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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
Pełnych miłości, radosnej nadziei i zdrowia
Świąt Wielkanocnych,
wiosny w sercu i pogody ducha,
wielu pięknych chwil
i jak najmilszych spotkań
w gronie rodzinnym
wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Frombork,
Honorowym Obywatelom Fromborka
oraz Przyjaciołom i Sympatykom
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Hołubowski

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska

Radujcież się
i z ufnością patrzcie w przyszłość!
Frombork, Wielkanoc 2013

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

KALENDARIUM IMPREZ
Kwiecień 2013
17 – Grand Prix Warmii, Żuław oraz Kujaw w Brydżu Sportowym
26–28 – 43. Rajd Turystyczny Braniewska Wiosna

Maj 2013
2–
18 –
18–21 –
23 –
23–26 –
26 –

Dzień Flagi. II Wędrówki Majowe (Nordic Walking)
Noc Muzeów
Muzealne Dni Kopernikańskie
Seminarium „Mikołaj Kopernik we Fromborku”
Zlot Honorowych Obywateli Fromborka – 40 lat po Operacji 1001 – Frombork
Bieg Kopernikański

Czerwiec 2013

„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

1 – VIII Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy
1–2 – Dzień Dziecka oraz Międzynarodowy Turniej Piłkarski Młodzików
7–9 – IV Warmińskie Spotkania z Historią „Frombork w Czasach Kopernika”
8 – II Dni Baranówki
28 – Święto Śledzia
29 – Międzynarodowy Turniej Piłkarski – OLD BOYS
30.06.–25.08. – 46. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 1 lutego do 21 marca 2013 r
li Pan Zbigniew Pietkiewicz, zamieszkały w Roninie i Pani
Aleksandra Koźlikowska-Szymborska, zamieszkała w miejscowości Wyrzysk za cenę nabycia w kwocie 5004,00 złotych brutto;
2. najmu budynku użytkowego numer 5 (obora) w miejscowości Nowe Sadłuki. Dzierżawcą budynku został Pan Damian Brewczak, zamieszkały w Wielkim Wierznie za cenę
czynszu najmu w wysokości 354,24 złotych brutto w stosunku miesięcznym.
3. administrowania miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku.
Administratorem ustalono Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. we Fromborku.
Pozostałe dwa:
1. na sprzedaż 10 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem
na zabudowę garażową położonych we Fromborku przy ulicy
Osiedle Słoneczne
oraz
2. na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem
na zabudowę garażową położonych we Fromborku przy ulicy
Basztowej
nie przyniosły rezultatów.
14 marca 2013 roku Komisja w składzie: Panie Marta Chmarycz i Ewa Maliszewska z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
z Departamentu Turystyki przeprowadziły kontrolę dokumentów
związanych z projektem „Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej” we Fromborku oraz wizytację obiektu Centrum. Komisja nie wniosła uwag. Stwierdziła, że nasz projekt jest wręcz
modelowym rozwiązaniem.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie, które przedkładam Radzie Miejskiej obejmuje
okres od 1 lutego do 21 marca 2013 roku. W tym czasie wprowadzonych zostało 8 zarządzeń burmistrza w następujących
sprawach:
• Nr 8/2013 z 1 lutego 2013 r. w sprawie odwołania członka
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
• Nr 9/2013 z 9 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli na rok 2013;
• Nr 10/2013 z 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania na
2013 rok Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• Nr 11/2013 z 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2013 r.;
• Nr 12/2013 z 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2013 r.;
• Nr 13/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie powołania nowego
członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
• Nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia
przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy
Frombork;
• Nr 15/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Frombork na 2013 r.
W okresie sprawozdawczym zostały podpisane 4 umowy
notarialne, w tym na:
1. sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 znajdującego się w budynku nr 12 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne na rzecz Pani Jolanty Ciach-Symonowicz i Pana Roberta
Symonowicza, zamieszkałych we Fromborku;
2. sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 znajdującego się
w budynku nr 1 w mieście Fromborku przy ulicy Młynarskiej na rzecz Pani Janiny Piotrowskiej, zamieszkałej w tym
mieszkaniu;
3. nieodpłatne nabycie od PKP S.A. w Warszawie na rzecz Gminy
Frombork w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 8/7 o powierzchni 1033 m2, obręb
nr 6 Frombork przy ulicy Dworcowej oraz prawa własności
budynku użytkowego – dworca PKP znajdującego się na tej
nieruchomości;
4. nieodpłatne ustanowienie na rzecz PKP S.A. w Warszawie
prawa przesyłu urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/6, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Dworcowej.
Zostało przeprowadzonych pięć przetargów. Trzy z nich zostały rozstrzygnięte. Dotyczyły one:
1. sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 300 m2
w miejscowości Ronin. Nabywcami nieruchomości zosta-

Przypomnę Państwu Radnym, że całość wcześniej przeprowadzonych prac remontowych pomieszczeń Centrum wyniosła:
38 445,46 złotych przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% kosztów kwalifikowalnych. Zakupiono również do Centrum: sprzęt komputerowy i biurowy,
umeblowanie oraz gabloty na łączną kwotę 31 130,40 złotych
przy wkładzie Gminy Frombork w wysokości 4579,16 złotych.
Kwota tych przedsięwzięć wyniosła ogółem 69 575,86 złotych
przy wkładzie własnym Gminy Frombork wynoszącym 10 345,98
złotych.
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Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo!

pisano umowę pomiędzy Gminą Frombork
a firmą „Wodociągi Fromborskie” Spółka z o.o.
na realizację zadania na kwotę 1 167 739,98 zł
brutto. Powierzenie przez gminę zadania do
wykonania spółce, w której Gmina Frombork posiada 100% udziałów nie wymagało przeprowadzenia
przetargu zgodnie z art. 4 ust. 13 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Trwa rozliczanie następujących projektów:
1. „Przegląd Lokalny – Frombork 2012 – Kocioł kulinarny Warmii
po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami”;
2. „Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap II –
wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń”;
3. „Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem”.

W dzisiejszym sprawozdaniu przedkładam Państwu informację o złożonych wnioskach o dofinansowanie i ich aktualnej
ścieżce.
Złożone wnioski o dofinansowanie:
1. 7 marca 2013 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej złożyliśmy dwa
wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013:
• budowy „Chaty Rybackiej we Fromborku” - planowany
całkowity koszt realizacji operacji ok. 1 890 000 złotych,
przy dofinansowaniu w kwocie 1 mln złotych.
oraz
• „Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz
separatorów i piaskowników” – planowany całkowity
koszt realizacji operacji ok. 360 000 złotych, przy dofinansowaniu w kwocie ok. 248 000 złotych.
2. 8 marca 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 19 m3/d
w miejscowości Drewnowo oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 24 m3/d w miejscowości BiedkowoOsada, gm. Frombork” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Planowany
całkowity koszt realizacji operacji ok. 1,86 mln złotych, przy
dofinansowaniu ok. 1,1 mln złotych.
3. Złożony w lutym 2013 r. wniosek o dofinansowanie kosztów
osobowych projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” na
2013 został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada
br. na organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlika został zatrudniony animator sportu.
W trakcie weryfikacji są jeszcze dwa wnioski o udzielenie
pomocy na realizację następujących zadań:
1. „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork – zagospodarowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW 2007–2013 (wniosek
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
2. „Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007–2013 (wniosek złożony do Ministerstwa Gospodarki).
Jesteśmy w trakcie realizacji pięciu projektów, na które podpisane zostały wcześniej umowy:
1. „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”
2. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”
3. „Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form
spędzania wolnego czasu przez dzieci – Now@ er@ w przedszkolu”
4. „Przyjazna szkoła dla sześciolatka” – projekt realizowany przez
Zespół Szkół we Fromborku
oraz
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
z pompownią Bogdany–Frombork” – 12 marca 2013 r. pod-

Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
21 stycznia 2013 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań Gminy Frombork na rok 2013. Komisja Konkursowa
w składzie: przewodnicząca – Maria Rogińska, członkowie: Lila
Subkowska, Urszula Gajowniczek, Agata Woźnica, Henryk Horbacz w dniu 28.02.2013 r. dokonała formalnej i merytorycznej
analizy ofert. W ramach ogłoszonego konkurs wpłynęło 10 ofert
od 7 organizacji pozarządowych.
4 marca Komisja przedłożyła propozycje podziału środków
na realizację poszczególnych zadań. Po szczegółowej analizie
złożonych ofert dokonałam podziału środków biorąc pod uwagę
ważność zadań planowanych w 2013 r.
Dofinansowanie otrzymali:
1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Braniewie
a) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 4000 zł na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin. Tytuł wykonywanego zadania: „Zawsze
wracamy tu”.
b) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 2000 zł na realizację
zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Tytuł wykonywanego zadania: „Jesteśmy
stąd”.
2. Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 1380 zł na realizację
zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Tytuł wykonywanego zadania: „Tradycja
2013”.
3. Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku
a) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 5000 zł na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym. Tytuł wykonywanego zadania: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
b) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 1940 zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Tytuł wykonywanego zadania:
„Opracowanie mapy, na której zostaną zaznaczone i opisane miejsca, w których rozgrywała się akcja na podstawie
książki pt. „Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”.
4. Stowarzyszenie „PASARGA” w Wilczętach
a) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 5000 zł na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym. Tytuł wykonywanego zadania: „Dzień Dziecka – zawsze bezpieczni”.
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b) Otrzyma dofinansowanie w kwocie 2100
zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. Tytuł wykonywanego zadania: „Dziedzictwo kulturowe wsi warmińskiej”.
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 6000 zł na realizację
zadania w zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury
fizycznej. Tytuł wykonywanego zadania: „Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych –
Organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK: żeglarskich i kajakowych”.
6. Klub Sportowy „Zalew Frombork”
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 34 000 zł na realizację
zadania w zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury
fizycznej. Tytuł wykonywanego zadania: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta
i gminy Frombork”.
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Otrzyma dofinansowanie w kwocie 6580 zł na realizację
zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Tytuł wykonywanego zadania: „Zlot
Honorowych Obywateli Fromborka”.

Zespołu Szkół, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom organizacji
tego wspaniałego wydarzenia.
Kiermaszem Kopernikańskim w Zespole Szkół rozpoczęły się
obchody Roku Kopernika we Fromborku. Kumulacja wydarzeń
w ramach obchodów przypada na maj. 18 maja rozpocznie się
Międzynarodowa Noc Muzeów we Fromborku, na Wzgórzu katedralnym. Organizatorzy to: Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego, burmistrz Fromborka, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W dniach
18–21 maja zwiedzanie obiektów muzealnych będzie bezpłatne.
W dniach 23–26 maja odbędzie się Zlot Honorowych Obywateli
Fromborka 40 lat po Operacji 1001 – Frombork. Zakończenie tej
Operacji w 1973 roku przypadło w 500 rocznicę urodzin Mikołaja
Kopernika. 23 maja odbędzie się Seminarium pt. "Mikołaj Kopernik we Fromborku" w Szpitalu św. Ducha przy ul. Starej.
10 lipca we Fromborku Stypendyści Jana Pawła II – 1200
osób przyjadą, by wziąć udział w uroczystościach poświęconych
wielkiemu astronomowi.
Szanowni Państwo!
Brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach i wydarzeniach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, takich jak:
XXII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK
Ziemi Elbląskiej w Elblągu – 2 marca, w walnych zebraniach
sprawozdawczych OSP Wilczęta, OSP Wielkie Wierzno i OSP
Frombork, w szkoleniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniach
28.02.–01.03.2013 r., w roboczym spotkaniu w Starostwie
Powiatowym w Braniewie, w Ogólnopolskim Zjeździe Krystyn
w Gdyni 12–14 marca br. oraz w spotkaniu w Ministerstwie
Zdrowia w Warszawie 15 marca br.

Panie i Panowie Radni!
16 lutego odbyła się po raz szósty uroczysta gala wręczenia
statuetek fromborskiej Wiktorii, naszego lokalnego wyróżnienia.
W imieniu Kapituły Wiktorii wręczyłam statuetki 20 laureatom
w dwunastu kategoriach. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości – laureatów poprzednich edycji oraz tegorocznej,
a także ich rodziny i przyjaciół Fromborka.
Szanowni Państwo!
Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika.
W związku z okrągłymi rocznicami: 540 rocznicą urodzin, 470
rocznicą śmierci, a także wydania przełomowego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Dlatego też marszałkowie dwóch województw: Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego połączyli siły i pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego odbędą się bogate w wydarzenia obchody.
W dniach 18–19 lutego 2013 r. w Toruniu odbyła się inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, w której na zaproszenie organizatorów wzięłam udział razem z Panem Zbigniewem Kędziorą – wiceburmistrzem Fromborka. Uczestniczyliśmy
w Sesji Naukowej w Dworze Artusa, następnie w uroczystym
przemarszu ulicami Starego Miasta do Katedry św. Janów, gdzie
ochrzczony był Mikołaj Kopernik. Przy chrzcielnicy złożono dzieło
Kopernika w symbolicznym geście połączenia trzech dat: urodzin
i śmierci Kopernika oraz pierwszego wydania „De revolutionibus
orbium coelestium”.
19 lutego Szkoła Podstawowa we Fromborku uroczyście obchodziła Święto jej wielkiego patrona w dniu urodzin Mikołaja
Kopernika. Był kiermasz kopernikański, uroczysty apel oraz konkurs recytatorski „Kopernik – wszechświat”. Gratuluję dyrekcji

Tego dnia zawieźliśmy Operat uzdrowiskowy do Wydziału
Uzdrowisk w Departamencie Ochrony Zdrowia w Ministerstwie
Zdrowia wraz z pismem do Ministra Zdrowia o potwierdzenie
warunków koniecznych do nadania dla miasta Frombork i sołectw Bogdany i Ronin-Nowiny statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o nadanie takiego statusu.
Było to ważne zakończenie etapu zwieńczonego zakończeniem prac nad Operatem Uzdrowiskowym.
		
Edith Jurkiewicz-Pilska
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Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 21.03.2013 r.

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI
• pojemnik zielony – SZKŁO KOLOROWE
Opakowania ze szkła kolorowego (butelki, pojemniki, słoiki ze szkła brązowego i zielonego), stłuczkę szklaną wolną od
zanieczyszczeń metalami i tworzywami.
• pojemnik żółty – PLASTIK, PUSZKI, DROBNY ZŁOM
Puszki po konserwach i napojach, drobny złom, pojemniki po
aerozolach, opakowania po płynach i napojach (PET – opakowania
z plastiku, pojemniki, skrzynki, kanistry, czyste pojemniki po produktach mlecznych), pojemniki po
materiałach sypkich, art. gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych, folie, reklamówki, woreczki foliowe, butelki po olejach
(płukane kilkakrotnie).
Do 30 kwietnia 2013 r. każdy
właściciel nieruchomości, firmy,
zarządzający instytucją musi złożyć do Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku deklarację według
ustalonego wzoru – do pobrania
na stronie internetowej www.
frombork.samorzady.pl w zakładce
„dokumenty do pobrania” lub dostępnej w siedzibie urzędu.
W I półroczu 2013 r. Gmina
Frombork przeprowadzi przetarg
na wybór firmy, która będzie odbierać odpady i przewozić je do
wytypowanych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami – Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów.
Pierwsze wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do kasy gminy do 15 września 2013 r.
Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5a, w pokoju nr 11 lub telefonicznie
55 244 06 71 oraz na stronie internetowej www.frombork.samorzady.pl w zakładce System gospodarki odpadami komunalnymi.
Katarzyna Rożak

Już od połowy 2013 roku, zgodnie z wdrażanymi zmianami
w ustawie o gospodarce odpadami komunalnymi, wszystkie
miasta i gminy w Polce, w tym także Frombork, przejmą całkowitą odpowiedzialność za produkowane przez nas śmieci. Zmiana ustawy „śmieciowej” to konsekwencja unijnych wymogów.
Obowiązki wywozu nieczystości stałych przejmuje gmina. Właściciel nieruchomości będzie wnosił do budżetu gminy
opłatę ustaloną przez Radę Miejską we Fromborku. Zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej we
Fromborku nr XXIII/203/12 z dnia
28 grudnia 2012 roku opłaty za
odpady komunalne zmieszane,
w przypadku nieruchomości zamieszkałej wynoszą 13 złotych
od osoby za miesiąc. Jeżeli odpady komunalne będą zbierane
w sposób selektywny wówczas
opłata będzie wynosiła 8 złotych
od osoby za miesiąc. Właściciele nieruchomości zamieszkałych
przez mieszkańców będą składać
deklarację o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
która po pomnożeniu przez stawkę opłaty będzie stanowić wysokość miesięcznej opłaty.
Instytucje, biura, zakłady pracy będą deklarować ilość pojemników obliczoną według podanego w uchwałach wzoru, która pomnożona przez ustaloną stawkę
w ww. uchwale da opłatę miesięczną.
Selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie za pomocą punktów do selektywnej zbiórki odpadów, tj. w każdej miejscowości ustawione zostaną pojemniki:
• pojemnik niebieski – MAKULATURA
Gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby
papierowe, tektury, kartony oraz opakowania wykonane z tych
materiałów.

60 LAT SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO WE FROMBORKU – 1953–2013
W tym roku przypada 60 rocznica powstania fromborskiego
szpitala. Z tej okazji planujemy wydanie publikacji obrazującej historię naszego zakładu, a także znaczną część naszego życia i pracy. To
wielka wartość dla nas i mamy nadzieję źródło wiedzy i autentycznych emocji dla następnych pokoleń – także naszych dzieci.
Mamy świadomość, że nie będziemy w stanie uwolnić się
od pewnych niedostatków, nieścisłości i przeoczeń. Zebrany do
dnia dzisiejszego materiał fotograficzny stanowi ogromną wartość historyczną. Najcenniejsze zdjęcia z epoki czarno-białej fotografii pochodzą ze starych albumów rodzinnych. Pamięć jest
ulotna i nie zawsze rozpoznajemy osoby i miejsca utrwalone na
fotografiach.
Jednym ze zdjęć, którego historia nas wyjątkowo ciekawi
jest malutkie zdjęcie wykonane prawdopodobnie w latach pięć-

dziesiątych na fromborskim rynku. Bardzo chcielibyśmy poznać
odpowiedzi na pytania: w jakich okolicznościach zostało zrobio-

Jolanta Tulisow
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ne, kim są ludzie na fotografii, czy w białych fartuchach są pracownicy naszego szpitala? A może
ktoś z Państwa ma takie zdjęcie w lepszej jakości?
Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do
wszystkich pracowników, obecnych i byłych,
członków ich rodzin, pacjentów i wszystkich sympatyków „Sanatorium”. Apelujemy także o odnalezienie i udostępnienie z prywatnych zbiorów zdjęć, filmów, dokumentów i innych

materiałów, które pomogą przybliżyć historię tego pięknego
obiektu i ludzi, którzy tu pracowali i pracują.

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami, zdarzeniami
i faktami z tego okresu, obrazującymi autentyczność i klimat
tamtych lat. Pragniemy, aby ta swoista monografia szpitala stała
się wspólnym dziełem, zainteresowała liczne grono odbiorców,
a przede wszystkim ocaliła od zapomnienia karty historii tego
miejsca i ludzi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Mariolą Krasińską,
tel. 55/ 6216336 lub e-mail: gpz.szpital.frombork@wp.pl
Dyrekcja SP SP ZOZ

Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

POWSTAJE FABULARYZOWANY FILM DOKUMENTALNY O MIKOŁAJU KOPERNIKU
Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Słoneczne 4

nych produkcji największy nacisk kładą na uzyskanie odpowiednich kinowych efektów, co często wpływa na wypaczanie faktów
i tworzenie nowych dziejów, mających niewiele wspólnego z historyczną prawdą” – podkreślił reżyser. Dodał, że film „Kopernik”
z racji dokumentalnego charakteru będzie zawierał autentyczne
wydarzenia z życia astronoma i oddawał realia epoki.
„Kostiumy są nie tylko bogate, ale przede wszystkim wiernie odwzorowane. Podobnie rzecz ma się ze scenografią, ponieważ zdjęcia wykonywane są w większości w autentycznych
ENI PolskawSpółka
z o.o. w
miejscach,
których
żyłWarszawie
i pracował Mikołaj Kopernik. Dzięki

Życie i dokonania wielkiego uczonego, astronoma, lekarza
i stratega Mikołaja Kopernika, ale także jego życie prywatne
w tym „tajemniczą miłość”, ma pokazać fabularyzowany film
dokumentalny zatytułowany „Kopernik”. Premierę obrazu zaplanowano na grudzień.
Jak powiedział PAP twórca filmu Jerzy Szkamruk scenariusz
pierwszego fabularyzowanego dokumentu o Mikołaju Koperniku
napisała „sama historia”.
„W dzisiejszych czasach w wielu filmach historycznych postaci i wydarzenia przedstawiane są nierzetelnie. Twórcy komercyj-
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Jak podkreślił reżyser 70-minutowy film ma być
emitowany na kanale Discovery, który chce nabyć
prawa licencyjne do emisji filmu. Obraz pojawi się
także w kinach, muzeach i planetariach. Przygotowana zostanie bowiem z myślą o planetariach skrócona 30-minutowa wersja obrazu. Twórcy filmu nawiązali
współpracę z niemiecką wytwórnią filmów Tele Medien Consult
GmbH, która będzie wspomagała polskiego producenta przy realizacji zdjęć, postprodukcji oraz pozyskiwaniu pieniędzy.
W tym roku przypadają trzy rocznice związane z życiem
i działalnością naukową Mikołaja Kopernika: 540. rocznica urodzin, 470. rocznica śmierci oraz 470. rocznica pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium”. [Źródło: Serwis Nauka

temu widz ma możliwość przeniesienia się w czasie i poznania
prawdziwej historii. Punkt ciężkości filmu skupia się na postaci
wielkiego uczonego i jego wszechstronnym wykształceniu, bo
Kopernik to nie tylko astronom, ale też lekarz, ekonom, administrator i wybitny strateg" – wyjaśnił.

w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl].

Gmina Frombork, podobnie jak inne samorządy kopernikańskie np. Toruń i Olsztyn, jest koproducentem tego filmu i wzięła
na siebie ciężar pewnych nakładów finansowych przedmiotowego projektu. Premiera filmu odbędzie się w Warszawie, a głównym kanałem jego dystrybucji na terenie Europy będzie kanał Discovery Science. Pierwotny termin ukończenia filmu planowany
był na koniec 2012 r., jednak z przyczyn technicznych przesunął
się na drugą połowę 2013 r.
Zwiastun filmu pt. „Kopernik” można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.frombork.pl.

Twórcy chcą ukazać życie Mikołaja Kopernika na tle złotego wieku Polski Jagiellońskiej w okresie późnego średniowiecza. Film pokaże życie Kopernika jako uczonego, ale nie będzie
pomijać jego życia osobistego. Pojawi się wątek „tajemniczej
miłości”. Chodzi o gospodynię Annę Schilling, która opiekowała
się Kopernikiem we Fromborku.
Zainteresowanie udziałem w produkcji oraz chęć wcielenia
się w postać wybitnego astronoma wyraziło kilku znanych brytyjskich aktorów m.in. Malcolm McDowell.

Zdjęcia z planu filmowego. Źródło: TV Project

HONOROWI OBYWATELE FROMBORKA – MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY FROMBORK
CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZLOCIE HOF 23–26 MAJA 2013!
Na terenie Miasta i Gminy Frombork zamieszkuje kilkudziesięciu Honorowych Obywateli Fromborka. Zapraszamy Was do uczestnictwa
w Zlocie na zasadach ogólnych, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.frombork.pl w zakładce Honorowi Obywatele Fromborka oraz poniżej.
Zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie – do 15 kwietnia 2013 r. w Centrum
Informacji Turystycznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Młynarska
5a, 14-530 Frombork, na e-mail: promocja@frombork.pl lub telefonicznie
55 244 06 77, 55 244 06 60.
Wpisowe w kwocie – 150 zł od osoby (uczestnicy i osoby towarzyszące)
– płatne do 30.04.2013 r. na konto: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska
ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
BGŻ O/Olsztyn nr 49 2030 0045 1110 0000 0198 6850
z dopiskiem ZLOT HOF
W Zlocie mogą uczestniczyć również Honorowi Obywatele Fromborka, którym tytuł nadano po Operacji 1001 – Frombork.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie
- pakiet powitalny
- uczestnictwo w imprezach zlotowych
Koszty zakwaterowania pokrywają uczestnicy – rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie.
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„NIE TYLKO SZEWC CHODZI BEZ BUTÓW”…
DLACZEGO WARTO CHODZIĆ BOSO?
Przekonywał i radził Pan Andrzej Pilski, fromborski
astronom, kierownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, który gościł na spotkaniu z mieszkańcami 21
marca w restauracji „Pod Wzgórzem”.
– Chodzę boso od zawsze, lecz początkowo kryłem się z tym
i ściągałem buty za miastem – powiedział na wstępie Andrzej Pilski. Nabrał odwagi na chodzenie boso po radiowej audycji Trójki.
Dotykanie stopami ziemi jest dla człowieka ważne. Bezpośredni kontakt z polem magnetycznym ziemi sprawia, że
organizm człowieka lepiej funkcjonuje, ściąga dobrą energię,
a rozładowuje złą. Chodzenie bez butów naprawdę jest zdrowe.
Krwiobieg funkcjonuje lepiej, kiedy chłodzenie odbywa się przez
ręce i stopy. Regularne bose wycieczki sprawiają, że nasze ciało
gólnie to z wąskimi noskami, wykonane ze sztucznych materiałów,
bywa przyczyną bolesnych odcisków, otarć i halluksów. Stopy
pozbawione dopływu powietrza stają podatne na rozwój infekcji
bakteryjnych i grzybiczych, nadmiernie się pocą, a wieczorem –
szczególnie w upalne dni - są napuchnięte i obolałe. Pojawiają się
problemy również z kręgosłupem, kolanami oraz stawami biodrowymi. A wszystko dlatego, że nie zawsze obuwie, w które wkładamy nasze stopy odpowiada normom zdrowotnym.
Nasz rozmówca dodał, że chodzenie boso jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Niemczech. Stowarzyszenie Żyjących Boso (Society for Barefoot) to działająca przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych grupa promująca bose
stopy. Uważa ona, że buty to zbędny balast, a bez nich nogi nie
tylko wyglądają, ale i czują się lepiej. Szalony pomysł? Może
wcale nie – nasi przodkowie radzili sobie przecież doskonale bez
szpilek, sandałów czy kozaków.
Dziękujemy Panu Andrzejowi za tak ciekawą i interesującą
prelekcję.
Jeśli chcecie sprawdzić swoje możliwości – zapraszamy na
pierwszą próbę chodzenia boso na łonie przyrody już 5 maja!
Szczegóły w terminie późniejszym.
Jolanta Kosicka

wraca do swojej naturalnej postawy (nie zawsze zdrowo modyfikowanej przez obuwie), poprawia się muskulatura stóp, a także
wzmacnia się układ odpornościowy! Jak się to dzieje? Otóż na
naszych stopach istnieją punkty, których masaż poprawia funkcjonowanie różnych organów w naszym organizmie.
– Na własnej skórze zauważyłem, że od kiedy chodzę boso zniknęły problemy z kolanami i kręgosłupem – mówił Andrzej Pilski.
Dla zdecydowanej większości z nas życie bez butów wydaje
się nieprawdopodobne, ale może warto choć czasem o nich zapomnieć? Naturalny masaż stóp, jaki wykonujemy podczas bosego
marszu ma doskonały wpływ na całe nasze ciało. Obuwie, szcze-

Organizatorem spotkania był
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.

VI KONKURS POTRAW, CIAST, PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH
W świetlicy w Wielkim Wierznie 22 marca odbył się po raz
szósty już Konkurs Potraw, Ciast, Pisanek i Palm Wielkanocnych,
którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we
Fromborku. Celem konkursu była popularyzacja świątecznych
tradycji kulinarnych, a także integracja z mieszkańcami miasta
i gminy Frombork. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu
uczestników indywidualnych w różnym przedziale wiekowym,
a także Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Wierznie, Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze", Środowiskowy Dom
Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku,
przedstawicielki Związku Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu III Wieku, a także nasze sołectwa. Potrawy, pisanki, palmy
i ciasta oceniało jury, powołane przez dyrektora MGOK Henryka
Horbacza, w składzie: Jacek Szulecki, Krzysztof Piotrowski, Łu-
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kasz Żarnowski, Stanisław Jasina, Jolanta Kosicka, Beata Rogala, Adam Bąk, Henryk Szyrwiński oraz Tadeusz Fred.
Uczestnicy brali udział w czterech kategoriach:
1. Potrawy – zgłoszono 16: sałatka świąteczna, miska świniny, świniak, kiełbasa wiejska, kaczuszki wielkanocne, sałatka
wiosenna, pieczeń rzymska, karkówka na ananasie, pasztet z
jelenia z sosem chrzanowym, szynka w miodzie, żurek wielkanocny, pasztet z suszonymi śliwkami, roladki schabowe,
chlebek świąteczny i zupa grzybowa

2. Ciast – zgłoszono 7: Cappuccino, mazurki, mazurek serowoczekoladowy, babeczki świąteczne, baranek świąteczny, torcik makowy, pierniczki oraz "wielkanocny poranek"
3. Pisanek – zgłoszono 9.
4. Palmy – zgłoszono 4.
Jurorzy przyznawali punkty za walory smakowe i estetyczne
potraw, ciast oraz walory estetyczne palm i pisanek.
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Palmy:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
3. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
Potrawy:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno (szynka w miodzie)
2. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno (kiełbasa wiejska)
3. Sołectwo Nowe Sadłuki (pasztet z jelenia z sosem chrzanowym)

Pisanki:
1. Sołectwo Nowe Sadłuki
2. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku
3. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Stanisława
Jasinę z Firmy Ubezpieczeniowej PERFECT oraz Jerzego Charzyńskiego, a laureaci dodatkowo dyplomy pamiątkowe.
							
Jolanta Kosicka

Ciasta:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno (mazurki)
2. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno (baranek świąteczny)
3. Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno (mazurek serowoczekoladowy)

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
NA SPOTKANIA INTEGRACYJNE
EMERYTÓW I RENCISTÓW
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło we Fromborku zaprasza chętnych mieszkańców
miasta i gminy Frombork na spotkania integracyjne
w każdy poniedziałek od godz. 15 w Klubie Emerytów
i Rencistów na ulicy Młynarskiej (wejście od podwórka). Tematem zajęć będą różne robótki ręczne: z papieru,
włóczki – robione szydełkiem i na drutach.
Serdecznie zapraszamy!
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
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