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Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2017 !
Z okazji świąt Mieszkańcom Ziemi Pasymskiej i ich Gościom życzymy:
„Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,		
Z barszczem, z grzybami, z karpiem
Z gościem, co niesie szczęście!
A w święta
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
A z gwiazdką –
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej
Zwykłego ludzkiego szczęścia.”

W. Melzacki

A Nowy Rok niech przyniesie zdrowie, radość i optymizm.
Niechaj wszystkie jego dni przepełnione będą miłością, dobrocią i szacunkiem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu			

Burmistrz Miasta Pasym

„W każdym naszym małym Betlejem, dzieje się niezwykła rzecz: pojednany z Bogiem człowiek
jedna się z drugim człowiekiem. Rusza w drogę wolny i odrodzony.”
Szanowni Państwo, życzymy by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były radosne, zdrowe
i pogodne, aby narodzony Zbawiciel, Jezus, który przyszedł i jest z nami, prowadził i zachował
Państwa w mocy łaski swojej, darował dobro i pokój, moc i błogosławieństwo nie tylko w ten
świąteczny czas, ale na każdy nowy dzień Nowego Roku 2017.
ks. Piotr Jagiełka, ks. Witold Twardzik

PRZEKAŻ

Na organizacje z terenu Gminy Pasym:

PODATKU

1. OSP w Pasymiu KRS: 0000116212
2. Błękitni Pasym KRS: 0000028888
3. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
Otwarte Drzwi w Pasymiu KRS: 0000174438
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SWOJEGO RADNEGO

Michał
Żuk

Pierwszy raz w wyborach do Rady
Miejskiej w Pasymiu startowałem
w 2014 r. z 10 okręgu wyborczego, w skład którego wchodzą ulice:
Strażacka, Pocztowa, Spichrzowa,
Tadeusza Kościuszki, Ks.Barczewskiego, Wypoczynkowa, Sportowa,
Spacerowa, Tartaczna, Działkowa,
Zamkowa, Basztowa. Obdarzyliście mnie
Państwo zaufaniem
i od dwóch lat pełnię zaszczytną funkcję radnego miejskiego.
Chciałbym podkreślić, że mimo iż
startowałem z jednego okręgu jednomandatowego czuję się radnym
wszystkich mieszkańców naszej
gminy zgodnie z naszym hasłem
wyborczym: ”Dajmy szansę naszej
gminie na rozwój i lepsze jutro.”
Więcej str. 7
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Burmistrz Cezary Łachmański

„Jesteśmy bezpieczni finansowo, inwestujemy i mamy szansę na rozwój w wielu sferach aktywności.”

Szanowni Państwo,

Od wyborów minęły już dwa lata.
Chciałbym zdać Państwu krótkie
sprawozdanie z moich działań
i działań Urzędu, którym kieruję. Nie
były to lata łatwe, ale mogę powiedzieć,
że ten okres zamykamy sukcesem jakim
jest przede wszystkim uzyskanie
stabilizacji finansów Gminy. Nie tylko
zatrzymaliśmy proces zadłużania
Gminy, ale również zaoszczędziliśmy
pieniądze na tzw. „wkład własny”
w projekty unijne, które będziemy
realizować w najbliższym czasie.
Możemy spać spokojnie, nasza Gmina wychodzi na prostą. Jesteśmy bezpieczni
finansowo, inwestujemy i mamy szansę na rozwój w wielu sferach aktywności.
Wszystkie działania jakie już podjąłem są wypełnieniem obietnic,
które Państwu składałem w trakcie kampanii wyborczej. Obiecałem Państwu m.in, że będę ciężko pracował na rzecz rozwoju Gminy, na rzecz budowania wspólnoty mieszkańców, inicjowania i podtrzymywania aktywności naszych obywateli w sferach: gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej.
Danego słowa dotrzymuję!
Spośród wielu znaczących i drobnych sukcesów jakie udało nam się
już osiągnąć, szczególnie dumny jestem z przeprowadzenia sprawnego połączenia szkół, podstawowej i gimnazjum. Z sukcesem przekształciliśmy nasz zakład
budżetowy ZGKiM w spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest Gmina Pasym. Spółka działa już ponad rok, przeniosła się do nowej
siedziby, gdzie wreszcie osoby w niej zatrudnione mają godne warunki do pracy
i ZGKiM może rozwijać swoją działalność.
Ze względu na zmianę przepisów prawa umożliwiających bezprzetargowe
zlecanie zadań w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, postanowiliśmy powołać w tym celu jeszcze jedną spółkę komunalną Eko Pasym
Sp. z o. o. Uważam, że wszystkie usługi, które możemy świadczyć we własnym
zakresie, jak np. zbiórka i transport odpadów, powinniśmy kupować u własnych przedsiębiorców, a spółka komunalna to nasza Gminna własność. Pieniądze, które płacimy na różne usługi powinny pozostać w naszej Gminie. Taka
jest zasada, którą się kieruję. O ile tylko potrafimy, powinniśmy świadczyć sobie
wzajemnie usługi, wtedy więcej środków finansowych zostanie w Gminie,
będziemy bogatsi.
Część już zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczyliśmy na wkład własny
w remont drogi Pasym-Grzegrzółki. Przy wsparciu starostwa, z którym współpraca układa się bardzo dobrze, uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie unijne i już w najbliższe wakacje będziemy jeździć nową, wyremontowaną drogą.
Mamy również ambitne plany, realizacji których podejmiemy się
w najbliższym czasie, tj. rewitalizacja rynku staromiejskiego w Pasymiu, remont budynku po byłym kinie, w którym powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej i remont budynku MOK z przeznaczeniem na Centrum Wspierania Rodziny. Wszystkie te zadania
inwestycyjne realizowane będą w ramach programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow, której jesteśmy członkiem. Opisane prace ruszą w przyszłym roku 2017.
Projekty inwestycyjne dofinansowane są ze środków unijnych. Na wkład własny,
jak już wspominałem, udało nam się zaoszczędzić pieniądze. Opisane powyżej,
zintegrowane przedsięwzięcie inwestycyjne opiewa na ponad 12 mln. złotych.
Kolejnym ważnym działaniem było podjęcie się przygotowania inwestycji
w zakresie programu gminnego budownictwa mieszkaniowego, który nazwaliśmy „Nasz Dom Pasym”. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego ruszy na wiosnę 2017
roku.
Obszarem mojej szczególnej troski jest rodzina, stąd decyzja o powołaniu
Centrum Wspierania Rodziny, w budynku po byłym MOK i podjęcie wspomnianego programu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Chciałbym,
żeby nasza Gmina była Gminą przyjazną, bezpieczną i opiekuńczą dla rodziny. Bez młodych rodzin nie mamy przyszłości. Już teraz, wspólnie musimy
stworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie pozostawali pośród nas, znajdowali
tu swoją przystań.

Gmina Pasym przyjazna rodzinie! To jest wyzwanie, które codziennie mobilizuje mnie do pracy na rzecz naszej wspólnoty.
Zleciłem również przygotowanie kompleksowej analizy całej Gminy Pasym
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tzw. Programu Funkcjonalo-Użytkowego, w którym szczegółowo przeanalizowane są potrzeby Gminy w tym zakresie, jak również przygotowane są koncepcje rozwiązań techniczno-technologicznych, w tym obejmujące przebudowę/modernizację oczyszczalni ścieków.
Chciałbym również wspomnieć o bardzo ważnym organie opiniodawczym, Społecznej Radzie Konsultacyjnej, która została powołana
przy Burmistrzu Miasta Pasym. Tylko zintegrowana, wokół wspólnych celów, społeczność gminna może zmierzyć się z trudami życia codziennego
i wyzwaniami przyszłości. Temu służymy każdego dnia.
Nie chcąc przedłużać swojej wypowiedzi, wymienię ważniejsze spośród działań, które podjęliśmy i przeprowadziliśmy w ciągu dwóch lat obecnej kadencji:
• Podpisano umowę na remont drogi Pasym – Grzegrzółki;
• Wyremontowano drogę w Michałkach i Tylkowie wzdłuż torów kolejowych
(powiat);
• Tylkowo, Narajty, Elganowo, Jurgi, Dźwiersztyny, ul. Górna i cmentarz
z nowymi chodnikami;
• Wyremontowano drogi: Otole - Rudziska Pasymskie, fragment ul. Warmińskiej w Pasymiu i w Rusku Wielkim (w 100 % ze środków ANR);
• Wyremontowano ulicę Jeziorną w Pasymiu;
• Rozbudowano oświetlenie na ulicy Burskiego, drodze gminnej w Krzywonodze, w Rusku Wielkim i na placu zabaw w miejscowości Michałki;
• Wybudowano studnię głębinową w Dybowie;
• Zakupiono budynek w Michałkach w przeznaczeniem na świetlicę;
• Wykonano remont świetlicy i filii bibliotecznej w Gromie;
• Przygotowano projekt modernizacji remizy OSP w Pasymiu; Prace remontowe w toku;
• Pozyskano nowy wóz ratowniczy IVECO dla OSP w Pasymiu;
• Nowy plac zabaw w przedszkolu w Pasymiu i w miejscowości Rutki;
• Wyremontowano budynek Zespołu Szkół w Pasymiu z przystosowaniem
dla dzieci z klas I-VI.
Ponadto opracowano:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Miasta i Gminy Pasym;
- dokumentację techniczną w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w Gromie;
- dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż
ulicy Burskiego i Polnej;
- dokumentację remontu drogi gminnej i chodnika w Leleszkach;
- projekt techniczny zamienny w zakresie przebudowy budynku po byłym kinie;
- dokumentację techniczną przebudowy i modernizacji budynku MOK –
w trakcie opracowania;
- dokumentację techniczną przebudowy rynku staromiejskiego w Pasymiu –
w trakcie opracowania;
- dokumentację w zakresie prac konserwatorskich na rynku w Pasymiu;
- dokumentację techniczną na budowę kanalizacji na półwyspie Korea;
- dokumentację techniczną na modernizację istniejącej hydroforni z przeznaczeniem na budynek świetlicy wiejskiej w Dybowie.
Już na koniec, chciałbym przypomnieć bardzo ważne dla naszego rozwoju wydarzenie jakim były I Międzygminne Targi Przedsiębiorczości
w Pasymiu. Zorganizowaliśmy targi we współpracy z przedsiębiorcami
z naszej Gminy i Gmin współorganizatorów targów. To był nasz wspólny sukces. Poznaliśmy się bliżej wzajemnie, wysłuchaliśmy ciekawych prezentacji przedsiębiorców, odwiedziliśmy liczne stoiska targowe, w tym
instytucji z obszaru wsparcia biznesu. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających i uczestników. To było bardzo ważne wydarzenie,
które na pewno będziemy kontynuować w następnych latach.
U nas warto mieszkać i inwestować! Iz takim przesłaniem przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia.
Burmistrz Miasta Pasym

INFORMATOR PASYMSKI – KWARTALNIK

WWW.PASYM.PL/INFORMATOR

Remont dróg gminnych
za pieniądze pozyskane z Agencji
Nieruchomości Rolnych
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) Oddział Terenowy
w Olsztynie udzieliła Gminie Pasym
bezzwrotnej pomocy finansowej
na remont trzech dróg położonych
na terenie gminy Pasym - odcinka
ul. Warmińskiej w Pasymiu, z Otola
do Rudzisk Pasymskich, a także drogi
dojazdowej do posesji Rusek Wielki
27. Pomoc bezzwrotna (100 % refundacji poniesionych kosztów) dotyczy
tylko określonych obszarów działania, zgodnych z przepisami prawa regulującymi działalność ANR.
Realizacji ww. zadań była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy
Dyrektora tej jednostki, Pana Grzegorza Kierozalskiego i Burmistrza
Miasta Pasym Pana Cezarego Łachmańskiego.
We wrześniu 2016 roku zostały
złożone wnioski do ANR w Olsztynie o udzielenie pomocy finansowej
na remonty dróg, które zostały przejęte przez Gminę Pasym nieodpłatnie od Skarbu Państwa. Bezzwrotna
pomoc finansowa na remonty dotyczy dróg dojazdowych w złym stanie
technicznym, z których korzystają
mieszkańcy naszej Gminy.
Przed przystąpieniem do wyko-

nywania robót remontowych, przygotowane zostały dokumentacje
techniczne w niezbędnym zakresie. Kosztorysy opiewały na łączną
kwotę 225 981,91 zł brutto. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej został rozpatrzony pozytywnie
i cała kwota zostanie zwrócona na
konto Gminy Pasym. Remonty zakończyły się z końcem listopada br.
Ponadto w budżecie gminy Pasym na rok 2016 zabezpieczono
środki finansowe na montaż oświetlenia wzdłuż remontowanej drogi
w Rusku Wielkim. W dniu 17.10.2016
r. podpisana została umowa z wykonawcą – firmą: Firma Usługowa ASETECH Daniel Przecioska,
ul. Kętrzyńskiego 3/8, 12-100
Szczytno. Koszt budowy oświetlenia wynosi 14 506,04 zł brutto.
Przeprowadzenie remontu drogi
oraz budowa oświetlenia kompleksowo rozwiążą problem komunikacji posesji Rusek Wielki 27 z istniejącą infrastrukturą drogową.
Dźwiersztyny, Elganowo, Jurgi,
Narajty i Tylkowo
z nowymi chodnikami.
Mieszkańcy
miejscowości
Dźwiersztyny, Elganowo, Jurgi,
Narajty i Tylkowo mogą już korzystać z nowych chodników!

Chodniki przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pieszych.
Ułożone są wzdłuż dróg przebiegających przez centrum miejscowości. Podnosi to komfort poruszania się pieszych i estetykę wsi.
Gmina Pasym w podpisanym
porozumieniu z Powiatem Szczycieńskim zadeklarowała pomoc przy
budowie chodników w miejscowościach Dźwiersztyny, Elganowo,
Jurgi – wsiach położonych wzdłuż
dróg powiatowych. Władze powiatu zakupiły niezbędny do budowy
materiał, natomiast prace związane
z ułożeniem chodników wykonała
pasymska spółka – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Pasym Sp. z o.o.
Także dzięki dobrej współpracy
pomiędzy samorządami udało się
wykonać nową nakładkę asfaltową
na odcinku drogi położnej w centrum wsi Michałki i wzdłuż torów
kolejowych w miejscowości Tylkowo.
W 2017 roku planowana
jest wspólna realizacja remontu
nawierzchni drogi powiatowej
oraz budowy chodnika na odcinku
od Szkoły Podstawowej w Tylkowie
w kierunku torów kolejowych.
W 2016 roku rozpoczęła się także budowa chodników wzdłuż dróg
gminnych, w miejscowości Narajty

Wyremontowany odcinek ul. Warmińskiej

Chodnik w Narajtach
Opracowanie i fot. RRG UMiG w Pasymiu

I N F O R M A C J E

Szanowni Państwo!

Gdy przed dwoma laty pukali do Waszych drzwi kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Pasymiu z bogatą ofertą propozycji działań, rozbudzali nadzieję na szybkie rozwiązanie dręczących Was problemów.
Niestety, nie mamy czarodziejskiej różdżki, a budżet Gminy rządzi
się takimi samymi prawami jak budżet domowy. Gdy ma się długi, spłacanie kredytów, niezbyt wysokie dochody trudno zaspokoić wszystkie
oczekiwania. Staramy się racjonalnie i z wielką rozwagą wydawać pieniądze. Priorytetem naszym jest woda, kanalizacja, środowisko (czytaj
gospodarka odpadami, by nie utonąć w śmieciach i nie zatruć się wyziewami powstającymi podczas palenia śmieciami w piecach domowych).
Przed nami też poważne zadanie : rewitalizacja rynku, budynków „kina” i MOK, modernizacja
oczyszczalni ścieków. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się sfinalizować prace nad tymi
działaniami i pozyskać większość funduszy na ten cel.
Obserwując spokojny przebieg sesji Rady Miejskiej, niektórzy zarzucają Radnym, że tylko przytakują Burmistrzowi, że za mało załatwiają dla swoich okręgów. Zapewniam Państwa, że decyzje
Rady i spokój na sesji zawdzięczamy długim posiedzeniom na komisjach i trudnym dyskusjom
nad wyborem najlepszych rozwiązań i najbardziej celowym podziałem środków. Każdy Radny
w momencie wyboru do Rady stał się odpowiedzialny za miejscowe prawo i życie całej Gminy, nie
tylko swojego okręgu, wsi czy ulicy. Musi widzieć problemy całej Gminy i wspólnie uczestniczyć
w ich rozwiązywaniu.
Szanowni Państwo!
Mam nadzieję, że uda nam się przy wsparciu całej społeczności realizować marzenia o pięknej
i dostatniej Małej Ojczyźnie.

					

i Tylkowo. Pierwsze odcinki zostały
wykonane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Pasym. Na
rok 2017 zostały zaplanowane środki
finansowe na realizację kolejnych
inwestycji. Na uwagę zasługuje również rozbudowa ciągu pieszego na
cmentarzu komunalnym w Pasymiu.
W kolejnych latach będą realizowane dalsze odcinki tego chodnika.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu

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
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

www.pasym.pl

3

4

KWARTALNIK – INFORMATOR PASYMSKI

Pasym – Miasto
Dobrego Życia

Nasze miasto od 2014
roku jest członkiem międzynarodowej sieci miast
Cittaslow. Starając się
o członkostwo, władze miasta kierowały się chęcią zdobycia doświadczenia służącego poprawie jakości życia
mieszkańców i zwiększenia
atrakcyjności turystycznej
miasta.
Ideą międzynarodowego ruchu Cittaslow jest propagowanie w mniejszych
miejscowościach kultury
dobrego, harmonijnego życia stanowiącego alternatywę wobec wielkomiejskiego
pośpiechu i postępującej
globalizacji. Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju, czyli
świadomej polityki miejskiej
zapewniającej odpowiednie
relacje między wzrostem
gospodarczym, dbałością
o środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców.
W coraz szybszym
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świecie miasta Citasslow - siedziby Klubu Inteto ostoje spokoju. Mieszkań- gracji Społecznej w przecy tych miast chcą rozwijać budowanym
budynku
i promować to co lokalne po byłym kinie w Pasymiu,
i specyficzne dla ich okolic. • utworzenie Centrum
Jednocześnie krzewiąc po- Wspierania
Rodziny
stawy ekologiczne i dbając w przebudowanym i zmoo zabytkową tkankę miej- dernizowanym budynku
ską utrzymują solidarność Miejskiego Ośrodka Kultuz przeszłymi i przyszłymi ry w Pasymiu.
pokoleniami.
Zaplanowano, że w 2018
Członkostwo w sieci roku powinny zostać ukońCittaslow ułatwiło miastu czone wszystkie, przewiPasym aplikowanie o dofi- dziane w programie inwenansowanie z Unii Europej- stycje. Dawne kino „Perkoz”
skiej na realizację inwestycji, odzyska swój blask.
które są ważne dla mieszProjekt rewitalizacji rynkańców i rozwoju miasta. ku staromiejskiego zostanie
Całkowity budżet inwestycji ukończony po uzyskaniu
wyniesie 12 369 000,00 zł wyników badań archeoloz czego dofinansowanie UE gicznych, które obserwowato kwota 10 513 650,00 zł.
liśmy ostatnio. OdrestauroPrzez ostatnie półtora wany pasymski rynek stanie
roku trwały prace nad przy- się perłą powiatu szczycieńgotowaniem dokumentu skiego.
pn. „Ponadlokalny Program
Budynek po byłym MOK,
Rewitalizacji Sieci Miast po gruntownym remoncie,
Cittaslow”, w skład którego będzie lepiej służył wszystwchodzi „Lokalny Program kim mieszkańcom gminy.
Rewitalizacji Gminy Pasym”.
W programie m.in. ujęte są
zintegrowane przedsięwzięcia inwestycyjne w tym:
• rewitalizację rynku staromiejskiego w Pasymiu utworzenie Strefy Integracji
i Aktywizacji Społecznej,
• utworzenie Centrum
Aktywizacji
Społecznej Opracowanie i fot. UMiG Pasym

Akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Gromie
W środę 9 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Gromie odbył się uroczysty apel
z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Widowisko artystyczno-historyczne przypomniało losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy
na roku 1918. Uroczystość rozpoczęła się
od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.
Program akademii obejmował treści
historyczne, pieśni i wiersze. Wszyscy wysłuchali wierszy wybitnych polskich poetów
przeplatanych pieśniami patriotycznymi.
Szkolny chórek wspaniale zaśpiewał pieśni
tj. „Marsz, marsz Polonia”, „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Tu wszędzie
jest moja ojczyzna”, dostarczając zebranym
wielu wzruszeń. W czasie uroczystości
szczególną uwagę poświęcono osobie Józefa
Piłsudskiego, który w 1918 roku został Naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego.
Występujący uczniowie z zaangażowaniem
wcielili się w swoje role i zaprezentowali się
w strojach wojennych. Uwagę przykuwał
grający Józefa Piłsudskiego – uczeń szóstej
klasy, który niczym Naczelnik, przemawiał
do rodaków.
Społeczność szkolna w wielkim skupieniu wysłuchała programu artystycznego
i nagrodziła aktorów gromkimi brawami.
Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem pań: Katarzyny Napiórkowskiej,
Mirosławy Jankowskiej oraz pana Zbigniewa Rutkowskiego.

Edukacja teatralna
W naszej szkole odbywają się teatrzyki
edukacyjno-pofilaktyczne. W tym roku
dzieci miały okazję obejrzeć spektakle pt.
„Uratujemy krainę baśni” oraz „Pinokio”.
Ślubowanie pierwszaków
W dniu 21 października 2016r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Gromie.
W uroczystości wzięli udział: Pan Burmistrz
Cezary Łachmański, Pan Dyrektor Andrzej
Modzelewski, ks. prałat Adam Czarciński,
uczniowie i wychowawcy SP w Gromie
oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści przygotowali pod
kierunkiem swojej pani wychowawczyni
Elżbiety Krzyżańkiej program artystyczny
„Smerfy w szkole”, w którym zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne i recytatorskie,
po czym złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowania na uczniów dokonał Pan Dyrektor
Andrzej Modzelewski. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki
od rodziców, uczniów klasy 6 oraz Pana Burmistrza.
Uroczystość została zakończona słodkim
poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.

Opracowanie i Fot. SP w Gromie

Szkoła Podstawowa
w Tylkowie

W dniach 7-9.10.16 odbył się Start Harcerski Hufca
Warmińskiego.
Wzięło
w nim udział 360 osób. Wśród
nich były zuchy i harcerze
z drużyn działających przy
Szkole Podstawowej w Tylkowie.
W dobrej zabawie nie przeszkodziła im nawet zła pogoda.
Ślubowanie pierwszaków.
W dniu 20 października
uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie.
Podczas akademii uczniowie
klasy pierwszej zaprezentowali
przygotowany program artystyczny. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki
podbijając serca zaproszonych
gości.
Zaprezentowali też wiedzę
zdobytą w pierwszych tygodniach nauki, odpowiadając
na pytania przygotowane przez
przewodniczącą
Samorządu
Uczniowskiego
Wykazali się również odwagą wypijając „napój mądrości”.
Po części artystycznej dyrektor szkoły uroczyście pasował
uczniów, którzy ślubowali „(…)
być dobrym Polakiem, dbać o
dobre imię swojej klasy i szkoły.
(…)”. Dzieci otrzymały akty ślubowania i legitymacje szkolne.

Integracyjnie w Zespole Szkół
w Pasymiu

Uroczystość uświetnił swoją
osobą Burmistrz Miasta Pasym,
który życzył uczniom sukcesów
w zdobywaniu wiedzy oraz wręczył upominki.
Gratulujemy uczniom klasy
pierwszej zdania pierwszego
w ich szkolnym życiu egzaminu i mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole będzie
dla nich wspaniałą przygodą.

Opracowanie i fot. SP w Tylkowie

były okazją do wspomnień, podsumowań i podjęcia gości w nowej siedzibie. Pierwszy dzień był uroczysty
i podniosły, nazajutrz odbywały się
Wojcieszkowe Igrzyska. Z wiatrem
we włosach pokonywaliśmy kolejne
konkurencje. Nie mogło obyć się bez
tradycyjnego Biegu Wojcieszkowego.
Wojcieszki - imieniny naszego
patrona - Wojciecha Kętrzyńskiego
to święto, które na trwałe wpisało się
w harmonogram imprez szkolnych.
W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka, zostaliśmy gospodarzami gminnej
uroczystości. Stanęliśmy do wspólnego zdjęcia i w ten sposób utworzyliśmy ,,żywą mapę’’ Polski, w biało-czerwonych barwach. W organizację
imprezy zaangażowała się Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza z Olsztyna, wojsko, straż pożarna i Miejski
Ośrodek Kultury. Atrakcji przygotowanych dla dzieci nie sposób zliczyć.
Udało się nam zrealizować imprezy dzięki zaangażowaniu pracowników, rodziców i różnych instytucji
ze środowiska lokalnego. Wartości,
które pielęgnujemy wśród uczniów
to poczucie dumy narodowej, duch
współpracy i odpowiedzialność za
unikatowe bogactwo Ziemi Mazurskiej.

Ubiegły rok szkolny upłynął
nam pod znakiem wielu wspólnych
imprez integrujących społeczność
nowego Zespołu Szkół. Można powiedzieć, że przysłowiowe pierwsze
koty za płoty za nami. Od samego początku, wespół w zespół kreowaliśmy
życie artystyczne naszej placówki.
Ważnym wydarzeniem o zasięgu
lokalnym są obchody Narodowego Święta Niepodległości.Tradycją
szkoły jest prezentowanie przygotowanego przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli, okolicznościowego
programu. Zapraszamy rodziców,
gości i wszystkich zainteresowanych
mieszkańców naszej Gminy. Tworzymy niezapomnianą patriotyczną atmosferę tych spotkań. Dbamy o wysoki poziom uczniowskich popisów.
Ze starannością o detale podejmujemy ciągle nowe, artystyczne wyzwania.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy Przegląd Kolęd
i Pastorałek. Na uwagę zasługuje fakt,
iż z każdym rokiem poziom konkursu rośnie. Zespoły uczniowskie
charakteryzuje kreatywność, zapał
i nieszablonowe podejście do zadania.
Uczniowie przebierają się, przynoszą
rekwizyty, w przygotowania angażują
się rodzice. Nauczyciele wyszukują
ciekawe, oryginalne aranżacje znanych melodii. Występy uczniów są
okazją do kultywowania pięknej tradycji wspólnego kolędowania.
Wiosną przeżywaliśmy wyjątkowy Jubileusz. Szkoła Podstawowa
obchodziła 70-lecie istnienia, Gimnazjum 17-lecie, a Zespół Szkół 1.
wspólny rok. Kwietniowe urodziny Opracowanie i fot. ZS w Pasymiu
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Aktywny Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu
przeprowadził w ostatnim czasie wiele projektów,
które skierowane były do różnych środowisk
i różnych grup wiekowych. Projekty inspirowały
do działań twórczych i do uczestnictwa
w życiu kulturalnym, integrowały i aktywizowały.
Realizowane były w formie imprez plenerowych,
koncertów, festiwali, wystaw, zajęć merytorycznych,
kiermaszy i rekreacji.
Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt
„Pasym Mazurskie Hollywood”, którego formułę
chcielibyśmy w przyszłości rozbudować. W ramach
projektu odbyły się warsztaty filmowe, w trakcie
których uczestnicy w różnym wieku zapoznali
się z tajnikami sztuki filmowej i nagrali krótkie
historie, promujące Pasym i okolice. W innym
już dwuletnim projekcie o charakterze
rekreacyjnym i artystycznym „Aktywny Pasym”
odnaleźli się pasjonaci wędkarstwa, fintessu, zumby,
jazdy na rowerze, siatkówki plażowej, malowania
w plenerze – czyli w działaniach związanych
z czasem letnim, wakacyjnym, urlopowym.
Niezwykle ważne dla najstarszej społeczności
Pasymia było utworzenie Uniwersytetu Trzeciego

Wieku, który zgromadził wielu studentów,
odczuwających potrzebę kontynuowania rozwoju
intelektualnego, aktywności fizycznej i społecznej.
Formami działalności Uniwersytetu m.in. są:
wykłady, lektoraty, warsztaty, wyjazdy i spotkania.
Uniwersytet zajmuje się różnymi dziedzinami
nauki, profilaktyką zdrowia, zagadnieniami
społecznymi, nowymi technologiami. W pracach
Uniwersytetu przywiązuje się dużą wagę do tradycji
i pielęgnowania wartości uniwersalnych.
Pragniemy zwrócić uwagę na ważne wydarzenia
artystyczne pod nazwą „Mostra Art Session Pasym”,
których byliśmy partnerem. W trakcie wernisaży
poznaliśmy prace liczących się w kraju i za granicą
artystów: Wojciecha Cieśniewskiego, Ryszarda
Piotrowskiego, Roberta Motelskiego, Zbigniewa
Urbalewicza, Tomasza Witkowskiego, Weroniki
Tadaj-Królikiewicz, Pawła Nocunia, Magdy
Mosakowskiej oraz czołowych artystów z Tajlandii.
Ci ostatni w obecności widzów namalowali
wielkoformatowy obraz, który podarowali miastu
i który można oglądać w Miejskim Ośrodku
Kultury. Opisanym wydarzeniom patronował
Burmistrz Miasta Pasym Pan Cezary Łachmański.

Miejski Ośrodek Kultury od października
prowadzi systematyczne, otwarte zajęcia z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi. Harmonogram zajęć
znajduje się na stronie internetowej http://www.
mokpasym.pl .
11 grudnia odbył się II Kiermasz
Bożonarodzeniowy, podczas którego można było
kupić i sprzedać wykonane ręcznie oryginalne
prezenty pod choinkę, skosztować smakołyków
związanych ze świąteczną tradycją i wreszcie
spotkać przez rok oczekiwanego Świętego
Mikołaja.

Przedszkole w Pasymiu

szkolaki podczas wielkiego świętowania
w Przedszkolu w Pasymiu.
Data 24.05.2016r. to dzień bogaty w wydarzenia. Zapisze się on w pamięci dzieci,
rodziców i personelu przedszkola otwarciem placu zabaw. Jest to data ważna także
dla społeczności Pasymia, gdyż nowo powstały plac zabaw będzie dostępny również dla wszystkich dzieci z miasta i gminy
Pasym.
Wspólnie z dziećmi, rodzicami i pracownikami świętowali także zaproszeni
goście: Burmistrz Miasta Pasym - Pan Cezary Łachmański, Wicestarosta szczycieński - Pan Marcin Nowociński, ks. Józef
Grażul, ks. Maciej Bartnikowski, przedstawiciele Rady Miejskiej, Rady Rodziców
oraz firmy NOVUM, wykonawcy placu.
Podczas spotkania dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym dały
pokaz swoich umiejętności tanecznych,
wokalnych oraz aktorskich. Wspólnie
z Burmistrzem Cezarym Łachmańskim
dzieci
przecięły symboliczną wstęgę.

Następną częścią uroczystości było wspólne
biesiadowanie przy suto zastawionym stole.
Wszystkim smakowały grillowane kiełbaski oraz przygotowane przez rodziców
słodkie wypieki. Miło upłynął czas przy
zabawach tanecznych oraz szaleństwach
na placu zabaw.
Wydarzenie to poprzedziły wspólne spotkania dzieci i rodzicami w salach przedszkolnych.
Rodzice mogli podziwiać swoje pociechy prezentujące się w różnych formach
artystycznych. Poza wzruszającym programem artystycznym, maluchy i starszaki przygotowały własnoręcznie wykonane
upominki. W ten sposób podziękowały rodzicom za trud wychowania oraz okazały
im swoją miłość i szacunek.
Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością oraz rodzicom za zaangażowanie się
w pomoc w organizacji uroczystości.

Pasowanie na Przedszkolaka 20.10.2016 r.
Dla najmłodszej grupy w Przedszkolu w
Pasymiu data 20.10.2016r. była szczególnie
ważna. W tym dniu 3-4- latki otrzymały od Pani Dyrektor uroczyste pasowanie
na przedszkolaka. Zanim jednak to nastąpiło dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne
i gimnastyczne, które zdobyły podczas
krótkiego pobytu w naszym przedszkolu.
Występując przed tak liczną publicznością
dzieci wykazały się także wielką odwagą.
W obecności zaproszonych rodziców, nauczycielek oraz Pani Dyrektor przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom.
Miłą niespodzianką był przygotowany
przez rodziców i nauczycielki słodki poczęstunek.
Otwarcie placu zabaw 24.05.2016 r.
„Co to za data? Co to za dzień? ”- to słowa piosenki, którą zaprezentowały przed-

„Pasym Mazurskie Hollywood” dofinansowane
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
„Aktywny Pasym” dofinansowany z Lokalnej Grupy
Działania „Południowa Warmia” przeprowadzającej
program „Działaj Lokalnie” finansowany przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

Opracowanie i fot. MOK Pasym

Opracowanie i fot. Przedszkole w Pasymiu
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Apel Wojewody Warmińsko-mazurskiego

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, w czasie którego często zagrożone
jest zdrowie i życie osób ubogich i bezdomnych, które nie są
w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, zwracam się
z prośbą o koordynację działań mających na celu udzielenie skutecznej pomocy
osobom potrzebującym.
Według statystyk w sezonie zimowym 2015/2016 z powodu wyziębienia zmarło
w Polsce 101 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby bezdomne.
W grupie osób bezdomnych jako powód śmierci, poza wychłodzeniem organizmu,
często podawane jest również upojenie alkoholowe. W związku z powyższym bardzo
proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie schronienia, także dla osób
bezdomnych będących pod wpływem alkoholu.
Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów
społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie
pomocy osobom bezdomnym zarówno na szczeblu administracji samorządowej,
jak i rządowej.
Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających osoby bezdomne
pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, w ramach których działają
całodobowe, bezpłatne infolinie udzielające informacji o możliwościach pomocy
osobom bezdomnym. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane
mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego
województwa warmińsko -mazurskiego.
W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne w okresie zimy niezbędny jest
wspólny wysiłek wszystkich dostępnych służb: policji, straży miejskiej i gminnej,
pracowników socjalnych. Nie do przecenienia jest także udział we wspomnianych
działaniach pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz wszystkich
ludzi dobrej woli.
Zorganizowanie pracy tak wielu służb i osób wymaga wysiłku i zaangażowania,
o co serdecznie apeluję.
Mam nadzieję, że aktywna współpraca przyczyni się do przeprowadzania możliwie
najskuteczniejszych działań w celu ograniczenia negatywnych skutków bezdomności.
Z poważaniem
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

„Produkt Regionalny Gminy Pasym”
Po raz pierwszy w Pasymiu w roku 2016 został ogłoszony konkurs „Produkt
regionalny gminy Pasym”. Powstało logo konkursu i certyfikat, który został
przyznanyprzezspecjalniepowołanąkapitułęnajlepszymlokalnymproduktom.
W konkursie za produkt regionalny gminy Pasym uznaje się wyrób wytwarzany w małej skali, tradycyjnymi metodami, wykonany z surowców lokalnie
dostępnych,wywodzącychsięztradycjiizwyczajówkultywowanychwnaszym
regionie. Przedmiotem oceny są również produkty turystyczne, lub inne takie
jak usługi, projekty, wydarzenia, eksponujące najciekawsze pod względem
przyrodniczym, ekologicznym, historycznym miejsca i wydarzenia, z którymi
utożsamiają się mieszkańcy naszej gminy. Ideą konkursu było wyłonienie najciekawszych produktów i ich promocja. Uzyskanie certyfikatu ma nie tylko
zwiększyć zainteresowanie klientów ale również, w dalszej perspektywie,
przełożyć się na wymierny rezultat finansowy.
W tym roku certyfikat „Produktu regionalnego gminy Pasym” otrzymali:
• Drożdżówka Szlachecka z piekarni Zdzisława Stepokury
• Leszcz wędzony Jolanty Augustowskiej z Narajt
• Bzinka – nalewka z kwiatu czarnego bzu Andrzeja Januszewskiego
z Krzywonogi
• Bezglutenowe Menu w domu „Pod Dobrym Aniołem” Ireny Januszewskiej
z Krzywonogi
• Śledzik na raz Kompanii Mazurskiej w Pasymiu
O przyznanie certyfikatu mogły wystąpić osoby prywatne, firmy, organizacje
pozarządowe, grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa)
instytucje(ośrodkikultury,szkoły).Każdyzubiegającychsięoprzyznanietytułu
mógłzgłosićwięcejniżjedenproduktwdowolnejkategorii.Udziałwkonkursie
był bezpłatny, a każdy z ubiegających się o przyznanie certyfikatu zobowiązany
byłdodostarczeniaswojegoproduktuwformieumożliwiającejjegodegustację.
Zapraszamy Państwa do ubiegania się o certyfikat
„Produkt regionalny gminy Pasym”.
Osobą do kontaktu jest Pan Wiesław Szubka – Sekretarz Miasta Pasym, pełniący
funkcję przewodniczącego kapituły nadającej certyfikaty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu
– na służbie mieszkańcom naszej Gminy.
Ośrodek MGOPS (wejście z tytułu budynku przychodni lekarskiej) czynny jest
w dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godzinach:
- poniedziałek od 7.30 do 16.00
- wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek- od 7.30 do 15.00 -dzień wewnętrzny, bezpośrednio nie są obsługiwani interesanci.
Ośrodek obejmuje wsparciem 370 rodzin, 1126 osób. Udzielamy wsparcia
w różnych formach: finansowej, rzeczowej
i w formie pracy socjalnej. Zatrudnienie
w MGOPS wynosi ogółem 11 osób.
Ponadto w ośrodku pomocy zatrudnionych jest na umowę zlecenie 7 opiekunek
domowych, asystent rodziny i informatyk.
Pomoc rzeczowa obejmuje produkty
żywnościowe dystrybuowane w ramach
programu unijnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD,
a także pomoc uczniom-zakup posiłków
w szkole. W ramach programu w roku
2015 otrzymaliśmy ponad 37 ton żywności. W roku bieżącym otrzymaliśmy już
14 ton żywności W nowym roku 2017 nadla będziemy realizowali program pomocy
żywnościowej.

Pokrywany jest koszt dożywiania
w przedszkolach i szkołach. Z pomocy
w formie ciepłego posiłku w szkole korzysta obecnie 283 uczniów. Aby skorzystać
z tej formy wsparcia należy złożyć wniosek do MGOPS i spełniać kryterium dochodowe, które w przypadku dożywiania
wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.
W przypadku ubiegania się o inne formy wsparcia np. świadczenia z pomocy
społecznej, dochód na osobę w rodzinie
nie może przekroczyć 514 z na osobę.
W przypadku gospodarstw domowych
jednoosobowych, dochód nie może przekroczyć odpowiednio 634 zł .
Ośrodek realizuje też usługi opiekuńcze. Pomocą w formie usług opiekuńczych

objęto w 2015 r 17 osób. W 2016 r już
20 osób jest objętych tą formą pomocy
MGOPS realizuje również świadczenia finansowane takie jak: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia
wychowawcze i świadczenia rodzicielskie.
W ośrodku pomocy można uzyskać Kartę
Dużej Rodziny, oraz dodatek mieszkaniowy. Dysponujemy drukami na orzecznictwo o niepełnosprawności i pomagamy
skompletować niezbędną dokumentację.
Proszę pamiętać, że w trudnych sytuacjach życiowych nie jesteście Państwo
sami!
Opracowanie MGOPS w Pasymiu
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Runda jesienna należała do Błękitnych Pasym !
Drużyna seniorów LKS Błękitni Pasym zakończyła rundę jesienną sezonu 2016/2017. Drużyna rywalizuje w I grupie V ligi Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Nasz zespół
zajmuje I miejsce. Ma 13 punktów przewagi nad
drugą drużyną i jest bardzo bliski awansu do IV
ligi. Wyniki są naprawdę rewelacyjne : 17 meczów,
48 zdobytych punktów, 72 bramki strzelone, 16
straconych. Wygraliśmy 16 meczów i ponieśliśmy
tylko jedną porażkę z zespołem Czarnych Olecko.
Od pewnego czasu prasa pisze o „Błękitnym
Tsunami” które co tydzień „zmiata” z boiska
swoich rywali. Na własnej skórze przekonała się
o tym w ostatnim meczu rundy Granica Bezledy,
która przegrała 11:0. Tego niecodziennego wyczynu dokonał Patryk Malanowski który zdobył 8
bramek! Patryk prowadzi w klasyfikacji strzelców
ligi z 34 bramkami na kącie. Wyniki drużyny nie
są zaskoczeniem. Zapowiedzi dobrej gry było już
widać na wiosnę poprzedniego sezonu. Zespól od
czterech lat robił postępy. Zimą trenerem drużyny
został Mirosław Romanowski i nastąpił skok jakościowy. Bardzo dobra frekwencja na treningach
i ciężka praca przyniosła spodziewany efekt.
Drużynę tworzą: Paweł Brzozowski, Rafał Wysocki, Aleksander Dobrzyński, Michał Nosowicz,
Bartosz Nosowicz, Ariel Łachmański, Grzegorz
Stańczak, Michał Bany, Damian Kruczyk, Kacper
Kotoński, Radosław Górecki, Sebastian Łukaszewski, Patryk Staszewski, Arkadiusz Paszkiewicz, Mateusz Kędzierski, Jakub Malec, Patryk
Malanowski, Łukaszewski Marcin.
Największą wartością każdej drużyny są za-

P

oznaj swojego radnego !
Ciąg dalszy...

Obecnie pracuję jako nauczyciel
wychowania fizycznego w Zespole
Szkół w Pasymiu, gdzie pełnię również funkcję Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. Jestem ratownikiem
na basenie i trenerem juniorów w naszym lokalnym klubie piłkarskim „Błękitni Pasym”. Z racji pracy zawodowej
i społecznej mam duży kontakt
z ludźmi. Na bieżąco więc poznaję problemy jakie występują w naszej
gminie. Jeżeli jest to tylko konieczne, niosę pomoc w ich rozwiązywaniu.
W Radzie Miejskiej jestem Przewodniczącym Komisji Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej i członkiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Pełnienie tych funkcji to duże wyzwanie
i odpowiedzialność. Łącząc obowiązki nauczyciela i radnego biorę często
udział w szerokich dyskusjach dotyczących oświaty. W trakcie mijających już

wodnicy a to nasi wychowankowie. Dalszy rozwój zespołu również chcemy oprzeć na szkoleniu
młodzieży. W klubie trenują dwie grupy młodzieżowe prowadzone przez trenerów Michała Żuka
i Patryka Malanowskiego. Kilka lat temu Błękitni
prowadzili 4 drużyny juniorskie. Jednak trudna
sytuacja finansowa zmusiła nas do ograniczenia
liczby drużyn. Dzięki wsparciu z budżetu Miasta
i Gminy Pasym jak również zaangażowaniu się
prywatnych sponsorów, chcielibyśmy powiększyć
liczbę drużyn juniorskich.
W rozgrywkach juniorskich WMZPN planujemy, że wezmą udział 4 drużyny, czyli szkolenie
obejmie cały okres szkolny. Zajęcia upowszechniające aktywność fizyczną poprzez piłkę nożną
będą prowadzone już w przedszkolach.
Zapraszamy osoby i firmy mogące udzielić wsparcia finansowego lub rzeczowego do współpracy
z nami. Będziecie z nas dumni!

Dzielnicowy radzi:
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
Dzielnicowy: mł. asp. Artur Magnuszewski

tel. 606-926-083 lub 997

Opracowanie i fot. Błękitni Pasym

dwóch lat kadencji rady, uczestniczyłem
w procesie połączenia Gimnazjum w
Pasymiu ze Szkołą Podstawową w Pasymiu w Zespół Szkół. Utworzenie nowej
placówki zakończyło się sukcesem przy
ogromnym wysiłku wielu osób i Pani
Dyrektor. Aktywnie konsultowałem
dokumentację techniczną w zakresie
budowy boisk wielofunkcyjnych przy
Zespole Szkół. Inwestycja w infrastrukturę sportową jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju naszej młodzieży i
społeczności w gminie. Niestety za poprzedniej kadencji nie udało się zrealizować takiej inwestycji mając gwarantowane środki z programu „Orlik 2012”.
Teraz trzeba szukać finansowania
z innych źródeł gdyż takich programów, jak „Orlik 2012”, już nie ma.
Zamierzamy iść dalej. Planujemy
place zabaw przy każdej szkole i długo
oczekiwany przez młodzież ścieżkę do
Street Workout. Wspomnę też, że od
stycznia rusza nabór dzieci do dwóch
drużyn młodzieżowych w klubie „Błękitnych Pasym”. Chcielibyśmy szkolić
maluchy już od przedszkola. Dodam,

że bez wsparcia z budżetu gminy byłoby to niemożliwe. Słyszę czasami głosy
o celowości klas sportowych w gimnazjum. Odpowiadam, że w drużynie
seniorów gra obecnie tylko dwóch zawodników spoza gminy Pasym. Reszta
chłopaków to wychowankowie i absolwenci klas sportowych. I jak widać
osiągają fantastyczne wyniki. Na jesieni 16 zwycięstw i 1 porażka. Mamy
już praktycznie awans do IV Ligi! Możemy być dumni z naszej młodzieży.
Jeśli macie Państwo sprawy wymagające mojej pomocy proszę o kontakt
przez Biuro Rady w Pasymiu (89 6212011
w.47) lub mailem mzuk12@wp.pl.
Michał Żuk
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STRAŻAK RADZI

Przypominamy o obowiązku czyszczenia (w pomieszczeniu) do stopnia szczelności zamontoCzujniki w Twoim domu!
W sprzedaży możesz znaleźć autonomiczne czujki
przewodów dymowych, spalinowych wanych w nim okien i drzwi.
dymu, tlenku węgla, gazu oraz dualne (tlenku węgla
i wentylacyjnych w budynkach mieszkalJak uniknąć zatrucia?
• Nie bagatelizuj następujących objawów: duszności, i dymu).
nych
• przewody od palenisk opalanych paliwem stałym co 3 miesiące,
• przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym
i płynnym - co 6 miesięcy,
• przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

Niedopełnienie obowiązku regularnego
oczyszczania przewodów kominowych
i pieców grozi pożarem

ROK 2015
• 7414 osób trafiło do szpitala (pożary + tlenek węgla),
• 512 osób zginęło w pożarach,
• 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Skąd się bierze czad?

bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca
i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegasz
zatruciu czadem. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz mieszkanie (pomieszczenie), w którym się
znajdujesz, wyjdź na zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo
swojej rodziny, wezwij straż pożarną i zasięgnij porady
lekarskiej.

Jeśli zauważyłeś pożar

WYJDŹ Z DOMU i ZOSTAŃ
NA ZEWNĄTRZ !
ZADZWOŃ POD NUMER 998 LUB 112

Co możesz zrobić, zanim

Tlenek węgla, czyli czad, powstaje podczas procesu
przyjedzie straż pożarna?
niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw,
• Wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby niepełnoktóry zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej
sprawne;
atmosferze.
• Jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty
Czad, dlaczego jest tak niebezpieczny?
oraz niezbędne lekarstwa;
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
• Dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj wyłączyć
z faktu, że tlenek węgla:
dopływ gazu i energii elektrycznej oraz usuń z zasięgu
• jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka ognia materiały palne lub wartościowe rzeczy, a potem
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
zacznij gasić pożar;
• blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje
• Nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci drogę ewakujego miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując acji!
przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) Pożar odciął Ci drogę ewakuacji? Nie
śmierć przez uduszenie.
panikuj!

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem • Idź do pokoju z oknem lub balkonem,
węgla?
jak najdalej od miejsca pożaru;

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych
jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych.
Wadliwe działanie tych przewodów może wynikać
z ich nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz często niedostosowania istniejącego systemu wentylacji w budynku

• Jeśli to możliwe – zabierz ze sobą mokry ręcznik
lub koc wykonany z naturalnych materiałów (lnu,
wełny, bawełny itp.) i zamknij za sobą drzwi na klamkę;
• Wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu;
• Jeśli temperatura i zadymienie wzrastają: połóż się na
balkonie, pod oknem, i przykryj szczelnie trudno
palnym okryciem wykonanym z naturalnych materiałów.

Mają one za zadanie jak najszybciej
ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu
lub domu!

Jak działa autonomiczna czujka dymu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny.
Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich
najbliższych o powstałym pożarze, co umożliwi szybkie opuszczenie zagrożonego mieszkania lub domu.
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w porze nocnej,
kiedy wszyscy śpią.

Gaśnica – zanim przyjedzie
straż pożarna

• Prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy
w mieszkaniu, ale dbając o własne bezpieczeństwo,
warto ją mieć. Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar
w zarodku.
• Zadbaj o to, by Twoja gaśnica zawsze była sprawna.
Nie rzadziej niż raz na rok zleć profesjonalistom
jej przegląd i konserwację. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być potwierdzone indywidualną
cechą aktualizacji tzw. kontrolką.

Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej
wybierz gaśnicę oznaczoną symbolami
ABC
(do kuchni z symbolem F)
• Przy ich rozmieszczaniu powinny być spełnione
następujące warunki:
• odległość z każdego miejsca w obiekcie,
w którym może przebywać człowiek, do najbliższej
gaśnicy nie powinna być większa
niż 30 m,
• do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Galeria strażacka

Obstawa Rajdu

Wypadek PKP Pasym

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

