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WYDANIE MAJOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
„Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom”.
Madeleine Delebrel
Dzień Matki to dzień szczególny, bliski każdemu. W tym dniu staramy się oddać swojej
Mamie to, czym Ona obdarza nas cały czas tj. miłość, dobro i ciepło.
Wszystkim Mamom
w dniu Ich święta życzę spełnienia marzeń,
kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości,
ciepłego uśmiechu na twarzy.
Również tego, żebyście potrafiły cieszyć się z życia w każdym jego momencie.
Wszystko, co piękne i upragnione niech będzie w Waszych sercach spełnione.
Dziękujemy Wam, że jesteście…
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

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.

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

PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
MAJ–LIPIEC 2010
MAJ 2010
02.05 – Fromborskie Święto Rybaka
06–09.05 – Bieg 700 kilometrów na 700 – lecie Fromborka
08.05 – Międzynarodowe Zawody LOK w strzelaniu sportowym oraz Bieg na orientację
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 Rynku Miejskim (premiera)
28–30.05 – Zlot Honorowych Obywateli Fromborka
– I Ekstremalny Marsz z okazji 700-lecia Fromborka
– Centralny Rajd Szlakami Kopernika
– Festiwal Piosenki Harcerskiej „Razdziawa 2010”
– cykl imprez sportowo-rekreacyjnych
– parada orkiestr mundurowych
CZERWIEC 2010
04-06.06 – Piknik Rycerski pn. „Wojna głodowa 1414” – w ramach Warmińskich Spotkań
z Historią
12–13.06 – 3. Zlot Turystyczny „Starych Butów”
20.06 – Obchody 750-lecia Kapituły Warmińskiej
24–27.06. – Spływ Kajakowy Wodami Warmii – Noc Świętojańska
26.06 – 4. Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej
27.06 – Inauguracja 43. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
LIPIEC 2010
2. Spotkanie Country we Fromborku „Country Weekend”
Ogólnopolski Zjazd Drezyniarzy
Uroczysta sesja Rady Miejskiej we Fromborku
nadanie tytułów Honorowych Obywateli Fromborka
wręczeniem okolicznościowych medali 700-lecia
Nadanie sztandaru dla Fromborka – okolicznościowa msza święta – 7 tortów na
700-lecie
13–14.07 – 53. Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
22–25.07 – Regaty z okazji 700-lecia Fromborka – IV Międzynarodowy Zlot Żeglarski
24.07 – Uroczyste imieniny Anny
03-04.07 –
03-04.07 –
08.07 –
–
–
08.07 –
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UCHWAŁY XLI I XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Uchwała Nr XLII/265/10
w sprawie przyjęcia
„Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Frombork”

Na XLI sesji nadzwyczajnej w dniu 20 kwietnia 2010 roku podjęto następujące uchwały:

Głównymi celami „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork” są:
1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta i gminy,
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych,
3) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu miasta i gminy,
4) edukacja społeczeństwa miasta i gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania
ich bezdomności.

Uchwała Nr XLI/262/10
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Miejskiej we Fromborku

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady miejskiej we
Fromborku w Okręgu Wyborczym Nr 4 Pana Ryszarda Traskowskiego na skutek śmierci.
Uchwała Nr XLI/263/10
w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej we Fromborku

Uchwała Nr XLII/266/10

Zgodnie z ww. uchwałą został wybrany w skład Komisji Rewizyjnej radny Zenon Chomacki.

w sprawie określenia zasad i trybu pracy oraz powołania
składu osobowego Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka

Powołuje się Kapitułę Honorowych Wyróżnień Miasta Frombork
w składzie:
1. Henryk Bakinowski
2. Franciszek Gajowniczek
3. ks. Tadeusz Graniczka
4. Jacek Iwulski
5. Edmund Kurowski
6. Mirosław Litwin
7. Joanna Sadocha
8. Jadwiga Semków
9. Zbigniew Wiernasz

Na XLII sesji w dniu 29 kwietnia 2010 roku podjęto następujące
uchwały:
Uchwała Nr XLII/264/10
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Frombork za rok 2009 Rada Miejska we Fromborku udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 26 MARCA do 29 KWIETNIA 2010 r.
W tym okresie podpisałam 4 umowy notarialne, w tym:
– dwie na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach 22/1
i 23/1 obręb 4 miasta Frombork przy ulicy Basztowej na rzecz
Pani Doroty Raniszewskiej, zam. Warszawa, w celu zabudowy
ich budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz nieruchomości gruntowej o numerze 6/5 obręb nr 7 miasta Frombork
przy ulicy Osiedle Słoneczne na rzecz Państwa Wioletty i Kazimierza Kubiak, zam. Biedkowo Osada, w celu zabudowy jej
budynkiem garażowym.
– dwie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 6 w miejscowości Bogdany na rzecz Państwa Jadwigi i Stanisława Szymańskich oraz lokalu mieszkalnego nr 7
w budynku nr 8 w mieście Fromborku przy ulicy Rybackiej na
rzecz Pana Zbigniewa Bińkowskiego.
Przeprowadzony został czwarty przetarg na sprzedaż miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. Przetarg nie przyniósł
rezultatu.
W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa–Frombork” wyłoniliśmy Inżyniera
Kontraktu. Została nim Pracownia Inwestycyjno-Projektowa
Instalacji i Inżynierii Sanitarnej INEKO z Iławy. Przygotowujemy
procedurę przetargową celem wyłonienia banku do obsługi fi-

Panie Przewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 26 marca do 29
kwietnia 2010 r.
W tym czasie wprowadziłam 8 zarządzeń:
– Nr 12/10 z dnia 31.03 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.,
– Nr 13/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2009 r.,
– Nr 14/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2009 r.,
– Nr 15/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2009 r.,
– Nr 16/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2009 r.,
– Nr 17/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2009 r.,
– Nr 18/10 z dnia 08.04.2010 r. w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Frombork za 2009 r.,
– Nr 19/10 z dnia 23.04.2010 r. w sprawie rozkładu czasu pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku w 2010 r.
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nansowej zadania. Po przygotowaniu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przez Inżyniera Kontraktu rozpoczniemy
procedury celem wyłonienia wykonawcy zadania.
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju posiedzeniach, spotkaniach, uroczystościach:
26 marca w posiedzeniu Rady Muzeum we Fromborku oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w Braniewie.
27 marca w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie.
12 kwietnia w mszy żałobnej w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem.
14 kwietnia w uroczystościach katyńskich, 24 kwietnia w Braniewie w uroczystości składania wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej na
zaproszenie Starosty Braniewskiego w związku z wizytą Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego.
26 kwietnia w Stegnie w Zgromadzeniu Komunalnego Związku
Gmin Nadzalewowych.
21 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie związane z modernizacją drogi 504 we Fromborku oraz uzgodnieniami remontów dróg powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich,
wykonawcy przebudowy – przedstawiciele firmy SKANSKA,
konserwator zabytków oraz wicestarosta braniewski i dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie.
Prace rozpoczęte w roku ubiegłym zostaną zakończone wg informacji inwestora i wykonawcy do połowy maja, tak by zdążyć na
uroczystości ponownego pochówku Mikołaja Kopernika. Prace
porządkowe, jeżeli nie zdążą, będą prowadzone w późniejszym
terminie.
Ta największa inwestycja drogowa w naszym mieście od 40 lat
– wzbudza wśród naszych mieszkańców sporo emocji. Ale nie
wszystkie życzenia i żądania mieszkańców mogą zostać spełnione. Szczególnie te, które w projekcie modernizacji zaplanowane
nie zostały. Mam na myśli instalację oświetlenia drogowego,
której nie ma w projekcie z wyjątkiem wymiany kilku słupów,
których usytuowanie było w kolizji z drogą.
Owocna współpraca z powiatem braniewskim rozpoczęta w roku
ubiegłym przy zaangażowaniu naszych pracowników z wykorzystaniem materiałów Zarządu Dróg Powiatowych zaowocowała
przełożeniem chodników przy ul. Katedralnej, Kapelańskiej oraz
w części Mickiewicza. Przełożyliśmy też częściowo chodniki
przy ulicach: Portowej, Rybackiej i Dworcowej we Fromborku.
W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych planuje wspólnie z nami
wyremontować nawierzchnię ulicy Polnej oraz w części Basztowej i położyć chodniki. Planujemy też wymianę nawierzchni
chodników ulicy Katedralnej w kierunku dolnego tarasu oraz

ulicy Starej, Kościelnej, części Dworcowej oraz
Szkolnej. Z odzyskanego materiału wymieniamy
nawierzchnię chodników przy ulicy Sadowej oraz
układamy chodnik na łączniku pomiędzy ulicami:
Kolonią Robotniczą a Krzywą.
23 kwietnia drużyna przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku w składzie: Panie – Jolanta Kosicka –
kapitan drużyny, Ewa Rymarska i Beata Sobiło – wzięła udział
w V Regionalnych Mistrzostwach Ortografii w Braniewie i zajęła
I miejsce w kategorii „Reszta świata”, zdobywając puchar Starosty Braniewskiego.
28 kwietnia w Elblągu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, zorganizowane
przez marszałków województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Polska Organizacja Turystyczna jako instytucja zarządzająca oraz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako instytucja wdrażająca
podjęły decyzję o etapowaniu całości projektu w związku z przeciąganiem się procedur związanych z decyzjami środowiskowymi u niektórych partnerów projektu.
Zdecydowano, że wszyscy ci partnerzy, którzy dysponują pełną
dokumentacją, rozpoczną realizację I etapu projektu, pozostali
zostali zakwalifikowani do II etapu. W takiej sytuacji znalazł się
Frombork. Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nałożyła na nas
dodatkowe badania archeologiczne. To spowodowało, że wydłużyła się nam droga do pozwolenia wodno – prawnego. Raport
oddziaływania na środowisko to kolejna droga przez mękę. Nasze zadanie przesunie się w czasie i obejmie lata 2011–2013. Do
tego czasu powinniśmy uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu na budowę portu żeglarskiego.
Umowę II etapu na dofinansowanie budowy mamy podpisać
w październiku lub listopadzie 2010 r.
Szanowni Państwo!
Rozpoczęte rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych
w Młotecznie pozwalają na umiarkowany optymizm co do doprowadzenia wodociągu do Małego Wierzna. Byłoby to naprawienie
błędu, jaki został popełniony przy sprzedaży przez ANR mieszkań
na rzecz byłych pracowników PGR. Możliwe jest dofinansowanie zadania w wysokości 80% środków przez Agencję. Dziękuję
w tym miejscu radnemu Panu Markowi Dziewanowskiemu za
jego dociekliwość, gdyż oficjalna informacja, jaką otrzymałam
wykluczała pozyskanie środków na tego typu infrastrukturę.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 kwietnia 2010 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA SESJI
w dniach 25 marca 2010 r. oraz 20 kwietnia 2010 r.
W trakcie realizacji jest 6 uchwał. Są to:
1. Uchwała w sprawie zasad używania herbu 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 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Frombork środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011 – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i obowiązuje na 2011 rok.

Na XL Sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 25.03.2010 r.
podjęto 8 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 2 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. – wprowadzono zmiany do budżetu na 2010 rok zgodnie z uchwałą.
2. Uchwała w sprawie wydania opinii w sprawie uznania lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie
gminy Frombork za lasy ochronne – uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i została przesłana do Nadleśnictwa Zaporowo.
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6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 12/1 obręb nr
7 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015619/0 –
wyceniono nieruchomość i rozpoczęto procedurę sprzedaży. Obecnie podano do publicznej wiadomości wykaz o jej
sprzedaży.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Frombork – opisu planowanych do realizacji zadań na lata 2010–2015
– uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i obowiązuje na lata 2010–2015.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka nr 100/26 obręb Biedkowo, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 32161 – w chwili obecnej uprawomocnia się decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiąca podstawę do dokonania podziału geodezyjnego.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 123/4 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, dla
której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00031958/6 – wyceniono nieruchomość i rozpoczęto procedurę przetargową. Obecnie
podano do publicznej wiadomości wykaz o jej sprzedaży.

Na XLI Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Fromborku w dniu
20.04.2010 r. podjęto 2 uchwały.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 2 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku – zgodnie z uchwałą
uzupełniano skład osobowy Komisji Rewizyjnej o radnego Zenona Chomackiego.
2. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady
Miejskiej we Fromborku – uchwała została przesłana do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Delegatura w Elblągu.

HARCERSKI RAJD PIESZY „BORYNA” – NA TROPACH FROMBORKA

Cielętnik do Fromborka, pokonali 13 km.
Bazą noclegową był Zespół Szkół we
Fromborku. Następnego dnia, po dotarciu
autobusem do Kadyn, rozpoczął się drugi
etap Rajdu. W ciągu ośmiu godzin, odwiedzając Tolkmicko i Leśniczówkę Nowy
Wiek, przechodząc przez Narusę i Ronin do
Fromborka, harcerze przeszli 22 kilometry.
Rajd zakończył się w niedzielę tradycyjnym
uściskiem rąk w harcerskim kręgu.
Organizatorzy Rajdu dziękują pani Wiesławie Mrozińskiej, właścicielom Piekarni
Warmińskiej, firmie Corporate Express,
pani Joannie Trznadel, panu Jackowi Iwulskiemu, panu Markowi Pryśko, Dyrekcji Zespołu Szkół we Fromborku, Pani Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork oraz Panu leśniczemu Leśniczówki Nowy Wiek za pomoc
w organizacji Rajdu.

Harcerze z braniewskiego hufca
w dniach 23–25 kwietnia wzięli udział
w 18 Rajdzie Pieszym BORYNA 2010.
W tym roku Rajd odbywał się pod nazwą „Tytus, Romek i A'Tomek. Na tropach Fromborka”, w ramach obchodów 700-lecia Miasta. Uczestnikami
BORYNY byli harcerze z 1 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej
im. Stefana Batorego, 4 Szyleńskiej
Drużyny Harcerskiej, 5 Drużyny Harcerskiej im. Fryderyka Chopina oraz
z 9 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny
Sanitarnej – razem około sześćdziesięciu osób.
Trasa Rajdu podzielona została na dwa
etapy: w piątek o godzinie 16.00 uczestnicy wyruszyli z Braniewa. Idąc czerwonym szlakiem kopernikowskim, przez
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GRAND PRIX Warmii i Żuław
w brydżu sportowym
Zawody odbyły się 28 kwietnia 2010 roku w restauracji „Pod
Wzgórzem” we Fromborku w godzinach od 17:00 do 23:00. Gościny zawodnikom udzielili właściciele lokalu Barbara i Ryszard
Chrzanowscy.

Po zakończeniu turnieju, w którym wzięło udział 19 par
z Braniewa, Elbląga, Ornety i Fromborka, nagrody zawodnikom wręczał starosta braniewski Leszek Dziąg oraz dyrektor
MGOK Henryk Horbacz. Puchary ufundował Jerzy Charzyński,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Krystyna Lewańska,
burmistrz Fromborka. Liczne nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dobromirę i Zygmunta Czarneckich, Starostwo Powiatowe oraz fromborski ośrodek kultury.
Triumfatorami zawodów okazali się elblążanie – Wojciech Aniszewski oraz Antoni Michalik. Kolejne miejsca zajęli:
2. Stanisław Charun i Jan Chodkiewicz
3. Ireneusz Iwanow i Marek Lichocki
4. Wojciech Karpiński i Krzysztof Nagielski
5. Tadeusz Wójcik i Stanisław Orzoł
6. Bogusław Gierulski i Ryszard Pichla
7. Robert Grad i Edward Kończak
8. Edward Okołowicz i Leonard Kotowski
9. Andrzej Dzikowski i Krzysztof Trunowicz
10. Wojciech Brzozowski i Mariusz Sarnowski
Sędzią głównym zawodów był Bogusław Gierulski.

2 maja – dzień flagi rp
Imprezę odbywającą się na Rynku zainaugurowało uroczyste
podniesienie flagi narodowej na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystości związane z „Dniem Flagi
RP” to dobra okazja do podkreślenia znaczenia tego symbolu
narodowego, a także zaprezentowania właściwego podejścia
do niego dzieci i młodzieży. Organizatorzy zorganizowali także
konkurs wiedzy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej dla młodzieży szkolnej, w którym GŁÓWNĄ NAGRODĄ
była 20-tomowa encyklopedia. Triumfatorką konkursu okazała
się Katarzyna Kaliszak z Braniewa.
Uczestnicy uroczystości mieli także okazję spożyć świeżo smażone na miejscu ryby zalewowe oraz przygotowywaną na ich
oczach zupę rybną – uchę. Każdy z uczestników miał także okazję
uczestniczyć w malowaniu flag narodowych, które później ozdobiły, rozwieszone wokół, fromborski Rynek.
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Na zakończenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
od godziny 17.00 występował zespołu Teatr Muzyczny HALS z Gdyni prezentując się w repertuarze szantowym.

JAKUB GITLIN – MISTRZEM BOKSU

Pięściarz MOS Zatoki Braniewo Jakub Gitlin – mieszkaniec
Fromborka – zdobył złoty medal na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Boksie w Radomiu.
Olimpiada jest odpowiednikiem mistrzostw Polski juniorów
młodszych. Młody pięściarz nie miał sobie równych i sięgnął po

złoty medal, co jest największym dla niego sukcesem. W wadze
60 kg w walce finałowej pokonał na punkty (2:0) Pawła Kamińskiego z Róży Karlino. Oprócz Jakuba, na najniższym stopniu
podium stanęli reprezentanci Elbląga, Michał Król i Dawid Pilarz
oraz Patryk Moczulewski z Kętrzyna.
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Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
ogłasza:

„Konkurs na estetyczne i funkcjonalne
zagospodarowanie otoczenia miejsca zamieszkania”
						
						
						

w kategoriach:
a) blok mieszkalny (wspólnota),
b) domek jedno- lub dwurodzinny,
c) balkon.
ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Chętni zgłaszają udział w konkursie w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku osobiście w siedzibie MGOK, listownie, telefonicznie
lub za pomocą poczty elektronicznej.
Zgłoszenie do konkursu może dokonać także osoba niebiorąca udziału w konkursie, ale uważająca, że np. zagospodarowanie posesji,
balkonu sąsiada spełnia warunki konkursu. Zgłaszający mogą dostarczyć zdjęcia zgłoszonej do konkursu posesji, balkonu.
Członków komisji oceniającej powołuje dyrektor MGOK. Członkowie komisji mają obowiązek przynajmniej raz odwiedzić osobiście zgłoszone do konkursu gospodarstwo, posesję, blok, balkon – w okresie od 1 do 20 lipca 2010 roku.
KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
1) Ogólna charakterystyka miejsca m.in. wielkość, zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami (np. bliskość dróg, dostęp dla
zwierząt);
2) Elementy flory (roślinność, nasadzenia);
3) Elementy tzw. małej architektury (wiaty, miejsca na ognisko, grill, ławeczki, oczka wodne, itp.);
4) Inne walory (estetyczne, użytkowe);
5) Za każdy element kryteriów oceniana posesja, balkon może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
TERMINARZ KONKURSU
• od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku – ewentualne prace (przygotowania) uczestników w miejscu zgłoszonym do konkursu oraz zgłaszanie posesji do konkursu
• 30 czerwca 2010 roku – ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie
• od 1 do 20 lipca 2010 roku – ocena zgłoszonych posesji przez komisję konkursową
• 25 lipca 2010 roku – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród podczas IV Festynu Osiedlowego Wspólnot Mieszkaniowych oraz
imprezy „U Anny na imieninach” (12.00–20.00)
CEL KONKURSU
1) Zachęcenie mieszkańców do większej dbałości o estetykę otoczenia miejsc zamieszkania, jako lokalizacji m.in. spotkań rodzinnych,
sąsiedzkich, wypoczynku, rozwijania dobrosąsiedzkich więzi, itp.
2) Zwrócenie uwagi na ważną rolę tzw. małej architektury (wiaty, miejsca na ognisko, grill, ławeczki, itp.) w kształtowaniu krajobrazu
lokalnego.
ZAKŁADANE REZULTATY KONKURSU
• Trwała poprawa estetyki najbliższego otoczenia oraz lokalnego krajobrazu, stworzenie miejsc służących integracji społecznej.
• Rozbudowywanie więzi międzyludzkich oraz kształtowanie dobrego modelu współpracy na szczeblu kontaktów sąsiedzkich na podstawie działań przewidzianych w trakcie konkursu oraz przygotowań do festynu.
Dane adresowe:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku
Osiedle Słonecznie 16
Telefony
• Stacjonarny: 55 243 71 71
• Komórkowe: 607 228 526 oraz 517 968 462
• e-mail: mgokfrombork@o2.pl
Realizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku uzyskanego w wyniku złożenia
przez MGOK, w konkursie ogłoszonym przez UMiG, oferty realizacji zadania publicznego o nazwie:
„Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym wspieranie działań mających na celu
aktywizacje społeczeństwa w zakresie estetyzacji otoczenia”.
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MIKOŁAJ KOPERNIK SPOCZĄŁ WE FROMBORSKIEJ ARCHIKATEDRZE

dziś katedrę we Fromborku turyści będą mogli odnaleźć dzięki
temu grób astronoma. Do tej pory był pochowany w bezimiennym grobie.

Kanoniku Warmiński!
Mikołaju Koperniku!
Po kilkuletniej nieobecności w tej prastarej archikatedrze witamy
Twoje doczesne szczątki w Castrum Dominae Nostrae.
My mieszkańcy Fromborka witamy wraz z przedstawicielami
społeczności naszego miasta i gminy Ciebie Kanoniku Mikołaju –
naszego najznamienitszego mieszkańca.
My mieszkańcy – jesteśmy dumni, że to właśnie tu, we Fromborku, przez prawie 40 lat swoją wytężoną pracą badawczą odkryłeś i udokumentowałeś, że to nie Ziemia jest centrum Wszechświata, a Słońce.
Jesteśmy dumni, że to właśnie tu pozostawiłeś potomnym liczne ślady swojej skromności, pracowitości, gospodarności oraz
naukowego geniuszu jako wybitny matematyk i astronom, lekarz
i prawnik, ekonomista i administrator.
Dobrze się stało, że dobiega kresu kilkuletnia współczesna wędrówka Twoich doczesnych szczątków i że wróciłeś do siebie,
do Fromborka.

W uroczystościach wzięli udział dostojnicy kościelni z Olsztyna,
Elbląga i Torunia – rodzinnego miasta Kopernika, przedstawiciele
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz kaliningradzkiej uczelni,
a także przedstawiciele samorządów i parlamentu, uczelni wyższych, a także naukowcy, którzy odszukali astronoma lub pomogli

Kanoniku Mikołaju!
Odpoczywaj w pokoju!
Sarkofag ze szczątkami kanonika warmińskiego, astronoma Mikołaja Kopernika spoczął w sobotę 22 maja w naszej
fromborskiej archikatedrze. Po pięciu latach od odnalezienia
grobu Kopernika i dwóch latach po ostatecznej identyfikacji
szczątków, odbył się uroczysty powtórny pochówek.

go zidentyfikować. Był obecny także odkrywca grobu astronoma
archeolog prof. Jerzy Gąssowski. Uroczystości wypadły bardzo
okazale. Oprawę uświetniły oddziały wojska i straży pożarnej.
Już w piątek trumna z Kopernikiem została powitana przez
mieszkańców Fromborka. W nabożeństwie żałobnym wzięły
udział władze samorządowe oraz setki mieszkańców naszego
miasteczka.
W sobotę 22 maja mszy pogrzebowej przewodniczył prymas
Polski, nuncjusz apostolski Józef Kowalczyk. Obrzęd ostatniego pożegnania sprawował ks. arcybiskup Wojciech Ziemba. Po
pożegnalnej modlitwie sarkofag ze szczątkami Kopernika został
odprowadzony w procesji na miejsce pochówku. Złożono go
pod posadzką przy ołtarzu św. Krzyża, którym za życia opiekował
się Kopernik. Znajduje się on w prawej nawie archikatedry. Nad
grobem znajduje się 3-metrowej wysokości nagrobek z czarnego
kamienia ukazujący model Układu Słonecznego. Zwiedzający od
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Sobotnie uroczystości związane z powtórnym pogrzebem Mikołaja Kopernika we fromborskiej archikatedrze zamknął koncert
wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Astrolabium Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Solistów Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

wą w całym kraju. Koncert, na który wstęp był
wolny, był prezentem Torunia dla Fromborka,
z okazji 700-lecia naszego miasta.
Uroczystości pożegnalne Kopernika trwały od lutego. Rozpoczęły się 19 lutego tego roku (w dniu
urodzin Kopernika) w Toruniu w bazylice katedralnej
– kościele chrztu astronoma. Kolejnym miejscem uroczystości
był Olsztyn, gdzie trumna była wystawiona w tamtejszym zamku
przez prawie trzy miesiące. W miniony czwartek w olsztyńskiej
katedrze odprawiono mszę żałobną. Następnie sarkofag przejechał do Fromborka po drodze odwiedzając warmińskie miasteczka, z którymi działalność Kopernika była ściśle związana.
Próby znalezienia grobu Mikołaja Kopernika trwały od ponad 200
lat. Zapoczątkowało je Towarzystwo Naukowe Warszawskie
w 1802 roku. Jednak badania prowadzone w niewłaściwym
miejscu nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. W 1807 roku
grób polskiego astronoma próbował odnaleźć jeden z oficerów
Napoleona, który jednak nie był w stanie wykonać rozkazów
cesarza. Przed wybuchem i w trakcie II wojny światowej badania prowadzili także Niemcy. Przełomowym okazał się dopiero
rok 2004, kiedy to Instytut Antropologii i Archeologii Akademii
Humanistycznej im Aleksandra Geysztora pod kierownictwem
prof. Jerzego Gąssowskiego rozpoczął archeologiczne badania
wykopaliskowe we wnętrzu archikatedry we Fromborku. Zostały one ukończone w 2005 roku, a w 2008 dokonano ostatecznego potwierdzenia miejsca pochówku Mikołaja Kopernika
dzięki badaniom DNA.

Koncert, którym dyrygowali Krzesimir Dębski i Piotr Sułkowski rozpoczął się o godzinie 15. W programie znalazły
się utwory W. A. Mozarta – Requiem d-moll, KV 626 oraz
Krzesimira Dębskiego – Cosmopolis W murach archikatedry
można było podziwiać: Bożenę Harasimowicz (sopran), Annę
Lubańską (mezzosopran), Konrada Włodarczyka (tenor), Wojciecha Gierlacha (bas). Występujący w archikatedrze Chór
Astrolabium istnieje od lipca 2001 roku. Do września 2003,

działał pod patronatem kościoła akademickiego ojców Jezuitów w Toruniu. Teraz występuje jako chór Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu. Prowadzi aktywną działalność koncerto-

Jesteśmy szczęśliwi, że nasz słynny rodak powrócił do nas i spoczął w archikatedrze, w której przed wiekami był kanonikiem.

15 KOPERNIKÓW – DRUGI BON MIEJSKI FROMBORKA NA 700-LECIE FROMBORKA
Sekrety grobu astronoma

1 maja 2010 r. we Fromborku wprowadzony zostanie do
obiegu drugi już kolekcjonerski bon miejski o symbolicznym nominale „15 KOPERNIKÓW” upamiętniający jubileusz
700-lecia nadania Fromborkowi praw miejskich. Wizerunki
Mikołaja Kopernika oraz daty 1473–1543–2010 na obwolucie bonu wskazują, że emisja jest związana z majowymi uroczystościami kopernikańskimi, które odbędą się w naszym
mieście.

Mikołaj Kopernik, przez większość życia związany z Fromborkiem, spoczął we fromborskiej katedrze, ale ani data ani
dokładne miejsce jego pochówku nie było znane, a epitafium
ufundowane przez biskupa Marcina Kromera w 40 lat po
śmierci Kopernika było w katedrze wielokrotnie przenoszone.
Przez ponad 200 lat poszukiwano grobu wielkiego astronoma.
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Pierwszą próbę podjęło Towarzystwo Naukowe Warszawskie w 1802 roku. W 1807 r. na rozkaz cesarza
Napoleona poszukiwał grobu jeden z jego oficerów.
W okresie III Rzeszy badania poszukiwawcze w katedrze prowadzili Niemcy.
W 2004 r. z inicjatywy biskupa warmińsko – mazurskiego ks. dra Jacka Jezierskiego zespół archeologów pod
kierownictwem prof. dra hab. Jerzego Gąssowskiego
z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
rozpoczął badania wykopaliskowe we wnętrzu fromborskiej archikatedry. Dzięki ustaleniom historyka dra Jerzego Sikorskiego, udało się precyzyjnie określić potencjalne miejsce pochówku astronoma. Odnaleziono tam
szczątki kostne, w tym czaszkę, którą archeolodzy przekazali do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Głównej Policji w Warszawie. Na podstawie
zachowanych kości czaszki podinspektor Dariusz Zajdel
odtworzył wygląd twarzy zmarłego astronoma.
Ostatecznej identyfikacji dokonano na podstawie kodu
genetycznego. Zamiar pobrania DNA od zmarłych lub
żywych krewnych Mikołaja Kopernika okazał się niewykonalny. Ale w październiku 2006 r. udało się trafić na organiczne ślady astronoma w Szwecji, gdzie
w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej Carolina Rediviva w Uppsali znajduje się księgozbiór Kopernika, wywieziony przez Szwedów w roku 1626 z Fromborka jako łup
wojenny. W księdze Johannesa Stoefflera „Calendarium Romanum Magnum” z 1518 r., używanej przez Kopernika wiele
lat, znaleziono kilka włosów, które mogły należeć właśnie do
niego. Przeprowadzone w Szwecji zaawansowane badania
DNA wykazały zgodność ich kodu genetycznego z kodem uzyskanym ze szczątków kostnych z Fromborka. Odkrycie ekipy
archeologicznej prof. J. Gąssowskiego zostało potwierdzone
– w odnalezionym grobie we fromborskiej katedrze spoczywa
wielki polski astronom Mikołaj Kopernik.

Szczegóły emisji

W dotychczasowej historii polskich banknotów Mikołaj Kopernik pojawiał się już czterokrotnie. Po raz pierwszy wizerunek warszawskiego pomnika astronoma został umieszczony na tzw. bilecie zdawkowym, czyli bilonowym banknocie
o nominale 20 groszy wydanym przez Ministerstwo Skarbu
w 1924 r.
W okresie powojennym portret Kopernika dwukrotnie zdobił
banknoty Narodowego Banku Polskiego o nominale 1000 zł
– pierwszy został wyemitowany w PRL w 1966 r., a drugi
w III RP w 1996 r. Czwarty banknotowy wizerunek Kopernika
pojawił się na fromborskim bonie kolekcjonerskim o nominale
„20 KOPERNIKÓW” wyemitowanym 1 stycznia br.
Bon „15 KOPERNIKÓW” to już piąty „banknotowy kopernik”,
ale tym razem jest na nim prawdziwy portret fromborskiego astronoma odtworzony w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP na podstawie odnalezionej w katedrze
czaszki. Warto podkreślić, że ten rekonstrukcyjny wizerunek
widniejący zarówno na bonie, jak i na jego obwolucie reprodukowany jest na podstawie specjalnej licencji udzielonej
organizatorowi emisji przez CLK KGP.

Emitentem „15 KOPERNIKÓW” – podobnie jak poprzedniego
bonu – jest Urząd Miasta i Gminy Frombork, a producentem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
W związku z ogromnym zainteresowaniem poprzednią emisją
tym razem nakład fromborskich bonów kolekcjonerskich zwiększono do 2500 sztuk, choć i tak oznacza to, że mamy do czynienia z bardzo limitowaną, ekskluzywną emisją. Tradycyjnie przy
produkcji bonu zastosowane zostały profesjonalne zabezpieczenia: papier ze znakiem wodnym, druk giloszowy, hologram
PWPW z numeracją. Każdy bon umieszczony jest w dekoracyjnej obwolucie z okolicznościowymi napisami w języku polskim,
angielskim i niemieckim, w zabezpieczającym hawidzie.
Bony „15 KOPERNIKÓW”, podobnie jak wcześniej emitowane banknoty tego typu, a także popularne dukaty lokalne, nie są zastępczym
pieniądzem lokalnym. W Polsce jedynym emitentem pieniędzy – zarówno monet, jak i banknotów – jest Narodowy Bank Polski. Fromborskie bony to niezwykle atrakcyjna pamiątka numizmatyczna i kolekcjonerska promującą historię i wizerunek naszego miasta.
Jednak w okresie swojego obowiązywania, do 1 do 31 maja 2010 r.,
bony „15 KOPERNIKÓW” mogą być używane jako bony towarowe
służące do regulowania należności za towary lub usługi w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie Fromborka, które przystąpią do akcji promocyjnej. Wykaz tych placówek
będzie dostępny na stronie www.frombork.pl. Zgodnie z regulaminem
emisji – dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork oraz u organizatora emisji – w punktach akceptujących bon będzie honorowany
w relacji „15 KOPERNIKÓW” = 15 złotych.
Mieszkańcy miasta oraz odwiedzający nas turyści i goście będą
mogli nabyć bony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we
Fromborku. MGOK informuje, że istnieje możliwość zamówienia
„15 KOPERNIKÓW” drogą korespondencyjną w cenie 15,50 zł
brutto za sztukę wraz z obwolutą.

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

Piąty Kopernik

