
INFORMATORpasymski

K W A R T A L N I K

Informacje z życia miasta i gminy www.pasym.pl/informator

pasymski

Nr 2 (STYCZEŃ - MARZEC 2017)

Spis treści:

Słowo od Burmistrza� � � � � � � � � � � � � � � �str� 2
Inwestycje ekologiczne � � � � � � � � � � � � �str� 3
Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną 
na terenie miasta� � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 3
Wycinasz drzewa ? � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 3
Co z budynkiem po byłym Kinie ?  � � � �str� 4
Rozbudowa drogi Pasym - Grzegrzólki  �str� 4
Inwestujemy w bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 4
Zgkim Sp. z o.o  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 5
MGOPS w Pasymiu  � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 6
Przygarnij mnie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 6
Srebrny SuperSołtys 2017 � � � � � � � � � � �str� 6
MOK w Pasymiu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 7
Przedszkole w Pasymiu � � � � � � � � � � � � �str� 8
SP w tylkowie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �str� 9
Dzielnicowy informuje � � � � � � � � � � � � str� 10
Pismo Wojewody  � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 10
SP w Gromie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 11
ZS w Pasymiu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � str� 11
Poznaj swojego radnego � � � � � � � � � � str� 12
Nie wypalaj, nie zabijaj  � � � � � � � � � � � str� 12

POZNAJ 
SWOJEGO RADNEGO

Edyta 
Adamczyk
-radna z pasją

Nauczyłam się działać społecz-
nie we Wspólnocie Mieszkaniowej 
przy ulicy Kętrzyńskiego 4 w Pa-
symiu, gdzie od siedmiu lat pełnię 
funkcję przewodniczącej.  W trak-
cie mojej pracy doprowadziłam do 
remontu bloku, odbudowy chod-
nika i zadbania o otoczenie wo-
kół budynku. Od dwóch lat pełnię 
też funkcję radnej Rady Miejskiej 
w Pasymiu. Zostałam wybrana                          
z okręgu obejmującego ulice: 
Kętrzyńskiego, 1 Maja i Warszaw-
ską. Na sesjach staram się głosować 
tak, żeby to służyło dobru wspól-
nemu. Jeżeli składane propozycje 
uchwał są rozsądne i nie łamią mo-
jego sumienia, to je wspieram.                                    
                                         Więcej  str. 12

Raduj się ziemio !
Wesel się człowieku wyzwolony !

Grzech jest przeszłością,
Choroba zdrowiem,

Lęk uśmiechem,
Wątpliwość zaufaniem
A śmierci już nie ma.

… Bo Chrystus Zmartwychwstał !

Radości i pokoju płynących ze zdrojów

ZMARTWYCHWSTANIA

   Życzą

        Proboszcz Parafii                                                          Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Pasymiu                          Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu
       /-/ ks. Piotr Jagiełka                                                 /-/  ks. Witold Twardzik
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Już po raz drugi przekazujemy w Państwa ręce nasz Informator 
Pasymski. Mam nadzieję, że informacje jakie Państwu przekazujemy 
uzupełniają Państwa wiedzę o tym, co dzieje się w naszym 
Mieście i Gminie. A dzieje się bardzo dużo dobrego, ale też trochę 
sytuacji trudnych i stawiających przed nami nowe wyzwania.

Pisząc te słowa myślę o budynku po byłym kinie Perkoz, którego 
dach spłonął w nocy z dnia 21 na 22 marca. Około 00.40 obudził 
mnie telefon Romka Małkiewicza z informacją, że płonie kino. 
Pierwszym uczuciem jakie do mnie przyszło był ogromny żal. 
Po drodze widziałem ogromną łunę nad Pasymiem rozświetlającą 
nocne niebo. Na miejscu były już jednostki straży pożarnej zawodowej           
i ochotniczej. Nasi strażacy przybyli na ratunek z OSP w Pasymiu, 
OSP w Jurgach i dzielnie walczyli, żeby szkody były jak najmniejsze. 
Pożar udało się dość szybko opanować, tak że nie rozprzestrzenił się 
na cały budynek kina i sąsiednie budynki. Praktycznie doszczętnie 
spłonął jednak cały dach budynku i uszkodzeniu uległ drewniany 
strop ostatniej kondygnacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Po ugaszeniu pożaru przyszedł moment na refleksję i zastanowienie 
się co dalej, jak ogarnąć sytuację i nie dopuścić do utraty środków 
unijnych. To tragiczne zdarzenie miało miejsce dosłownie na tydzień 
przed terminem złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego 
o dofinansowanie przebudowy budynku. Taki dziwny zbieg 
okoliczności. No cóż, z faktami się nie dyskutuje tylko trzeba się                     
z nimi zmierzyć.  Rano po pożarze zebrał się w Urzędzie Miasta                    
i Gminy zespół osób, których pierwszym zadaniem było szczegółowe 
przeanalizowanie sytuacji i podjęcie decyzji o tym co i jak robimy dalej. 
Budynek kina był ubezpieczony, tak więc natychmiast szkoda została 
zgłoszona do ubezpieczyciela. Już w pierwszym dniu po pożarze 
na miejscu był Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiadomiony 
został również Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na wstępne 
oględziny został wezwany inżynier projektant branży konstrukcyjnej.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii postanowiliśmy tylko 
o jeden miesiąc opóźnić termin złożenia wniosku, chociaż konieczne 
jest dokonanie zmian w dokumentacji technicznej budynku                             
w zakresie objętym pożarem. Trzeba wykonać opinię techniczną 
budynku, zaprojektować nową więźbę dachową i nowy strop nad 
ostatnią kondygnacją. Z Urzędem Marszałkowskim dopełniliśmy 
wszelkich formalności związanych z niezamierzonym, miesięcznym 
opóźnieniem. Wszyscy nam współczuli i starali się szczerze pomóc.

Jestem przekonany, że w terminie przeprowadzimy inwestycję 
przebudowy kina i oddamy budynek do użytkowania tak, żeby służył 
wielu pokoleniom Pasymian. Inne projekty, w ramach programu 
Sieci Miast Cittaslow, przebiegają bez zakłóceń. Zgodnie z planem 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy budynku MOK, 
w którym powstanie Centrum Wspierania Rodziny. Również 
zgodnie z planem przebiegają prace związane z przebudową 
rynku staromiejskiego w Pasymiu. Obecnie jesteśmy na etapie 
wykonywania dokumentacji technicznej przebudowy rynku. 

Dla silnego, dobrze zmotywowanego zespołu ludzi, a taki 
tworzymy w naszym Urzędzie, nie ma rzeczy niemożliwych. Ta 
sytuacja kryzysowa, w której się znaleźliśmy pokazała, jak ważne 
jest wzajemne zaufanie i wsparcie w trudnych sytuacjach. Wspólnie 
działając, wspierając się wzajemnie możemy dużo więcej osiągnąć. 
I to jest ta bezcenna lekcja jaką, po raz kolejny, dało nam życie.

Serdecznie dziękuję  przede wszystkim tym, którzy nieśli 
bezpośrednia pomoc w trakcie pożaru– wszystkim jednostkom 
straży pożarnej zawodowej i ochotniczej. Zespołowi pracowników 
z Urzędu Miasta i Gminy Pasym zaangażowanym w szybkie 
opanowania sytuacji od strony formalno-prawnej, Panu Staroście 
Jarosławowi Matłachowi i Panu Naczelnikowi Krzysztofowi Żyłce 
za pomoc i radę, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
Panu Andrzejowi Górce za szybką interwencję. Dziękuję również 
serdecznie pracownikom Urzędu Marszałkowskiego – Pani Wice 
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Dorocie Kopeć, 
Pani Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Katarzynie Zalewskiej-
Pakulnickiej i Panu Tomaszowi Łukaszewskiemu Podinspektorowi 
z Departamentu Polityki Regionalnej za pomoc i wskazanie 
rozwiązań i wyjścia z tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.                                       

Burmistrz Miasta Pasym      

Burmistrz Cezary Łachmański 
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasym 

URZĄD MIASTA I GMINY  
W PASYMIU

 12-130 Pasym, ul. Rynek 8
Tel.: 89 621 20 11, 89 621 28 64, 89 621 28 65

Fax 89 621 20 10
E-mail: umig@pasym.pl

www.pasym.pl
nr konta bankowego:  

Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Pasymiu
86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

(podatki, opłaty)

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30- 17:00
Piątek 7:30-14:00

Godziny przyjęć Burmistrza:
w każdy poniedziałek 9:00 - 14:00

Godziny przyjęć Przewodniczącej 
Rady Miejskiej:

w każdy wtorek 11:00 - 13:00

I N F O R M A C J E
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Gmina Pasym przygotowuje się do zło-
żenia wniosku o dofinansowanie inwestycji 
polegającej na „Montażu instalacji fotowol-
taicznej na obiektach użyteczności publicz-
nej na terenie gminy Pasym”. Obiekty, które 
zostaną ujęte we wniosku to m.in. stacje 
uzdatniania wody w miejscowości Tylko-
wo, Grom i Pasym, Zespół Szkół w Pasymiu 
oraz Szkoła Podstawowa w Tylkowie.

Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany 
do dofinansowania inwestycja zostanie zre-
alizowana przy 85% wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia 
i Mazury 2014-2020, działania 4.1. „Wspie-
ranie wytwarzania  i dystrybucji energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

Zleciliśmy także wykonanie dokumen-
tacji technicznej na wykonanie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), którego budowa planowa jest 
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Pa-
symiu. 

Na realizację obowiązku wynikającego    
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, gmina Pasym zamierza ubiegać 
się o 85% dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO Warmia i Ma-
zury 2014-2020, działania 5.1. „Gospodar-
ka odpadowa”. 

Co to jest PSZOK? To zorganizowane 
miejsce przeznaczone do tymczasowego 
pozostawiania odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny. Obowią-
zek utworzenia takiego miejsca na terenie 
gminy wynika z cytowanej wyżej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Każdy mieszkaniec gminy Pasym 
będzie mógł tam pozostawić m.in. nastę-
pujące rodzaje odpadów komunalnych: 
przeterminowane leki i chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone, odpady budowlane i roz-
biórkowe stanowiące odpady komunalne,   
a także posegregowany papier, plastik, me-
tal  i szkło. Teren będzie ogrodzony, oświe-
tlony i monitorowany.

Inwestycje ekologiczne w gminie Pasym

Rozwijamy infrastrukturę 
rekreacyjną na terenie miasta 

Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyj-
na w Pasymiu to wyposażony rok temu 
placu zabaw przy Przedszkolu – nowoczesny, 
ciekawy i co najważniejsze bezpieczny obiekt. 

Na terenie osiedli mieszkalnych istnieją 
co prawda „szczątki” placów zabaw (przy ul. 
Górnej i ul. Burskiego), ale w chwili obecnej 
wymagają one natychmiastowej naprawy. Już 
wiemy, że jeszcze w tym roku powstanie 
nowy plac zabaw przy ul. Burskiego. Obiekt 
zostanie zrealizowany z 95% dofinansowa-
niem z funduszy unijnych. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku został 
ogrodzony teren działki zlokalizowanej przy 
ul. Warmińskiej, pozyskanej nieodpłatnie od 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Olszty-

nie, z przeznaczeniem na plac zabaw.                
W najbliższej przyszłości, ku uciesze naj-
młodszych mieszkańców osiedla, znajdą się 
tam pierwsze zabawki. 

Gmina Pasym jako nieliczna w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim nie ma ogólno-
dostępnego boiska wielofunkcyjnego typu 
„Orlik”. Obiekty te pełnią bardzo ważną rolę 
w rozwoju sprawności fizycznej dzieci                        
i młodzieży. 

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Pa-
symiu nie mają możliwości uczestniczenia 
w zajęciach wychowania f izycznego                              
na świeżym powietrzu ze względu na brak 
odpowiedniej infrastruktury. Postanowili-
śmy wybudować nowe boiska. Jeszcze                        
w ubiegłym roku zostało zlecone wykonanie 
dokumentacji technicznej dwóch obiektów, 

które powstaną tuż za salą sportową przy 
Zespole Szkół w Pasymiu. Pierwszy z nich, 
to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25m 
x 40m, natomiast drugi to boisko do gry                   
w piłkę nożną o wymiarach 30m x 62m.                   
W projekcie przewidziano także budowę 
oświetlenia, piłkochwytów, ogrodzenia oraz 
przebudowę trybun. Będzie to nowoczesny, 
ogólnodostępny kompleks rekreacyjny i co 
najważniejsze bardzo wyczekiwany przez 
mieszkańców naszej gminy. Intensywnie 
poszukiwaliśmy dofinansowania projektu. 
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, które uruchomiło Program 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, 
w ramach którego możemy pozyskać 33% 
kosztów realizacji inwestycji. Czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursu.

WYCINASZ DRZEWA? 
– SPRAWDŹ CZY NIE 

ŁAMIESZ PRZEPISÓW
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy                 
o lasach, która wprowadziła zmiany                                   
w systemie przepisów regulujących usuwanie 
drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiąz-
ku uzyskania decyzji zezwalającej na usunię-
cie, opłat za usuwanie i kar za nielegalną 
wycinkę.

Obecnie zezwolenie na usunięcie drzew               
i krzewów nie jest wymagane w przypadku 
gdy rosną na nieruchomościach stanowią-
cych własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele  niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
nie jest wymagane również w przypadku 
usuwania drzew i krzewów na cele przywró-
cenia gruntów nieużytkowych do użytkowa-
nia rolniczego. Wyjątkiem od zasady stano-
wią drzew i krzewy rosnące na terenach 
objętych obszarem chronionego krajobrazu, 
na których zakazuje się likwidowania i nisz-
czenia zadrzewień śródpolnych, przydroż-
nych i nadwodnych, jeżeli działania te nie 
wynika z potrzeb ochrony przeciwpowodzio-
wej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. Drzewa i krzewy rosną-
ce na terenach objętych ochroną konserwa-
torską wymaga zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Przypominamy, że znaczna część gminy 
Pasym położona jest na Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego, 
Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej i Obszarze Specjal-
nej Ochrony Ptaków i ich Siedlisk Natura 
2000. Przed dokonaniem wycinki upewnij 
się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, 
czy wycięcie drzewa jest możliwe. Telefon 
kontaktowy: (89) 621 20 11, wew. 34.

Opracowanie UMiG w Pasymiu



4 KWARTALNIK – INFORMATOR PASYMSKI NR 2 (STYCZEŃ-MARZEC 2017)

Inwestujemy w bezpieczeństwo             
naszych mieszkańców

Oświetlenie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwa osób 
poruszających się po drogach. Dlatego tak wielki nacisk kła-
dziemy na to, aby realizować jak najwięcej inwestycji, które 
podniosa poziom bezpieczeństwa i poprawią komfort życia 
mieszkańców naszej gminy. 

Po wybudowaniu oświetlenia dróg gminnych we wsi                 
Krzywonoga oraz Rusek Wielki, a także przy ul. Jerzego Bur-
skiego w Pasymiu, przyszedł czas na kolejne inwestycje.

Jesteśmy  w trakcie realizacji następujących przedsięwzięć:
„Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga”                 
- odcinek długości ok. 200 m (4 słupy z oprawami) przy drodze 
gminnej prowadzącej do budynków oznaczonych numerami 
6a, 33. Został już wyłoniony wykonawca usługi. Jest to firma 
pn. Usługi Elektryczne Marcin Dębek z Ruska Wielkiego. 
Realizacja inwestycji nastąpi do dnia 12.05.2017 r. „Rozbudo-
wa oświetlenia ul. Słonecznej w Pasymiu” - obecnie opraco-
wywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. „Rozbudowa 
oświetlenia we wsi Grom” - odcinek długości ok. 80 m                  
(2 słupy z oprawami) przy drodze gminnej prowadzących do 
budynków oznaczonych numerami 4 i 5. Jesteśmy w trakcie 
wyłaniania wykonawcy.

W związku z pożarem dachu budynku po byłym kinie 
„Perkoz” w Pasymiu, który miał miejsce w nocy z 21 na 22 
marca 2017 r. chciałbym poinformować, że plany dotyczące 
przebudowy, modernizacji obiektu i utworzenia w nim 
Centrum Aktywizacji Społecznej – Siedziby Klubu Integracji 
Społecznej nie uległy zmianie. Przesunie się tylko nieznacznie 
w czasie ich realizacja ze względu na konieczność wykonania 
korekty dokumentacji technicznej. 

Budynek był ubezpieczony. Zgłoszenie szkody nastąpiło 
niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. 

Po dokonaniu niezbędnych ekspertyz, mających 
na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i oceny stanu 
technicznego budynku, zostanie on zabezpieczony 
przed działaniem warunków atmosferycznych. 

Po zrealizowaniu inwestycji z pomocą środków 
pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach uczestnictwa 
w Sieci Miast Cittaslow Polska budynek wróci do dawnej 
świetności. 
                                                   Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

Co dalej z budynkiem po byłym kinie „Perkoz”?

W dniu 8 marca 2017 roku gmina Pasym przy współpracy 
z powiatem szczycieńskim rozpoczęła realizację inwestycji pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzu-
ty na odcinku od miasta Pasym do miejscowości Grzegrzółki 
(w granicach administracyjnych gminy Pasym). 

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec tego roku. 

Przypominamy, że gmina Pasym złożyła wniosek o dofi-
nansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020        
i w dniu 25 sierpnia 2016 roku Burmistrz Cezary Łachmański 
i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji. 

Przy wartości całej inwestycji w wysokości 3444463 zł             
brutto, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 
2 191711,81 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

W dniu 10 marca br. Burmistrz Cezary Łachmański spotkał 
się z  Wicestarostą Powiatu Marcinem Nowocińskim. Na spo-
tkaniu tym, poza ustaleniem ostatnich szczegółów wspólnej 
inwestycji drogowej, rozmawiano także na temat poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych położonych w Pasy-
miu. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców ustalono, 
że już wkrótce na ul. Pocztowej (przy Ośrodku Zdrowia) oraz 
na ul. Dworcowej (przy Przedszkolu) pojawią się progi zwal-
niające. Inwestycja ta niewątpliwie wpłynie na poprawę                  
bezpieczeństwa na ulicach, z których często korzystają samo-
chody ciężarowe.

Rozpoczynamy rozbudowę drogi Pasym-Grzegrzółki!

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu
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Spółka Eko Pasym Sp. z o.o

 w działaniu!
Z dniem 1 stycznia 2017 roku zbieraniem 

odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
z terenu gminy Pasym zajęła się powołana 
do tego celu spółka komunalna Eko Pasym 
Sp. z o.o.  Właścicielem Spółki Eko Pasym 
jest w 100 % Gmina Pasym. Obecnie Spółka 
zatrudnia 6 osób, w tym na pełny etat                          
4 osoby.

Do pełnienia funkcji prezesa Spółki został 
powołany Ireneusz Rosik. Spółka ma siedzi-
bę w budynku drugiej, pasymskiej Spółki 
komunalnej ZGKiM Pasym Sp.z o.o. 

Spółka Eko Pasym wprowadziła dodat-
kowo worki na popiół, które można pobrać 
w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 22B       
w Pasymiu lub w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pasym pok. Nr 35. Worki z popiołem odbie-
rane będą w tym samym terminie jak odpa-
dy segregowane.

W ofercie Spółki Eko Pasym jest również 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, gdzie 
oprócz standardowo wyznaczonego terminu 
w harmonogramie odbioru odpadów, miesz-
kańcy gminy Pasym będą mogli w innym, 
dogodnym dla siebie terminie, dostarczyć je 
na bazę Spółki.  W przypadku braku swoje-
go środka transportu można zlecić usługę 
dowozu Spółce Eko Pasym.

Już wkrótce w Pasymiu powstanie 
kolejny plac zabaw! Tym razem 

przy ul. Jerzego Burskiego

W miejscu istniejącej dziś infrastruktury 
rekreacyjnej, która wymaga natychmiastowej 
naprawy, oprócz placu zabaw powstanie 
także boisko do gry w piłkę nożną oraz stre-
fa integracji i aktywizacji społecznej.

Gmina Pasym, z dużą pomocą Ludowego 
Klubu Sportowego LKS „Błękitni” Pasym, 
złożyła wniosek o powierzenie grantu                        
w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenie „Południowa Warmia” na realiza-
cję ww. inwestycji. Nasz wniosek zajął trzecie 
miejsce na liście rankingowej co jest równo-
znaczne z zakwalifikowaniem się do uzyska-
nia dofinansowania. 

Koszt inwestycji to 50 000 zł, w tym kwo-
ta dofinansowania 47 499, 97 zł, co stanowi 
95% kosztów realizacji zadania.

Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze 
w tym roku!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym półka Sp. z o.o.  została zare-
jestrowana w dniu 30 listopada 2015r. w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587563. Spółka ZGKiM Pasym Sp. 
z o.o powstała z przekształcenia zakładu budżetowego. Spółka jest w 100 % własnością 
Gminy Pasym. Pierwszym prezesem Spółki został Ireneusz Rosik. Obecnie Spółka zatrud-
nia 30 osób w tym na umowę o pracę  23 osoby, 7 osób na umowę zlecnie.

 
Spółka została powołana przede wszystkim do wykonywania zadań własnych Gminy 

Pasym o charakterze użyteczności publicznej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. , poz. 43 ze zm.), oraz 
dodatkowo do wykonywania zadań będących poza sferą użyteczności publicznej w szero-
ko rozumianym obszarze niezaspokojonych potrzeb mieszkańców naszej gminy. 

Produkcja wody w naszej gminie odbywa się w trzech stacjach uzdatniania wody (SUW): 
całkowicie zautomatyzowany jest proces technologiczny w SUW Pasym oraz obsługa pół-
automatyczna w SUW Grom i SUW Tylkowo. Długość sieci wodociągowej na terenie 
gminy Pasym będącej w eksploatacji wynosi około 100 km. W najbliższym czasie plano-
wane  jest przeprowadzenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Gromie i Tylkowie. 

Oczyszczalnia ścieków w Pasymiu została zbudowana w 1997 roku. Ścieki komunalne 
z terenu miasta trafiają do oczyszczalni kanalizacją sanitarną przez cztery przepompownie. 
Pozostałe ścieki z bezodpływowych zbiorników (szamb) dowożone są samochodami ase-
nizacyjnymi. Długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji wynosi około 20km.                   
W najbliższym czasie planowana jest gruntowna przebudowa oczyszczalni ścieków. Obec-
nie trwają prace projektowe.  

W zakresie usług Spółki ZGKiM Pasym Sp. z o.o świadczonych na rzecz Gminy Pasym 
znajduje się:
- wywóz nieczystości płynnych,
- budowa sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- dostawa energii cieplnej z lokalnych kotłowni,
- utrzymanie czystości ulic, placów, chodników,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, 
- zarządzanie cmentarzem komunalnym, 
- wynajmem mieszkań i lokali komunalnych,
- prace remontowo – budowlane.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym sp. z o.o. w ramach zadania  
związanego z gminnym budownictwem mieszkaniowym,  rozpoczął  nowy projekt pt. „Nasz 
Dom Pasym (NDP)”, którego celem jest budowa domu wielorodzinnego, w systemie suk-
cesywnego wykupu. Budowa pierwszego budynku NDP rozpocznie się niebawem. Na 
ukończeniu jest dokumentacja techniczna. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwole-
nia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Spółka ZGKiM Pasym Sp. z  o.o – informacje ogólne i oferta usług

Pilnie poszukujemy pracownika!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o. poszuku-

je pracownika – kierowcy z kategorią C prawa jazdy oraz z kursem na przewóz 
rzeczy. Preferujemy kandydatów z dobrą znajomością terenu gminy Pasym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 6212168 w. 2 lub 
w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 22 B w Pasymiu.

Opracowanie ZGKiM Sp . z o.o w Pasymiu
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W roku 2016 ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej skorzystało ogółem 336 rodzin tj. 986 osób. W ubiegłym 
orku kalendarzowym udzielono pomocy o 10 % mniejszej liczbie 
osób w stosunku do roku 2015. To dobry znak.

Nasz MGOPS realizuje europejski program FEAD-wsparcia 
żywnościowego najuboższej ludności  UE. W ramach programu 
FEAD otrzymaliśmy w 2016r. 14 ton 426 kg. żywności. Programem 
FEAD objętych jest 700 osób. W roku bieżącym, w styczniu, rozdy-
sponowaliśmy 8,5 tony żywności i 4 tony jabłek. W marcu plano-
wana jest dostawa ok. 11 ton żywności

Realizujemy również zadania wynikające z ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. W roku ubiegłym 11 rodzin wielodzietnych złożyło 
wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Od 1 kwietnia 2016 r. MGOPS realizuje zadania określone                        
w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  ( 500+), 
które w całości finansowane są z budżetu państwa. Wydatki ubie-
głoroczne na świadczenia wychowawcze wyniosły 2 885 457,0 zł. 
Rozruch i początkowe miesiące realizacji programu rządowego 
przebiegły sprawnie. Srodki na wypłatę świadczeń spływały na czas 
i w wysokości w pełni zabezpieczającej potrzeby. Z   programu 500+  
korzysta  624 dzieci z 403 rodzin -w tym 291 rodzin pobiera świad-
czenie na pierwsze dziecko (dane za rok 2016).

Obecnie praca socjalna realizowana jest przez 4 pracowników 
socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych. W roku ubiegłym, 
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie,  reali-
zowany był w ośrodku pomocy  Program Aktywizacja i Intrgracja 
(PAI) w którym uczestniczyło 10 osób. Odbyła się tylko jedna 
edycja programu. W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia 
asystent rodziny we współpracy z pracownikami socjalnymi zaini-

cjowali akcję obdarowania 66 dzieci prezentami gwiazdkowymi ich 
marzeń. W ramach akcji osoby w strojach Mikołaja odwiedziły 24 
rodziny wytypowane wspólnie przez  asystenta rodziny i pracowni-
ków socjalnych i wręczyły dzieciom paczki. Dzieci obdarowały 
organizatorów akcji radosnym uśmiechem, który rozpromienił 
mroźny dzień.

Z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowana jest dzia-
łalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnio-
nych i ich rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla 
ofiar przemocy w rodzinie. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 
uzależnionych i ich rodzin jest czynny w każdą środę w godzinach 
od 14 do 16.  Drugi punkt konsultacyjny przyjmuje interesantów             
w każdy poniedziałek w godzinach 10-14. Oba punkty konsultacyj-
ne funkcjonują w Miejskim Ośrodku Kultury. Na potrzeby działal-
ności tych punktów zatrudniony jest prawnik, który przyjmuje raz 
w tygodniu przez jedną godzinę (w każdą środę od godz.12-13).                    
W każdą środę, po godzinie 16 spotyka się grupa wsparcia Al-Anon.

Usługi opiekuńcze realizowane są na terenie gminy Pasym przez 
7 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie i jedną zatrudnioną 
na stały etat. W ostatnich latach znacznie wzrosła, i utrzymuje się 
nadal tendencja wzrostowa, liczba osób potrzebujących wsparcia                
w formie usług opiekuńczych. 

Od początku bieżącego roku w MGOPS w Pasymiu można sko-
rzystać z porady psychologa, który przyjmuje w co drugą środę                 
w godzinach od 8 do 13. Aby skorzystać z pomocy psychologa 
należy wcześniej się zapisać. 

Zawsze jesteśmy gotowi nieść Państwu pomoc i wsparcie!

MGOPS – zawsze gotowy nieść pomoc naszym mieszkańcom 

Przygarnij mnie…
Więcej informacji o warunkach adopcji psów uzyskają Państwo

w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, pokój nr 14, tel. kontaktowy: 
(89) 621 20 11, wew. 34

Karol Śledziewski z tytułem Srebrny 
SuperSołtys 2017 powiatu szczycieńskiego

Sołtys, który zabiega o potrzebne we wsi inwestycje, pomaga         
w rozwiązywaniu problemów lokalnych, inicjuje przedsięwzięcia 
kulturalne – to prawdziwy skarb. Takich właśnie sołtysów typowa-
li czytelnicy Gazety Olsztyńskiej w ogłoszonym przez tę gazetę 
plebiscycie dla cenionych, lubianych, szanowanych i zaradnych 
gospodarzy sołectw. 

Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że jeden z sołtysów naszej gmi-
ny otrzymał tytuł Srebrnego SuperSołtysa 2017 powiatu szczycień-
skiego. Został nim Karol Śledziewski – sołtys z Gromu. 

W uroczystej gali wręczenia laureatom statuetek, która miała 
miejsce w dniu 17 marca 2017 roku w Olsztynie, wyróżnionemu 
sołtysowi z terenu gminy Pasym towarzyszył Burmistrz Cezary 
Łachmański. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

FIONA

MAX

Opracowanie MGOPS w Pasymiu
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Z przyjemnością informujemy, że od                    
1 marca 2017 roku funkcję dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Pasymiu objęła  
Danuta Choroszewska-Clausen zatrudniona 
dotychczas na stanowisku starszego instruk-
tora plastyki. Wcześniej pracowała 12 lat                  
w Domu Kultury w Szczytnie na takim                
samym stanowisku.  Z Pasymiem związana  
jest od 2009 roku. „Pasym wciąż inspiruje 
mnie twórczo   i mam nadzieję, że  przełoży 
się to na efekt pracy Ośrodka. Będę starała 
się wywiązać jak najlepiej ze swoich obo-

wiązków. W zarządzanym przeze mnie  
Ośrodku Kultury dzieją się i nadal będą 
działy się ciekawe rzeczy, oczywiście                            
na miarę naszych możliwości finansowych. 
Ofertę kulturalną kształtujemy w oparciu               
o konsultacje społeczne i potrzeby różnych 
środowisk. Nie tylko upowszechniamy kul-
turę ale również tworzymy warunki do 
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 
Jesteśmy otwarci do wsparcia działań  orga-
nizowanych w celach charytatywnych. Dba-
my o bieżącą informację internetową oraz 

materiały reklamowe   w postaci plakatów, 
karnetów i ulotek. Zachęcam wszystkich do 
współpracy w tworzeniu kultury i pielęgno-
waniu lokalnych i nie tylko, tradycji. Miło 
mi również poinformować, że 15 lutego 
rozpoczęła u nas staż absolwentka kulturo-
znawstwa UJ Aleksandra Karpińska na sta-
nowisku animatora kultury. Z jej ofertą 
działań będzie można się zapoznać nieba-
wem na naszej stronie internetowej (teraz 
jest w przebudowie)”.

Zmiana kadrowa w Miejskim Ośrodku Kultury

Hip Hop, Funky, 
Cramp, Breakdance...

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu 
co tydzień pod czujnym okiem Lidii Wano-
wicz odbywają się zajęcia taneczne, na któ-
rych młodzi tancerze mogą nauczyć się              
takich stylów tańca, jak hip-hop, funky, 
cramp i breakdance.

Grupa ponad dwudziestu osób w wieku 
od 4 do 13 lat spotyka się w każdą sobotę, by 
wspólnie uczyć się choreografii do utworów 
takich artystów jak Rihanna, Pitbull, Sean 
Paul czy Black Eyed Peas. Młodzi tancerze     
z pasją, energią i zaangażowaniem biorą 
udział w zajęciach i aktywnie je tworzą. 
Głównym celem, obok szlifowania umiejęt-
ności tanecznych, jest przede wszystkim 
dobra zabawa. Wszystkich chętnych                           
do spróbowania swoich sił w tańcu zapra-
szamy! Dołączcie do zgranego zespołu                    
w Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, 
w każdą sobotę o godzinie 10:30.

Prowadząca zajęcia Lidia Wanowicz jest 
instruktorem tańca i fitnessu. Organizuje 
maratony „Fitnessowy Zawrót Głowy” oraz 
prowadzi zajęcia fitness dla seniorów. Anga-
żuje się także w działalność charytatywną. 
Pracuje w wielu ośrodkach i klubach, dbając 
o kondycję fizyczną osób w różnym wieku.

Wiosna 2017 w Miejskim Ośrodku Kultury
W minioną sobotę, 18 marca, młodzi i starsi widzowie zgromadzeni w sali kominkowej 

MOK, mogli powitać Wiosnę, uczestnicząc w spektaklu pt  „Przedwiośnie” na podstawie 
książki Grzegorza Kasdepke „Kacper z szuflady”. Na przedstawienie złożyły się dwie etiudy: 
„Kalosze” i „Marzanna”. Pierwsza  z nich opowiadała o wyścigach w błocie, w których 
zwyciężyły oczywiście kalosze. Druga ukazywała dramatyczne zmagania Marzanny, która 
za pomocą przemyślnego fortelu, uniknęła utopienia w odmętach Kalwy. Całość zakończy-
ła się piosenką w aranżacji Pawła Salamuchy. 

W przedstawieniu udział wzięły:
Klaudia Kowalewska z IB Gimnazjum w Pasymiu,
Roksana Olszewska z 5A SP w Pasymiu,
Amelia Olszewska z 3B SP w Pasymiu,
Sara Drozd z 5B SP w Pasymiu,
Paweł Salamucha w roli Taty,
Oraz Aleksandra Karpińska w roli Marzanny.

Publiczność mimo deszczowej aury nas nie zawiodła. Pamiętajcie kochani, że kultura 
nie może istnieć bez was, dlatego odwiedzajcie nas częściej. Wszystkich zainteresowanych 
warsztatami teatralnymi, prowadzonymi przez nową animatorkę Aleksandrę Karpińską, 
zapraszamy do siedziby MOK w piątkowe popołudnia o godz. 16.

Opracowanie i fot. MOK w Pasymiu
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W grudniu w każdej grupie odbyły się spotkania bożonarodze-
niowe, na których dzieci wystawiły Jasełka dla rodziców. 

W styczniu przedszkolaki ze starszej grupy ze swoim przedstawie-
niem wystąpiły przed zaproszonymi do przedszkola uczniami klasy 
I i II Szkoły Podstawowej w Pasymiu

Jasełka w przedszkolu

Dzień Babci i Dziadka 20-21.02
Dzień Babi i Dziadka jest ważną uroczystością, która na stałe 

wpisała się w repertuar imprez przedszkolnych. Bo  przecież „babcia 
i dziadek to nasze są skarby…” którzy czynią dzieciństwo naszych 
podopiecznych szczęśliwszym.

W podzięce za bezgraniczną miłość, dobroć  i cierpliwość malusz-
ki,  swoim kochanym dziadkom, zaprezentowały wzruszające piosen-
ki, wierszyki oraz taniec. Wdzięczne wnuczęta obdarowały swoich 
bliskich własnoręcznie wykonanymi prezentami- świeczniki z masy 
solnej w kształcie serca. Dopełnieniem uroczystego spotkania był 
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Uroczystość upły-
nęła w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej uśmiechu, radości  
i wzruszeń.

ZDROWY UŚMIECH
27.02.17. W tym dniu odwiedziły nas panie z Gabinetu Stoma-

tologicznego w Pasymiu. 
Dzieci z każdej grupy wiekowej z zainteresowaniem słuchały 

informacji o tym, jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia 
zębów oraz uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki. 

Dużą atrakcją było ubieranie stroju dentysty i odgrywanie 
scenek. Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki: pastę do 
zębów, naklejki „Plastusiowa Odznaka Zdrowego Uśmiechu” oraz 
materiały edukacyjne dla rodziców.

Opracowanie i fot. Przedszkole w Pasymiu
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Wycieczka, którą ostatnio odbyliśmy, nie wymagała dalekiej 
podróży, a była wyczekiwana przez wszystkich uczniów z klas IV-VI. 
Dlaczego? Przekonajcie się sami...

 Multicentrum
W oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć...
Celem naszej wyprawy były dwa miejsca: Multicentrum- nowo-

czesna biblioteka oraz Park Trampolin- wymarzone miejsce do 
zabawy i ćwiczeń. A oba- w niedalekim Olsztynie.

Najpierw odwiedziliśmy bibliotekę, gdzie dzieci mogły przy 
pomocy zaawansowanych programów komputerowych-stworzyć 
samodzielny i nowoczesny projekt. Uczniowie kreowali więc, ko-
rzystając z touchpad-ów i komputerowych penów, prace plastyczne, 
o różnorodnej tematyce i technice. Uczniowie pracowali w parach, 
a oto niektóre próbki ich dzieł:

Podczas zajęć w Multicentrum uczniowie projektowali również 
elektrownię wiatrową. Potrzebne im do tego były specjalne klocki 
(ponoć sprowadzone aż z Izraela), wzór i ...oczywiście zmysł prze-
strzenny. Powiedzenie: trochę techniki, a się gubię...- na pewno nie 

ma zastosowania do naszych uczniów. Świetnie sobie poradzili                    
z zadaniem. Proszę spojrzeć na zamieszczone zdjęcia:

Gdy już wiatrak był gotowy, po podłączeniu do komputera                        
i uruchomieniu odpowiedniego programu- zaczynał działać, jak ten 
,,prawdziwy”. 

Podczas kolejnych zajęć uczniowie bawili się w kompozytorów. 
I tutaj również dzieci korzystały z programów komputerowych, 
dzięki którym mogły utworzyć i edytować własną melodię. Praca 
przysporzyła uczniom wiele radości i zabawy.  

Dziękujemy pracownikom Multicentrum za zaproszenie i przy-
gotowanie ciekawych zajęć.

Drugim celem naszej wycieczki (dla niektórych- najbardziej 
wyczekiwanym )- był Park Trampolin. Zajęcia tutaj miały charakter 
zabawy, ale była to także ciekawa lekcja w-f-u, gdzie pod okiem 
instruktorów- uczniowie mogli ćwiczyć swoją skoczność, zwinność 
i siłę. Oto kilka fotek z miejsca zabawy:

Pełni wrażeń, zadowoleni i w dobrych humorach, po 5- godzinach 
nauki i zabawy- wróciliśmy do szkoły. 

Wycieczka SP Tylkowo do Multicentrum

Walentynki
4 lutego w naszej szkole obchodziliśmy święto Sw. Walentego 

zwane też potocznie „Walentynkami” albo świętem zakochanych.
Jak co roku funkcjonowała w naszej szkole poczta walentynkowa. 

Od kilku dni na korytarzu była ustawiona kolorowa skrzynka,                   
do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając              
w ten sposób swoje sympatie. Następnie walentynkowe pocztówki 
zostały odpowiednio posegregowane i rozdane wszystkim adresatom.

Na czwartej lekcji Samorząd Szkolny przygotował zabawy walen-
tynkowe. Najpierw przedstawiciel każdej klasy musiał szpilką    
przebić balon w którym znajdowała się karteczka z zadaniem.

Oczywiście zadanie trzeba było wykonać i się udało to każdemu 
uczestnikowi. Kolejną zabawą była popularna w naszej szkole 
„Randka w ciemno”.

Bal karnawałowy
9 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Młodsi ucznio-

wie bawili się w „swoim” budynku. Wszyscy uczestnicy balu ubrani 
byli w fantazyjne stroje, mieli niespożyte siły do zabawy oraz wyśmie-
nite humory: 

Bal rozpoczął się o godzinie 11.00. Wcześniej uczniowie raczyli się 
poczęstunkiem w swoich klasach. Na balu pojawiło się dużo wspa-
niałych strojów i fryzur. Były więc księżniczki, potwory,piłkarze, 
roboty itp. Tańczono do rytmu nowoczesnej, młodzieżowej muzyki, 
i wszystkim się bardzo podobało. W trakcie balu odbyły się również 
rożne konkursy i zabawy. Wspólna zabawa przysporzyła wiele rado-
ści naszym uczniom. Bal karnawałowy na długo pozostanie w naszej 
pamięci.  Opracowanie i fot. SP w Tylkowie
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Już wkrótce w Pasymiu zostanie
 wybudowany nowy Posterunek Policji!
 Gościem Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu, która odbyła 

się w dniu 31.03.2017 r., był podinspektor Tomasz Bzymek-
-nowy Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie. Komen-
dant Bzymek przyjechał do Pasymia z dobrą informacją. 
Została podjęta decyzja o budowie Posterunku Policji                       
w Pasymiu! Po zakończeniu formalności związanych                      
z przekazaniem gminnej działki, adaptacji projektu i uzy-
skaniu pozwolenia na budowę, rozpoczną się prace budow-
lane. Budowa powinna ruszyć już jesienią tego roku. Gmina 
Pasym zaproponowała lokalizację nowej inwestycji na 
działce gminnej przy ulicy Warszawskiej. Działka, na po-
trzeby inwestycji, zostanie przekazana nieodpłatnie. Komen-
dant poinformował, że już trwają procedury mające na celu 
zaadaptowanie istniejącego projektu budowlanego do wa-
runków lokalnych wynikających z planu miejscowego. 

Proponowana lokalizacja nieruchomości bardzo spodo-
bała się przedstawicielom Położenie blisko centrum miasta 
oraz w bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej 
to wręcz idelana lokalizacja dla Posterunku Policji.  

Tomasz Bzymek powiedział, że na nowym posterunku 
zatrudnionych będzie 8 policjantów, w tym 2 dzielnicowych. 
Policjanci będą patrolować także teren gminy Dźwierzuty, 
do czasu wybudowania tam budynku Posterunku. Cieszymy 
się bardzo z tej decyzji. Bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców  i ich mienia jest najważniejsze!

Dzielnicowy informuje…
Dzielnicowi szczycieńskiej komendy od 1 sierpnia 2016 

r. prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych 
planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służ-
bowych. 

Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania reali-
zowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność 
współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone 
zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych 
podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem 
oraz  z bieżącej analizy zagrożeń.

Dzielnicowy - mł. asp. Artur Magnuszewski - na terenie 
miasta i Gminy Pasym przeprowadza działania prioryte-
towe związane z problematyką spożywania alkoholu                        
w miejscach zabronionych oraz zakłócania porządku 
publicznego w godzinach popołudniowych i wieczornych 
przy ul. Rynek i ul. Tadeusza Kościuszki w Pasymiu,                      
w szczególności w okolicach sklepów znajdujących się               
w tym rejonie.

Telefon kontaktowy do dzielnicowego  mł. asp. Artura 
Magnuszewskiego - 606 926 083.
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1. 15  stycznia 2017 roku odbył się 25 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Celem tegorocznej orkiestry było zebra-
nie pieniędzy na ratowanie życia na oddzia-
łach pediatrycznych oraz zapewnienie 
godnej opieki seniorom. Wydarzenie                          
to miało miejsce w Zespole Szkół w Pasymiu. 
Około godziny 15:30 rozpoczął się program 
artystyczny naszej szkoły. Na początku wy-
stępowała czwarta klasa, która w przebra-
niach zaśpiewała piosenkę „Gore gwiazda 
Jezusowi’’. Następnie wystąpiła klasa szósta. 
Zaśpiewała piosenkę „Chrystus się narodził”. 
Piąta klasa wraz z szóstą zagrała kolędę 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Druga klasa 
zaprezentowała „Marsz Radeckiego”.                         
Po gromkich brawach, każdy z przedstawi-

cieli szkoły w Gromie zjadł słodkie ciastko. 
Wkrótce po tym wróciliśmy autobusem do 
szkoły.

2. 20 stycznia 2017r.  odbył się w naszej 
szkole BAL KARNAWAŁOWY.

3. W lutym odbyły się dwa konkursy 
promujące czytelnictwo:

• Konkurs czytelniczy „ŻYCIE TO NAJ-
BARDZIEJ ZDUMIEWAJĄCA BAJKA” - 
baśnie H. Ch. Andersena,  dla uczniów klas 
IV-VI

Wyniki:   
I miejsce - Zuzanna Szyszkowska
II miejsce - Artur Kwiatkowski
III miejsce - Oliwier Licki
Wyróżnienie - Maciej Rużczyński
• Konkurs plastyczny „MOJA ULUBIO-

NA POSTAĆ BAJKOWA” dla dzieci                               
z klas I-III 

Wyniki: 
I miejsce - Aleksandra Szyszkowska,  

Nikola Agaczewska,  Dominik Banul
 II miejsce - Oliwia Skiba
III miejsce - Martyna Lubowiedzka
Wyróżnienia:
 Zuzanna Korniluk,  Mateusz Janowski,  

Michał Zawalich,  Alicja Orzoł,  Daria Satu-
ła,  Natasza Korczakowska

4. Teatrzyk w szkole – „Internetowe pu-
łapki” – 7.03.2017r.

Więcej informacji na naszej nowej stronie 
internetowej: www.spgrom.edupage.org

Co słychać w szkole w Gromie?

Odpoczywamy i bawimy się jak w domu - ZS w Pasymiu
Celem działalności świetlicy szkolnej jest 

zapewnienie wszystkim uczniom opieki 
przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym 
otoczeniu oraz stworzenie warunków                      
do nauki, zabawy, wypoczynku i relaksu. 
Chcemy być świetlicą przyjazną dziecku, 
dlatego też staramy się stworzyć każdemu 
dziecku warunki do rozwijania indywidual-
nych zamiłowań plastycznych, naukowych, 
czytelniczych, teatralnych i sportowych.                 
W atmosferze życzliwości i zainteresowania, 
współpracy i zrozumienia uczniowie mogą 
zarazić się nową pasją, polubić naukę,                          
a nawet nawiązać przyjaźnie na całe życie. 

Zabawa jest obok nauki podstawową 
formą aktywności dzieci, dlatego też w naszej 
świetlicy pojawiła się strefa wypoczynku                 

z dużymi, miękkimi, geometrycznymi kloc-
kami. Stworzono w ten sposób wspaniałe 
miejsce do zabawy. Młodsze dzieci mają 
potrzebę wzmożonej aktywności ruchowej. 
Podczas zabaw konstrukcyjnych rozwijają 
swoje umiejętności motoryczne, kształtują 
wyobraźnię przestrzenną oraz uczą się zasad 
współdziałania w grupie rówieśniczej. Mięk-
kie pufy w różnych kolorach pobudzają 
zmysły, poprawiają samopoczucie, pozwala-
ją na odprężenie po ciężkim dniu. Jest to 
również miejsce do słuchania i oglądania 
bajek – alternatywa dla dzieci potrzebujących 
relaksu.

Staramy się tak dobierać zabawy i gry, aby 
wzbogacić wiadomości dzieci oraz ćwiczyć 
umiejętność logicznego myślenia, pamięć                

i wyobraźnię. Gry planszowe wdrażają do 
zasad uczciwego współzawodnictwa, a za-
bawki dydaktyczne stanowią bazę do zabaw 
tematycznych i pomoc w zajęciach relaksa-
cyjnych.

W świetlicy systematycznie odbywają                
się zajęcia przygotowujące dzieci do lekcji, 

z wykorzystaniem stanowisk komputero-
wych z dostępem do Internetu. Uczniowie 
mogą wyszukiwać potrzebne informacje, 
przeglądać edukacyjne strony internetowe, 
przygotowywać prezentacje multimedialne.

Nasza świetlica stała się miejscem bez-
piecznym, przyjaznym dzieciom i koloro-
wym, gdzie zapewnia się opiekę oraz łączy 
elementy zabawy i nauki.

                                                           

                                       Opracowanie i fot. 

Katarzyna Ewa Lewandowska ZS w Pasymiu

Opracowanie i fot. SP w Gromie

W poszukiwaniu inspiracji.
Współczesny świat stawia przed 

nami nowe wyzwania. Żyjemy                   
w społeczeństwie wręcz „zbombar-
dowanym” nieograniczonymi                 
zasobami informacji. W potoku 
informacji pojawia się wiele no-
wych pomysłów na ciekawą szkołę. 
Nie nudną, nie szarą, taką, w której 
uczniowie chętnie wychodzą                       

z inicjatywę  i propozycjami. Dla-
tego też, w poszukiwaniu pomy-
słów, grupa nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pa-
symiu  wybrała się w ferie zimowe 
do Szkoły Podstawowej nr 81                      
w Łodzi – placówki, która od 10 lat 
jest liderem Budzącej się Szkoły                              
w Polsce.
Opracowanie - Ela Dyrda ZS w Pasymiu
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Jeżeli mam wątpliwości to staram się pogłębić wiedze                
w danej dziedzinie. W latach  2015-2016 zaangażowałam 
się w działalność na rzecz upowszechnienia programu 
Aktywny Pasym. Pomagałam organizować imprezy 
wodne, rowerowe i wędkarskie. Lubię być aktywna. In-
teresuję się sprawami dotyczącymi całej gminy i wszyst-
kich mieszkańców, nie tylko mojego okręgu  wyborcze-
go. Z dużym zainteresowaniem poznaję problemy                             

i potrzeby mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy. 
Nie uciekam od odpowiedzialności, czuję się odpowiedzialna za podej-
mowane decyzje. Uważam, że najważniejsze co możemy zrobić dla naszych 
mieszkańców,  to stworzyć szansę, o ile to jest w naszej mocy, żeby mia-
sto i gmina Pasym były atrakcyjne do życia i osiedlania się  u nas na 
stałe. Jak mieszkańcy będę czuli się tu dobrze, to tym bardziej przyjadą 
turyści. Marzę o dostatniej i pięknej naszej Ziemi Pasymskiej. Z tych 
marzeń czerpię siły do działania. Mam ich dużo bo odbudowują je ciepłe 
słowa, jakie czasami słyszę od naszych mieszkańców. Dziękuje za zaufa-
nie.

Edyta Adamczyk

Poznaj swoejgo radnego !
ciąg dalszy...

Swoją przygodę z Radą Miejską w Pasymiu 
rozpocząłem w październiku 2010 r. Moja 
pierwsza czteroletnia kadencja w latach 2010 
– 2014 była okresem dość burzliwym. Jako 
przewodniczący komisji budżetowo-gospo-
darczej, musiałem podejmować bardzo trud-
ne decyzje. Przytoczę tu głośną sprawę              

likwidacji lub przekształcenia szkoły podstawowej w Gromie, 
czy też wprowadzenia planu naprawczego dla Gminy Pasym             
w 2014 r. Szkoła w Gromie pozostała i dziś już wiem, że podją-
łem wtedy słuszną decyzję. Myślę, że również zatwierdzenie 
planu naprawczego, który zakładał co prawda większe zadłuże-
nie Gminy z tytułu zaciągnięcia obligacji, było dobrą decyzją. 
Umożliwia to Gminie, w tej kadencji, normalne funkcjonowanie 
i korzystanie z dofinansowań do inwestycji, których w następnych 
latach może już nie być.

Jestem osobą, dla której sprawy społeczne są bardzo ważne. 
Staram się aktywnie uczestniczyć i wspierać mieszkańców                       
w rozwiązywaniu problemów. I tak na przykład w miejscowości 
Rutki przy wsparciu Pana Burmistrza Cezarego Łachmańskiego, 
Wicestarosty Marcina Nowocińskiego,  Pani Sołtys Jadwigi 
Krawczyk oraz mieszkańców, doprowadziłem do wybudowania 
placu zabaw. W Tylkówku, zostało uzupełnione oświetlenie, 
którego brakowało w centrum wioski. W Zawadach, przy wspar-
ciu byłego Burmistrza Bernarda Miusa, udało się naprawić most 
uszkodzony po dużych opadach deszczu, jak również wybudo-
wać pomost nad jeziorem oraz chodnik i płot przy szkole pod-
stawowej w Tylkowie. W tym samym czasie przy wsparciu 
mieszkańców Tylkowa został uporządkowany teren plaży nad 
jeziorem w Tylkowie oraz wybudowane boisko do piłki siatko-
wej. Pan Wicestarosta Marcin Nowociński wsparł moje inter-
pelacje w sprawie wymiany 100 mb asfaltu na drodze w Tylko-
wie w  kierunku Rutki oraz wymianę asfaltu między 
przejazdami kolejowymi w Tylkowie. Planowana jest również 
przebudowa mostu w Tylkowie oraz wymiana asfaltu w kierun-
ku Michałek. Burmistrz Cezary Łachmański wsparł moje stara-
nia o budowę chodnika w Tylkowie oraz przygotowania                          
do budowy placu zabaw w Tylkowie. Przy wparciu samorządu 
gminnego i powiatowego planowana jest wspólna inwestycję 
budowy chodnika oraz wymiany asfaltu w Tylkowie od szkoły 
podstawowej do przejazdu kolejowego na Michałki. Żeby nie 
było, aż tak kolorowo to muszę tu wspomnieć o dużej bolączce 
mieszkańców Tylkowa, a jest nią brak instalacji kanalizacyjnej, 
której do dnia dzisiejszego nie udało się wybudować. Wszystkie 
wymienione zadania zostały z powodzeniem zrealizowane                      
w czasie trwania moich kadencji, oczywiście poza instalacją 
kanalizacyjną.

Jak będzie wyglądała przyszłość i co planuję jeszcze zrobić? 
No cóż, planów jest bardzo dużo, gorzej z pozyskaniem finan-
sowania. Po tych latach pracy w Radzie mogę śmiało stwierdzić, 
że moja determinacja w dążeniu do celu jeszcze bardziej się 
umocniła. Jestem do dyspozycji mieszkańców. W razie jakich-
kolwiek pytań lub postulatów, uprzejmie proszę o kontakt przez 
buro Rady Miejskiej tel: 89621 20 11 w. 47, e- mail: rm_umig@
pasym.pl

Adam Kowalczyk

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ
Podczas pożaru traw powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie 

groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Występuje zmniejszenie 
widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych                
w skutkach kolizji i wypadków drogowych. 

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa 
torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są                              
to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do 
ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regene-
ruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. 

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru.                
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW 
GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY 
ORAZ STRAŻACY!!!

Opracowanie i fot. Romuald Małkiewicz 
Komendant OSP w Pasymiu 
Radny Rady Miejskiej w Pasymiu


