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Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi
Pasym – Grzegrzółki
21 lipca br odbyło się
uroczyste oddanie do użytku
wyremontowanej drogi
Pasym – Grzegrzółki. Skrzyżowanie dróg w Grzegrzółkach zgromadziło licznie
przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych województwa,
powiatu, gmin Pasymia
i Dźwierzut oraz instytucji
związanych z budową
i remontami dróg, przedstawicielami wykonawców
i nadzoru budowy, prasą i miejscowymi księżmi.

więcej na str.3

Podpisanie umowy na remont budynku po dawnym kinie „Perkoz”
w Pasymiu
25 września Burmistrz Cezary Łachmański
i Ma r s z a ł e k Wo j e wó d z t wa Wa r m i ń s ko
- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali
umowę o dofinansowanie inwestycji pn.
„Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej
- Siedziby Klubu Integracji Społecznej”.
Cała inwestycja została oszacowana na ok. 5 150
000 zł brutto. Wkład własny Gminy Pasym
to 940 905,00 zł, natomiast dofinansowanie
4 209 095,00 zł.
Centrum to zostanie utworzone w budynku po
byłym kinie „Perkoz” w Pasymiu. Budynek, który
od 2013 roku był nieużytkowany w niedalekiej
przyszłości odzyska swój dawny kształt i będzie
stanowił wizytówkę naszego pięknego miasta.
Przypominamy, że w nocy z 21 na 22 marca 2017
roku spłonął doszczętnie dach budynku. Zdarzenie
to pokrzyżowało nieznacznie plany naszego
samorządu, który wraz z końcem marca miał złożyć
wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach
uczestnictwa w Sieci Miast Cittaslow. Dzięki
uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego termin
został wydłużony o miesiąc. W tym czasie należało
wykonać dodatkową dokumentację techniczną
dotyczącą odbudowy dachu. Nie udało by się to
gdyby nie bardzo dobra współpraca z WarmińskoMazurskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony

Zabytków w Olsztynie i Starostwem Powiatowym
w Szczytnie. Szczególne podziękowania za pomoc
k i e r u j e my d o Pa n a D a r i u s z a B a r to n a
– Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Olsztynie oraz Pana Krzysztofa Żyłki – Naczelnika
Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie.
To kolejna duża inwestycja, którą realizuje
Gmina Pasym. Rozpoczęły się już prace remontowe
na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury, w którym
zostanie utworzone Centrum Wspierania Rodziny.
Czekamy jeszcze na zatwierdzenie złożonego
w czerwcu br. w Urzędzie Marszałkowskim
wniosku dotyczącego „Rewitalizacji Rynku
S t a r o m i e j s k i e g o wPa s y m i u”.

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu

Nr 4 (LIPIEC - WRZESIEŃ 2017)

www.pasym.pl/informator
Spis treści:
Słowo od Burmistrza������������������������������str. 2
Podpisanie umowy z wykonawcą ����str. 3
Uroczyste oddanie do użytku��������������str. 3
Bezpiecznej na przystankach��������������str. 3
Wiata na plaży������������������������������������������str. 3
Poznaj swojego radnego�����������������������str. 4
II edycja MGTP ������������������������������������������str. 4
MOK w Pasymiu������������������������������������str. 5-8
Gmina stawia na rozwój������������������������str. 8
Budowa świetlicy wiejskiej������������������str. 9
Informacje Parafii��������������������������������� str. 10
MGOPS w Pasymiu��������������������������������� str. 10
Wieści z SP w tylkowie������������������������� str. 11
SP w Pasymiu����������������������������������������� str. 12
MBP w Pasymiu ������������������������������������� str. 13
Przedszkole w Pasymiu����������������������� str. 13
Cudze chwalicie������������������������������������� str. 14
Nowy plac zabaw����������������������������������� str. 14
Parafia Ewan. - Augsburska��������������� str. 15
Błękitni Pasym��������������������������������������� str. 15
Powstanie UTW������������������������������������� str. 16
Odnowione pomosty��������������������������� str. 16

POZNAJ
SWOJEGO RADNEGO

Andrzej
Kozikowski

W Gromie spędziłem całe moje
dzieciństwo i dorosłe życie. Znam
wszystkich mieszkańców, całą okolicę i historię miejscowości. Specyficzna atmosfera małych miejscowości
sprawia, że tworzymy z mieszkańcami Gromu wspólnotę podobną do
jednej dużej rodziny. Wdzięczność
za to, że mam tu swój dom, gdzie
mieszka moje rodzina, za to jak nam
się żyje, sprawiała, że zawsze uważałem, że coś ode mnie należy się mojej miejscowości. Dlatego z chęcią
włączałem się we wszelkie prace na
rzecz Gromu jak również w działalność naszego Stowarzyszenia i Straży Pożarnej.
Więcej str. 4
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Burmistrz Cezary Łachmański

Drodzy Mieszkańcy gminy Pasym !
To juz czwarte wydanie naszego Informatora
Pasymskiego, z którego możecie się Państwo dowiedzieć,
jakie podejmujemy działania i co dzieje się na terenie
naszej gminy.
Dobiegł końca piękny czas wakacji. Dla większości
z nas to czas urlopu, wypoczynku. Wierzę, że zarówno
nasze dzieci i młodzież jak i dorośli mieli możliwość
„naładowania akumulatorów” na kolejny rok pracy.
Należy jednak pamiętać, że ostatnie miesiące
to także intensywna praca nad przygotowaniem
placówek oświatowych do wdrożenia reformy oświaty.
Podczas częstych spotkań z dyrektorami omawialiśmy
stan przygotowania szkół do wprowadzanych zmian.
Zapewniam rodziców, że nasze szkoły w: Pasymiu,
Tylkowie i Gromie oraz Przedszkole w Pasymiu
są bardzo dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.
Za tę pracę serdecznie dziękuję Dyrektorom,
Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi.
W nowym roku szkolnym życzę Uczniom, Rodzicom
i Pracownikom wielu sukcesów, by reforma oświaty
spełniła pokładane w niej nadzieje.
Okres letni to także czas, w którym odbywają się
na terenie naszego miasta i gminy liczne imprezy
i wydarzenia. Warto wspomnieć o Dniach Grodu,
Dożynkach Powiatowych, Międzygminnych Targach
Przedsiębiorczości, Akcji Aktywny Pasym, czy też festynach
sołeckich. To wszystko składa się na coraz bogatszą
ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych
i gospodarczych. Za tymi przedsięwzięciami stoją
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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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osoby pracujące dla dobra naszej społeczności lokalnej.
Bardzo gorąco dziękuję Pani Dyrektor i Pracownikom
Miejskiego Ośrodka Kultury, współpracownikom
z Urzędu Miasta i Gminy, Dyrekcjom i Pracownikom
szkół i przedszkola, Prezesowi i Pracownikom spółek,
Radnym i Sołtysom. Szczególne słowa podziękowania
kieruję do Druhen i Druhów z OSP w Pasymiu, OSP
w Gromie i OSP w Jurgach. Wasza bezinteresowna pomoc
oraz zaangażowanie daje nam poczucie bezpieczeństwa
nie tylko w życiu codziennym, ale także podczas trwania
imprez i uroczystości.
Dziękuję również sponsorom za nieocenione wsparcie
finansowe, które pomaga nam organizować i realizować
letnią ofertę.
Kolejna doskonała wiadomość to, że w najbliższych
dniach przystąpimy do remontu budynku po byłym kinie.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ogłosiliśmy
przetarg na wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia.
Po prawie trzech latach starań odbudowa „kina” nabrała
realnego kształtu.
Przypomnę jeszcze, że trwają prace remontowobudowlane w budynku zajmowanym do niedawna
przez Miejski Ośrodek Kultury. Zapewne zastanawiacie
się Państwo, jak będzie wyglądała realizacja zajęć
prowadzonych przez nasz MOK w tym roku. Wspólnie
z Panią Dyrektor MOK, Panią Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Pasymiu i Panem Kierownikiem Biblioteki
w Pasymiu wypracowaliśmy propozycje dla wszystkich
zainteresowanych grup. W okresie przejściowym (czas
trwania remontu budynku MOK i kina) osoby, grupy,
zespoły i inne podmioty mają zapewnioną możliwość
spotykania się, rozwijania swoich zainteresowań
i uzdolnień oraz realizacji innych zajęć w gościnnych
murach Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Pasymiu.
Informacje o inwestycjach już zakończonych, o tych,
które są w trakcie realizacji, a także o najważniejszych
wydarzeniach w naszej gminie znajdziecie Państwo
w kolejnych artykułach.
Życzę miłej lektury Burmistrz Miasta Pasym
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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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Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę budynku po Miejskim Ośrodku Kultury
W dniu 8 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu Burmistrz Cezary Łachmański podpisał
umowę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego PEDBUD Sp. z o. o. z Olsztyna na realizację
inwestycji pn. „Utworzenie Centrum
Wspierania Rodziny w przebudowanym
i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”.
Firma została wyłoniona w wyniku
wyboru jej oferty w przetargu
nieograniczonym.
Pieniądze na realizację inwestycji
gmina Pasym pozyskała ze środków
Unii Europejskiej w ramach członkostwa w Sieci Miast Cittaslow. Po pozy-

tywnie zweryfikowanym wniosku
o dofinansowanie, złożonym przez
gminę w dniu 7 czerwca br. została
podpisana z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem
umowa o dofinansowanie inwestycji.
Koszt realizacji tej pierwsze inwestycji wynikającej z Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pasym wyniesie
łącznie 1 907 012,91 zł brutto, w tym
dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1 584 727,73 zł brutto.
Przewidywany termin oddania
do użytku zmodernizowanego budynku
to 31 maja 2018 roku.

Budujemy ogrodzenie cmentarza komunalnego w Pasymiu
Dobiega końca realizacja inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia frontu
działki, na której zlokalizowany jest cmentarz komunalny w Pasymiu.
Łącznie zostanie wybudowane 128 m ogrodzenia. Odnowieniu ulegnie brama
wjazdowa i bramka wejściowa.
Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie ogrodzenia na ten cel zostało przeznaczonych z budżetu gminy Pasym 73 050 zł brutto. Inwestycję wykonuje lokalna
firma z Pasymia. Prace budowlane mają się zakończyć do 20 października 2017 roku.

Opracowanie UMiG w Pasymiu

Cd. Uroczyste oddanie do użytku
wyremontowanej drogi Pasym – Grzegrzółki

Została ona zrealizowana w ramach operacji „Budowa
i modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Koszt przebudowy
drogi wyniósł 3 473 053,24 zł. Po złożeniu w marcu 2016 r przez
Gminę wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
Unii Europejskiej i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 191 711,81 zł.
Pozostałe koszty poniosły Gmina Pasym i Powiat Szczycieński
w proporcji 30% do 70%.
Wykonawcą drogi została, wyłoniona w przetargu, firma
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska
Mazowieckiego.
Przebudowa tej drogi ma ogromne znaczenie dla poprawienia
bezpieczeństwa, szczególnie dla mieszkańców Grzegrzółek,
Ruska, Elganowa i Łysej Góry, a także poprawi komunikację
z gminą Dźwierzuty i dalej do Biskupca i do granicy.
Opracowanie UMiG w Pasymiu

Bezpieczniej na przystankach autobusowych

„Dzika” plaża w Pasymiu doczekała się wiaty…

7 sierpnia 2017 roku w miejscowości Leleszki i Dźwiersztyny
stanęły latarnie drogowe, zasilane na baterie słoneczne.
Doświetlono przystanki
autobusowe m.in. szkolny
w miejscowości Dźwiersztyny oraz te zlokalizowane przy
drodze krajowej nr 53 w miejscowości Leleszki.Takie rozwiązanie sprawdza się
w miejscach, w których ze
względów ekonomicznych
nie jest możliwe budowanie
tradycyjnego oświetlenia
drogowego, a ze względów
bezpieczeństwa jest ono jak
najbardziej uzasadnione.
Koszt montażu lamp wyniósł łącznie 13 675,34 zł brutto. Usługę wykonała firma Modern HST M.P. Prytulak Sp. j.
Opracowanie UMiG w Pasymiu
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Poznaj swojego radnego ciąg dalszy...
W 2014 roku postanowiłem wystartować na radnego w wyborach
samorządowych z nadzieją, że będę w ten sposób mógł więcej zrobić
dla swojej miejscowości. W Radzie Miejskiej w Pasymiu staram się
działać aktywnie, by zaznaczyć w ten sposób obecność Gromu
w działalności całej gminy.
W Radzie Miejskiej między innymi pełnię funkcję przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz jestem członkiem Komisji Budżetowej. Dzięki pełnieniu funkcji radnego miałem możliwość lepszego poznania
potrzeb naszej miejscowości, ale poznałem też sytuację finansową
naszej gminy i wiem, że nie wszystkie potrzeby możemy od razu zrealizować.
Choć nie jest to łatwe, cieszę się, że pełniąc funkcję radnego, przyczyniłem się do takich inwestycji w Gromie jak: budowa parkingu przy
cmentarzu, remont wiejskiej świetlicy, remonty części dróg, montaż
kolejnych lamp oświetleniowych jak również rozpoczęcie remontu
remizy OSP. To inicjatywa Rady Miejskiej w Pasymiu i podejmowane
starania ostatecznie doprowadziły to tego, że Generalna Dyrekcja Dróg
wybudowała w Gromie chodniki. Mam świadomość, że nie udałoby
nam się tego osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca z p. Bożeną
Kotkiewicz, drugą radną z Gromu . Duża zasługa w tym także wszystkich radnych, którzy ze zrozumieniem podchodzili do naszych inicjatyw
oraz dobra współpraca z Urzędem Gminy oraz Starostwem w Szczytnie.
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wicestaroście Marcinowi

Nowocińskiemu, który z dużym zaangażowaniem włączył się w nasze
starania o wybudowanie parkingu przy cmentarzu oraz chodnika przy
skrzyżowaniu z drogą na Jurgi . Mam nadzieję, że tak dobra współpraca ze Starostwem w Szczytnie zaowocuje w najbliższym czasie kolejną inwestycją drogową w Gromie.
Niestety, nie obyło się w mojej działalności radnego bez porażek.
Dużym rozczarowaniem okazały się podejmowane starania o przejęcie
przez Gminę drogi od Kolei przy przejeździe na stacji w Gromie. Choć
wstępnie Urząd Gminy otrzymał zgodę, to ostatecznie odmówiono
przekazania nam drogi, co pozwoliłoby w przyszłości na utwardzenie
tego odcinka. Kolejną niezałatwioną sprawą jest remont stacji pomp
wody w Gromie, na który, mimo podejmowanych starań, Urząd Gminy
nie pozyskał dofinansowania.
Widząc, jak przybywa nam nowych mieszkańców, powstają nowe
domy, a najważniejszy obiekt w Gromie - Szkoła Podstawowa prężnie
się rozwija, mam świadomość, że potrzebne są kolejne inwestycje, by
wszystkim nam żyło się lepiej. Według mnie najważniejsze w najbliższym czasie dla Gromu jest doprowadzenie do remontu stacji pomp
ujęcia wody, remont i utwardzanie nawierzchni dróg, rozbudowa
przydrożnego oświetlenia, remont elewacji budynku świetlicy oraz
dokończenie remontu remizy OSP.
Radny Rady Miejskiej w Pasymiu
Andrzej Kozikowski

II edycja Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości za nami
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w zorganizowanych już
po raz drugi Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości.
Dziękujemy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu
Arturowi Chojeckiemu i Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Panu Ryszardowi Góreckiemu za objęcie
wydarzenia patronatem honorowym. Partnerom i instytucjom dziękujemy za wsparcie merytoryczne i pomoc
w zorganizowaniu wydarzenia.
Tak jak w ubiegłym roku Targi odbyły się na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Kalwa” w Pasymiu w dniach
9 – 10 września.
W ciągu dwóch dni można było obejrzeć stoiska firm
prezentujących na nich swoje produkty i usługi, wysłuchać
i obejrzeć prezentacje przedsiębiorców, a także wziąć
udział w panelach dyskusyjnych. W tegorocznym wydarzeniu wzięły udział 62 podmioty, w tym przedsiębiorcy
i instytucje wspierające ich działalność.
Kolejna edycja za rok. Teraz czas na podsumowania
i wyciąganie wniosków. Należy przypomnieć, że nasze
Targi to jedyne wydarzenie w województwie, zorganizowane przez gminy. W tym roku organizatorami były
gminy Biskupiec, Bisztynek, Dźwierzuty, Pasym, Piecki,
Rozogi i Świętajno. Po raz drugi w targach uczestniczyła
gmina Purda, która mamy nadzieję, że w przyszłym
roku zaszczyci nas swoją obecnością w komitecie organizacyjnym.
Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu

Przygarnij mnie…
Więcej informacji o warunkach adopcji psów dowiedzą się Państwo
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, pokój nr 14,
tel. kontaktowy: (89) 621 20 11, wew. 34

RÓŻA

DESPERADO
Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu
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Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu
Sezon letni już za nami i warto wspomnieć
o wydarzeniach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i na długo zapisały się
w naszej pamięci. Najważniejszym z nich były
Dożynki Powiatowe - święto wsi i tradycji
ludowej, okazja do podziękowania rolnikom
za ciężką pracę i tegoroczne plony. Symbolem
tego trudu stało się współdziałanie w tworzeniu naszego Domu - Ojczyzny zbudowanego
z elementów drewnianych i słomianych kostek.
Nietrwałość materiału miała unaocznić delikatność i kruchość naszych „domowych
ojczyzn” w obliczu współczesnych zagrożeń.
W obrębie działań przestrzennych „Jeden
chleb, jeden dom, jeden świat” prowadzony
był pokaz kiszenia kapusty , warsztaty wytwarzania glinianych naczyń, tworzone były instalacje z darów natury, rozbrzmiewała muzyka
folkowa.
Równolegle na stadionie odbywała się sportowa rywalizacja gmin a wesołe miasteczko
bogatą ofertą zabawiało najmłodszych.

Wystawiło się wiele stoisk: sołeckie, koła
łowieckiego „Świt”, konkursowe i promocyjne
gmin, stoiska z miodami z sokami i ze swojskim
jedzeniem. Można było na nich skosztować
dania przyrządzane domowymi sposobami
według receptury często przekazywanej
z pokolenia na pokolenie. Oprócz walorów
kulinarnych stoiska udekorowane warzywami,
owocami oraz bukietami zbóż i kwiatów,
prezentowały się okazale i przyciągały swoja
ofertą wielu gości: mieszkańców powiatu,
mieszkańców miasta i gminy Pasym, turystów,
delegacje z partnerskich miast.
Bardzo ważnym punktem dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec. Różnorodność
form, misterna praca, kreatywność w ich
tworzeniu sprawiły, że było na co popatrzeć,
ale też sprawiły kłopot jurorom w wyborze tych
najpiękniejszych.
I wreszcie parę słów o scenie głównej
i o tym co się na niej działo. A działo się wiele.
Wystąpiła orkiestra dęta z Tylkowa, Zespół

Sużanianka, a w klimat góralskiego folkloru
wprowadziła publiczność Kapela Romanka
z Węgierskiej Górki. Muzyczną niespodzianką
i ciekawostką był występ pasymskiego zespołu samorządowego, który swym wykonaniem
ujął publiczność i przekazał dużo pozytywnej
energii.
Wieczorem przybyła licznie publiczność
spragniona dobrej zabawy, której dostarczyły
zespoły coverowe, disco polowe, a przede
wszystkim gwiazda wieczoru CLEO. Po występie artystka spotkała się z fanami, długo
składała autografy i wytrwale pozowała
do selfie, a największy wpis zrobiła na tablicy
w klasie Szkoły Podstawowej w Pasymiu,
w której odbyły się w sierpniu Dożynki Powiatowe – 2017.
Miejski Ośrodek Kultury dziękuje
wszystkim za pomoc w organizacji dożynek.
Opracowanie i fot. MOK w Pasymiu
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Wystawa: Akslop - widokówki z krainy absurdu
Warsztaty filmu animowanego

We wrześniu w ramach SUNDAY CITTASLOW Ośrodek Kultury zorganizował w Bibliotece Miejskiej warsztaty parzenia herbaty, które poprowadziły Elżbieta Zyra i Hanna Kaczyńska z „Pysznej Szafy” - propagatorki kultury picia naparów ziołowych i różnych odmian herbaty. Podczas
degustacji poznaliśmy walory smakowe, właściwości różnych herbat i ich
oddziaływanie na nasz organizm. Aromatyczne, napoje, dopieściły kubki
smakowe, a zapachowe świece dopełniły przyjemną atmosferę. Pod artykułem trochę informacji o zielonej herbacie.
Warsztatom towarzyszyła wystawa fotografii Akslop - widokówki
z krainy absurdu. Autor zdjęć – Paweł Salamucha podzielił się swoimi
spostrzeżeniami z podróży po Akslop. To kraina dobrze nam wszystkim
znana jeśli jej nazwę przeczytamy wspak. Zdjęcia są w 100 % zapisem
chwili, są refleksją, bawią, śmieszą, ale też pobudzają do krytycznego
myślenia. Jest to fotografia wymagająca dużego refleksu, a jej autorem
jest Paweł Salamucha.

Wakacyjne warsztaty i koncert Flamenco
W lipcu, w Pasymiu zagościł zespół MADRUGADA, który tworzą artyści
od lat zafascynowani rdzenną muzyką hiszpańskiej Andaluzji. Przeniknięci duchem ognistego flamenco, poprzez muzykę i taniec przekazali
niesamowitą dawkę polsko - hiszpańskiej energii. Bogaty repertuar
zespołu ukazał współczesne wariacje na temat tradycyjnych form flamenco oraz własne kompozycje, w których usłyszeliśmy wpływy polskiej
muzyki ludowej, muzyki arabskiej i jazzu. Koncert zespołu to była uczta
również dla oka. Tancerki w barwnych, oryginalnych strojach, ruchem
opowiadały historie o miłości, namiętności, tęsknocie, radości i smutku.
Szczery, emocjonalny przekaz utworów oraz zróżnicowany repertuar
zabrały widzów w niezapomnianą podróż do krainy duende.
Lipcowe WARSZTATY KARMELARSKIE , które odbyły się również
w lipcu, dostarczyły dzieciom wiele radości i wprowadziły w tajniki
cukiernictwa.
Sierpniowe WARSZTATY BATIKU poprowadzone przez artystkę Katarzynę Wolicką okazały się sporym wyzwaniem. Technika wymaga przewidywania, jest efektowna, ale dosyć żmudna. Uczestnicy wykonali wielobarwne, więc wielokrotnie barwione, małe batiki i zabrali je do domu.
Pozostał niedosyt i chęć wznowienia warsztatów w najbliższym czasie
i już na większych formatach.
Opracowanie i fot. MOK w Pasymiu

W najbliższym czasie w dniach 16 – 20 października Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu organizuje WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO, które poprowadzone będą z ramienia Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „edukacji artystycznej”.
Warsztaty poprowadzą:
Eugeniusz Gordziejuk – Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Wiesław Zięba – artysta plastyk, reżyser filmów animowanych
Katarzyna Zyg – koordynator
Do udziału w warsztatach prosimy zgłaszać się do 15.10.2017 telefonicznie na numer 510 188 956. Warsztaty przewidziane są dla
dzieci i młodzieży i odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Pasymiu. ZAPRASZAMY
Warsztatami filmowymi po wakacjach wznawiamy działania
kulturalne w nieco utrudnionych warunkach. Jak wiadomo dotychczasowa baza Miejskiego Ośrodka Kultury jest objęta unijną rewitalizacją, a docelowa baza - byłe kino Perkoz za chwilę będzie
poddane również rewitalizacji. Postaramy się prowadzić działalność
w udostępnionych nam salach w Szkole Podstawowej i w Bibliotece Miejskiej w Pasymiu.
Dziękujemy za gościnność i mamy nadzieję, że pomimo utrudnień
uda nam się zrealizować parę projektów kulturalnych, o których
będziemy informować plakatami i na stronie
www.mokispasym.pl
Opracowanie i fot. MOK w Pasymiu
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W lipcu bawiliśmy się na ŚWIĘCIE GRODU – PASYM 2017. Pogram
sceniczny rozpoczęła Lidia Podlecka, widowiskowym pokazem Power
Jump. Później słuchaliśmy piosenek z tekstem w wykonaniu młodych
artystek z Kreolii. Również ciekawa była Biesiada Cygańska.
W godzinach wieczornych zespoły EFFEKT i ERATOX ściągnęły liczną
grupę miłośników tańca w rytmie disco polo. Przed ratuszem ustawiły
się kiermasze z zabawkami, z biżuterią, z galanterią skórzaną, z sokami,
z goframi i z rękodziełem. Najmłodsi bawili się na trampolinach
i zjeżdżalniach do późnych godzin nocnych. W następnym dniu, czyli
w niedzielę obyły się Otwarte Mistrzostwa w Piłce Plażowej i OPEN
WATER w pływaniu długodystansowym- cykl III Pucharu Warmii
i Mazur.
W tym samym czasie Pasym gościł uczestników pleneru malarskiego - CZARNY PIEC.

INFORMATOR PASYMSKI – KWARTALNIK

Międzynarodowa grupa artystów przeprowadziła akcję pn. „Co nas
łączy”. Na asfalcie w wyrysowanych kwadratach powstały obrazy
nawiązujące motywami do przyrody naszego regionu, (też abstrakcyjne) i zostały połączone w całość liniami parkingowymi z wysprejowanym zapytaniem co nas łączy? Postawione pytanie skierowane było
do artystów i do przypadkowych przechodniów.
Młodzi adepci sztuki mogli pobrać przyśpieszony kurs akwareli
u Aleksandra Bobryszewa wywodzącego się z Lwowskiej Szkoły słynącej z najlepszych akwarelistów.
Architektura i okolice Pasymia zostały uwiecznione w wielu obrazach
olejnych, akwarelach i grafikach, które można było obejrzeć na wernisażu w Czarnym Piecu. Dwie panoramy Pasymia wykonane techniką
olejną zostały przekazane naszemu miastu.
Opracowanie i fot. MOK w Pasymiu
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ŚWIĘTO GRODU

FLAMENCO

WARSZTATY KALMELARSKIE

WARSZTATY BATIKU

Gmina stawia na rozwój budownictwa mieszkaniowego

Zakończyła się inwestycja, która ma bezpośredni wpływ na rozwój
naszego miasta. Gmina za środki pochodzące z budżetu gminy Pasym
wybudowała 2,5 km sieci wodociągowej i 1,8 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, niezbędnej do uzbrojenia działek
gminnych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i produkcyjne.
Mowa tu o terenach położonych pomiędzy ul. Polną, ul. Jana Pawła II
i ul. Burskiego w Pasymiu. Całą inwestycję wykonał Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. za kwotę 720 000 zł
brutto.
Uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną miała bezpośredni
wpływ na wzrost sprzedaży działek gminnych i już dziś widzimy, że są
one zabudowywane nowymi budynkami.
Na uzbrojone tereny usługowe, czy produkcyjne też łatwiej pozyskać
inwestora. W niedługim czasie na działce, która została zakupiona od gminy powstanie myjnia samochodowa.

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu
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Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie coraz bliżej…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
ogłosiła konkurs, w którym zrzeszone w Stowarzyszeniu podmioty
mogą pozyskać środki finansowe w ramach operacji „Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej”.
Zgłoszony do konkursu przez Gminę Pasym wniosek na realizację
inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie, gmina
Pasym” został pozytywnie rozpatrzony przez LGD i znalazł się na liście

operacji wybranych do dofinansowania.
W chwili obecnej cała dokumentacja została przekazana do Urzędu
Marszałkowskiego w celu ostatecznej akceptacji. Podpisanie umowy
o dofinansowanie planowane jest wstępnie na I kwartał 2018 roku.
Ta ważna dla lokalnej społeczności inwestycja została oszacowana
na kwotę 230 000,00 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków
zewnętrznych wyniesie 146 349,00 zł brutto.
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Informacje Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu
• Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
po mszy św. od g. 18.30 do 19.00;
• W ważnych sprawach : odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną, zgłoszenie pogrzebu
- o każdej porze dzwonić pod nr 504 – 242 – 550;
• Porządek mszy św.:
- niedziela i święta: 8.00, 10.00 – suma,
12.00 – msza rodzinna i 18.00;
- uroczystości i święta przypadające w dni robocze: 10.00 i 18.00;
- dni powszednie: 18.00;
• Spowiedź zawsze pół godziny przed mszą św.
• Spotkania Wspólnoty Modlitewnej w każdy piątek o godz. 18.00;
• Spotkania Wspólnot Różańcowych w pierwszą niedzielę
miesiąca po sumie;
• Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
i rodziców w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 12.00;
Zapraszamy kandydatów na ministrantów i lektorów
– kontakt z ks. Michałem.

MGOPS w Pasymiu

Parafia Rzymskokatolicka w Pasymiu
dostała dotację na rewitalizację
dachu kościoła
Mamy przyjemność poinformować Państwa,
że Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Pasymiu otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w r a m a c h Re g i o n a l n e g o Pr o g r a m u
Operacyjnego Warmia i Mazur y, Oś
priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Działanie
6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1.
Dziedzictwo kulturowe na realizację projektu
pn. „Konserwacja i restauracja dachu kościoła p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Pasymiu z elementami zewnętrznego zagospodarowania przestrzennego terenu”.
Wartość projektu realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką została oszacowana
na 876 672,18 zł z tego dofinansowanie wyniesie 701 337,74 zł. Realizacja inwestycji
z pewnością przyczyni się do podkreślenia walorów zabytkowych kościoła.
Proboszczowi Parafii ks. Piotrowi Jagiełce składamy serdeczne gratulacje!

Po 13 latach kierowania Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Pasymiu Pani Krystyna Kabała, z dniem 21.08.2017r.
przeszła na emeryturę.
Dziękujemy Pani Krystynie za wieloletnią pracę, podjęte działania
i zaangażowanie oraz życzymy długich lat w zdrowiu i aktywności.
Obecnie osobą pełniącą obowiązki kierownika jest Pani Sylwia
Jankowska.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu
od października rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD.Pomoc skierowana
jest do osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Pasym. Z tej
formy pomocy każdorazowo może skorzystać 700 osób. Bezpłatna
pomoc żywnościowa przysługuje osobom, których dochód nie
przekroczył 1.028zł netto w rodzinie, a dla osób samotnie
gospodarujących – 1.268 zł. Należy przedłożyć zaświadczenie
o dochodach netto za miesiąc poprzedzający dystrybucję żywności
(nie dotyczy osób, które zaświadczenia złożyły do celów pomocy
społecznej). Żywność będzie wydawana w budynku po Szkole
Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Pasymiu. Najbliższy termin
wydawania żywności przewidziany jest na 18-19.10.2017. Kolejne
terminy wydawania artykułów będą ustalane z Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej. Informacje o nich będą zamieszczane na tablicach
informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Pasymiu.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu realizuje
wiele zadań o charakterze obowiązkowym. Jednym z nich, na który
warto zwrócić uwagę ze względu na jego systematyczny wzrost, jest
pomoc świadczona w formie usług opiekuńczych.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że w/w pomoc przysługuje:
1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione.
2. Osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może
takiej pomocy zapewnić. Co obejmują usługi opiekuńcze?
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez
lekarza oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Zakres wykonywanych usług dotyczy jedynie usług na rzecz osoby
objętej pomocą.

• Czynności pielęgnacyjne;
• mycie, kąpanie, dbanie o higienę osobistą;
• zmiana bielizny pościelowej i osobistej, pomoc w ubieraniu;
• pielęgnacja zalecona przez lekarza;
• karmienie chorego, jeśli zachodzi taka konieczność;
• czynności gospodarcze;
• dokonywanie niezbędnych zakupów;
• pomoc w przygotowaniu posiłków;
• dokonywanie bieżących porządków w części domu zajmowanej
przez podopiecznego;
• pranie bielizny pościelowej i osobistej podopiecznego;
• pomoc przy paleniu w piecu, przynoszenie opału;
• załatwianie spraw urzędowych, dokonywanie bieżących opłat;
• zamawianie w razie potrzeby wizyt lekarskich i realizacja recept.
• czynności opiekuńcze (w miarę możliwości);
• wyjście z podopiecznym na spacer, po zakupy;
• czytanie książek, pomoc w pisaniu listów.
W przypadku zaistniałej konieczności, zakres czynności opiekunki
domowej może ulec zmianie. Organizacja usług opiekuńczych.
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka
pomocy społecznej. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta
w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie, wysłać list lub
poprosić zaufaną osobę, by zgłosiła taką potrzebę pracownikowi
socjalnemu. Po zgłoszeniu, w terminie nieprzekraczającym dwóch
tygodni, pracownik socjalny ośrodka odwiedza osobę oczekującą
pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad
środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta. Od
wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie zasadności świadczenia usług,
ich zakresu, czy wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich
zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze świadczone
są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie
przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu tj. 634zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 514 zł dla osoby w rodzinie.
Opracowanie MGOPS w Pasymiu
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie
15 września odbyła się kolejna edycja akcji ,,Sprzątanie Świata”. W tym
roku hasło brzmiało „Nie ma śmieci – są surowce”. Jak już wiemy
Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się
na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym
sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania.
W akcji tej uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły. Uczniowie
zostali podzieleni na cztery grupy. Pierwsza grupa sprzątała w Tylkowie,
druga – w Michałkach , trzecia w Narajtach, a czwarta w Krzywonodze.
Wszystkie dzieci otrzymały worki i rękawiczki. Mimo niezbyt dobrej
pogody uczniowie z chęcią uczestniczyli w akcji i prześcigali się
w zbieraniu śmieci,których jest coraz mniej. W akcję zaangażowali się
również rodzice i sołtysi, którzy oprócz pomocy w sprzątaniu, przygotowali
ogniska.

Zbieramy nakrętki dla Zosi
Co roku w naszej szkole odbywa się zbiórka plastikowych nakrętek,
w której uczestniczy cała lokalna społeczność. „Korki” wrzucają uczniowie,
rodzice, nauczyciele.W to „zbieractwo” zaangażowane są całe rodziny
i ich „przyjaciele” W minionym roku szkolnym udało się zebrać bardzo
dużo nakrętek i wszystkie zostały przekazane uroczej Zosi Michaluk.
Zosia jest pogodną 5-latką. Mieszka w Olsztynie i jest prawdziwym,
małym zuchem. Uczęszcza do przedszkola, lubi bawić się lalkami, stroić
się i malować, czyli to, co każda dziewczynka w jej wieku zwykle porabia
Zosia jest jednak niezwykła. W jej codzienność wpisane są także
rehabilitacja i liczne ćwiczenia, które są nieodłącznym elementem jej
życia, a które dziewczynka bardzo dzielnie znosi. Aktualnie Zosia wróciła
z dwutygodniowego pobytu na oddziale intensywnej rehabilitacji
w Warszawie i oczekuje nowych łusek na nóżki oraz skomplikowanego
aparatu, który umożliwi jej poruszanie się na własnych nóżkach.
Są również rokowania na to, że wkrótce Zosia będzie mogła poruszać się
bez aparatu. Wszyscy trzymamy za to kciuki. By Zosia mogła uczestniczyć
w kolejnych turnusach rehabilitacyjnych, które są bardzo kosztowne,
a muszą odbywać się regularnie, by przyniosły efekty, potrzebne są dalsze
nakrętki. Każda nakrętka to mały grosik, który zbierany „jak ziarnko do
ziarnka” może naprawdę wiele
Dlatego w imieniu Zosi i jej rodziców zachęcam i proszę całą naszą
społeczność lokalną o dalszą zbiórkę nakrętek. Przyjmiemy każdą ich
ilość
Wszystkich zapraszam również do odwiedzenia blogu Zosi, który
prowadzą jej rodzice .Tam dowiecie się, co aktualnie u niej słychać:
http://fundacjazosi.blog.onet.pl

Nowy rok w nowej klasie
Nowy rok szkolny uczniowie klasy trzeciej rozpoczęli
w n owe j p o d ka żdy m w z g l ę d e m k l a s i e :
wyremontowana sala, nowe meble i monitor
interaktywny, który daje wiele możliwości wspólnej
zabawy i nauki. To pierwszy taki monitor w naszej
gminie. Całość zakupów sfinansowała Gmina Pasym,
a rodzice złożyli i ustawili mebelki. Nowe mebelki
pojawiły się też w oddziale przedszkolnym.
To nie koniec nowości. Jeszcze pod koniec ubiegłego
roku szkolnego P. Dyrektor zadbał o to, by młodsi
uczniowie, śladem starszych, mieli swoją mobilną
pracownię komputerową.

Opracowanie i fot. SP w Tylkowie
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Szkoła Podstawowa w Pasymiu
ŁODZIĄ DO PASYMIA

Z inicjatywy nauczycielki przyrody i wychowawczyni IV b pani Anety
Gołaszewskiej odbyła się pierwsza w historii „ Budzącej się szkoły”
w ramach ogólnopolskiego projektu „ Szkolne Biuro Podróży”
międzyszkolna wymiana uczniów. Miała ona miejsce w weekend 16- 18
czerwca 2017 roku. Szkołę Podstawową w Pasymiu odwiedzili uczniowie
zaprzyjaźnionej klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi wraz z
opiekunami.
Pierwszego dnia pasymianie pokazali nowym koleżankom i kolegom
zabytki miasteczka, a także z wieży ratuszowej panoramę okolic.
W rolę przewodników wcielili się uczniowie czwartej b: Julka, Amelka,
Kuba, Mikołaj i Krzysiek, którzy sami przygotowali i przedstawili
podstawowe informacje.

NR 4 (LIPIEC-WRZESIEŃ 2017)

Drugi dzień rozpoczął się aktywnie nad jeziorem Kalwa, gdzie pod
opieką pana Michała Lenczewskiego i pana Arkadiusza Borkowskiego
dzieci pływały kajakami i rowerami wodnymi. Po powrocie wszyscy
udali się do Jęcznika, gdzie leśnik pan Hubert Krasula oprowadził
uczniów po ścieżce dydaktycznej.
Wieczorem dzieci wzięły udział w ognisku oraz rywalizacji sportowej
z zaproszonymi rodzicami. Współpraca pomiędzy szkołami zapowiada
się bardzo obiecująco i obie strony planują kolejne wizyty.
Organizatorzy: Aneta Gołaszewska, Arkadiusz Borkowski, Emilia
Hajduk, Elżbieta Dyrda, Katarzyna Lewandowska.
Opracowanie i fot. SP w Pasymiu

FOTORELACJA Z ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

Wycieczka rowerowa po okolicy
Aktywne przerwy - gry i zabawy na hali podczas długich przerw

Zbierają na wyprawkę dla przedszkolaków na Litwie
Sztubacy ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu wraz
z gimnazjalistami organizują akcję polegającą na zbiórce funduszy
na zakup podręczników do nauki języka polskiego dla najmłodszych
dzieci ze szkoły w Sużanach.
MEN ogłosiło rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej.
W związku z tym uczniowie i nauczyciele pasymskiej podstawówki
z okazji Święta Niepodległości organizują Przegląd Piosenki Ludowej
i Pieśni Patriotycznej.
Samorząd Uczniowski postanowił wesprzeć kolegów
z zaprzyjaźnionej szkoły i przy okazji przeglądu chce przygotować
kiermasz ciast i wypieków regionalnych. Nasze pociechy liczą na
pomoc rodziców, dziadków oraz znajomych i zapraszają do
wspólnego śpiewania pieśni, pieczenia ciast i kosztowania słodkości.
Zapraszamy 10 listopada 2017 r. o godz.9:00
do Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

Gminny Turniej Ortograficzny „ Weź byka za rogi”

Wróżby andrzejkowe
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Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu członkiem Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej

Jak wyglądały przedwojenne ulice
w Pasymiu ? Do kogo należało 5 telefonów
działających w Pasymiu w 1947 roku ? Kto
jeździł w Pasymiu na taksówce w latach 80tych? Jakie były nazwy zespołów grających na
zabawach w latach 60-tych? Odpowiedź na
jedno z tych pytań, można już dziś znaleźć
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej.
Biblioteka cyfrowa to udostępnione
w formie elektronicznej różnorodne publikacje,
takie jak: książki, czasopisma, ale również inne
szeroko pojęte dokumenty życia społecznego.
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa
tworzona jest w ramach partnerskiej umowy
o wzajemnej pomocy przy tworzeniu biblioteki
cyfrowej (Klaster WMBC). Członkami
założycielami Klastra WMBC
są Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Olsztynie oraz Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Zawiązując porozumienie
o współpracy w zakresie ochrony kulturowego
dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dały
impuls i otworzyły techniczne możliwości
kolejnym instytucjom. Platforma dostępna w
Internecie pod adresem www.wmbc.olsztyn.
pl. WMBC to jedyna w regionie wspólna
platforma otwarta dla wszystkich osób,
stowarzyszeń i instytucji pragnących dzielić się
swoimi wyjątkowymi zasobami.
Do Klastra przyłączyło się już kilkanaście

bibliotek regionalnych, w tym biblioteka
w Pasymiu. Cały czas dołączają nowe podmioty.
Dzięki wielu instytucjom w jednym miejscu
możemy zobaczyć zdigitalizowane XV wieczne
starodruki lub powojenną książkę telefoniczną,
przedwojenne pocztówki, stare mapy regionu
i wiele, wiele innych unikatowych obiektów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu jako
jeden z członków Klastra zachęca mieszkańców
do udostępniania posiadanych różnorodnych
dokumentów życia społecznego. Jakie
dokumenty można przekazać lub udostępnić
bibliotece ? Generalnie nie ma tu reguły. Mogą
być to książki, gazety, pocztówki, zdjęcia,
mapy, foldery, ulotki, plakaty, zaproszenia na
imprezy, wydarzenia, kroniki, ogłoszenia itp.
Zakres czasowy dokumentów jest nieistotny.
Jedynym wyznacznikiem dokumentów jest
ich związek z regionem warmińsko-mazurskim.
Dokumenty można nieodpłatnie przekazać
bibliotece lub udostępnić celem wykonania
cyfrowej kopii obiektu. Najciekawsze
dokumenty, mające uregulowane prawa
autorskie, będą publikowane w WMBC,
pozostałe będą gromadzone i udostępnianie
na miejscu w bibliotece .
Dlaczego warto gromadzić tego typu
dokumenty w bibliotece cyfrowej ? Jednym
z wielu powodów jest konieczność ich ochrony.
Zarówno cenne starodruki jak i plakaty
imprez lokalnych z lat 80-tych są często tymi

jedynymi, unikatowymi egzemplarzami.
Dzięki ich zdigitalizowaniu (zeskanowaniu)
mogą być udostępnione szerokiemu gronu
odbiorców bez obawy o ich zniszczenie. Kopie
cyfrowe WMBC są zabezpieczane w kilku
miejscach, co dodatkowo stanowi ochronę
przed ich zniszczeniem.
Dlaczego warto przekazywać swoje zbiory
do biblioteki ? Bo tylko tutaj zostaną one
w pełni opisane, opracowane i skatalogowane
w jednym miejscu i według określonych
standardów. Dzięki tym standardom dostęp
do tysięcy obiektów jest prosty, łatwy
i intuicyjny. Pozwala nam to znaleźć
interesujące nas zagadnienia dosłownie
w kilka chwil i w jednym miejscu. Wartość
historyczna, kulturowa i społeczna takiego
zbioru dokumentów jest nie do przecenienia.
Nawet pozornie błahe dokumenty jak plakaty,
czy ulotki za kilkadziesiąt lat mogą być cennym
źródłem informacji o czasach, w których
żyjemy.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa
do przekazywania lub udostępniania
posiadanych dokumentów bibliotece
w Pasymiu i do odwiedzenia WarmińskoMazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Być może
Państwa kolekcja wkrótce wzbogaci jej cenne
zasoby.
Opracowanie MBP w Pasymiu

Przedszkolaki odwiedziły
Szkołę Podstawową w Pasymiu

Przedszkole w Pasymiu

Dążąc do kształtowania wśród przedszkolaków postaw patriotycznych zaprosiliśmy
wychowanków grup 5- latków i 6- latków na
wycieczkę szlakiem najciekawszych zabytków
Pasymia. Dzieci zwiedziły kościół ewangelickoaugsburski , podziwiały ciekawe wnętrze budynku. Ksiądz W. Twardzik szczególną uwagę
zwrócił na ołtarz, ambonę oraz na pięknie
brzmiące organy.
W dalszej części wycieczki dzieci zobaczyły
wybudowany w 1855r. Ratusz. Przed budynkiem spotkały się z Burmistrzem Miasta Pasym
C. Łachmańskim.
Dzieci zwiedziły także zabytkowy kościół
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, fragmenty murów obronnych, wieżę ciśnień. Wycieczka bardzo się podobała. Przyczyniła się
do poznania historii Pasymia oraz wzbudzenia
szacunku do swojej „małej ojczyzny”.
Inspirowane wrażeniami z wycieczki starszaki wykonały ciekawe prace plastyczne.

Celem naszej wizyty było zapoznanie dzieci
z budynkiem szkoły.
Dzieci miały możliwość poznania sali lekcyjnej oraz przyglądania się podczas prowadzenia
lekcji. Przedszkolaki, również zasiedli w ławkach i poczuli się przez chwilę jak uczniowie.
Na zakończenie wszyscy otrzymali tarcze
wzorowego ucznia oraz prezenty od Pani
Dyrektor. Dzieciom bardzo podobała się wizyta w szkole .

Opracowanie i fot. Przedszkole w Pasymiu
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie”(W. Pol) – refleksje podożynkowe.

W tym roku odbywały się u nas Powiatowe Dożynki, w związku
z tym mieliśmy więcej gości z zaprzyjaźnionych samorządów.
Mazury w świadomości większości Polaków ( i nie tylko) wiążą się
z Mikołajkami, Giżyckiem, wielkimi jeziorami. My postanowiliśmy
naszym Gościom pokazać nasz zakątek Mazur, uznając, że mieszkamy
w tak urokliwej okolicy, że śmiało możemy konkurować z mitem wielkich jezior mazurskich.
W przeddzień Dożynek zorganizowaliśmy wędrówkę po naszej
gminie, pokazując jej historię i dzień dzisiejszy, przeszłość, teraźniejszość i marzenia o przyszłości.
Przeszłość Pasymia to przede wszystkim kościół ewangelicki, kościół
katolicki i ratusz z widokiem z wieży na średniowieczny układ zabudowy miasteczka. O bogatej historii Pasymia ciekawie opowiedział
ks. Witold Twardzik.
Mazury to ryby, więc zaprezentowaliśmy Gościom rybne stawy hodowlane Rafała Stanisławskiego połączone z hodowlą narybku
w Michałkach. Następnie pokazaliśmy pięknie położony Ośrodek
„Kalwa”, gdzie radny Michał Lenczewski udostępnił sprzęt wodny
i zafundował pływanie jachtami, co szczególnie podobało się góralom.
Nasze Mazury to jeziora, lasy i biwaki, więc zamiast restauracyjnej

kolacji zawieźliśmy Gości na pole biwakowe p. Romana Starczaka
do Elganowa. Tu już płonęło ognisko, czekał żurek, bigos i ryby wędzone przez Burmistrza, Grześka Wanowicza, Romana Sitko i Arka
Borkowskiego. Kolacji dopełniły ciasta upieczone przez panie: Hanię
Gryczkę, Kasię Roman, Edytę Adamczyk, Małgosię Łachmańską.
Po pierwszym zaspokojeniu głodu zaczęło się prawdziwe biwakowanie. Sużanianki rozpoczęły śpiewy przy dźwiękach akordeonu, wciągając resztę do śpiewania polskich, czasem przez nas zapomnianych
piosenek. Ale górale nie pozostali dłużni.
Ich kapela rozweselała wszystkich i wciągała do zabawy.
Aura w tym dniu nam sprzyjała. Ciepły, słoneczny dzień zachęcał
do moczenia nóg w jeziorze. Zachwytom nad czystością wody nie było
końca. Pozostało jeszcze upiec kiełbaski w ognisku, zachwycić się
pięknym zachodem słońca z refleksami na wodzie i z żalem wracać na
kwatery.
Goście ( niektórzy nie pierwszy raz byli w naszym powiecie) zachwycili się naszą piękną ziemią pasymską. Jeszcze następnego dnia dziękowali za pokazanie im jej uroków i zorganizowanie miłego pobytu
z przypomnieniem czasów młodości: ognisk, wspólnych śpiewów
i zabaw.
I tak spełniły się nasze przewidywania, że możemy śmiało konkurować
z mitem wielkich jezior mazurskim. Też mamy co pokazać i czym zachwycić.
Ale całość nie udałaby się, gdyby nie włączenie się do działania większej grupy osób. Jeszcze raz okazało się, że w grupie możemy dużo.
Dziękuję za pomoc Strażakom OSP Grom i wypożyczenie namiotu,
paniom: Ani Grotkowskiej, Joli Czaplickiej, Bożennie Kotkiewicz, Basi
Trusewicz, Sylwii Jankowskiej, Sekretarzowi Wiesławowi Szubce
i Andrzejowi Kozikowskiemu i wszystkim osobom wymienionym
wcześniej w tekście.
			
Brygida Starczak – przewodnicząca RM

Już wkrótce na ul. Górnej w Pasymiu powstanie bezpieczny plac zabaw dla dzieci
Stan infrastruktury rekreacyjnej na terenie
całego miasta Pasym pozostawia wiele
do życzenia, dlatego tak ważne jest aby powstały place zabaw dla dzieci. W 2016 roku
oddaliśmy Państwu do użytku nowy plac zabaw przy Przedszkolu. Pierwotnie miał być
przeznaczony wyłącznie dla dzieci uczęszczających do placówki oświatowej, ale Burmistrz
zdecydował o jego ogólnodostępności.
W chwili obecnej jest to jedyny tego typu
bezpieczny obiekt na terenie całego miasta.

Wprawdzie mamy w Pasymiu jeszcze
2 place zabaw – na ul. Burskiego i na ul. Górnej.
Oba w opłakanym stanie technicznym.
Przypominamy, że w chwili obecnej czekamy
na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w związku z otrzymanym 95% dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej
na budowę placu zabaw, boiska oraz strefy
aktywizacji i integracji mieszkańców
na ul. Burskiego. Cała inwestycja pochłonie
50 000 zł, z czego 47 500 zł wyniesie dofinan-
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sowanie ze środków zewnętrznych. Wierzymy,
że w tym roku rozpoczniemy budowę nowego
obiektu i udostępnimy go Państwu wiosną
przyszłego roku.
Jeśli chodzi o plac zabaw na ul. Górnej
to na dzień dzisiejszy dzieci bawią się
na kilkunastoletnich zabawkach. Uznaliśmy,
że dłużej taka sytuacja nie może mieć miejsca
i w budżecie Gminy Pasym na rok 2017
na ostatniej sesji zostały umieszczone środki
finansowe w wysokości 55 000 zł na budowę
nowoczesnego obiektu rekreacyjnego. Oprócz
zestawów zabawowych dla najmłodszych
zostaną ustawione tam także urządzenia
fitness. W chwili obecnej trwa sporządzanie
dokumentacji technicznej. Wierzymy,
że jeszcze w październiku znajdzie się wykonawca tej inwestycji.

Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu
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Parafia Ewangelicko-Ausgburska zaprasza na wykład prof. Andersa Jarlerta z Uniwersytetu w Lund/Szwecja
W dniu 26 października (czwartek
do południa) gościć będziemy prof. Andersa
Jarlerta wraz z przedstawicielami Kościoła
Luterańskiego w Szwecji. Profesor Anders
Jarlert jest członkiem między innymi
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych, Królewskiego Towarzystwa Sztuki
i Nauki. Tematem jego wykładu będzie:
Szwedzka pomoc humanitarna Mazurom po
II wojnie światowej.
Po zakończeniu II wojny światowej miliony
ludzi potrzebowały pomocy, aby odbudować
swoje życie. Politycznie świat został podzielony
tzw. żelazną kurtyną na wschód i zachód, ale
ponad tymi podziałami, przez zniszczoną
Europę, płynął strumień pomocy humanitarnej.
Szwecja, jako państwo neutralne, uniknęła
zniszczeń wojennych i wielkich strat ludności,
toteż jeszcze przed zakończeniem wojny
podjęła się zadania pomocy tym, których
kataklizm wojenny dotknął o wiele bardziej.
W niesienie pomocy bardzo mocno
zaangażowany był Kościół Luterański. Wizyta
delegacji szwedzkiej jest nieprzypadkowa.
Wiąże się ona z wręczeniem po raz pierwszy
ustanowionej przez Kościół EwangelickoAugsburski w Polsce Nagrody Kościoła im.
królewny Anny Wazówny, córki króla
szwedzkiego i wnuczki polskiego. Osoba
patronki w szczególny sposób wiąże się
z laureatem pierwszej edycji Nagrody, którym
został Kościół Luterański w Szwecji za akcję

pomocy humanitarnej niesionej Mazurom
po II wojnie światowej. Akcja charytatywna,
realizowana przez Kościelną Pomoc Mazurom
utworzoną przez Kościół Luterański w Szwecji
miała na celu przede wszystkim zaradzenie
klęsce głodu i polegała na wsparciu żywnością
i odzieżą, udzielaniu pomocy medycznej
i duszpasterskiej. Pomoc humanitarna
przekazywana była bez względu na wyznanie,
narodowość i płeć. Zbierane w szwedzkich
parafiach ofiary wyrażały współczucie dla
bezgranicznej biedy ówczesnych Mazur.
Niektórych organizatorów pomocy spotkały
prześladowania ze strony władz PRL.
Nagroda zostanie wręczona na Zamku
Królewskim w Warszawie w dniu 27
października.
Po II wojnie światowej panował głód,
szerzyły się choroby, brakowało lekarstw,
szczepionek oraz personelu. Ludność cywilna
potrzebowała dosłownie wszystkiego. Obok
bezpośredniego wsparcia żywnościowego
i medycznego, Szwedzi pozostawili po sobie
trwałe dobra w postaci szpitali, ośrodków
zdrowia, żłobków wraz z niejednokrotnie
całkowitym wyposażeniem, które służyło
ludności przez następne lata.
O pomocy Szwedów w Pasymiu kronikarz w
Kronice Szkoły Podstawowej w Pasymiu pod
datą listopad i grudzień 1946 r. zapisał: Do
szkoły przyjechała delegacja szwedzka
i wyraziła gotowość dożywiania dzieci.

Zainstalowano w izbie szkolnej nr 8 kuchnię
wojskową szwedzką, obok w Sali nr 9
umieszczono magazyn. Kierowniczką kuchni
została młoda, przystojna Szwedka siostra
Marta. Pierwsze gotowanie odbyło się w dniu
23.12.46 r. Dzieci jadły z wielkim apetytem
smaczną zupę. Karol Małłek dyrektor
Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego
w Rudziskach Pasymskich w swym pamiętniku
zapisał: od jesieni 1946 r. do MUL zaczęli
zaglądać Szwedzi. W szkole pasymskiej
zorganizowali kuchnię dla dzieci i ludności.
Wydawali regularnie gorące posiłki i różne
paczki. Księżna szwedzka Marta udzielała nam
pomocy w naturaliach. Każdy kurs otrzymywał
coś z ciuchów. Nawet ambulatoryjną pomoc
lekarską szwedzką udało nam się sprowadzić,
która wyleczyła nam zarażoną wojną ludność,
a po zakończeniu kampanii zostawiła naszemu
krajowi cały sprzęt, sprowadzony ze Szwecji….
jeździły specjalne ambulanse i tępiły
choróbska,… a Księżna Marta, krewna Króla
szwedzkiego, która ulokowała się na plebani
ewangelickiej w Pasymiu, bardzo zakrzątnęła
się wokół sprawy wyleczenia chorej ludności
i niesienie pomocy materialnej tej ludności.
Do dziś najstarsi mieszkańcy wspominają
i pamiętają o pomocy Szwedów
w najtrudniejszych, pierwszych latach
po zakończeniu II wojny światowej.
Opracowanie Ks. Witold Twardzik

Błękitni Pasym w IV lidze, czyli złe dobrego początki

Zespół Błękitnych Pasym po imponującym awansie do IV ligi
nie najlepiej zainaugurował rozgrywki na wyższym szczeblu. Najpierw
nasi piłkarze na własnym stadionie musieli uznać wyższość giżyckim
Mamrom (mecz zakończył się wysoką porażką 5:0), a następnie doznali
druzgocącej porażki w Biskupcu z miejscową Tęczą aż 8:0…
Wówczas wśród wielu sympatyków piłki nożnej w naszym regionie
pojawiły się symptomy zwątpienia, czy aby na pewno pasymski zespół
stać na grę w IV lidze. Błękitni Pasym odpowiedzieli na przejawy
sceptycyzmu w najlepszy możliwy sposób – na boisku. Najpierw nasza
drużyna zwyciężyła po zaciętym meczu z faworyzowaną Concordią

Elbląg 3:2, następnie Błękitni gładko pokonali Zatokę Braniewo 3:0.
Kolejno wyższość podopiecznych Mirosława Romanowskiego uznać
musiały Orlęta Reszel oraz MKS Korsze. Cztery wygrane z rzędu
zaskoczyły wszystkich sympatyków naszej drużyny. Następnie
pasymianie przegrali z liderującym Zniczem Biała Piska, jednak szybko
odgryźli się w następnej kolejce inkasując trzy punkty w wyjazdowym
meczu w Ornecie. Ostatni rozegrany przez naszych piłkarzy mecz
zakończył się porażką z Tęczą Miłomłyn, jednak warto zwrócić uwagę
na to, że Błękitnych w tym spotkaniu dopadły spore problemy kadrowe
spowodowane m.in. kontuzjami.
Obecnie pasymski zespół zajmuje przyzwoitą, siódmą lokatę
w tabeli IV ligi. Nasz bilans wynosi pięć zwycięstw oraz cztery porażki.
Najbardziej szkoda nieudanej inauguracji, ale istotny jest fakt, że
piłkarze po przysłowiowym „frycowym” potrafili wrócić na właściwe
tory. Nastroje w zespole są na pewno duże lepsze, aniżeli na początku
zmagań na IV-ligowym froncie. Obecna postawa Błękitnych pozwala
optymistycznie patrzeć w przyszłość i liczyć na inkasowanie kompletu
punktów w kolejnych meczach.
M. N.
Opracowanie: Błękitni Pasym
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W Pasymiu powstało nowe Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
20 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał rejestracji
i wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Pasymiu.
Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie: prezes Krystyna
Oleszkiewicz wiceprezesami są Krystyna Kabała i Maria Ziółek,
sekretarzem Ewa Jaskowska, a skarbnikiem Danuta Hajduk. Nadzór
nad działalnością UTW pełni Komisja Rewizyjna w składzie: Elżbieta
Krajewska, Jadwiga Sowa i Jolanta Zawartko. Działalność nasza oparta
jest na pracy społecznej członków ,jednakże do realizacji naszych zadań
potrzebni są specjaliści, wykładowcy i instruktorzy z poszczególnych
dziedzin.
Do głównych zadań jakie chcemy realizować należą ochrona
i promocja zdrowia, aktywizacja społeczna osób starszych, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, dbanie o rozwój osobowy, intelektualny
i fizyczny, podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych i tradycji,
ekologia i ochrona przyrody.
Dotychczas zrealizowaliśmy spotkania: z zakresu prawa cywilnego
- dotyczące prawa spadkowego, dziedziczenia, darowania lub
przekazywania majątku, pisania testamentu, pisania umów kupna
i sprzedaży (prowadzący - mecenas Andrzej Zakrzewski), z zakresu
obowiązków sprzedawcy oraz praw kupującego (prowadząca
- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta), z zakresu zabezpieczania
się przed działaniem naciągaczy (prowadzący – przedstawiciel Urzędem
Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie), z zakresu pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach oraz poszerzające wiedzę seniorów o kominach
dymnych i wentylacyjnych ( prowadzący – przedstawiciele Powiatowej
Komendy Straży Pożarnej), z zakresu bankowości pt. Oszczędny senior
to senior na plus (prowadzący – Tomasz Błaszczak), z zakresu zdrowego

Odnowione pomosty
Radni Rady Miejskiej Edyta Adamczyk, Romuald Małkiewicz, Roman
Sitko i Michał Żuk, poświecili swój wolny czas na konserwację
pomostów. Swoimi siłami oraz zakupem niezbędnych materiałów
wsparła ich spółka ZGKiM w Pasymiu.
Opracowanie i fot. UMiG w Pasymiu

żywienia i wartości odżywczych pożywienia (prowadząca - prof. Teresa
Majewska).
Ponadto gościliśmy z pokazami talentów Teatr Prawie Dorosły
z Bartąga ze sztuką „Moralność Pani Dulskiej”, grupę taneczną flamenco
z pokazem tańca, „Klub Podróżnika” z Bartoszyc, Panią Krystę Tadaj,
która przekazała nam swoją wiedzę nt. tradycji Wielkanocnych na
Warmii i Mazurach, Pastora Witolda Twardzika, który opowiedział nam
o historii Pasymia i kościoła Augsbursko-Ewangelickiego.
Seniorzy działający w naszym Stowarzyszeniu to seniorzy aktywni,
którzy chcą podróżować, organizować wydarzenia i wycieczki promujące
ekologię, uczyć się, poznawać nowe miejsca, ale i zgłębiać tajniki lokalnej
historii. Z każdym rokiem grono członków Stowarzyszenia powiększa
się, gdyż ma ono charakter otwarty – zapraszamy do współpracy
każdego kto dysponuje wolnym czasem i wyrazi chęć pracy na rzecz
Stowarzyszenia.
W 2018 r. chcemy położyć nacisk na promocję zdrowia, profilaktykę,
rehabilitację osób starszych, ćwiczenia pamięci. Chcemy również odbyć
spotkania z psychologiem, dietetykiem. Czynimy starania
o zorganizowanie przesiewowego zbadania słuchu i wzroku u seniorów.
W październiku odbędzie się spotkanie pt. Choroby układu sercowonaczyniowego. Zajęcia poprowadzi prof. kardiochirurgii Z. Juraszyński
z Kliniki Kardiochirurgii z Warszawy.
Pomysłów jest wiele, ale ograniczone są możliwością pozyskania
środków finansowych.
Przewodnicząca Zarządu
Krystyna Oleszkiewicz

