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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
537 ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA

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.

W 537 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w niedzielę 21 lutego odbyła się w katedrze
fromborskiej uroczysta msza św., podczas której ks. Prałat Tadeusz Graniczka dokonał poświęcenia Epitafium Kopernika po konserwacji. W uroczystości uczestniczyły władze miasta oraz
delegacje: Zespołu Szkół, Muzeum Mikołaja Kopernika, Fundacji im. Mikołaja Kopernika, Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe Miasta i Gminy Frombork i licznie zebrani wierni.
Po mszy św. delegacje w asyście pocztów sztandarowych uroczyście złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów pod pomnikiem astronoma.
Epitafium portretowe Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku zostało ufundowane przez Kapitułę
Warmińską i zawieszone w 1760 roku. Znajduje się na
pierwszym filarze nawy północnej, naprzeciw ołtarza
Najświętszego Sakramentu. Ma kształt prostokątnej płyty z czarnego marmuru, zamkniętej profilowaną, złoconą
ramą. Nad nią portret Kopernika malowany na blasze
w kształcie tonda, otoczony wieńcem z liści laurowych,
również złocony. W 1948 roku pod tablicą epitafijną na filarze, Prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej umieścił
gałązkę laurową z Grobu Nieznanego Żołnierza. Pierwsza
konserwacja epitafium została przeprowadzona w 1951 r.
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PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
MARZEC – MAJ 2010
MARZEC
06.03. – Dzień Kobiet – wybór postaci Anny Schilling i Mikołaja Kopernika
13.03. – I Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen – Frombork 2010
26.03. – 3 Konkurs potraw, palm i pisanek wielkanocnych

„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.
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KWIECIEŃ
13.04. – Debata popularnonaukowa: Tożsamość Mikołaja Kopernika i jego rola w historii
14.04. – Grand Prix Warmii, Żuław oraz Kujaw w Brydżu sportowym
16–18.04. – Harcerski Rajd Pieszy „BORYNA” – na tropie Fromborka
MAJ
02.05. – Fromborskie Święto Rybaka
08.05. – Międzynarodowe Zawody LOK w strzelaniu sportowym oraz Bieg na orientację
06–09.05. – Bieg 700 kilometrów na 700 - lecie Fromborka
22.05. – Uroczysty pochówek Mikołaja Kopernika
22–23.05. – Zlot przedstawicieli szkół noszących imię Mikołaja Kopernika
Główne obchody 700-lecia nadania praw miejskich:
28.05. – Inscenizacja uroczystego wjazdu Kopernika do Fromborka
– Wieczorne widowisko teatralne na Wzgórzu Katedralnym (premiera)
28-30.05. – Zlot Honorowych Obywateli Fromborka
– I Ekstremalny Bieg z okazji 700-lecia Fromborka
– Centralny Rajd Szlakami Kopernika
– Festiwal Piosenki Harcerskiej „Razdziawa 2010”
– cykl imprez sportowo-rekreacyjnych
– parada orkiestr mundurowych

UCHWAŁY XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Na XXXIX sesji w dniu 25 lutego 2010 roku podjęto
następujące uchwały:

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską we Fromborku w liczbie 3 osób:
– Hanna Turuta
– Tadeusz Fred
– Julianna Niedzwiecka

Uchwała Nr XXXIX/250/10
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
Uchwała Nr XXXIX/251/10
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Frombork w 2010 r.
kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego

Uchwała Nr XXXIX/253/10
w sprawie przystąpienia Gminy Frombork
do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna
– Subregion Zalewu Wiślanego”

W związku z tym, iż Gmina nie uzyskała spodziewanych dochodów ze sprzedaży mienia konieczne jest zaciągnięcie kredytu na
pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację inwestycji „Remont drogi gminnej do Drewnowa” – 564 400 zł oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami
Narusa Frombork” – 1 417 659 zł. Są to inwestycje planowane
w budżecie od kilku lat. Na rok 2010 pozyskano dofinansowanie
na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją.

Celem działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Subregionu
Zalewu Wiślanego (LOT SZW) jest szeroko pojęta promocja turystyczna naszego regionu, a w szczególności chodzi o kreowanie
i upowszechnianie walorów obszaru wokół Elbląskiego Węzła
Wodnego (EWW). EWW obejmuje poniższe akweny wodne
wraz z przylegającymi terenami: Zalew Wiślany, rzekę Nogat,
rzekę Elbląg wraz z Kanałem Jagiellońskim, rzekę Szkarpawę
z dopływami oraz Kanał Elbląski. Część odcinka EWW pokrywa
się ze strefą funkcjonowania Międzynarodowej Drogi Wodnej
MDW E 70 łączącej nasz region z Berlinem. Rozwój EWW został
też uwzględniony w programie „Pętla Żuław – rozwój turystyki
wodnej”.
Wszystkie zainteresowane strony pragną, aby obszar EWW zafunkcjonował na rynku turystycznym jako rozpoznawalna marka
turystyczna i był jednym z elementów turystycznego rozwoju
naszego regionu.
Biorąc pod uwagę, iż zawarte w statucie cele i zadania pozwalają na realizację w jej ramach zadań własnych gminy w zakresie
promocji i rozwoju turystyki, przystąpienie Gminy Frombork do
tego stowarzyszenia jest celowe i zasadne.

Uchwała Nr XXXIX/252/10
w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
– Przychodni Rejonowej we Fromborku
Powołuje się Radę Społeczną w składzie, jak niżej:
1. Przewodniczący – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody – Wojciech Zimakowski

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 29 stycznia 2010 do 25 lutego 2010 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

2. Drugą na sprzedaż na rzecz Pani Małgorzaty Urbanowicz i Pana
Grzegorza Syty nieruchomości oznaczonej jako działka nr 43/5
obręb nr 7 Frombork na Osiedlu Słonecznym.
3. Trzecia umowa notarialna dotyczyła nieodpłatnego nabycia od
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie trzech nieruchomości nr 105/20 w miejscowości Drewnowo z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz nr 22/5 i 22/6
w miejscowości Krzywiec stanowiące drogę. Wartość przyjętego mienia wynosi 26 118 złotych.
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2010. Ogłoszenie zamieszczono w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
urzędu. Termin składania ofert upłynął dnia 18 lutego 2010 r.
17 lutego 2010 r. powołam zarządzeniem nr 10 Komisję Konkursową w składzie:
1. Ewa Rymarska – przewodnicząca
2. Alina Możeluk– sekretarz
3. Urszula Gajowniczek – członek
4. Hanna Turuta – członek
5. Marek Dziewanowski – członek

Sprawozdanie obejmuje okres od 29 stycznia do 25 lutego br.
W tym czasie wprowadziłam 3 zarządzenia:
1. Nr 8/10 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki za 1 kilometr pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej,
2. Nr 9/10 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Frombork,
3. Nr 10/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań
publicznych Gminy Frombork w 2010 roku.
Podpisałam trzy umowy notarialne, w tym:
1. Jedną na sprzedaż na rzecz najemców Państwa Rynkiewicz
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 6 we
Fromborku przy ulicy Kapelańskiej.
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19 lutego 2010 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na
wsparcie lub powierzenie zadań Gminy Frombork na 2010 r.
Komisja Konkursowa przyznała w zakresie poszczególnych zadań następującym stowarzyszeniom i organizacjom dotacje
w wysokościach:
I. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym przyznano:
1. Stowarzyszeniu „Fromborski Patrol” – 1000 zł
II. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin przyznano:
1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło we Fromborku – 2000 zł.
III. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych przyznano:
1. Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem” – 1000 zł
2. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku –
2000 zł
IV. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznano:
1. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Koło we Fromborku
– 1000 zł.
2. Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem” – 1000 zł.
V. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przyznano:
1. Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1000 zł.
2. Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku – 2500 zł
3. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku –
1500 zł
VI. W zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przyznano:
1. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku –
7500 zł
2. Klubowi Sportowemu Number One Zalew Frombork –
13 000 zł.
3. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku –
800 zł
Łącznie na ten cel przeznaczono 34 300 zł.

W okresie sprawozdawczym brałam udział 2 lutego jako obserwator w Nowej Pasłęce w ćwiczeniach
na Zalewie Wiślanym „KRA 2010”, w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Wiślanego 4 lutego,
przewodniczyłam posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego I Fromborskiego Zjazdu Krystyn i Bożen 5 lutego.
9 lutego wzięłam udział w debacie na temat możliwości
wykorzystania zasobów Fromborka do jego rozwoju turystycznego w ramach projektu wsi tematycznej realizowanego przez
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw pozarządowych
w Elblągu, zaś 11 lutego w inauguracji projektu Akademii III Wieku we Fromborku, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Pomocna Dłoń” z Braniewa.
13 lutego w Sali kolumnowej Restauracji „Pod Wzgórzem” odbyła się III edycja wręczenia naszej nagrody lokalnej laureatom Wiktorii 2010. Statuetki odebrali laureaci w 11 kategoriach. Muzycznie
uroczystość wzbogacił Kwartet Smyczkowy Elbląskiej Orkiestry
Kameralnej.
19 lutego uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Zespołu Szkół wyprawili wspaniałe urodziny swojemu patronowi. Wszystkim im należą się
olbrzymie słowa uznania za pomysłowość, trud włożony w przygotowanie i zaaranżowanie epoki Kopernika, a przede wszystkim
za wielki entuzjazm. Warto kontynuować Święto Patrona Szkoły
jednoczące szkolną społeczność.
21 lutego w trakcie mszy św. w naszej katedrze ksiądz prałat
kanonik fromborski dokonał poświęcenia epitafium z 1735 r. poświęconego kanonikowi i astronomowi Mikołajowi Kopernikowi
w jego 537 rocznicę urodzin.
Dla upamiętnienia urodzin oraz ponownego pochówku Kopernika
zleciliśmy całkowitą konserwację tego epitafium, by wnieść widoczny
i materialny wkład w obchody Jubileuszu 700-lecia naszego miasta.
24 lutego wzięłam udział w nowym podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej PSP w Braniewie oraz uroczystości
przekazania samochodu terenowego Ford Ranger. Otrzymaliśmy
podziękowanie, gdyż jako samorząd fromborski mieliśmy też
w tym swój udział.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 lutego 2010 r.

Na Osiedlu Słonecznym planowana jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na sprzedaż planowanych w nim 24 lokali mieszkalnych o powierzchni od 37 do 63 m2. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane HANDBUD
Spółka Jawna z Elbląga. Planowany początek inwestycji – kwiecień, maj 2010 r., zakończenie budowy – grudzień 2010 r. Budynek będzie położony na górnym tarasie Fromborka z ładnym widokiem na Zalew Wiślany. Będzie on całkowicie podpiwniczony.
W podziemiach oprócz komórek lokatorskich będzie 14 garaży.

Wszystkie informacje dostępne na stronie http://www.handbud.elblag.pl/
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Produkcyjno Handlowo-Usługowe
HANDBUD spółka jawna
R. Jankowiak & W. Derewońko 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 94a tel. 55 236 85 07
e-mail: handbud@elblag.com.pl
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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA SESJI
w dniu 28 stycznia 2010 r.
3. Uchwała w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Frombork dla działki Nr 90 obręb Wielkie
Wierzno – uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie
obowiązywała po 30 dniach od daty publikacji.
4. Uchwała w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Frombork dla działki Nr 89 obręb Wielkie
Wierzno – uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie
obowiązywała po 30 dniach od daty publikacji.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na
2010 rok.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady
Miejskiej we Fromborku w 2010 roku – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2010 rok.
7. Uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Frombork” na rok 2010 – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i obowiązuje na 2010 rok.

Na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu
28.01.2010 r. podjęto 9 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 2 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok - wprowadzono zmiany do budżetu na 2010 rok zgodnie z uchwałą.
2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr
XXVIII/177/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 lutego
2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009–2013 – wprowadzono zmiany w PAL zgodnie
z uchwałą.
W trakcie realizacji jest 7 uchwał. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/95/02 Rady Miejskiej
Gminy Frombork z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork – uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.
2. Uchwała w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork dla działki Nr 92/1 obręb
Wielkie Wierzno – uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Uchwała będzie obowiązywała po 30 dniach od daty publikacji.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – Urodziny Kopernika
tarzyna Lewińska – uczennica kl. VI a SP we Fromborku.
Dwa wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowa Nr 3
im. Senatu RP w Braniewie. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali
pamiątkowe dyplomy i książki, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy
i okolicznościowe kalendarze z okazji 700-lecia Fromborka.
Następnie odbył się Powiatowy Konkurs pn. „Mikołaj Kopernik
– Kanonik Warmiński” dla klas IV–VI, przygotowany przez Pana
Marcina Filipka, w którym udział wzięli uczniowie SP z Fromborka i SP nr 3 z Braniewa. I i II miejsce zdobyli uczniowie klas VI
a i V a z Fromborka, III miejsce – SP nr 3 z Braniewa. Wszyscy otrzymali dyplomy, a laureaci kl. VI a okolicznościowe bony
miejskie 20 KOPERNIKÓW, wydane specjalnie z okazji 700-lecia
Fromborka.
Odbył się również szkolny Konkurs pn. „Pierniczki – Koperniczki”,
w którym zwyciężył Mikołaj Smusz z kl. I b z mamą. Pozostali
uczestnicy otrzymali wyróżnienia i drobne upominki. W klimat

19 lutego Szkoła Podstawowa we Fromborku uroczyście obchodziła Święto jej Wielkiego Patrona Mikołaja Kopernika – w 537
rocznicę jego urodzin. Szkoła w tym dniu zmieniła się czasowo
– korytarze wypełnione były kramami tworzącymi klimat rynku
średniowiecznego, klasy natomiast udekorowane zostały w miejsca, gdzie żył i pracował Mikołaj Kopernika. Szkoła wypełniła się
żakami, magami, mnichami, astronomami, a także mieszczkami
i przekupkami fromborskimi. Wystroje kramów wspaniale oddawały charakter kopernikańskiej epoki. Uczestnicy mogli zakosztować różnych smakołyków: chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym, pierożki, pierniczki, ciasta i ciasteczka.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy – Krystyna Lewańska, ks. Prałat Tadeusz Graniczka,
Przedstawiciel Starosty Radny Powiatowy - Zbigniew Wiernasz,
Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku - Bogdan Jussis,
Dyrektor Domu Dziecka – Urszula Zakrzewska, Dyrektor Domu
Kultury – Henryk Horbacz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców
– Małgorzata Czupajło.
Inscenizacja uczniów klasy V pod kierunkiem pani Marty Tokarskiej pt. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” w kosmicznie
udekorowanej sali gimnastycznej przybliżyła zebranym postać
Mikołaja Kopernika. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie
kl. III pod kierunkiem pani Karoliny Janickiej. Piękną scenografię
wykonała pani Monika Horbacz.
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Multimedialnego pt.
„Wielki Astronom Mikołaj Kopernik – jego życie, praca, odkrycie...” przedstawiła Pani Danuta Paszkiewicz. Spośród 11 prezentacji mutimedialnych, biorących udział w konkursie, nagrody
zdobyli: I miejsce – Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku, II
miejsce – zespołowo kl. VI a SP we Fromborku, III miejsce – Ka-
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– cytat Mikołaja Kopernika. Gratulujemy dyrekcji
szkoły, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za
tak wspaniale i pomysłowo przygotowaną uroczystość.
Jolanta Kosicka

muzyki z epoki Kopernika wprowadzili uczestników, wykonując
koncert na wiolonczelę i gitarę - Pani Karolina Janicka i Pan Michał Janicki.
Miłym punktem kulminacyjnym obchodów Święta Patrona Szkoły było „Jajko z niespodzianką” – losowanie przeprowadzone
przez Panią Dyrektor Bożenę Szczepanik dla każdej klasy. W każdym „jajku” znajdowała się nagroda pieniężna oraz przesłanie

Frombork wyróżniony
w kategorii Kultywowanie Tradycji Historycznych
Gminą Roku została gmina wiejska Ełk,
która otrzymała też tytuł Najbardziej Przyjaznej Gminy w plebiscycie sms-owym,
a Miastem Roku – Ostróda. Przyznano
tytuły główne: Teodozemu Jerzemu Marcinkiewiczowi – wójtowi gminy Stawiguda, którą kapituła wybrała na Wójta
Roku oraz Stanisławowi Trzaskowskiem
– burmistrzowi Dobrego Miasta,
Tytuły liderów w różnych kategoriach uzyskały gminy: bezpieczeństwo – Biskupiec Pomorski i Biskupiec (Reszelski),
wydarzenie roku – Górowo Iławeckie, kultywowanie tradycji
historycznych – Grunwald i Frombork, gospodarka i przed-

W tegorocznej I edycji prestiżowego plebiscytu „EURO-GMINA
2008/2009” Województwa Warmińsko - Mazurskiego Frombork
został uhonorowany wyróżnieniem w kategorii Kultywowanie
Tradycji Historycznych.
Na uroczystej gali I edycji Plebiscytu „EURO-GMINA” i „EUROPARTNER” województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła
się 26 lutego 2010 roku w audytorium Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas i Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski
i wręczyli pamiątkowe statuetki Laureatom Plebiscytu. Statuetkę
dla Fromborka i gratulacje odebrała Burmistrz Krystyna Lewańska.
W powiecie braniewskim liderami zostały gminy: Wilczęta – Lider Rolnictwa, a także miasta: Frombork – Lider Kultywowania
Tradycji Historycznych i Pieniężno – Lider Edukacji.

siębiorczość – Pozezdrze, Szczytno i Bartoszyce, rolnictwo
– Wilczęta, ekologia – Kisielice, impreza roku – Mikołajki,
uzdrowisko roku – Miłomłyn, turystyka – Węgorzewo, służba zdrowia i opieka społeczna – Kowale Oleckie i Morąg,
edukacja – Srokowo, Pieniężno i Orneta, kultura – Kozłowo
i Barczewo, sport – Iłowo-Osada i Działdowo, infrastruktura
– gmina wiejska Ostróda i Olecko, agroturystyka – Sępopol,
innowacyjność – Gołdap.
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Zimowy marsz Nordic Walking po gminie Frombork

Trasy marszu pokonało 170 zarejestrowanych uczestników
tzn. takich, którzy opłacili wpisowe w wysokości 2 zł. W ramach tej opłaty mogli oni skorzystać z kuchni polowej –
zjeść zupę, wypić herbatę, kawę, a także upiec sobie kiełbaskę przy ognisku rozpalonym na rynku we Fromborku, jak

Zimowy marsz Nordic Walking po gminie Frombork to kolejna
impreza, która odbyła się z okazji 700-lecia nadania praw miejskich – 27 lutego 2010 roku. Ten marsz skierowany był nie tylko
do miłośników nordic walking, lecz także do zwykłych piechurów i biegaczy.
Nordic walking – to forma rekreacji polegająca na marszach ze
specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20.
XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych.

Wzięli w nim udział w niej nie tylko mieszkańcy miasta i gminy
Frombork, ale i goście spoza Fromborka – z Braniewa, Elbląga,
a nawet z Gdańska. Etapem pośrednim marszu było obserwa-

również na deser otrzymać kawałek ciasta. Ponadto wśród
uczestników zostało rozlosowanych ponad 50 nagród rzeczowych m.in. pamiątkowe koszulki, wyroby pamiątkarskie,
bony o nominale „20 Koperników”, rośliny ozdobne (iglaki)
oraz słodycze.
Osób towarzyszących, mieszkańców Fromborka, było około 100.

torium astronomiczne na Żurawiej Górze pod Fromborkiem,
gdzie zmierzali uczestnicy ze wszystkich kierunków: z Wielkiego Wierzna, Narusy, Bogdan, Fromborka i Braniewa. Miejscem
docelowym był rynek we Fromborku, gdzie nastąpiło spotkanie
wszystkich uczestników.

Każdy z uczestników imprezy mógł liczyć na poczęstunek.
Sponsorzy imprezy: Beata Jurgielewicz „Ogrodnictwo” Braniewo, Stanisław Mudryk, Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz
MGOK i Urząd Miasta we Fromborku.
Jolanta Kosicka

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MIAST KOPERNIKOWSKICH
2 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Frombork odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące „Turnieju Miast Kopernikowskich i Partnerskich”.
W spotkaniu wzięli udział: Agnieszka Staszewska – naczelnik
Biura Promocji Miasta Elbląg, Anna Kroczyk – specjalista ds.
promocji miasta Braniewa, Jarosław Więckowski – dyrektor

Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Andrzej
Kocięba z Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta
Olsztyna oraz gospodarz spotkania Henryk Horbacz – dyrektor
MGOK we Fromborku.
Spotkanie miało na celu ustalenie terminu Turnieju oraz wybranie konkurencji, w których udział wezmą reprezentanci zgłoszonych miast.
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Ostatecznie ustalono, że 7 sierpnia 2010 r. (sobota) w ramach VIII
Dni Fromborka (drugiego dnia obchodu święta miasta) odbędzie
się Turniej, w którym udział zadeklarowały następujące miasta:
Braniewo, Elbląg, Frombork, Olsztyn, Sucha Beskidzka oraz Toruń.
Każde z wymienionych miast ma obowiązek wystawić tego dnia
swoje stoisko promujące miejscowość.
Wśród wielu pomysłów na konkurencje wybrano m.in.:
• wyrabianie ciasta (konkurencja dla burmistrzów i prezydentów)
• slalom z przeszkodami z łopatą piekarską i bułką (obie konkurencje przygotowane przez miasto Elbląg)
• filetowanie ryb

• drużynowe malowanie portretu Mikołaja Kopernika (obie konkurencje przygotowane przez
Miasto Frombork)
Pozostali uczestnicy spotkania przyślą swoje
propozycje turniejowe w późniejszym terminie.
Oprócz konkurencji sugerowanych przez poszczególne miasta,
nie zabraknie tradycyjnych konkurencji takich jak m.in.: przeciąganie liny, skoki drużynowe przez skakankę i inne.
Organizatorzy z radością przyjmą propozycje mieszkańców oraz
internautów, dotyczące planowanego turnieju.

CASTING NA ANNĘ SCHILLING I MIKOŁAJA KOPERNIKA

Kim była Anna i jaką rolę odegrała w życiu Kopernika? Oto pytanie, które od dawna nurtuje biografów wielkiego astronoma,
a na które zapewne nigdy nie uzyskamy pełnej odpowiedzi. Bo
chociaż na ten temat dużo napisano, powstało wiele przeróżnych
hipotez, to jednak wszystkie one są za słabo udokumentowane.
Anna była córką Holendra, Arenda van der Shellinga, który osiadł
w Gdańsku. Van der Shelling poślubił daleką krewną Kopernika
i zmienił wówczas nazwisko na Schilling. Anna poznała Mikołaja
Kopernika w roku 1529 w Gdańsku, kiedy to jej ojciec wspólnie
z Kopernikiem byli prawnymi opiekunami grupy osieroconych

Podczas castingu, który odbył się we Fromborku 6 marca, wybrano Mikołaja Kopernika i jego gosposię Annę Schilling. W rolę
astronoma wcielać się będzie Krzysztof Kotowski, zaś w rolę
gosposi Kamila Grządziejewska – mieszkańcy miasta i gminy
Frombork.

Laureaci castingu przez rok będą oficjalnie reprezentowali miasto podczas wszystkich uroczystości związanych z obchodami
700-lecia Fromborka.
Choć zainteresowanie konkursem było duże, ostatecznie zgłosiło się tylko pięcioro kandydatów: 3 panie i 2 panów. Każdy
kandydat otrzymał do dyspozycji 5 minut czasu na zaprezentowanie swojej osoby oraz musiał odpowiedzieć na pytania jurorów. W składzie jury zasiedli: Burmistrz Krystyna Lewańska,
właścicielka restauracji „Pod Wzgórzem” Barbara Chrzanowska,
Andrzej Rybicki ze Stowarzyszenia Kamienica Gotyk w Gdańsku
oraz historyk Edmund Kurowski.

dzieci. Jest wielce prawdopodobne, że w ten sposób się poznali. Sławny astronom tak bardzo oczarował Annę, że zgodziła
się zostać jego gospodynią. Miała własny dom we Fromborku.
Dla Kopernika najpoważniejszym problemem było to, że formalnie pozostawała w związku małżeńskim (niestety nie wiemy
niczego o jej mężu), choć zapewne małżonkowie żyli w separacji. O Annie mówiono, że była ładna – to przypuszczenie oparte
jest na treści listów napisanych po śmierci Kopernika w 1543
r. Była nie tylko czarująca i majętna, lecz także mądra. Czytała
uczone księgi, interesowała się astrologią. Nic więc dziwnego,
że wykształcony i genialny, choć dużo starszy od Anny kanonik
Mikołaj Kopernik zrobił na niej piorunujące wrażenie. Przez siedem lat piękna Holenderka pozostawała z astronomem w dużej
zażyłości, zbyt dużej, zdaniem mieszkańców Fromborka, choć
sam Kopernik przedstawiał ją jedynie jako gosposię. Anna Schilling jest tak naprawdę szansą na wypromowanie Fromborka.
Anna Schilling musiała być istotą naprawdę śliczną i obdarzoną
magnetyczną osobowością. Z pewnością była to jedna z najpiękniejszych i najjaśniejszych gwiazd Mikołaja Kopernika...
Jolanta Kosicka
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ZJAZD KRYSTYN I BOŻEN
Pod hasłem „Najwięcej witaminy mają Bożeny i Krystyny” odbył się 13 marca I Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen.
Uczestniczyło w nim ok. 30 solenizantek z terenu miasta i gminy Frombork. Ale też zaszczyciły uroczystość: Bożena z Gniezna – Honorowa Obywatelka Fromborka oraz Krystyna z Olsztyna, zaproszone jako goście specjalni. Zjazd rozpoczął się mszą świętą w intencji
Bożen i Krystyn z miasta i gminy Frombork. Następnie uroczystości odbyły się w Zespole Szkół, gdzie wystąpiły dla solenizantek dzieci
ze Szkoły Podstawowej oraz z bogatym repertuarem zespoły wokalne i taneczne z miasta Swietłyj – zaprzyjaźnionego z Fromborkiem
miasta partnerskiego z Rosji.
Kolejnym ważnym punktem zjazdu było wspólne imieninowe zdjęcie Krystyn i Bożen wraz z zaproszonymi gośćmi pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Niewątpliwie będzie to miła pamiątka dla każdego uczestnika Zjazdu.
Imieninowego spotkania ciąg dalszy odbył się w restauracji „Pod Wzgórzem”. Tam na solenizantki czekały różnorodne niespodzianki.
Był okazały tort imieninowy, toasty i poczęstunek. Każda z uczestniczek otrzymała z rąk pani burmistrz Krystyny Lewańskiej okolicznościową kartkę z życzeniami. Na uroczystość przybył również Mikołaj Kopernik wraz z Anną Schilling. Atrakcjami towarzyszącymi były
zaprezentowane stoiska takich firm jak: Oriflame, Avon, SKOK Piast, PartyLite oraz Tupperware, które to zasponsorowały uczestniczkom
wspaniałe upominki w zorganizowanej loterii imieninowej.
Uroczystość uświetniła także bogata część
artystyczna. Ze wesołym spektaklem wystąpiła grupa teatralna „Teatr Pomyłek”
z Braniewa – założona przez uczestników
projektu „Akademia III Wieku”, z repertuarem piosenek ludowych i biesiadnych
- zespół fromborski „Warmianki”, wystąpił
również Krzysztof Piotrowski z młodzieżą
z Narusy oraz zespół HRC w składzie: Dariusz
Sieniawski i Marek Kaczmarzewski. Imprezę prowadził dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Henryk Horbacz.
Jolanta Kosicka

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
BEZROBOTNYCH W GMINIE FROMBORK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
realizuje projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno
- Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt kierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej:
• które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,
• są zagrożone lub dotknięte problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie,

• matki samotnie wychowujące dzieci,
• osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:
• uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej
• wykonywanie prac społecznie użytecznych
• warsztaty obsługi komputera i korzystanie z Internetu
• inne formy wsparcia w ramach kontraktu socjalnego
Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające ww. kryteria, zachęcamy do udziału w projekcie oraz kontakt z MGOPS we Fromborku, ul. Młynarska 5 B: tel. 55 243 75 35 lub 55 249 86 10.

NOWA WERSJA SYSTEMU BIP URZĘDU MIASTA I GMINY FROMBORK
Informujemy, iż w dniu 15.02.2010 r. została uruchomiona nowa wersja systemu Biuletynu Informacji Publicznej: BIP-line v.03. Wszystkie
informacje dodane przed 15 lutego 2010 r. są dostępne pod adresem:

http://archiwum.frombork.samorzady.pl/
lub po wciśnięciu odnośnika Archiwum BIP znajdującego się na górze strony.
Życzymy miłego korzystania z nowego serwisu.

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

tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

