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WYDANIE STYCZNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

W roku ubiegłym Zespół Szkół we Fromborku przystąpił do Klubu Obrońców Planety. Głównym zadaniem Klubu jest pomoc w oczyszczaniu naszej planety ze śmieci, których rozkład szacuje się na tysiące lat. W ramach akcji, ogłoszono Wielką zbiórkę płyt CD i DVD, która
została nagłośniona na terenie całego miasta i gminy i trwała od 10.10.2012 do 31.12.2012.
Zbieraliśmy wszystkie niepotrzebne płyty CD/VCD/DVD bez względu na ich zawartość. Mogły to być płyty z muzyką, filmami, programami komputerowymi, jak również płyty z danymi, które zapisano dzięki nagrywarce w komputerze. Ważne było, aby płyta, która i tak
miałaby być wyrzucona do śmietnika, trafiła do punktu zbiórki w naszej szkole. Tylko w ten sposób, poprzez selektywną zbiórkę, możemy
oczyścić naszą planetę ze śmieci. Płyty zebrane w ramach Klubu obrońców planety nie będą służyły do odtwarzania, pozyskiwania
nagrań czy też magazynowania danych. Wszystkie płyty pozyskane w ramach zbiórki zostaną przekazane do przetworzenia, podczas
którego utracone zostaną wszelkie dane zapisane na płytach. Następnie zostaną ponownie
przetworzone na surowiec, z którego być może zrobione będą obudowy nowych telewizorów.
Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz wsparciu różnych instytucji (m.in. Urzędu Miasta i Gminy, głównie pani Jolanty Kosickiej, SPSP ZOZ we Fromborku,
głównie pani Grażyny Kozłowskiej) zebraliśmy 3 kartony niepotrzebnych płyt, ok. 6000 szt. w zamian za
co otrzymaliśmy 3 zestawy filmów edukacyjnych:
„Była sobie Ziemia”, „Był sobie człowiek”, „Był sobie
Kosmos” oraz wybrane odcinki programu popularnonaukowego Galileo.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie
dziękujemy! W związku z ogromnym zainteresowaniem akcją organizator przedłuża zbiórkę płyt CD/
DVD do 21.06.2013 roku. Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców miasta i gminy – zamiast do kosza
przynośmy niepotrzebne płyty do szkoły!
Barbara Gawron
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
Luty 2013
16 – VI Wiktorie Fromborskie
19 – Szkolny Kiermasz Kopernikański
23 – III Zimowy Kopernikowski Marszobieg Terenowy (Nordic Walking)

Marzec 2013
09 – Start Babskiego Rajdu Samochodowego na trasie Frombork–Gniewino. Dzień Kobiet
22 – VI Konkurs Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

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

FROMBORSKA WIGILIA NA RYNKU
W piątek 21 grudnia w centrum naszego miasteczka na Rynku odbyła się już po raz dziesiąty WIGILIA MIEJSKA, pełna radosnego poczucia wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta i gminy Frombork, zorganizowana
w ramach projektu „Wigilijne tradycje i obyczaje naszym dziedzictwem”. Burmistrz Krystyna Lewańska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Frombork Krzysztofem Hołubowskim
i ks. Prałatem Jackiem Wojtkowskim złożyli życzenia świąteczne
licznie przybyłym mieszkańcom miasta i gminy Frombork. W miłej przedświątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii składali sobie
życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Dużą atrakcją tegorocznej Wigilii, jak co roku, był żywy żłóbek ze zwierzętami ze Stadniny Koni Narusa, która przykuwała
uwagę uczestników wieczoru wigilijnego. św. Mikołaj rozdający upominki. W menu wigilijnym znalazły się zupa grzybowa,
barszcz czerwony, kapusta z grzybami oraz wspaniałe pierogi
z kapustą i grzybami.

W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci przedszkolne z Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” i dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze. Były kolędy, pastorałki
i piosenki świąteczne. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem
cieszyły się liczne kiermasze świąteczne, na których można było
kupić ręcznie wykonane stroiki, pamiątki i ozdoby świąteczne.
Na zakończenie Grupa Ogniowa na razie z Zespołu Szkół zaprezentowała interesujący pokaz taneczny z ogniem.
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Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej • Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze”
• Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS • Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS • Stadnina Koni Narusa • Zespół Szkół
Jolanta Kosicka

FROMBORK ZAGRAŁ Z POMPĄ W XXI FINALE
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!
Już siódmy rok z rzędu bieg główny startował w stolicy
w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, we Fromborku wystartował po raz piąty. Jego celem jest wspomaganie
WOŚP oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zysk z imprezy został przekazany do sztabu WOŚP. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zostały rozlosowane również koszulki z warszawskiego biegu oraz inne nagrody
rzeczowe. Po biegu na uczestników czekał gorący żurek, który
został ufundowany przez Formację Zdrowych Serc, a ugotowała
Elżbieta Agrejcowicz – członek OSP.
Główna część lokalnego finału WOŚP odbył się w Restauracji „Pod Wzgórzem”, prowadzony przez Krystynę Sieniawską,
szefa fromborskiego Sztabu WOŚP.
Dzieło Orkiestry wspierano nie tylko wrzucając pieniądze
do puszek wolontariuszy, prowadzących zbiórkę na terenie
miasta i gminy Frombork. Można było także wziąć udział w licznych licytacjach różnych przedmiotów ofiarowanych WOŚP
przez mieszkańców. W restauracji prowadzono jednocześnie
kilka akcji pomagających w zbiórce pieniędzy. Dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” zorganizowały
loterię fantową, a także kawiarenkę z pysznymi ciastami i cie-

„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki seniorów” – to hasło
przyświecało tegorocznemu XXI Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 13 stycznia 2013 r.
We Fromborku podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową kwotę – aż 11 749,26 złotych! O 744,32 zł więcej jak w roku ubiegłym. I w tym roku nie
zabrakło ludzkiej dobroci i serca.
O godzinie 10.30 spod pomnika Mikołaja Kopernika wyruszył
tradycyjnie już VI Fromborski Marszobieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” zorganizowany przez
Formację Zdrowych Serc i Ochotniczą Straż Pożarną we Fromborku.
W biegu uczestniczyło 190 osób, aby pokazać swą solidarność z chorymi. Styl biegu był dowolny: można było biec, czy maszerować. Uczestnicy pokonali czterokilometrową trasę wiodącą
ulicami Fromborka. Do rywalizacji o nagrodę specjalną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
kpt. Władysława Szczepanowicza wystartowało 3 strażaków:
z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i OSP Jędrychowo.
Najszybszym biegaczem okazał się strażak Krzysztof Szyca z OSP
Jędrychowo. Najlepszym biegaczem biegu został Daniel Filipek
z Braniewa, najlepszą biegaczką – Katarzyna Biryło z Braniewa.
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płymi napojami. Uczniowie Zespołu Szkół urządzili kiermasz maskotek „Misiaczek za grosik dla
Orkiestry”, a SP Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej wystawił ozdoby ręcznie wykonane przez pacjentów. Licytowano także
bilety na podnośnik straży pożarnej, przejażdżki samochodem pożarniczym i policyjnym, co było niemałą atrakcją
i przeżyciem zwłaszcza dla najmłodszych. Było też stanowisko
pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi prowadzone
przez miejscowy szpital. Wszystkie pieniądze zebrane w tych
akcjach przeznaczone były na WOŚP.

Jak co roku Zespół HRC w składzie: Dariusz Sieniawski
(vocal, gitara) i Marek Kaczmarzewski (organy) zapewnił gratis
oprawę wokalno-muzyczną przez cały czas trwania Finału. Wystąpili również: Krzysztof Piotrowski z wraz z sekcją muzyczną
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MGOK, uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha w Braniewie, a także zespół „Warmianki”. Tu także zaprezentowały się z występami
dzieci przedszkolne i młodzież z Zespołu Szkół.
Na zakończenie Finału o godz. 17.30 wystąpiła pod pomnikiem Kopernika z pokazem ogni Grupa Ogniowa NARAzie. Przy
pomniku również pomknęły w górę światełka do nieba w postaci
biało-czerwonych lampionów.

Organizatorzy:
SZTAB NR 001886, Zespół Szkół, Powiatowy
Dom Dziecka, Straż Pożarna, SP SP ZOZ, Policja,
Formacja Zdrowych Serc, Urząd Miasta i Gminy,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz wolontariusze
z Zespołu Szkół.
Jolanta Kosicka

ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW NA „GWIAZDKOWYM WZGÓRZU”
szkolne” wprowadziły przybyłych gości w świąteczny nastrój.
Na twarzach dziadków malowały się wzruszenie i radość. Nie

„Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żarty moi mili,
Dzisiaj im życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli.”
Styczeń jest zimowym miesiącem pełnym chłodnych, mroźnych dni. Mimo to w tym wydawałoby się smutnym miesiącu
są dwa niezwykłe dni, jedyne w swoim rodzaju. Kiedy każdemu
robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
Babcia i dziadek to bardzo bliskie naszym sercom osoby, dlatego ich święto jest szczególne. Dzień ten pozwala nam uświadomić jak wiele zawdzięczamy babciom i dziadkom.
W naszym Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 16 stycznia 2013 roku.
Był to szczególny dzień. Wiele osób zadbało o to, aby uczynić
go niezapomnianym. Po krótkim powitaniu i złożeniu życzeń
dzieci zaprezentowały część artystyczną. Przyjęły dostojnych
gości najlepiej jak umiały: wierszem i piosenką. „Jasełka przed-
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obeszło się i bez łezki w oku. Na koniec dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie
wykonane drobne upominki. Ostatnim punktem
uroczystości był słodki poczęstunek.
Z okazji ich święta składamy wszystkim
babciom i dziadkom podziękowania za trud i serce jakie wkładają w wychowanie wnuków, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, a przede wszystkim radości.
Jolanta Kosicka

FROMBORK, CHINY I PAROWIEC

Co może łączyć Frombork, Chiny i Polską Marynarkę Handlową? Pytanie nie jest wcale tak bzdurne, jakby się mogło
wydawać…
Gdyby bowiem nie Chiny – a raczej zamówienie z tego kraju – pod biało-czerwoną banderą nie pojawiłby się nigdy statek
o nazwie, dedykowanej miastu znad Zalewu Wiślanego. A do
takiej koincydencji doszło 56 lat temu.
Rozwijający się wtedy dynamicznie polski przemysł
stoczniowy oferował armatorom m.in. 5-tysięczniki typu
B-31, przeznaczone do przewozu węgla. Od nazwy pierw-

szego statku z serii, zbudowanego dla ZSRR i ochrzczonego
„Donbas”, wszystkie takie masowce nazywano „donbasami”.
W latach 1952–1961 powstały w Stoczni im. Lenina w Gdańsku 73 identyczne jednostki – pływały następnie pod banderami Związku Radzieckiego, Albanii, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, Chin, Brazylii, Egiptu, no i Polski, naturalnie.
Krajowi marynarze nie polubili ich – luki ładowni wymagały
ręcznego zakrywania i otwierania (polegało to na układaniu bądź
zdejmowaniu ciężkich desek dębowych, zabezpieczanych brezentem, oplątywanym linami), w kotłowniach panowała tempe-
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równe 5000 ton „czarnego złota”; że napędzająca go maszyna parowa podwójnego rozprężania
z turbiną na parę odlotową, wyprodukowana przez
Hutę Zgoda w Świętochłowicach, dzięki swym
2500 KM nadawała w pełni obciążonemu kadłubowi
prędkość 12 węzłów; że używanym w kotłowni paliwem
był węgiel; że do obsługi statek wymagał 34-osobowej załogi.
Wiadomo też, że po podniesieniu chińskiej bandery nosił nazwy „Ho Ping 36”, „Zhan Dou 36” i „He Ping 36” – i że po raz
ostatni widniał w rejestrach ubezpieczeniowego giganta Lloyd’sa w 1992 roku. Ale gdzie pływał, jakie przechodził przygody,
gdzie znalazł koniec – tego już nie wie nikt. Ze zdjęcia, znalezionego na jednym z portali, gromadzących prace, nadysłane
przez miłośników morza, można się tylko dowiedzieć, że w 1979
wchodził do portu w Szanghaju z ładunkiem drewna, wypełniającym nawet pokład.
Ale fakt pozostaje faktem: że gdyby nie Chińska Republika
Ludowa Frombork nie miałby swego morskiego reprezentanta.
Szkoda tylko, że trwało to tak krótko…

ratura sięgająca nawet 65 stopni Celsjusza, warunki zaś socjalne
były pod psem.
„Donbasy” spodobały się jednak Chińczykom, a ci w 1954 r. złożyli
w Centrali Handlu Zagranicznego „Centromor” zamówienie na siedem
takich statków. Choć wiadomo było dokąd trafią, wodowano je pod
polskimi nazwami – w ten sposób z pochylni zsunęły się do basenów
portowych „Radom”, „Łódź” i „Kalisz”. 29 września 1956 odbyło się
wodowanie kolejnego z serii, „Monte Cassino”, jednak kiedy równe
trzy miesiące później statek został przekazany do eksploatacji, na jego
burtach i rufie pojawiła się nazwa… „Frombork”.
Jedyny w historii statek noszący miasto Kopernika okazał
się jednak w polskiej flocie efemerydą. „Centromor” wydzierżawił go Polskim Liniom Oceanicznym tylko po to, aby załoga
gdyńskiego armatora przeprowadziła formalnie swój, faktycznie
jednak pozostający w czasowej eksploatacji, węglowiec do Kaliningradu, gdzie na nabytek czekali pracownicy kompanii żeglugowej z Chin. Jedyny rejs pod nazwą „Frombork”, rozpoczęty
w Gdańsku 14 stycznia 1957 r., statek odbył pod dowództwem
kpt. ż. w. Władysława Zorgeta.
O chwilowym „Fromborku” wiadomo wiele – i niewiele.
Pewne jest, że miał 108,26 m długości, 14,61 m szerokości,
6,96 m zanurzenia; że w czterech ładowniach mógł pomieścić

Waldemar Bałda
Fot. Archiwum Polskich Linii Oceanicznych

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 21 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

· Nr 10/2013 r. z 22 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku opisu stanowisk pracy;
W tym czasie podpisałam sześć umów notarialnych, w tym na:
· sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 2 na Osiedlu
Słonecznym we Fromborku na rzecz Pani Ireny Kozicz;
· sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku nr 9 na
ul. Rybackiej we Fromborku na rzecz Pani Zofii Szarskiej;
· sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku nr 6 na ul. Kapelańskiej we Fromborku na rzecz Pana Czesława Bernaszuka;
· sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku nr 1 E na ul. ZHP
we Fromborku na rzecz Pana Stefana Tyla;
· oddanie na rzecz Pana Piotra Kaszy w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 2/2,
obręb nr 6 Fromborka na ul. Portowej wraz ze sprzedażą posadowionego na niej budynku użytkowego;
· nabycie od PKP S.A. w Warszawie na rzecz Gminy Frombork
w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako
działka o numerze 8/6, obręb nr 6 Fromborka na ul. Dworcowej za cenę 99 988,74 złotych;

Sprawozdanie obejmuje okres od 21 grudnia 2012 roku do
31 stycznia 2013 roku. W tym czasie wprowadzonych zostało
dziesięć zarządzeń burmistrza w następujących sprawach:
· Nr 68/2012 z 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
· Nr 69/2012 z 31 grudnia 2012 r. w sprawie norm paliw
płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Frombork;
· Nr 70/2012 r. z 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
· Nr 1/2013 r. z 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2013 roku w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku;
· Nr 2/2013 r. z 03 stycznia 2013 r. w sprawie cen za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” we Fromborku;
· Nr 3/2013 r. z 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku;
· Nr 4/2013 r. z 22 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2013 roku;
· Nr 5/2013 r. z 22 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta i gminy Frombork w 2013 roku;
· Nr 6/2013 r. z 22 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji zadań
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie miasta
i gminy Frombork w 2013 roku;

Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym odbył się czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 12 we Fromborku na Osiedlu Słonecznym. Wolnym
po Państwu Sielickich. W wyniku przeprowadzanego przetargu
najwyższą cenę nabycia nieruchomości zaoferowali Państwo Jolanta Ciach-Symonowicz i Robert Symonowicz zamieszkali we
Fromborku w wysokości 111 100,00 złotych i zostali przez Komisję Przetargową ustaleni nabywcami tej nieruchomości.
21 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
podpisałam przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Pani Teresy
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Podlasz umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany–Frombork” w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Programu
PROW na lata 2007–2013. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 1 585 276,19 złotych, w tym dofinansowanie
w wysokości 954 280,00 złotych.
Z ubolewaniem informuję Państwa Radnych, że złożony
w sierpniu ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszaru Starego
Miasta we Fromborku” spełnił wszystkie wymogi formalne, lecz
w ocenie merytorycznej zebrał za małą ilość punktów i znalazł się
na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania
w ramach RPO Warmia i Mazury 2007–2013. Mimo wrodzonego
optymizmu nie sądzę, by to dało nam jakieś szanse. Nie mogę
też zrozumieć, w czym lepsze były bardzo podobne projekty innych wnioskodawców, tym bardziej, że Frombork startował po
raz pierwszy o środki na rewitalizację, gdyż wcześniej nie byliśmy do tego przygotowani finansowo i dokumentacyjnie.
Natomiast po różnych perturbacjach z Energą – Oświetleniem Rejon Energetyczny zamontował i uruchomił oświetlenie
drogowe w Biedkowie-Osadzie. Zostało zamontowane oświetlenie drogowe w sołectwie Ronin-Nowiny. Czekamy na zainstalowanie licznika przez Rejon Energetyczny, by móc je uruchomić.

16 stycznia przewodniczyłam obradom Kapituły Fromborskiej Wiktorii, składającej się z laureatów V edycji, która odbyła się w 2012 roku. Kapituła wyłoniła spośród nominowanych
w poszczególnych kategoriach laureatów Fromborskiej Wiktorii
VI edycji za rok 2012. Uroczystość wręczenia odbędzie się 16
lutego br. w Restauracji „Pod Wzgórzem” o godz. 11 (sobota).
Zapraszam serdecznie na tę uroczystość. Werdykt Kapituły wyłonił następujących laureatów w poszczególnych kategoriach:
1. Ochrona zabytków: Dobromira i Zygmunt Czarneccy,
2. Kultura: Krystyna Łukaszuk,
3. Zdrowie, Sport i Rekreacja: Małgorzata Misiuk, Wojciech Chybiński i Grupa Ogniowa „NARAzie”,
4. Oświata i wychowanie: Edith Jurkiewicz-Pilska i Andrzej Pilski oraz Hanna Turuta,
5. Przedsiębiorczość: Zbigniew Ciach,
6. Menadżer: Jolanta Tulisow,
7. Rolnictwo i Leśnictwo: Henryk Bakinowski,
8. Bezpieczeństwo: Ryszard Nowocień,
9. Organizacje Pozarządowe: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” i Nieformalne Stowarzyszenie Fromborskich Morsów,
10. Mieszkańcy dla siebie i innych: Wspólnota Mieszkaniowa
Osiedle Słoneczne 4 i Marcin Zabłocki,
11. Za całokształt pracy na rzecz Fromborka: Zygmunt Kiljan
i Stanisław Rogiński,
12. Przyjaciel Fromborka: Jerzy Kujawski – Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INECO w Iławie, Eni Polska Spółka z o.o.
w Warszawie dyrektor zarządzający Sergio Laura oraz Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach na terenie Fromborka oraz powiatu i Elbląga związanych ze sprawami miasta i gminy Frombork oraz pełnionymi
przeze mnie funkcjami.
Frombork, dn. 31.01.2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

Panie i Panowie Radni!
13 stycznia odbył się we Fromborku 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świąteczne j Pomocy. Pobity został ubiegłoroczny rekord
zebranych środków. Zebraliśmy 11 749,26 złotych. Podziękowania i to wielkie należą się wszystkim, którzy zagrali w Orkiestrze:
Sztabowi, wolontariuszom, darczyńcom, organizacjom pozarządowym, mam tu na myśli OSP Frombork, oraz nieformalnym takim
jak Formacja Zdrowych Serc, naszym jednostkom budżetowym,
powiatowym i wojewódzkim i wszystkim ludziom otwartym na
cel pomocy dzieciom i w tym roku po raz pierwszy – seniorom.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY
W RAMACH PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2013

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2013
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ogłasza
Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań gminy Frombork na rok 2013.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski
Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse
2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe
życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do
40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy
1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie
stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do
20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.frombork.pl w zakładce
Organizacje pozarządowe oraz na stronie BIP Urzędu
www.frombork.samorzady.pl.
Termin składania ofert – do 20 lutego 2013 roku
(środa) do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 55 244 06 74.

www.rownacszanse.pl.

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