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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
Życzenia świąteczne przekazał także przybyły
w imieniu Starosty Braniewskiego - Wicestarosta Artur
Mieczaniec. Burmistrz odebrała z rąk fromborskich
harcerzy światełko betlejemskie - symbol pokoju
i pojednania.
W
świątecznym
programie
artystycznym
zaprezentowały się dzieci przedszkolne i młodzież
z Zespołu Szkół, uczniowie Szkoły Muzycznej YAMAHA
w Braniewie i Warmianki. Były kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. Był poczęstunek świąteczny dla mieszkańców,
płonęło też ognisko, na którym można było upiec jabłka.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kiermasze
świąteczne, na których można było kupić stroiki i ozdoby
świąteczne, ciasta i wyroby cukiernicze. Na mieszkańców
czekała tradycyjnie żywa szopka, a w niej zwierzęta ze
Stadniny Koni Narusa. Atrakcją dla najmłodszych był św.
Mikołaj
rozdający
słodkie
upominki.
Podczas
Fromborskiego
Wieczoru
Świątecznego
został
rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną.

ZASZCZYTNE NAGRODY DLA FROMBORKA
28 października w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta
gala, na której poznaliśmy zwycięzców dwóch
prestiżowych plebiscytów: "Inwestycja Roku 2015" oraz
"TAK czy NIE dla władzy".

FROMBORSKI WIECZÓR ŚWIĄTECZNY
Na fromborskim Rynku Miejskim 16 grudnia odbył się
Fromborski Wieczór Świąteczny. Przybyło na nią wielu
mieszkańców miasta i gminy Frombork, władze
samorządowe i kościelne.
Burmistrz Miasta i Gminy Małgorzata Wrońska
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą
Kędzierską i ks. Prałatem Jackiem Wojtkowskim złożyli
życzenia świąteczne licznie przybyłym mieszkańcom
miasta i gminy Frombork.

Mieszkańcy regionu mieli szansę docenić
najciekawsze i najbardziej imponujące inwestycje powstałe
w 2015 roku. Czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika
Elbląskiego” nominowali 92 inwestycje, na które oddali
prawie 10.000 głosów. W kategorii "Inwestycje w rozwój
kultury i edukacji" na drugim miejscu znalazła się nasza
fromborska inwestycja "Rewitalizacja obszaru Starego
Miasta we Fromborku". Zaszczytną nagrodę odebrała
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata
Wrońska.
Podczas Gali został również rozstrzygnięty
plebiscyt „TAK czy NIE dla władzy”. W gronie laureatów
w kategorii "Radny miejski" na drugim miejscu znalazł się
radny Rady Miejskiej we Fromborku Zbigniew
Pietkiewicz.

ubezpieczenia, jakim objęty jest Urząd Miasta
i Gminy we Fromborku. Warto zauważyć, że
w
związku
z
zastosowaniem
najnowszych
technologii,
cechujących
się
wysoką
kompatybilnością
miedzy
różnymi
systemami
monitoringu, łatwiejsza stanie się dalsza rozbudowa
miejskiego monitoringu Fromborka. Skuteczność
monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie
budzi żadnych wątpliwości, a powyższe działania
zdecydowanie wpłyną na poprawę poziomu
bezpieczeństwa.

INFORMACJE O STANIE INWESTYCJI
I MAJĄTKU GMINY

Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej
19 października br. złożony został wniosek
o dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja
Miejskiej Sieci Ciepłowniczej we Fromborku.
Instytucją oceniającą wnioski i przyznającą
dofinansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Inwestycja ma na celu likwidację niskiej emisji
poprzez modernizację wyeksploatowanej kotłowni
miejskiej i rozbudowę sieci ciepłowniczej połączoną
z przyłączaniem
nowych
odbiorców
ciepła
w szczególności fromborskiego szpitala. Wyników
konkursu spodziewamy się na początku przyszłego
roku.

Rekonstrukcja odwiertu wód leczniczych
Skierowałam oficjalne pismo do przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce w sprawie niemożności
finansowania rekonstrukcji odwiertu wód leczniczych
ze środków warmińsko - mazurskiego RPO.
Przypomnę Państwu, że chodzi tu o oficjalne
stanowisko Pana Marszałka, który odmawia
przedmiotowego dofinansowania argumentując, że
nie ma na nie zgody Unii Europejskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z lokalną
oczyszczalnią ścieków Wielkie Wierzno - Nowe
Sadłuki
18 listopada br. złożyłam wniosek o dofinansowanie
inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z lokalną oczyszczalnią ścieków Wielkie Wierzno Nowe Sadłuki". Instytucją oceniającą wnioski
i
przyznającą
dofinansowania
jest
Urząd
Marszałkowski w Olsztynie. Inwestycja ma na celu
uporządkowanie gospodarki ściekowej w tych dwóch
wsiach poprzez budowę całkowicie nowej sieci
kanalizacyjnej z przepompowniami oraz lokalną
oczyszczalnią ścieków. System ten nie będzie
w
żaden
sposób
połączony
z
systemem
obsługującym Frombork, Bogdany i Narusę. Tu
także spodziewamy się wyników na początku
przyszłego roku.

Tereny rekreacyjne w Narusie i Nowych
Sadłukach
Z końcem grudnia oddano i rozliczono ostatnie
inwestycje planowane w ramach Funduszu
Sołeckiego: wiatę rekreacyjną w Nowych Sadłukach
oraz podest - scenę w sąsiedztwie pięknej wiaty
w Narusie. Oba obiekty są kolejnymi działaniami
rozbudowującymi ogólnodostępne tereny rekreacyjne
w Nowych Sadłukach i Narusie. Oba zostały
wykonane przez Zakład Usług Leśnych “Dąbrowa”
z Płoskini.

Modernizacja energetyczna budynku przedszkola
Wybraliśmy wykonawcę Studium Wykonalności
i
wniosku
o
dofinansowanie
modernizacji
energetycznej budynku przedszkola we Fromborku.
Termin naboru wniosków nie został jeszcze
ogłoszony, ale jest planowany na grudzień br.
Instytucją
oceniającą
wnioski
i przyznającą
dofinansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem
inwestycji
jest
zmniejszenie
zapotrzebowania
budynku na energię w każdej postaci poprzez
gruntowną
termomodernizację,
wymianę
przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania
i oświetlenia na energooszczędne.
Monitoring
Wymieniono uszkodzone wyładowaniem elektrostatycznym elementy monitoringu obejmującego
swoim zasięgiem teren boiska sportowego ORLIK,
plac zabaw NIVEA oraz plac zabaw przy ulicy
Portowej. Nowe wyposażenie ma zdecydowanie
lepsze parametry i zapewnia nowe możliwości.
Całkowity koszt zostanie w całości pokryty z
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Remonty mieszkań komunalnych
Zakończyły
się
remonty
dwóch
mieszkań
komunalnych w Bogdanach. Jedno z nich ma już
docelowe przeznaczenie – eksmisja z mieszkania SM
Zatoka, drugie, docelowo także przeznaczone do
celów eksmisji, zostanie tymczasowo wykorzystane
jako lokal zastępczy na czas koniecznego remontu
w innym lokalu komunalnym.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY
FROMBORK NA LATA 2016 - 2026
Rada Miejska we Fromborku przyjęła uchwałą z dnia
24 listopada 2016 r. opracowaną na zlecenie i pod
nadzorem Urzędu Miasta i Gminy Strategię Rozwoju
Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026.
Jest to dokument wyznaczający kierunki, cele
i wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin. O jego
randze najlepiej świadczy fakt, że do 2014 r. jego
uchwalanie
było
obowiązkiem
ustawowym
samorządu szczebla gminnego, bez takiego
dokumentu sięganie po środki unijne się komplikuje,
a w wielu przypadkach staje się niemożliwe.

Remonty dróg gminnych
Wykonaliśmy remont odcinka drogi gminnej we wsi
Wielkie Wierzno. Zapewni to godne warunki dojścia
do domu mieszkańcom ostatnich budynków
w kierunku Rucianki. Dostarczyliśmy do sołectw
blisko 180 ton kruszonego betonu z przeznaczeniem
na remonty dróg gminnych. Remonty te, zgodnie
z
deklaracjami
sołtysów,
są
lub
będą
przeprowadzane siłami własnymi sołectw.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z dokumentem na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.frombork.samorzady.pl.

Wymiana wrót garażowych w remizie OSP
Została dokonana wymiana wrót garażowych remizy
OSP Frombork w związku z niespełnianiem przez
wrota istniejących norm dot. wymiarów, co powoduje
ograniczenia w parkowaniu samochodów ratowniczogaśniczych. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa
dzięki współpracy OSP Frombork, Gminy Frombork
i PSP w Braniewie.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 504
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przygotowuje
dokumentację przebudowy drogi wojewódzkiej 504,
na
odcinku
od
Pogrodzia
do
Braniewa,
z wyłączeniem odcinka we Fromborku, jako już
przebudowanego. Zakres przebudowy obejmuje
wymianę nawierzchni, korekty ciasnych łuków,
utwardzenie wszystkich zjazdów w granicach pasa
drogowego, wybudowanie zatok autobusowych na
wszystkich przystankach oraz wysepek na wlotach do
miejscowości. Powstaną nowe odcinki chodników,
nowe przejścia dla pieszych, usunięte będą drzewa
zagrażające bezpieczeństwu. Jednym z etapów
przygotowywania inwestycji są konsultacje społeczne
projektu, które odbyły się u nas 5 grudnia br. oraz
konsultacje dodatkowe dla mieszkańców Narusy
13 grudnia. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się
z projektem przebudowy i uzyskać odpowiedzi na
wszelkie pytania. Pierwsze prace planowane są na
jesień 2017 r. (wycinka drzew). Prace typowo
budowlane mają się rozpocząć w roku 2018.

Platformy przystankowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przychylił się
do moich wniosków o zapewnienie cywilizowanych
warunków wsiadania i wysiadania z autobusów
w Jędrychowie i wykonał platformy przystankowe.
W miarę możliwości postaramy się wyposażyć
Jędrychowo
i
wcześniej
wykonane
zatoki
w Krzyżewie w wiaty przystankowe.

WERNISAŻ WYSTAWY „CÓŻ JEST ŚWIAT…
SZACHOWNICA”. ANGELUSY I DEMONY
W SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„Cóż jest świat… szachownica”. Angelusy
i demony w sztuce chrześcijańskiej - to tytuł
nowej wystawy czasowej, której wernisaż odbył
się 21 grudnia w Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku.
Realizatorem wystawy jest Muzeum Mikołaja
Kopernika przy współpracy Muzeum Pomnika Historii
"Frombork Zespół Katedralny".

Źródło: Sprawozdanie z pracy Burmistrz Małgorzaty Wrońskiej
w okresie między sesjami Rady Miejskiej
od 23 września do 24 listopada 2016
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Uroczystego otwarcia wystawy dokonał
Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika Henryk Szkop.
Powitał przybyłych na wernisaż zaproszonych gości,
a także podziękował wszystkim realizatorom wystawy
i osobom zaangażowanym w jej przygotowanie.
Z kolei występujący po nim kuratorzy wystawy dr Jowita Jagla i ks. prałat dr Jacek Wojtkowski wprowadzili zebranych w koncepcję przygotowanej
wystawy.

Bogata oferta Muzeum Mikołaja Kopernika
sprawia, że liczba odwiedzających je wciąż rośnie.
W 2015 r. odnotowało wizyty prawie 170 tysięcy
zwiedzających.
PAWEŁ OSMAŃSKI LAUREATEM
WOJEWÓDZKIM W KONKURSIE
LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2016
W ramach realizowanego projektu Ministerstwa
Sportu i Turystyki w konkursie zorganizowanym przez
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej animator
naszego Orlika Paweł Osmański został laureatem
wojewódzkim.
W wyniku głosowania internetowego na
portalu Facebook w II etapie konkursu Paweł
Osmański zajął drugie miejsce spośród trzech
zgłoszonych
animatorów
w
województwie
warmińsko-mazurskim. Z każdego województwa
został wybrany w wyniku głosowania tylko jeden
animator z największą ilością głosów. Zwycięstwo
w eliminacjach wojewódzkich przypadło animatorowi
sportu w Wydminach.

Na ekspozycji zgromadzono ponad 120
obiektów. Prezentowane na wystawie rzeźby,
malowidła i inne zabytkowe obiekty pochodzą z 45
kościołów i instytucji kościelnych Archidiecezji
Warmińskiej i Diecezji Elbląskiej, a także z kolekcji
prywatnych i zbiorów muzealnych.
Wystawa jest udostępniona do zwiedzania od
22 grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. Można ją
oglądać od wtorku do niedzieli w dawnym pałacu
biskupim na Wzgórzu Katedralnym.
MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA
WE FROMBORKU WŚRÓD DZIESIĘCIU
NAJLEPSZYCH MUZEÓW W POLSCE
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
znalazło się wśród dziesięciu najlepszych
muzeów w Polsce w rankingu opublikowanym
przez czasopismo "Wspólnota".
Czasopismo o tematyce samorządowej
„Wspólnota” opublikowało ranking muzeów w Polsce
opracowany na podstawie danych GUS z 2015 roku.
W zestawieniu znalazły się placówki muzealne
prowadzone
przez
województwa
i
miasta
wojewódzkie, których oferta przyciągnęła najwięcej
odwiedzających.

Paweł Osmański nie awansował, co prawda
do finału krajowego, ale nagrodę w postaci bonu
o wartości 500 zł na sprzęt sportowy otrzymał
19 grudnia na warszawskim Torwarze podczas
konferencji
podsumowującej
konkurs
Lokalny
Animator Sportu 2016. Dziękujemy wszystkim
głosującym na Pawła Osmańskiego za wielkie
zaangażowanie i wsparcie.

Uplasowanie się Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku, jednostki Województwa WarmińskoMazurskiego, wśród dziesięciu najlepszych placówek
muzealnych, których oferty przyciągnęły najwięcej
odwiedzających, z pewnością stanowi dla Dyrekcji
oraz całej załogi Muzeum źródło satysfakcji i dumy.
To wielkie wyróżnienie, a zarazem promocja dla
naszego miasta.
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organizacji pozarządowych, uczniów oraz przybyłych
mieszkańców Fromborka.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz ulicami
Fromborka kolumny złożonej z kompanii honorowej
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej,
w asyście pocztów sztandarowych pod pomnik
Bohaterów i Bojowników Walk o Wolność
i Niepodległość Ojczyzny. Pod pomnikiem zostały
zapalone znicze i złożone okolicznościowe wiązanki
kwiatów.

KONKURS RECYTATORSKI
15 listopada odbył się Konkurs Recytatorski
zorganizowany w Zespole Szkół. Uczestnicy
prezentowali
dowolnie
wybrane
wiersze
o tematyce patriotycznej.
Pierwszy etap konkursu odbywał się
w klasach, gdzie komisja konkursowa profesjonalnie
oceniła recytujących.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
okolicznościowe przemówienie wygłosiła Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska,
w którym podkreśliła poświęcenie byłych pokoleń
i odpowiedzialność współczesnych za losy Ojczyzny.
Pamięć bojowników o wolność uhonorowała
podwójna salwa honorowa oddana przez żołnierzy
9 Braniewskiej Brygady Pancernej.

Na apelu szkolnym laureatom wręczone
zostały dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Oprócz
publikacji książek i komiksów oraz gier historycznych
ufundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, niespodziankę w postaci bonów towarowych
dla laureatów przygotowała Burmistrz Małgorzata
Wrońska. Uczestnicy konkursu przygotowywani byli
przez opiekunów Agnieszkę Wrońską oraz Martę
Tokarską.
W konkursie udział wzięło łącznie 21 uczniów
reprezentujących Szkołę Podstawową i Gimnazjum.
Komisja wyróżniła następujące osoby:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Weronika Kopycińska
II miejsce - Nina Tulisow
III miejsce - Paulina Malinowska
Gimnazjum:
I miejsce - Maja Glegoła
II miejsce - Oliwia Sienkiewicz
III miejsce - Alicja Olkowska

W tym roku podczas otwartej dla wszystkich
mieszkańców uroczystości w Zespole Szkół
zorganizowany
został
koncert
patriotyczny.
O szczególny nastrój skłaniający do refleksji zadbała
młodzież naszej szkoły, dzieci z sekcji wokalnej
Ośrodka Kultury oraz braniewskiej Szkoły Muzycznej
Yamaha, które pod kierunkiem Pani Karoliny
Janickiej zaprezentowały w Zespole Szkół niezwykły
występ artystyczny.
Ze swoim
repertuarem
zaprezentował się także zespół Warmianki. Dla
uczestników uroczystości przygotowany został
poczęstunek
w
postaci
ciepłych
napojów
i wyśmienitych ciast, upieczonych przez MGOK.

Organizatorzy Konkursu: MGOK i Zespół Szkół

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI WE FROMBORKU
10 listopada odbyły się we Fromborku
uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza św.
w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny,
sprawowana przez ks. prałata Jacka Wojtkowskiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz
naszego miasta, policji, straży pożarnej, instytucji,
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ZŁOTE GODY PARY MAŁŻEŃSKIEJ

AKCJA "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"
W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły” sieci
marketów PSB Mrówka 27 października Burmistrz
Małgorzata
Wrońska
wraz
z
Kierownikiem
Posterunku Policji asp. szt. Kazimierzem Kubiakiem
złożyli wizytę w naszym Przedszkolu "Gwiazdkowe
Wzgórze.

22 października Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork
Małgorzata
Wrońska
dokonała
uroczystego
wręczenia
medali
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.

Uroczyście uhonorowani zostali Państwo Jadwiga
i Stanisław Szymańscy z miejscowości Bogdany.
Ceremonia wręczenia odbyła się w Urzędzie Miasta
i Gminy w obecności Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Barbary Chomackiej. Jubilaci otrzymali od
Pani Burmistrz także pamiątkowe listy gratulacyjne,
kwiaty oraz upominek.

Dzieci otrzymały odblaskowe breloczki,
książeczki do kolorowania i lizaki. Wizycie
towarzyszyły dwie urocze Mrówki. Serdeczne
podziękowania należą się Państwu Katarzynie
i Stanisławowi Misiura za ufundowanie prezentów i za
wizytę Mrówek.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Od wielu lat firmy tworzące Grupę PSB
organizują indywidualnie różnego rodzaju działania
na rzecz lokalnych społeczności, w tym akcje
edukacyjne, przy pomocy Policji i szkół, dla uczniów
i przedszkolaków.

28 października pierwszoklasiści mieli swój wielki
dzień - zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we
Fromborku.

fot. Zespół Szkół

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Małgorzata Wrońska wraz z przewodniczącą
Rady Miejskiej Barbarą Kędzierską, Kierownik
Posterunku Policji asp. szt. Kazimierz Kubiak
dyrekcja,
nauczyciele,
pracownicy
obsługi,
administracji i uczniowie Zespołu Szkół oraz rodzice
i zaproszeni goście.

fot. Przedszkole

Z początkiem roku szkolnego po raz kolejny
zorganizowano
ogólnokrajową
kampanię
dla
pierwszoklasistów i przedszkolaków w miejscowościach powiatowych i gminnych.
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Wszystkich uczestników powitała serdecznie
Dyrektor Zespołu Szkół Sylwia Mechlińska.
W
odświętnej
atmosferze
pierwszoklasiści
z przejęciem ślubowali na sztandar szkoły, że będą
dobrymi Polakami, uczniami i kolegami. Po złożeniu
przysięgi
Dyrektor
pasowała
każdego
pierwszoklasistę na pełnoprawnego ucznia szkoły. Po
części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótki
program artystyczny, który przygotowali pod opieką
wychowawczyni Agaty Stankiewicz. Pierwszakom
życzymy samych szóstek i wspaniałych lat w naszej
szkole.
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

fot. Zespół Szkół

5 listopada rozegrany został w Ośrodku Kultury
pierwszy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Fromborka.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz
Małgorzata Wrońska złożyła serdeczne życzenia,
gratulacje i wyrazy uznania wszystkim Nauczycielom,
Dyrekcji, Pedagogom, Pracownikom Administracji
i Obsługi szkoły. Życzyła sukcesów w pracy
zawodowej
oraz w życiu osobistym
oraz
podziękowała za twórczy wkład pracy w edukację
młodzieży na przestrzeni minionego roku szkolnego.

Rozgrywki trwały cztery godziny, udział w rywalizacji
wzięło sześciu zawodników. Pierwsze miejsce
i puchar zdobył Szymon Zabłocki, drugie Fabio
Komoń, na trzecie zaklasyfikował się Max
Sienkiewicz.

Po części oficjalnej scenę przejęli uczniowie,
zaprezentowali swoje umiejętności w żartobliwych
scenkach z życia szkoły.
EDMUND KUROWSKI
"PRZYJACIELEM WARMII"
Decyzją
Kapituły
Stowarzyszenia
"Dom
Warmiński" w Lidzbarku Warmińskim Pan
Edmund Kurowski został uhonorowany tytułem
"Przyjaciel Warmii".

fot. MGOK

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, natomiast
każdy uczestnik dyplom. Był to pierwszy turniej
zorganizowany przy współpracy Orlika z MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 października był dla Zespołu Szkół dniem
odświętnym, radosnym i wyjątkowym z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagrody w postaci statuetki Copernicusa
odbyło się 6 października 2016 r. w Zamku biskupów
warmińskich w Lidzbarku Warmińskim podczas
konferencji naukowej.
Prezes Jarosław Kogut w imieniu Kapituły
powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom
Warmiński” wręczył statuetki Copernicusa i wyróżnił
tytułem „Przyjaciel Warmii” osoby i organizacje
wnoszące wkład w rozwój Warmii.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem
zebranych i życzeniami złożonymi przez Dyrektor
Zespołu Szkół Sylwię Mechlińską. W obchodach
uczestniczyli
zaproszeni
goście,
dyrekcja,
nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji,
uczniowie oraz rodzice.
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księgowości
Zespołu
Szkół.
W
skupieniu,
z nieukrywanym
zainteresowaniem uczniowie
przysłuchiwali się czytanym fragmentom książek.
Uczniów
zaciekawiły
historie
bohaterów
i z niecierpliwością czekają na poznanie kolejnych
przygód.

ŚWIĘTO FROMBORSKICH SENIORÓW
1 października Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów we Fromborku pod przewodnictwem
Prezes
Krystyny
Łukaszuk,
zorganizował
uroczystości z okazji Dnia Seniora.

"CZAD - CICHY ZABÓJCA"
Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym
czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia
grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób
tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są
zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe
korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa
instalacja odprowadzania spalin.
ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE
I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!
Pamiętaj!
 Sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju
urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń
lub wody, a przede wszystkim urządzeń
gazowych! Zadbaj o dokonanie okresowego
przeglądu komina!
 Zapewniaj dopływ odpowiedniej ilości powietrza,
w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek,
kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują
się urządzenia opalane paliwem gazowym!
 Sprawdź drożność instalacji wentylacyjnej oraz
stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie
zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych
powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów
w drzwiach!
 Nie
ogrzewaj
pomieszczeń
mieszkalnych
kuchenką gazową!
 Zadbaj o wymianę, bądź naprawę przez osoby
posiadające
odpowiednie
uprawnienia,
niesprawnych urządzeń grzewczych!
Uważaj!
 Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo
związane z niewłaściwą wentylacją jest
szczególnie groźne.
 Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się
natychmiast do właściciela bądź zarządcy
budynku - to on jest odpowiedzialny za jego
bezpieczne użytkowanie.
 Możesz zamontować czujnik tlenku węgla
w pomieszczeniach, których użytkowane są
urządzenia gazowe służące do podgrzewania
wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.

W tym roku seniorzy spotkali się w Restauracji
"Don Roberto" we Fromborku, by uczcić ten dzień
i
wspólnie
spędzić
kilka
miłych
chwil.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście,
były gratulacje i życzenia, okazje do rozmów przy
stole i wspólna zabawa.
Dzień Seniora był okazją do podziękowania
za aktywne uczestnictwo seniorów w życiu
kulturalnym i społecznym naszego miasta. Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska
z okazji Dnia Seniora złożyła wszystkim seniorom
gorące życzenia wszelkiej pomyślności, wielu lat
życia w zdrowiu oraz kolejnych wielu lat aktywnego
działania.
Sobotnie
popołudnie
artystycznie
wypełniały występy zespołu "Warmianki".
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony
jest 29 września. Święto ma w naszym kraju już
13-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku
z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w nawiązaniu do
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Nie lekceważ zagrożenia!
URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a
14-530 FROMBORK

fot. Zespół Szkół

Z tej okazji fromborski Zespół Szkół zainaugurował
tego dnia głośne czytanie uczniom, które
przygotowali zaproszeni rodzice, radni, pracownicy
naszego Urzędu Miasta, Parku Astronomicznego,
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz
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