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WYDANIE LUTOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
WIEŚ AKTYWNA W KAŻDYM CAL-U
23 stycznia odbyło się w Narusie spotkanie karnawałowe „PLĄSY POKOLEŃ” zorganizowane w ramach projektu „Wieś aktywna w każdym CAL-u –‑ partnerstwo na rzecz aktywnej
integracji mieszkańców Gminy Frombork” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie zorganizowali mieszkańcy Sołectwa Narusa, uczestniczący w tym projekcie. Projekt ten realizowany
jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu (partner
wiodący) i Gminę Frombork (partner), zaś beneficjentami są Sołectwa Narusa, Jędrychowo
i Wielkie Wierzno oraz Frombork.
Spotkanie odbyło się w sali biesiadnej Stadniny Koni Narusa, w którym udział wzięli zaproszeni goście i aktywni mieszkańcy Narusy. Na stołach znalazły się różne specjały i smakołyki,
zrobione przez mieszkańców Narusy. W trakcie zabawy odbyły się liczne konkursy z nagrodami,
występy dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielki aplauz uzyskała specjalnie ułożona przez mieszkańców i skomponowana przez Krzysztofa Piotrowskiego piosenka o Narusie.
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
LUTY–KWIECIEŃ 2010
LUTY
19.02. – Urodziny Kopernika – inscenizacja w Zespole Szkół
21.02. – Urodziny Kopernika – uroczysta msza święta wraz z odsłonięciem Epitafium
(po konserwacji)
27.02. – Zimowy Marszobieg Terenowy po Gminie Frombork
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

CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001:2001

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

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
28 stycznia 2010 roku

19 stycznia w Olsztynie wraz z Panią Ewą Rymarską –
Skarbnikiem Gminy – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisałyśmy umowę
o przyznanie pomocy na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku
oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z pompowniami
Narusa – Frombork”.
Otrzymamy 75 % dofinansowania na to zadanie w kwocie
2 mln 376 tysięcy 987 złotych w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007–2013. Całość inwestycji to 3 878 196,18 zł.
Nasze kilkuletnie starania zostały uwieńczone sukcesem.
Rozpoczynamy I etap budowy kanalizacji na terenie gminy Frombork. Stacja uzdatniania wody to również bardzo ważne zadanie,
po realizacji którego jakość wody spełni wymogi norm unijnych
i tym samym nie będzie nam groziło wyłączenie naszych wodociągów przez SANEPID.
20 stycznia przewodniczyłam obradom Kapituły II edycji
Wiktorii fromborskich, które wyłoniły laureatów III edycji Wiktorii 2010 za rok 2009. Uroczystość wręczenia odbędzie się 13
lutego (sobota) w Restauracji „Pod Wzgórzem”.
23 stycznia wzięłam udział w spotkaniu karnawałowym
zorganizowanym w ramach projektu „Wieś aktywna w każdym CAL-u – partnerstwo na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Gminy Frombork” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie zorganizowali mieszkańcy Sołectwa Narusa, uczestniczący w tym projekcie.
Przypomnę, że projekt ten realizowany jest przez Elbląskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu (partner wiodący) i Gminę Frombork (partner), zaś
beneficjentami są Sołectwa Narusa, Jędrychowo i Wielkie
Wierzno oraz Frombork.
Serdecznie gratuluję liderkom z Narusy. Spotkanie w każdym
CAL-u było udane, mimo chłodu zimowego, wszyscy bawili się
znakomicie.
26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Braniewie odbyło się
Walne Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Druga część posiedzenia odbyła się wspólnie
z przedstawicielami związku okręgów nadzalewowych Obwodu Kaliningradzkiego. Najważniejszym tematem było omówienie wspólnych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej
i turystycznej na bazie wód Zalewu Wiślanego, przygotowania do realizacji Międzynarodowych Dni Zalewu Wiślanego,
tworzenia warunków do wprowadzenia małego ruchu przygranicznego oraz warunków swobodnej żeglugi na Zalewie
Wiślanym i Kaliningradzkim.
Oczywiście, my jako przedstawiciele obu związków po obu
stronach granicy, nie jesteśmy organem decyzyjnym, ale możemy tworzyć dobry klimat do rozmów na wyższych szczeblach
tak, aby Kraina Zalewu Wiślanego stała się ważnym ogniwem
w rozwoju turystyki.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 31 grudnia 2009 do 28 stycznia 2010 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym pomiędzy sesjami Rady tj. od
31 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r. wprowadzonych zostało 8 zarządzeń w następujących sprawach:
1 – nr 64/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.,
2 – nr 1/10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie nadania Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
3 – nr 2/10 z dnia 06.01.2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności
za usługi opiekuńcze w 2010 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej we Fromborku,
4 – nr 3/10 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego,
5 – nr 4/10 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie realizacji zadań
obronnych w 2010 r. na terenie Miasta i Gminy Frombork,
6 – nr 5/10 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2010 r.
na terenie Miasta i Gminy Frombork,
7 – nr 6/10 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2010 rok,
8 – nr 7/10 z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2010 r.
W tym czasie podpisałam trzy umowy notarialne. W tym dwie
na sprzedaż na rzecz najemców Pani Elżbiety Krajnik i Pani Barbary
Kalinowskiej lokali mieszkalnych nr 3 i 5 położonych w budynku nr
4 we Fromborku na Osiedlu Słonecznym oraz jedną umowę notarialną na oddanie w nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we
Fromborku lokalu użytkowego położonego w budynku na działce
nr 141/2 obręb nr 6 Frombork przy ul. Młynarskiej.
W styczniu brałam udział: 10 stycznia w Finale – już 18. –
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Fromborku. Zebraliśmy w mieście i gminie Frombork 8034,98 złotych, więcej
niż w roku ubiegłym. Przeliczając na głowę mieszkańca statystycznie każdy przekazał 2,11 złotych. Po raz kolejny mieszkańcy
miasta i gminy Frombork przepięknie zagrali w Orkiestrze w tym
roku na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi.
Wielkie podziękowania należą się organizatorom, prowadzącym Finał – Pani Krystynie Sieniawskiej i Panu Henrykowi Horbaczowi, sponsorom, a przede wszystkim wolontariuszom.
16 stycznia na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięłam udział w Koncercie Noworocznym,
który odbył się w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
18 stycznia wspólnie z Panem Tadeuszem Fredem, radnym,
uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu Związku Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w Elblągu.
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Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska

		

Frombork, 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁY XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

Uchwała Nr XXXVIII/246/10
w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK dla działki nr 90 obręb Wielkie
Wierzno.
Uchwała Nr XXXVIII/247/10
w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK dla działki nr 89 obręb Wielkie
Wierzno.
Uchwały 245–247 dotyczą lokalizacji elektrowni wiatrowych na
działkach obręb Wielkie Wierzno.
Uchwała Nr XXXVIII/248/10
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/177/09
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009–2013.
Uchwała Nr XXXVIII/249/10
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 określa warunki realizacji projektu systemowego pod nazwą „Program Aktywności Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Frombork’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1,
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2010 r.
Całkowita wartość projektu w roku 2010 wynosi 147 923,00 zł,
co obejmuje:
1. kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– w wysokości 132 391,08 zł,
2. kwotę stanowiącą wkład własny Gminy Frombork we Fromborku – 15 531,92 zł.

Na XXXVIII sesji w dniu 28 stycznia 2010 roku podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXVIII/241/10
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
Uchwała Nr XXXVIII/242/10
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.
W § 1 ust. 1 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 wprowadza się
następujące zmiany:
1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości (dodając literę d
do § 1) budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych stałych
100 % ich wartości.
Uchwała Nr XXXVIII/243/10
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,
uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.
Uchwała Nr XXXVIII/244/10
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we
Fromborku w 2010 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/245/10
w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK dla działki nr 92/1 obręb
Wielkie Wierzno.

Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji
w dniu 30 grudnia 2009 r.
Na XXXVII Sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu
30.12.2009 r. podjęto 7 uchwał.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 3 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2010 „Rokiem obchodów jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Fromborkowi”– uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2010 rok.
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok - wprowadzono zmiany do budżetu na 2009 rok zgodnie z uchwałą.
3. Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady
Miejskiej we Fromborku Nr XXXV/209/09 z dnia 29 października
2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia na kolejny okres po zakończeniu obowiązywania umów użyczenia zawartych na okres 3 lat – skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze
została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przez pełnomocnika procesowego mec. Andrzeja Grudzińskiego.
W trakcie realizacji są 4 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na
2010 rok – uchwała jest realizowana przez rok budżetowy 2010.

2. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadającej warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę
miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), w której jest pobierana
opłata miejscowa - uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała
będzie obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.
3. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat,
a także ich pobierania - uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.
4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku – uchwała oczekuje na publikację
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała będzie obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.
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WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 28 stycznia 2010 r.
Radna Halina Rycio zapytała, czy można podać kwotę oszczędności z tytułu wyłączenia światła.

rych brak oświetlenia nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa, stwierdzone to zostało przez służby porządkowe – Policję
i Straż Graniczną.
Pani Burmistrz powiedziała również, że sensacje wywołane
przez niektóre stacje telewizyjne związane z wyłączaniem
światła okazały się dobrą promocją dla miasta Fromborka.
Poinformowała także, że spotykając się na różnego rodzaju
forach z kolegami samorządowcami usłyszała od nich, że jest
to bardzo dobry sposób na promocję. Dodała, że Burmistrz
Tolkmicka wyłącza światło już 5 lat i żadne stacje telewizyjne
tego nie dostrzegły.

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na zapytanie Pani Haliny
Rycio dotyczące oszczędności z tytułu wyłączenia oświetlenia
drogowego. Poinformowała, że po porównaniu ubiegłego okresu z obecnym gmina Frombork zaoszczędziła w ciągu niespełna
dwóch miesięcy 10 150 KW, co daje kwotę 6084,93 zł. Pani Burmistrz stwierdziła, że oszczędności byłyby większe, gdyby nie
podwyżka cen energii. Poinformowała również, że oświetlenie
drogowe wyłączone było w takich godzinach (2330–430), w któ-

Oświadczenie radnej Haliny Chybińskiej
złożone na Sesji Rady Miejskiej 28 stycznia 2010 r.
naszego miasta. Brak nawet odrobiny dobrej woli ze strony gospodarza miasta skutecznie zniechęca do jakichkolwiek działań
wspólnie i w porozumieniu. Niewyrażenie zgody na pomoc pracowników Urzędu spowoduje przerwanie dosyć zaawansowanych działań na rzecz powstania skweru, gdyż jakość i sposób
wykonywanej przeze mnie pracy zawodowej uniemożliwia mi
kontaktowanie się z firmą Skanska w godzinach pracy.
Tak nie postępuje dobry burmistrz, któremu zależy na dobru
miasta.

Frombork, 28.01.2010
W związku ze zbliżającymi się obchodami uroczystości
jubileuszowych Fromborka na posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w dniu 9 grudnia 2009 r.
postanowiono włączyć się w działania doprowadzające do poprawienia estetyki placu położonego w centrum miasta, składającego się z działek budowlanych stanowiących prywatną
własność 8 właścicieli.
Jako że dotychczasowe próby nawiązania porozumienia
z właścicielami działek w tym zakresie czynione przez Gminę
nie odniosły żadnego skutku, jako przewodnicząca Komisji postanowiłam osobiście skontaktować się z każdym z właścicieli
i ustalić sposób przywrócenia estetycznego wyglądu placu, do
czasu rozpoczęcia budowy. Do dnia dzisiejszego, poza jedną osobą, uzyskałam zgodę wszystkich właścicieli, ustną lub pisemną,
na wyrównanie i zazielenienie terenu na koszt właścicieli.
Dowiedziałam się od pracownika Urzędu, że rozpoczęły się
prace remontowe drogi wojewódzkiej w obrębie miasta i nadmiar ziemi mógłby być wykorzystany do zasypania dołów na
działkach budowlanych, powstałych podczas prac wykopaliskowych.
Zwróciłam się więc, poprzez pracownika Urzędu, który miał
bezpośredni kontakt z tą firmą, z odpowiednim pismem o nieodpłatne pozyskanie ziemi.
Zaznaczam, że do tego momentu wszyscy pracownicy Urzędu byli życzliwie nastawieni do podjętych przeze mnie działań.
Ich pomoc nie narażała w najmniejszym stopniu Gminy na wydatki, a przekazanie pisemnej prośby do firmy Skanska S.A.
odbyła się przy okazji.
Zwróciłam się podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009 r. do pani Burmistrz z prośbą o zielone światło dla dalszych poczynań w zakresie kontaktów pracowników Urzędu z firmą Skanska w celu dalszego monitorowania nawożenia ziemi
na działki. Zaznaczam, że pomoc ta ograniczałaby się do rozmów
przypominających, przy okazji i tak nieuniknionych kontaktów
pracowników Urzędu z firmą.
Otrzymałam pismo od pani Burmistrz świadczące o zupełnym
niezrozumieniu tematu i negujące moje dotychczasowe wysiłki,
mające doprowadzić do poprawy wyglądu istotnego fragmentu

Halina Chybińska
Przewodnicząca Komisji
Wypowiedź radnej Haliny Chybińskiej
po przeczytaniu oświadczenia
(wypowiedź jest zgodna z nagraniem z sesji z dnia 28.01.2010 r.)
„Chcę jeszcze dodać, że nieprawdą jest, że Pani Burmistrz nie
może działać w interesie prywatnych właścicieli. Otrzymaliśmy
wszyscy zresztą piękne pismo, które bardzo popieram, bardzo
mi się podobało i uważam, że Pani Burmistrz może działać również, tak na innych obszarach. Pismo zapraszające, zachęcające
nas do uczestniczenia w balu organizowanym w prywatnym
lokalu, przez prywatnego przedsiębiorcę. Nic się nie stało, aby
napisać takie pismo na urzędowym papierze, podpisane przez
Panią Burmistrz. Ja sądziłam, że takie działania w moim przypadku również mogą mieć miejsce i nie widzę naprawdę, w którym
momencie naraża Pani na jakieś wydatki majątkowe, czy finansowe oraz działa niezgodnie z ustawą. To jest porównywalne. To
chciałam poświadczyć, ponieważ naprawdę nie wiem, co mam
dalej robić. Pracownik, który był życzliwie nastawiony i mógł mi
pomóc, wczoraj oświadczył, że nie może mi pomóc, ponieważ ja
działam na mojej prywatnej działce. Podkreślam, że owszem jestem właścicielem jednej z działek, to jest jeden fakt, ale działam
jako przewodnicząca Komisji i chcę coś zrobić dla miasta, jako
przewodnicząca Komisji Oświaty. Członkowie Komisji zgodzili się
z tym. To nie jest mój wymysł i w tym układzie, jeśli ja nie mogę
działać jako przewodnicząca Komisji, to tym bardziej nie stać
mnie na to, aby działać jako osoba prywatna w tym kierunku.”
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Odpowiedź burmistrza na oświadczenie
złożone przez radną Halinę Chybińską
na Sesji Rady Miejskiej 28 stycznia 2010 r.
Ustosunkowując się do Pani oświadczenia uprzejmie przypominam, że udzieliłam odpowiedzi na Pani prośbę wskazując osobę pana Sławomira Szewczyka – Menagera Projektu
– oraz podmiot gospodarczy – SKANSKA S.A. Biuro Budowy
w Elblągu (wraz z numerami telefonów), będących stroną
ewentualnych uzgodnień odnośnie wykorzystania nadmiaru
ziemi pozyskanej w trakcie przygotowywania terenu w związku z remontem drogi 504.
Poinformowałam również, iż pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku zostali zobowiązani do udzielenia Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej
wszelkiej pomocy w celu nawiązania kontaktu z właścicielami
nieruchomości. Wyraziłam też poparcie dla wszelkich działań,
zmierzających do poprawy estetyki miasta.
Uprzejmie informuję, iż właściciele działek budowlanych, nabywając je, zobowiązali się zgodnie z aktem notarialnym do wybudowania na nich budynków. Było to 13 lat temu. Wieloletnia
korespondencja burmistrza z właścicielami nie odniosła skutku.
Dwa lata temu 17 czerwca i 18 lipca 2008 r. z inicjatywy burmistrza odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy spotkania z właścicielami działek. Nie przyniosły one żadnego efektu pomimo
zobowiązań strony właścicielskiej, obecnej na spotkaniach.
W związku z licznymi pytaniami turystów, internautów
i mieszkańców dotyczącymi wyglądu terenu pomiędzy ulicami:
Kopernika, Pocztową i Kościelną, umieściliśmy na terenie działek tablice informujące, iż jest to teren należący do właścicieli
prywatnych działek budowlanych.
W związku z takim rozwojem sytuacji podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu procedury scalającej ten teren.
Mając to wszystko na uwadze informuję Panią radną, że
prowadzenie lub zlecenie przez Gminę Frombork przeprowadzenia prac niwelacyjnych na terenie nieruchomości, które nie służą zaspokajaniu wspólnych potrzeb mieszkańców, nie stanowi
zadania własnego Gminy.
Niedopuszczalne jest ingerowanie Gminy w stosunki
o charakterze cywilnoprawnym. A takim stosunkiem jest

porozumienie pomiędzy właścicielami niezabudowanych
działek a podmiotem gospodarczym wykonującym remont
drogi wojewódzkiej 504, dotyczące wykorzystania pozyskanej z remontu drogi ziemi do niwelacji terenu prywatnych
działek.
Gmina nie ma podstaw prawnych do takiej ingerencji, nawet w przypadku wyrażenia zgody przez właścicieli działek i firmę wykonującą remont drogi.
Wobec dotychczasowych czynności wykazanych przeze mnie oraz w związku z obowiązującymi przepisami niedopuszczalne jest użycie przez Panią radną określeń zawartych
w oświadczeniu o braku „nawet odrobiny dobrej woli ze strony
gospodarza miasta”.
Pani pismo zawierające ogólnikowe zarzuty wyrażone
z pominięciem faktów zawartych we wcześniejszej odpowiedzi na prośbę, nieuwzględniające przepisów prawa regulujących uprawnienia i kompetencje burmistrza, nieuwzględniające wcześniej podjętych działań w kwestii wieloletniej
bezczynności właścicieli działek, uznać należy za niedopuszczalną i przesadzoną reakcję na zgodne z prawem działania
burmistrza.
Pani – radna Rady Miejskiej i Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, będąc jednocześnie
właścicielką działki budowlanej - wykorzystuje pełnioną funkcję do realizacji interesów majątkowych pod pretekstem działania w interesie Gminy Frombork. Jest to niedopuszczalne.
Jak również niedopuszczalne jest wykorzystywanie pełnionej
funkcji do wywierania wpływu na inne osoby pełniące funkcje
w organach Gminy w celu realizacji własnych interesów i to
z naruszeniem prawa.
Jednocześnie informuję Panią, iż wysłałam 17.02.2010 r.
pismo popierające działania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej do Firmy SKANSKA S.A.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

A P E L W S P R A W I E A G AT K I • A P E L W S P R A W I E A G AT K I

Szanowni Państwo
Agatka ma 13 lat. Do 9 roku życia mieszkała we Fromborku. Tu chodziła do przedszkola, a później do szkoły
podstawowej. W listopadzie 2009 r. Agatka zachorowała. Obecnie leczona jest onkologicznie w Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalistyczne badania prowadzone są też w Warszawie i Lublinie. Aby Agatka mogła
godnie przetrwać ten bardzo trudny czas w jej życiu, bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku.
Dane do PIT za 2009 r.:
Nazwa OPP: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” • KRS: 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel 1%” – AGATA OKULUS
Za okazane serce dziękujemy.
Rodzice Dorota i Zygmunt Okulus oraz babcia Longina Woelky
Dla osób, które zechcą pomóc Agatce, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku prowadzi – Pani Teresa Podlasz
w każdą środę w godzinach od 1600 do 1700 w pokoju Nr 5 – nieodpłatne rozliczanie podatkowe PIT.
A P E L W S P R A W I E A G AT K I • A P E L W S P R A W I E A G AT K I • A P E L W S P R A W I E A G AT K I
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10 LAT GRUPY AA FENIX
„Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym.”
Raoul Follerau
30 stycznia w Zespole Szkół odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji 10 rocznicy powstania grupy AA Fenix. Uroczystość poprzedziła msza św. w Archikatedrze, a wzięło w niej udział około
140 osób.
Każda rocznica budzi wspomnienia, skłania do refleksji i oceny
przeszłości. Ale jest też okazją do złożenia gorących życzeń. Z okazji
Jubileuszu 10-lecia Grupy AA Fenix Burmistrz Krystyna Lewańska
złożyła serdeczne gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia.

Obchodzona rocznica może być uzasadnionym powodem
satysfakcji dla wszystkich jej członków, a przede wszystkim
dla tych, którzy tworzyli jej zręby 10 lat temu.
Z okazji tego pięknego jubileuszu życzymy wszystkim członkom i sympatykom Grupy AA Fenix dużo zdrowia, pogody ducha, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak również uśmiechu
każdego dnia i radości z tego, co robią.

OGŁOSZENIE O CASTINGU
na postaci Anny Schilling i Mikołaja Kopernika

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we
Fromborku ogłaszają casting na postaci: Mikołaja Kopernika i Anny Schilling, który dobędzie się 6 marca 2010 roku w „Restauracji pod
Wzgórzem” we Fromborku. Udział w castingu
mogą wziąć osoby pełnoletnie, zamieszkałe na
terenie miasta i gminy Frombork.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca 2010 r.
w formie pisemnej, telefonicznej lub osobiście
w MGOK, Osiedle Słoneczne tel. 55 243 71 71,
e-mail: mgokfrombork@o2.pl
Organizatorzy zachęcają zakłady pracy, społeczności lokalne (sołectwa) i inne do wystawienia
kandydatur reprezentujących dane środowisko.
Laureaci castingu nabywają prawo oficjalnego
reprezentowania miasta pod ww. postaciami
podczas wszystkich uroczystości związanych
z nadaniem Fromborkowi praw miejskich oraz
podczas VIII Dni Fromborka w 2010 roku.
Regulamin castingu na postaci:
Mikołaja Kopernika i Anny Schilling
7. Podczas castingu dokonany zostanie także wybór kandydata
publiczności. Jeżeli wybór jury i publiczności będzie rozbieżny, decydujący głos przyznaje się przewodniczącemu jury.
8. Organizatorzy 4 marca 2010 r. (po zamknięciu zapisów do castingu) publicznie ogłoszą nazwiska członków jury oraz kandydatów.
9. Laureaci castingu nabywają prawo oficjalnego reprezentowania miasta pod ww. postaciami podczas wszystkich uroczystości związanych z nadaniem Fromborkowi praw miejskich
oraz podczas Dni Fromborka.
10. Laureaci wybierani są na okres jednego roku.

1. Kandydatury można zgłaszać w terminie do 4 marca 2010
r. do godz. 1200 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we
Fromborku w formie pisemnej, telefonicznej lub osobiście.
2. Udział w castingu mogą wziąć osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Frombork.
3. Prawo zgłaszania ma każdy pełnoletni mieszkaniec miasta
i gminy Frombork osobiście, a po uzyskaniu pisemnej zgody
kandydata m.in. rady sołeckie, zakłady pracy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkańców.
4. Podczas castingu kandydat otrzyma do dyspozycji 5 minut
czasu na zaprezentowanie swojej osoby.
5. Każdy członek powołanego przez organizatora jury ma prawo
zadać kandydatowi dowolne pytanie.
6. Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów oceny
jury, w tym maksymalnie 5 punktów za strój oraz maksymalnie 5 punktów za ogólne wrażenie.

Sprostowanie

Informujemy, że w wydaniu styczniowym Biuletynu zostało błędnie
podane nazwisko Pana Jana Uhryna, za co serdecznie przepraszamy.
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Fromborskie Wiktorie 2010
uroczyste wręczenie statuetek najbardziej zasłużonym

Fromborka, w kategorii MENADŻER: Piotr Kasza – za zaangażowanie w powołaniu lokalnej grupy rybackiej Zalewu
Wiślanego oraz tworzenie infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej, w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO: Jan
Uhryn, wieloletni sołtys i działacz społeczny – za wzorowe
prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz aktywną
działalność społeczną, w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Józef Magdziarczyk, były funkcjonariusz Państwowej Straży
Pożarnej, wieloletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej we
Fromborku – za ofiarną strażacką służbę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Frombork, w kategorii ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE: Fundacja im. Mikołaja Kopernika – za dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Warmii ze szczególnym uwzględnieniem Fromborka, w kategorii MIESZKAŃCY
DLA SIEBIE I INNYCH: Krystyna Sieniawska, nauczyciel
i wychowawca Zespołu Szkół, wyjątkowo wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka – za społeczną aktywność na rzecz
upowszechniania wolontariatu wśród młodego pokolenia oraz
Sołectwo Narusa – za przykładną dbałość o wygląd posesji
i wizerunek swojej miejscowości.
W kategorii specjalnej PRZYJACIEL FROMBORKA – za
okazywaną życzliwość dla Grodu Mikołaja Kopernika i jego
mieszkańców wyróżnieni zostali: Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jerzy Sikorski – historyk,
Leszek Dziąg – Starosta Braniewski, Władysław Szczepanowicz – Komendant Powiatowy PSP, Andrzej Janowski – właściciel Stoczni Jachtowej Janmor w Głownie, Marian Drabiński – właściciel Tartaku w Chruścielu, 9 Brygada Kawalerii
Pancernej w Braniewie.

13 lutego we Fromborku odbyła się po raz trzeci ceremonia
wręczenia statuetek WIKTORII, aby w sposób szczególny uhonorować osoby, które swoją pasją, pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy Frombork. Statuetki oraz dyplomy
i srebrne zapinki uroczyście wręczyła nominowanym burmistrz
Krystyna Lewańska. Uroczystość uświetnił koncert Kwartetu
Smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w składzie: Paweł
Kukliński – pierwsze skrzypce i zarazem dyrektor Orkiestry, Marta Stachowiak – drugie skrzypce, Błażej Maliszewski – altówka,
Mariusz Mruczek – wiolonczela.
Decyzją Kapituły uhonorowani zostali:
w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: Jadwiga Semków,
kustosz i kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku – za szczególne działania na rzecz
ochrony dziedzictwa narodowego, w kategorii KULTURA:
Edmund Kurowski, wychowawca wielu młodych pokoleń,
nauczyciel akademicki, autor monografii Fromborka – za dokumentowanie dziejów Fromborka, w kategorii SPORT I REKREACJA: Marek Szpakowski i Krzysztof Hołubowski – za
społeczne zaangażowanie w prowadzeniu drużyny piłki nożnej
fromborskich „Orlików” oraz Tomasz Rebell, działacz sportowy, wieloletni Prezes Klubu Sportowego Zalew Frombork,
były rady obecnej kadencji – za wieloletnie zaangażowanie
w rozwój sportu na terenie Fromborka, w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE: Zbigniew Wiernasz, nauczyciel,
były dyrektor szkoły podstawowej, historyk amator, radny
powiatowy – za wieloletnią pracę na rzecz tworzenia godnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Frombork, w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Jolanta
Ciach, dyrektor Domu Familijnego „Rheticus” – za szczególne
zaangażowanie w rozwój bazy hotelarskiej i usługowej oraz
otwartość na potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców

Jolanta Kosicka
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FERIE ZIMOWE
Tegoroczne ferie zimowe od 25 stycznia do 5 lutego dla dzieci z miasta i gminy Frombork zostały zorganizowane i zasponsorowane przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku – Komisję ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach Programu Profilaktyki
na kwotę 4460 zł. Skorzystało z nich 223 dzieci.
Organizacją ferii z terenu gminy Frombork zajęły się poszcze-

gólne sołectwa. We Fromborku organizatorem był Miejskogminny Ośrodek Kultury. Ferie przebiegły z wieloma atrakcjami.
Odbyły się kuligi, zabawy karnawałowe i ogniska z pieczeniem
kiełbasek. Codziennie odbywały się liczne konkursy z nagrodami:
m. in. tenisa stołowego, piłkarzyków stołowych, rzucanie lotkami oraz zajęcia plastyczne.

KARTY Z HISTORII
Wyzwolenie Fromborka – 9 lutego 1945 roku
Pod koniec stycznia 1945 roku Rosjanie wkroczyli, od południowego wschodu i południa, na obszar powiatu braniewskiego. Niemcy zmobilizowali ostatnich mężczyzn tworząc oddziały Volkssturmu. Pozamykano wszelkie urzędy i instytucje.
Kreisleiter (naczelnik powiatu) nakazał przymusową ewakuację
ludności. Jednak wojska rosyjskie odcięły, w okolicach Tolkmicka, ostatnie drogi ucieczki na zachód, do Rzeszy. Jedyną wolną
pozostał zamarznięty Zalew Wiślany.
W okolicy Fromborka Rosjanie dotarli do Chruściela i Wielkiego Wierzna. Chcąc odciąć Braniewo przecięli drogę Braniewo
– Frombork i posuwali się w kierunku Zalewu, opanowując Garbinę, tocząc walki o Stępień i Cielętnik.
Artyleria rosyjska zaczęła ostrzeliwać Frombork pod koniec
stycznia. Niemcy próbowali kontratakować w okolicy Wielkiego
Wierzna oraz w kierunku na Pogrodzie i Tolkmicko. Na krótko odzyskali Wielkie Wierzno, Krzyżewo, Narusę. Na wschód od Fromborka front ustabilizował się na linii Garbina - Biedkowo - Pierzchały.
Od początku lutego artyleria rosyjska cały czas ostrzeliwała Frombork. Szczególnie ciężkiemu ostrzałowi poddano miasto
około 5 lutego. Frombork stał się także celem nalotów lotnictwa
radzieckiego.

Władze zdecydowały się na ewakuację kliniki ortopedycznej i
nakazały, pozostałym jeszcze mieszkańcom, opuszczenie miasta.
Jednostki niemieckiej 28 dywizji strzelców broniącej Frombork,
wspierane przez artylerię okrętową krążowników strzelających z
Zatoki Gdańskiej, stawiały Rosjanom silny opór, utrzymując linię
frontu na rzece Baudzie.
Miasto poddane ciężkiemu ostrzałowi powoli stawało się
morzem ruin. Zniszczeniu uległo wiele domów, wiele z nich
spłonęło. Rosjanie byli coraz bliżej miasta. Prawdopodobnie
pierwsze oddziały radzieckie wkroczyły na rogatki Fromborka 8
lutego. Następnego dnia, w godzinach popołudniowych miasto
jest wolne. Żołnierze radzieccy z 5 armii pancernej i 48 armii
opanowali Frombork. Próby odbicia podjęte przez Niemców w
następnych dniach, mimo wsparcia okrętów, nie powiodły się.
Ostrzał miasta przez artylerię niemiecką spowodował kolejne
zniszczenia.
Rosjanie po opanowaniu Fromborka kontynuowali ofensywę
w kierunku Braniewa, wyzwalając 10 lutego Bogdany. Po kilku
dniach walk front ustabilizował się i zatrzymał do początków
marca 1945 roku.
Zbigniew Wiernasz

Zdjęcie archiwalne z wystawy „Tamte lata, tamci ludzie”

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

