wysokim 

potencjałem rozwoju, głównie rozwoju sfery rekreacyjnej z możliwością poprawy dostępu do 

miejsc integracji społecznej i oferty spędzania wolnego czasu. Znajduje się tu akwen wodny  

z gminną plażą, która wymaga zagospodarowania. Na terenie Gminy brakuje kąpieliska,  

a budowa basenu ze względu na wysokie koszty utrzymania nie jest możliwa. 

Zagospodarowanie jedynej w Gminie plaży umożliwi poprawę nie tylko przestrzeni 

publicznej, ale przede wszystkim przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnej społeczności, 

głównie dzieci i młodzieży, niwelując problem wykluczenia społecznego. Problemem jest 

również brak poszanowania wspólnej przestrzeni i jej zaśmiecanie. Rozwiązaniem tej 

kwestii, na którą wskazali mieszkańcy, jest przede wszystkim edukowanie najmłodszych  

i organizowanie warsztatów ekologicznych. W miejscowości Brudnice występuje także 

problem bezrobocia wśród kobiet, które próbują wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka.   

Wśród problemów obszarów wiejskich wymieniono brak dostępu do infrastruktury kulturalnej, 

zły stan techniczny świetlic wiejskich oraz brak ogrzewania, co uniemożliwia korzystanie  

z obiektów zimą, w wielu miejscowościach wiejskich brakuje w ogóle świetlic. Mieszkańcy 

wskazali na niewystarczającą ofertę edukacyjną i kulturalną w porównaniu z Miastem 

Żuromin. Przykładem jest Dąbrowo, gdzie nie ma obiektu, w którym mogłyby być 

prowadzone dodatkowe zajęcia/warsztaty dla dzieci i młodzieży. Poza chodnikami  

i dostępem do bieżącej wody brak jest infrastruktury technicznej, która zachęciłaby do 

rozwoju mieszkalnictwa w tej części Gminy. Problemem jest również odpływ ludzi młodych 

do większych miast. 

W miejscowości Poniatowo występuje możliwość zagospodarowania parku, który mógłby 

pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Znajduje się tu również zabytkowy kościół  

i kapliczka, które wymagają remontu. Wśród zgłoszonych przez mieszkańców obszarów 

wiejskich wskazano również na potrzeby infrastrukturalne w miejscowości Rzężawy (brak 

drogi prowadzącej do Domu Ludowego, zły stan obiektu, w którym może rozwijać się 

działalności społeczna i kulturowa).   

W przypadku Miasta Żuromin mieszkańcy wskazali jako problemowe następujące obszary: 

 ul. Zamojskiego, gdzie mieszkają wielodzietne rodziny, a brakuje miejsc dla dzieci  

i młodzieży takich, jak place zabaw czy siłownie zewnętrzne; 

 ul. Szkolna i ul. Wyzwolenia zamieszkałe przez dużą liczbę osób starszych, gdzie 

brakuje chodników, oświetlenia, ulice te charakteryzują się niskim poziomem 



 

 

  

bezpieczeństwa, odnotowuje się tu także wiele przypadków uzależnień od 

narkotyków i aktów przestępczych. Rozwiązaniem występujących na tym obszarze 

negatywnych zjawisk byłoby prowadzenie kampanii antynarkotykowej, ale także 

założenie monitoringu i montaż oświetlenia; 

 ul. Licealna, gdzie brakuje chodnika prowadzącego do szkoły;  

 stadion miejski z lat 70., który wymaga modernizacji.   

W ramach rozdysponowanej wśród uczestników spotkania ankiety zadano mieszkańcom 

następujące pytania:  

 Które obszary Gminy według Pana/Pani charakteryzują się największą kumulacją 

problemów społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych  

i kulturowych?  

 Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za największy na 

wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny 

pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy? 

 Które z problemów sfery  infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za 

najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem 

powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy? 

 Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym 

powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, 

aby zwalczyć te problemy? 

 Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na 

wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny 

pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy? 

Część ankiet została wypełniona w trakcie spotkania, większość niewypełnionych ankiet 

mieszkańcy zatrzymali w celu zachęcenia do udzielenia odpowiedzi również osoby ze 

swoich rodzin i najbliższego otoczenia.  

 


