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POZNAJ
SWOJEGO RADNEGO

Grzegorz
Wanowicz

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2017 r. opiekę stomatologiczną
w ramach kontraktu z NFZ, przejął gabinet stomatologiczny
Praktyka Dentystyczna „Betadent” Beata Łączyńska lekarz dentysta.
Gabinet mieści się przy ul. Rynek 5 w Pasymiu. Tel. 735 950 417
Usługi wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia gabinet świadczy w dniach:
Poniedziałek i wtorek: 12.oo - 18.oo
Środa, czwartek i piątek: 8.oo - 14.oo
Nasze zęby leczą: lekarz dentysta Beata Łączyńska, lekarz dentysta Laura Wróblewska

Nazywam się Grzegorz Wanowicz, mam 32 lata i od urodzenia
mieszkam w Dybowie. Jestem
społecznikiem z krwi i kości. Lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać,
chętnie niosę pomoc potrzebującym i służę radą. Już jako młody sołtys, którym byłem przez
4 lata, starałem się zrobić jak najwięcej, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.
W tamtym czasie zaangażowałem
się w budowę nowej kapliczki, budowę boiska i placu zabaw dla dzieci, zakup niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego, kosiarki, namiotu
itp.
Więcej str. 7
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Burmistrz Cezary Łachmański

Miejskiego Ośrodka Kultury”. Projekt przebudowy
i modernizacji budynku MOK jest dofinansowany
w ponad 80 % ze środków UE. Obecnie jesteśmy na etapie
wyłaniania wykonawcy robót budowlanych i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jak sama nazwa projektu
wskazuje, chcemy w tym budynku prowadzić działalność
Centrum Wspierania Rodziny. Oprócz zajęć Centrum,
w budynku prowadzona będzie również działalność
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Szanowni Mieszkańcy gminy Pasym!
Już po raz trzeci przekazujemy Państwu nasz Informator
Pasymski. Mam nadzieję, że jest on źródłem bieżących
informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Pomysł na Centrum Wspierania Rodziny zrodził się po
smutnej dla naszej wspólnoty analizie stanu demografii
w gminie. Niestety, ale z roku na rok rodzi się coraz mniej
dzieci, a bez nich żadna wspólnota nie ma racji bytu.
Podstawą naszej dobrej przyszłości jest rodzina. Musimy
dołożyć wszelkich starań, żeby ją wesprzeć. Owocem troski
o kondycje naszych rodzin jest pomysł powołania Centrum
Wspierania Rodziny. W najbliższym czasie przedstawimy
Państwu szczegóły działalności tej instytucji. Pozostałe
zapowiadane projekty tzn. przebudowa i modernizacja
budynku po byłym kinie i rewitalizacja rynku w Pasymiu
są w trakcie procedowania w Urzędzie Marszałkowskim.
Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego zostały już
złożone i mam nadzieję, że niebawem zawrzemy umowy
na dofinansowanie tych projektów.

Nadszedł czas wakacji, tak bardzo oczekiwanych
przez dzieci i młodzież. Jeszcze raz, na łamach naszego
Informatora, chciałbym bardzo podziękować wszystkim
nauczycielom, wychowawcom i pracownikom ze szkół
i przedszkola w Pasymiu, Gromie i Tylkowie za ich
trud i wysiłek włożony w kształcenie naszych dzieci
i młodzieży. Szczególne podziękowania należą się także
rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkół.
To bardzo ważne i budujące, bo dzieci i młodzież
to przyszłość naszej wspólnoty. Cieszy mnie też aktywny
Przed nami również aktywny sezon letni, Dni Grodu,
udział szkól w pracach nad Informatorem. W tym
Dożynki,
w tym roku powiatowe, kolejne Międzygminne
wydaniu jest opisanych wiele ciekawych wydarzeń z życia
Tragi Przedsiębiorczości. Będzie o nas słychać nie tylko
szkół i przedszkola.
w powiecie!
Życzę udanych wakacji. Dużo słońca!

Na ten letni, radosny czas życzę wszystkim Państwu,
Chciałabym pokrótce przedstawić Państwu pozostałe,
najważniejsze wydarzenia z życia naszej gminy. Zacznę naszym mieszkańcom i przybyłym gościom udanego,
od projektów rewitalizacyjnych sieci miast Cittaslow. bezpiecznego wypoczynku.
Z nieukrywaną przyjemnością informuję Państwa,
Burmistrz Miasta Pasym
że w dniu 7 czerwca br. została zawarta, pomiędzy Gminą
Pasym a Województwem Warmińsko-Mazurskim,
pierwsza umowa na dofinansowanie projektu pod
nazwą „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny
w przebudowanym i zmodernizowanym budynku
I
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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)
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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
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Rusza realizacja pierwszej inwestycji w ramach uczestnictwa w Sieci Miast Cittaslow
W dniu 7 czerwca 2017 Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin podpisali umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.
Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 089 000,00 zł brutto w tym
kwota dofinansowania- 1 673 706,80 zł brutto. Inwestycja będzie
realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie i adaptacji istniejącego
budynku w celu realizacji w nim funkcji społecznych.
Przebudowany i zmodernizowany budynek przeznaczony będzie
do prowadzenia działań związanych z aktywizacją społeczną
mieszkańców gminy Pasym, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Pasym i przyczyni się do wzmocnienia integracji
mieszkańców, jak również zwiększy dostęp do zmodernizowanej
infrastruktury publicznej.
Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach uczestnictwa
w Sieci Miast Cittaslow. Poza tą inwestycją, Gmina ma
w planach utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w budynku
po byłym kinie w Pasymiu oraz rewitalizację - przebudowę rynku
staromiejskiego. Wnioski o dofinansowanie pozostałych inwestycji
zostały już złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina Pasym edukuje w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
20 czerwca 2017 r. odbyły się spotkania
Burmistrza Cezarego Łachmańskiego,
pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Pasymiu oraz spółki Eko Pasym z uczniami
Szkoły Podstawowej w Tylkowie i Gromie oraz
Zespołu Szkół w Pasymiu. Celem spotkań była
edukacja i promowanie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w naszej gminie.
W trakcie spotkań uczniowie wykazali
się już zdobytą wiedzą w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów oraz poznali korzyści
wynikające z takich działań.
Uczniowie szkół mieli możliwoś ć
przećwiczyć prawidłową segregację odpadów
korzystając z wcześniej przygotowanych
worków „t reningow ych” z różnymi,
odpowiednio przygotowanymi do celów
pokazowych, odpadami selektywnymi.
Szczegółowe zasady zbiórki selektywnej
zostały podane w ulotce przygotowanej przez
Gminę Pasym i spółkę Eko Pasym. Ulotka
kolportowana jest na terenie całej gminy
Pasym.
Czysta gmina Pasym to
nasza wspólna sprawa!
Opracowanie UMiG w Pasymiu
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Program „Nasz Dom Pasym”
W dniu 17 maja 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Pasym Sp. z o. o. otrzymał pozwolenie na budowę
budynku mieszkalnego wielorodzinnego – pierwszego obiektu
budowanego w ramach programu „Nasz Dom Pasym”.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami budynek powstanie na
działce położonej przy ul. Polnej w Pasymiu. W chwili obecnej trwają
tam prace związane z budową wodociągu i kanalizacji na całym
osiedlu. Rozpoczęcie budowy bloku planowane jest w lipcu br,
natomiast zakończenie i oddanie budynku do użytkowania
przewidujemy w lipcu 2018 r.
Prace nad realizacją programu „Nasz Dom Pasym” rozpoczęły
się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu na początku 2016 r.
Realizacja tego zadania została w całości powierzona spółce ZGKiM
Pasym.

To wtedy po raz pierwszy prosiliśmy Państwa o wypełnienie
ankiety, która pozwoliła nam zdefiniować skalę potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego z sukcesywnym
wykupem mieszkań w miesięcznej opłacie.
Odbyły się też liczne spotkania z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. Obecnie większość mieszkań jest już zarezerwowana.
Docelowo planowana jest budowa 3 bloków. Pierwszy z nich
zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter,
I piętro i II piętro), z trzema klatkami schodowymi i 18 mieszkaniami
o metrażu od 49 m2 do 68,50 m2.
Więcej szczegółów na temat programu „Nasz Dom Pasym”
uzyskają Państwo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o., ul. Kościuszki 22B, 12-130 Pasym,
tel. (89) 621 21 68

Międzygminne Targi Przedsiębiorczości 2017
Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze
działające na terenie gminy Pasym do zgłaszania swojego
uczestnictwa w Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości 2017.
W tym roku odbędą się one w dniach 9-10 września 2017
roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kalwa” w Pasymiu.
Zorganizowane po raz pierwszy w 2016 roku wydarzenie
targowe cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Umożliwiło
ono prezentację własnego potencjału inwestycyjnego, wymianę
doświadczeń, a także pozyskanie nowych kontaktów i partnerów
biznesowych. Wiemy jak ważne było to wydarzenie dla lokalnego
biznesu, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do budowania
marki tego przedsięwzięcia poprzez swoje uczestnictwo.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin - do pobrania
na stronie www.pasym.pl i www.mgtp.pl
Dla odwiedzających Targi wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

Parking przy cmentarzu
parafialnym w Gromie

W dniu 18 maja 2017 roku zakończyła się inwestycja
polegająca na budowie parkingu wzdłuż ogrodzenia cmentarza
parafialnego w miejscowości Grom. Wykonano łącznie 86 m2
parkingu.
Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez samorząd
Gminy Pasym i Zarząd Powiatu Szczycieńskiego. Koszt
realizacji inwestycji, który wyniósł łącznie 26 500 zł brutto,
został w 50% pokryty z budżetu Gminy Pasym.

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu
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Znakomity sezon Błękitnych
Drużyna Błękitnych Pasym zakończyła w minioną sobotą (17
czerwca – red.) zmagania w sezonie 2016/2017 klasy okręgowej.
Pasymski zespół w ostatniej kolejce pokonał w wyjazdowym
spotkaniu Śniardwy Orzysz aż 5:0 po dwóch bramkach Patryka
Malanowskiego, dwóch Arkadiusza Forusia oraz jednej, strzelonej
z rzutu karnego Pawła Brzozowskiego. Tym samym pasymianie
potwierdzili dominację, którą zaprezentowali w minionym
już sezonie. Błękitni zajęli pierwsze miejsce w lidze, przy czym przez
całe rozgrywki nie dali rywalom nawet iluzorycznych szans
na detronizację lidera. Choć na uznanie zasługuje końcowy triumf,
nie sposób zaznaczyć, że był to fenomenalny sezon Błękitnych.
Wystarczy przytoczyć choćby takie fakty jak te, że nasi piłkarze
odnieśli aż 23 zwycięstwa, 6 razy zremisowali, a przez całe rozgrywki
przegrali tylko… raz (24 września 2016 roku w Olecku – red.).
Imponujący jest również bilans bramkowy osiągnięty przez zespół
Błękitnych – 118 strzelonych bramek to najwięcej w całej lidze, gdzie
druga w tym zestawieniu Łyna Sępopol zdobyła aż o 37 bramek
mniej (81 – red.). Dodając do tego fakt, że straciliśmy również
najmniejszą ilość bramek w liczbie 30, obliczyć można, że średnio
każdy mecz Błękitnych Pasym kończył się zwycięstwem 4:1.

W przyszłym sezonie podopieczni Mirosława Romanowskiego
zagrają o szczebel wyżej. Błękitni wystąpią w rozgrywkach IV ligi.
Na pewno pasymscy kibice liczą na to, że w nowych zmaganiach
ligowych podobną skutecznością wykaże się pasymski snajper, król
strzelców minionego sezonu, Patryk Malanowski, któremu łącznie
udało się osiągnąć niesamowity wynik 55 zdobytych bramek.
Sukces Błękitnych Pasym nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie
lokalnego samorządu, sponsorów oraz wielu osób, które poświęciły
m nó st wo pr a c y i z a ang a ż ow an i a w f u n kc j onow an i e
i rozwój piłki nożnej w naszym mieście. Wszystkim tym, którzy
choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do końcowego
triumfu należą się ogromne wyrazy szacunku.
Błękitnych w sezonie 2016/2017 reprezentowali: Paweł Brzozowski,
Rafał Wysocki, Michał Nosowicz, Bartosz Nosowicz, Ariel
Łachmański, Grzegorz Stańczak, Aleksander Dobrzyński, Mateusz
Walczak, Mateusz Kędzierski, Arkadiusz Foruś, Kacper Kotoński,
Damian Kruczyk, Sebastian Łukaszewski, Jakub Malec, Radosław
Górecki, Szymon Kowalski, Marcin Łukaszewski oraz Patryk
Malanowski.
M. N.

Kilka słów na temat minionego sezonu:
Mirosław Romanowski (trener) - Bardzo udany sezon w naszym
wykonaniu, pomimo problemów kadrowych. Czasami jeździliśmy
na mecze gołą jedenastką, ale udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim
był awans do czwartej ligi. I chwała za to chłopakom. Naszym celem
będzie utrzymanie się w czwartej lidze. Jestem przekonany, że przy
poszerzeniu składu naszej kadry, jest to cel jak najbardziej realny
do osiągnięcia.
Patryk Malanowski (król strzelców) - Przed sezonem postawiliśmy
sobie cel: mistrzostwo ligi, i cieszymy się, że udało nam się
to zrealizować. Po świetnej rundzie jesiennej, w której przegraliśmy
tylko jeden mecz, początek rundy rewanżowej mieliśmy średni.
Pomimo to udało nam się zdobywać punkty. W połowie rundy nieco
się obudziliśmy i udało nam się zapewnić awans już na 6 kolejek
przed końcem rozgrywek. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie
w grę i w treningi. Bez nich na pewno nie udałoby mi się uzbierać
takiej ilości bramek.

Opracowanie: Błękitni Pasym
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MGOPS przypomina o ważnych terminach!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pasymiu informuje, że zbliża się nowy okres zasiłkowy
w ś w i a d c z e n i a c h r o d z i n ny c h , ś w i a d c z e n i u
wychowawczym „500+”oraz funduszu alimentacyjnym.
Wnioski na powyższe świadczenia należy składać
w następujących terminach:
- od 1 sierpnia 2017r.
świadczenie wychowawcze „500+” oraz fundusz
alimentacyjny
- od 1 września 2017r.
świadczenia rodzinne

NR 3 (KWIECIEŃ-CZERWIEC 2017)

dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski będą
przy jmowane o d p onie dzi a łku do cz war t ku
w w/w terminach

W ramach „Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym FEAD” w maju 2017r. zakończył się
podprogram 2016r.
Do tej pory administracja rządowa nie uruchomiła
nowego podprogramu FEAD.
Jeśli program zostanie ponownie uruchomiony,
Ponadto od 15.08.2017r. będą przyjmowane wnioski niezwłocznie powiadomimy zainteresowanych poprzez
na dożywianie dzieci w szkołach. Do wniosków należy wywieszenie stosownych ogłoszeń.
Opracowanie MGOPS w Pasymiu

Nowe lampy oświetlenia drogowego
w miejscowości Grom i Krzywonoga
W dniu 10 maja 2017 roku zakończyła się realizacja
inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia
drogowego w miejscowości Grom, na drodze gminnej
przy jeziorze Machniacz.
Dwa nowe punkty oświetleniowe zostały wykonane
na w nios ek mieszkańców tej miejs cowoś ci.
Natomiast w dniu 26 czerwca 2017 r. zakończyła się
realizacja inwestycji związanej z budową oświetlenia
drogi gminnej we wsi Krzywonoga. Przeznaczona na
ten cel w tegorocznym budżecie Gminy Pasym kwota
środków finansowych umożliwiła zainstalowanie 6 lamp.
Inwestycje związane z doświetleniem dróg
gminnych są dla lokalnego samorządu niezwykle
ważne. Dobre oświetlenie, to przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.
A bezpieczeństwo jest bezcenne!

Wyremontowano nawierzchnię ulicy Ogrodowej w Pasymiu
W dniu 1 czerwca 2017 roku zakończył się remont nawierzchni
z brukowca ul. Ogrodowej w Pasymiu. Prace budowlane na odcinku
od skrzyżowania z ul. Jeziorną w kierunku kościoła katolickiego rozpoczęły się w dniu 1 kwietnia br. Wyremontowano także nawierzchnię
przejścia pieszego łączącego ul. Ogrodową z ul. Jedności Słowiańskiej.
Inwestycja kosztowała blisko 95 000 zł brutto i została w całości
sfinansowana z budżetu Gminy Pasym.
Mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Pasymiu wiele lat czekali na poprawę
stanu drogi dojazdowej do swoich domów. Z roku na rok jej stan się
pogarszał. Remont nawierzchni sprawił, że ulica odzyskała swój staromiejski
klimat.
Samorząd ma w planach na najbliższe lata wykonanie remontu
nawierzchni brukowych na ul. Spichrzowej, ul. Tylnej oraz części ulic Reja
i Jedności Słowiańskiej w Pasymiu.

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu

6

WWW.PASYM.PL/INFORMATOR

INFORMATOR PASYMSKI – KWARTALNIK

Pasym pięknieje…

Nowa wiata przystankowa na ul. Olsztyńskiej w Pasymiu

Wyremontowane schody na ul. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu Przystanek autobusowy w Pasymiu

P

oznaj swojego radnego !
ciąg dalszy...

Bez tego sprzętu nie odbyłaby się żadna
impreza plenerowa, jak chociażby „Festyn
Rodzinny”, na który dzieci czekaj cały rok.
Imprezy plenerowe integrują i budują prawdziwą wspólnotę naszych mieszkańców. Bez
wzajemnej życzliwości, otwartości na ludzkie
problemy, wsparcia i wzajemnego zrozumienia nie ma warunków do życia we wspólnocie. Razem możemy więcej.
Pełnienie przeze mnie funkcji sołtysa
zostało docenione przez mieszkańców wsi
Dybowo. W roku 2013 zdobyłem nagrodę
„Super Sołtys powiatu Szczycieńskiego”
a w roku 2014 w tym konkursie zająłem
zaszczytne trzecie miejsce.
Zaufanie do mnie i docenieniem mojej
pracy zmotywowały mnie do ubiegania się
o mandat radnego. Od ponad 2 lat pełnię

funkcję radnego Rady Miejskiej w Pasymiu.
Teraz dbam nie tylko o moją rodzinna wieś
Dybowo ale również o całą naszą gminę.
Jako radny jestem członkiem Komisji
Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej. Biorę
czynny udział nie tylko w pracach tych Komisji ale we wszystkich działaniach prowadzonych przez samorząd gminny np.
Szczególnie zaangażowałem się w planowanie i realizację projektu „ Aktywny Pasym”.
Od kilku lat pracuję jako listonosz
na Poczcie Polskiej. Moja praca w oczywisty
sposób wiąże się z bezpośrednim, częstym
kontaktem z Państwem. Poprzez prace głębiej
poznaję problemy mieszkańców naszej gminy. Przede wszystkim staram się słuchać ale
również pomóc w znalezieniu rozwiązań
i wesprzeć chociaż dobrym słowem.
Co udało mi się już zrobić w tej kadencji
rady dla mojego sołectwa:

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu

- dokończenie budowy boiska i placu
zabaw
- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej, planowany
termin budowy I połowa 2018 r.
Mam dużo planów, które jeszcze czekają
na realizację. Sił i motywacji do pracy na
pewno mi nie zabraknie.Jestem wytrwały
i konsekwentnie zmierzam do celu tak więc
mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości
wszystko uda mi się zrealizować. Tym bardziej, że współpraca z Burmistrzem Cezarym
Łachmańskim układa się bardzo dobrze.
Tak dużego entuzjazmu do pracy, zarówno
ze strony radnych jak i władz gminy, w naszej
gminie jeszcze nie było. A to dopiero początek ;-)
Jeśli macie Państwo sprawy wymagające
mojej pomocy proszę o kontakt przez Biuro
Rady w Pasymiu (89 6212011 w.47) lub
mailem georw@wp.pl
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Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

W naszym przedszkolu odkrywamy talenty, rozwijamy
zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci, prowadząc
dodatkowe zajęcia: „Matematyka dla zdolnego Smyka”,
”Kreatywny Przedszkolak”, „Roztańczone Przedszkolaki
„oraz „Mały Konstruktor”. Ponadto realizowany jest
międzynarodowy program : ”Przyjaciele Zippiego”,
którego celem jest promocja zdrowia emocjonalnego
i dobrego samopoczucia małych dzieci.

Koktajl owocowy- przedszkolaki sięgają po
zdrowie
31.05.2017- KOKTAIL OWOCOWY

Dzieci z grupy 5-6 latków doskonale wiedzą,że trzeba
prawidłowo się odżywiać, aby być zdrowym.
Z myślą o witaminkach, postanowiły zrobić koktajl
owocowy. Zanim go zrobiły, zapoznały się z wyglądem,
budową i działaniem blendera . Przypomniały sobie
również zasady bezpieczeństwa i higieny podczas
wykonywania prac kuchennych. Zadanie okazało się
niezwykle proste i przyjemne. Była to prawdziwa „bomba
witaminowa”!

Konkurs Wielkanocny Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pasymiu

Dzieci z naszego Przedszkola zostały zaproszone do udziału w konkursie
plastycznym o tematyce wielkanocnej, którego organizatorem był MOK
w Pasymiu. Do konkursu zgłosiło się wielu przedszkolaków ze wszystkich grup
wiekowych. Pod czujnym okiem wychowawców dzieci przygotowały piękne
stroiki wielkanocne, kolorowe pisanki i palmy.
Jury wyróżniło stroik Darii Kuriaty wychowanki najmłodszej grupy. Pozostali
uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Opracowanie i fot. Przedszkole w Pasymiu
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SP Tylkowo - Bezpiecznie w sieci
Pod takim hasłem przebiegało spotkanie
przedstawicieli Policji z uczniami młodszych
i starszych klas naszej szkoły. Każdej z grup
Policjanci przekazali wiele cennych
informacji i wskazówek dotyczących zasad
bezpiecznego korzystania z komputera,
telefonu i Internetu oraz przestrzegali przed
zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą.

W efekcie spotkania każdy z uczniów

z pewnością zapamięta że:
- nie wolno zbyt długo przesiadywać przed
komputerem w celach korzystania m.in.
z gier komputerowych, gdyż potrafią one
prowadzić do uzależnienia komputerowego
i wielu chorób,
- nie wolno dzieciom zakładać kont
i korzystać z portali internetowych przed
ukończeniem 13 roku życia, a po 13 roku
życia tylko za zgodą i wiedzą rodziców,
- nie wolno podawać drogą internetową
swoich danych osobom nieznanym, a tym
bardziej planować spotkań z nimi,
- nie wolno wykonywać i zamieszczać
w internecie zdjęć oraz nagrań bez wiedzy
i zgody osób na nich umieszczonych,
- nie wolno także przesyłać i zamieszczać
treści dla innych obraźliwych

Zwycięstwo w zawodach PCK!
Pięcioosobowa drużyna w składzie: Aleksandra Wanowicz kapitan, Aleksandra Łempicka, Wiktoria Abramska, Julia Jakobsze,
Amelia Kruczyk zajęła I miejsce w XXV Powiatowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się 9 maja w Szczytnie.

Obchody Dnia Ziemi.

Każdego roku 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Jest to
czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić
wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. My również
powinniśmy dbać o środowisko.
W naszej szkole Dzień Ziemi obchodziliśmy 25 kwietnia.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej wychowawcy klas zaprezentowali
uczniom filmy edukacyjne dotyczące ekologii. Następnie udaliśmy
się na spotkanie z leśniczym panem Wojciechem Dębkiem, który
opowiedział nam o życiu w lesie.

i ośmieszających, ani też podawać się
w I n t e r n e c i e z a i n n e o s o b y.
Za nieodpowiednie zachowania
w niektórych sytuacjach grozić może
odpowiedzialność karna, dlatego też
o wszelkich tego typu przejawach zachowań,
dzieci powinny informować rodziców,
nauczycieli lub policję.
Funkcjonariusze zwrócili także uwagę na
to, że w Internecie nigdy nie jesteśmy
anonimowi, a każde użycie komputera lub
telefonu pozostawia ślady. I choć Internet
stanowi skarbnicę wiedzy i informacji,
to wykorzystywany w sposób niewłaściwy
może być dla nas zagrożeniem.

Kolejny raz młodzież zmierzyła się z różnego rodzaju pozorowanymi sytuacjami, które, niestety, mogą zdarzyć się naprawdę. Cel,
który przyświeca Mistrzostwom, to propagowanie wśród młodych
ludzi umiejętności właściwego reagowania i postępowania w sytuacjach, w których zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy. W zawodach brało udział 11 drużyn, które reprezentowały
szkoły z powiatu szczycieńskiego. Zawody odbywały się w dwóch
kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Dziewczęta,
mimo że reprezentowały szkołę podstawową, nie miały sobie równych. Uczennice przygotowywały się do zawodów przez 8 miesięcy,
uczęszczały na w zajęcia dodatkowe, na których doskonaliły swoje
umiejętności praktyczne. Samodzielnie zgłębiały wiedzę teoretyczną czytając fachową literaturę oraz korzystały z konsultacji pana
Romualda Małkiewicza zawodowego strażaka, którego wskazówki
i rady były bezcenne. Całoroczna praca i wysiłek włożony w przygotowanie do zawodów został zwieńczony sukcesem. Gratuluję.
Po pogadance Pan Leśniczy rozdał nam worki na śmieci i rękawiczki. Tak wyposażeni zaczęliśmy sprzątać las. Jak się okazało
śmieci w lesie co roku jest coraz mniej, ale nadal warto organizować
takie akcje.

Gdy wróciliśmy, Pan Leśniczy rozpalił ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wróciliśmy do szkoły.

Opracowanie i fot. SP w Tylkowie
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Sukces Szkoły w Gromie w Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych!
10 kwietnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gromie
wzięli udział w IX Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 25
im. H.Ch. Andersena, w Olsztynie.
Turniej został zorganizowany przy współpracy z Katedrą Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie oraz WarmińskoMazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
W tym roku po raz pierwszy Turniej Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych został objęty patronatem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego. Do turnieju zgłosiło się dziewiętnaście trzyosobowych
drużyn.
Poza napisaniem testu zadaniem każdej z drużyn było
przygotowanie filmiku na temat: Znaczący moment w historii
Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych. Szkołę w Gromie
reprezentowali uczniowie: Zuzia Szyszkowska, Maciej Rużczyński
oraz Rafał Kędzierski. Pod opieką nauczycielki języka angielskiego
Małgorzaty Rogali, uczniowie nagrali film, który zdobył III miejsce.
Jest to ogromny sukces, zważywszy, iż nasza szkoła przystąpiła do
Turnieju po raz pierwszy.

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Uroczyste obchody zakończenia roku szkolnego
2016/2017 w Szkole Podstawowej w Gromie
rozpoczęła Msza Swięta sprawowana przez nowego
proboszcza parafii Grom, ks. Krzysztofa Pliszkę.
Po Mszy wszyscy spotkali się w szkole. Podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego
wyróżniającym się uczniom w nauce, zachowaniu
i liderom w czytaniu zostały wręczone nagrody
książkowe. Najlepsi uczniowie w Szkole to: Julia
Turowska śr. 5,72; Maciej Rużczyński śr. 5,64;
Zuzanna Szyszkowska śr.5,73. W trakcie uroczystości
głos zabrał Skarbnik Gminy Pasym p. Arkadiusz
Młyńczak , który w imieniu swoim i Burmistrza
gratulował uczniom sukcesów w nauce oraz życzył
radosnych i bezpiecznych wakacji. Po uroczystym
apelu wszyscy rozeszli się do swoich klas na krótkie
spotkanie z wychowawcami.
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Gimnazjum w ,,Kamienicy”     

Już po raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie gimnazjum
odwiedzili stolicę. W grudniu obejrzeliśmy musical ,,Romeo i Julia”
w Teatrze Studio BUFFO i zwiedziliśmy siedzibę Telewizji Polskiej
przy Woronicza 17.
W marcu celem naszej wycieczki do Warszawy był spektakl w Teatrze Kamienica pt. ,,Dopalacze. Siedem stopni donikąd’‚. Zanim
dotarliśmy na przedstawienie, stanęliśmy przed Grobem Nieznanego
Żołnierza, a następnie Ogrodem Saskim przeszliśmy do alei Solidarności, przy której mieści się teatr.
Od początku roku w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny mający na celu zapobieganie stosowania przez młodzież
substancji psychoaktywnych. Odbyły się specjalne lekcje z panią
pedagog i policją dla uczniów, i spotkania dla rodziców.
Podsumowaniem tych działań był wyjazd do Warszawy, dofinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pasymiu,
na poruszające przedstawienie, w którym uczniowie zobaczyli,
co dzieje się z ciałem i psychiką człowieka po zażyciu dopalaczy, i jak
ta przygoda tragicznie się kończy. Emocje wywołane sztuką dostarczyły wielu refleksji i na pewno pozostaną w nas na długo.
Po wizycie w teatrze odwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin. Jest to nowoczesne, ciekawe pod względem architektonicznym muzeum. Zabiera zwiedzającego w podróż od momentu
pojawienia się Żydów na ziemiach polskich aż do czasów współczesnych. Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących historii, kultury
i religii tego narodu.
Sale ekspozycyjne zachęcały różnorodnością, zastosowaniem
technik multimedialnych, więc nie można było się nudzić. Wizyta
w Polin to było ciekawe doświadczenie. Obiad zjedliśmy w Restauracji Besamim, co w języku hebrajskim oznacza przyprawy. Dowiedzieliśmy się, co to znaczy, że jedzenie jest koszerne.
Ponownie przekonaliśmy się, że podróże kształcą. Nazajutrz wytrawni globtroterzy pytali, na szkolnych korytarzach, kiedy wyruszamy na następną wycieczkę.

Imieniny Patrona szkoły w Pasymiu
Koniec kwietnia to dla Zespołu Szkół w Pasymiu czas świętowania
imienin patrona
- Wojciecha Kętrzyńskiego. Święto obchodzone jest już od 22 lat
przez Szkołę Podstawową a od ubiegłego roku również przez
Gimnazjum Publiczne, które współtworzy Zespół Szkół w Pasymiu.
Wojcieszki, zgodnie z tradycją, zainaugurowała uroczysta Msza
Święta odprawiona w Kościele NSPJ w Pasymiu przez księdza
Marcina Wysockiego i udziałem pastora Witolda Twardzika.
Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, rodzice, emerytowani
pracownicy, goście zaproszeni z włodarzami miasta i dyrektorami
zaprzyjaźnionych szkół na czele. Uczniowie uświetnili nabożeństwo
wyjątkową oprawą słowno-muzyczną przygotowaną pod kierunkiem
nauczycieli. Z okazji tegorocznego święta odświeżyli swoją wiedzę
na temat patrona szkoły i namalowali wiosenne plakaty pt. „Spacer
z Wojciechem Kętrzyńskim”. Można było na nich odnaleźć
charakterystyczne dla okolicy krajobrazy i elementy zabudowy.
Wyeksponowane na szkolnych korytarzach prace nadały im
odświętnego charakteru.
Obowiązkowym punktem programu obchodów jest Bieg
Wojcieszkowy. Każdego roku uczniowie stają z wiatrem w zawody.
Jest wszystko, co w sporcie być powinno: rywalizacja, duch walki,
przestrzeganie zasad fair play i nieodłączny dobry humor.
Opracowanie i fot. ZS w Pasymiu

11

12

KWARTALNIK – INFORMATOR PASYMSKI

NR 3 (KWIECIEŃ-CZERWIEC 2017)

Dzielnicowy przypomina

STRAŻAK RADZI

Zasady bezpiecznej kąpieli

• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych lub wyznaczonych.
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
• Nie skacz rozgrzany do wody, przed wejściem do wody ochlap nią klatkę
piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego,
• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią
lub kalectwem – zatopione pnie drzew, płycizny, kamienie.
• Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może
potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc,
to uczyń to ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się
czuł na siłach, to zawiadom inne osoby.
• Nie wypływaj za daleko od brzegu.

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

• Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
• Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (najlepiej okulary z filtrem UV).
• Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj kremy z filtrami ochronnymi.
•
•
•
•
•

u siebie – tylko obserwuj i podziwiaj.
• Nie wolno używać ognia w lesie,
• Podczas burzy nie chroń się pod drzewem, jeśli możesz schroń się
w samochodzie – daleko od drzew.
• Jeśli się zgubisz, pozostań w miejscu, w którym zauważyłeś że się zgubiłeś
i wołaj co kilka sekund o pomoc.

Obcy puka do Twoich drzwi

• Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to.
Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to
osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!!
• Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które
możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu,
a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów!

WAŻNE TELEFONY

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR

Na podwórku

- AKTYWNY PASYM.

W lesie

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi aby nie pozostawiać w trakcie
słonecznych dni dzieci oraz zwierząt samych w pojazdach.

W czasie jazdy używaj kasku i wyposaż się w elementy odblaskowe.
Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
Pamiętaj, że przestrzeganie zasad nie daje 100% szans na uniknięcie
W miarę możliwości korzystaj z drogi przeznaczonej dla rowerów.
Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza możliwość stania się ofiarą.
Zapraszam do udziału w corocznej wakacyjnej akcji
Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.

• Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy. Jeżeli ma Jak co roku organizuję wycieczki rowerowe oraz wodne szaleństwo.
służyć zabawie, powinno być położone z daleka od jezdni, ruin, wykopów. Zapraszam do aktywnego wypoczynku. Teren Naszej Gminy aż
• Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby prosi się o rowerowe wypady i podziwianie przyrody, a zabawa na
wodzie uczy nas zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
wypytywali się o mieszkanie i Twoich rodziców.
ZAPRASZAM SERDECZNIE
• Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania.
Może to być włamywacz. Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. W razie
Uwaga!
potrzeby zaalarmuj dorosłych.
• W lesie jest pięknie, cicho i kolorowo – POZOSTAW LAS TAKI JAKI
ZASTAŁEŚ!
• Po powrocie z lasu poproś rodziców by sprawdzili czy nie masz na sobie
kleszczy. Jeśli wczepił się kleszcz - nie usuwaj go, idź do lekarza najszybciej
jak to możliwe.
• Spotkałeś w lesie dzikie zwierzę – nie zakłócaj jego spokoju, on jest

Opracowanie i fot. Romuald Małkiewicz
Komendant OSP w Pasymiu
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