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WYDANIE SIERPNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

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.

SZUKAMY NOWEGO TIGERA
Dwaj pięściarze z naszego regionu, Jakub Gitlin – mieszkaniec Fromborka (Zatoka Braniewo) i Michał
Król (Kontra Elbląg), zostali stypendystami Fundacji Równe Szanse Dariusza Michalczewskiego.
Wręczenie stypendiów odbyło się po zakończeniu ostatniego etapu Tour de Pologne w Krakowie. Fundacja dotychczas wyróżniała tylko pięściarzy. Po raz pierwszy stypendia przyznano
też: kolarzom, piłkarzom, lekkoatletom, pływakom. Jakub Gitlin, trenowany przez Radosława
Brochockiego, podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Radomiu wywalczył
tytuł mistrza Polski w kat. 60 kg. Michał Król, trenowany przez Kamila Stemplewskiego, zdobył
Puchar Polski oraz brązowy medal na olimpiadzie młodzieży w kat. 54 kg. Obaj pięściarze są
też członkami kadry narodowej. Stypendyści przez rok będą otrzymywali 500 zł co miesiąc.
Fundacja Dariusza Michalczewskiego, która założona została w 2003 r., chce stwarzać młodym
sportowcom równe szanse na lepszą przyszłość oraz możliwość rozwijania swoich zdolności.
Gratulujemy Jakubowi i życzymy kolejnych sukcesów!
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WRZESIEŃ 2010
53. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
Wybory Małej Miss, Małego Mistera, Miss Babć i Mistera Dziadków Lata 2010
Dożynki Gminne w Narusie
Uroczyste wyjazdowe posiedzenie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej z okazji
65-lecia

PAŹDZIERNIK 2010
02.10. – Wojewódzkie Dni Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki
		 6. Warmińsko-Kaszubski Zwiad Quadów

IV MIĘDZYNARODOWY ZLOT ŻEGLARSKI
na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim
I Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków
Wszystkie jachty startujące w regatach otrzymały nagrody rzeczowe. Wylosowano również nagrodę specjalną – silnik przyczepny do łodzi, który ufundował Marszałek Woj. Warm.-Maz.
Jacek Protas oraz laptopa – ufundowanego przez Gubernatora
Obwodu Kaliningradzkiego Georgija Boosa. Rozstrzygnięty został

Od czterech lat na Zalewie Wiślanym odbywają się Międzynarodowe Zloty Żeglarskie. W ramach tegorocznego IV Międzynarodowego Zlotu Żeglarskiego w dniach 22–24 lipca odbyły się I Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na wodach
Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego. W tym roku do grona głównych organizatorów: Marszałków Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa i Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dołączył Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Georgij
Boss. Współorganizatorami byli m.in. burmistrzowie i merowie
Fromborka i Bałtijska, konsul RP w Kaliningradzie Marek Gołkowski oraz Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski. Patronat medialny
wydarzenia sprawowały media regionalne oraz ogólnopolskie.

także Konkurs na Logo Zalewu Wiślanego, którego zwycięzcą
został Przemysław Jaskulski z Elbląga.
Imprezie towarzyszyło mnóstwo atrakcji, nie tylko dla wodniaków – szereg konkursów, występy artystyczne oraz koncerty zespołów („Detko Band”, Krzysztof Piotrowski, „Warmianki”, „Spirit
of 84”, Crazy Chicken”), a nawet odbyły się uroczyste Imieniny
Anny. Przez cały dzień czynne było Miasteczko Promocyjne, którego uczestnikiem był również Urząd Miasta i Gminy Frombork.
Ideą Zlotów jest promowanie walorów Zalewu Wiślanego oraz organizacja żeglarskich regat. Tegoroczne regaty – po raz pierwszy – odbyły się między portami rosyjskimi: Kaliningradem i Bałtijskiem a portem polskim we Fromborku. Oznacza to nowy etap w wykorzystaniu
wspaniałego akwenu o powierzchni ponad 800 km2, który współtworzą: Zalew Kaliningradzki i Wiślany. Wolą Organizatorów jest wpisanie
Regat o Puchar Trzech Marszałków (Gubernatorów) do kalendarza
corocznych wydarzeń łączących brać żeglarską znad Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego. Otwarcie I Międzynarodowych Regat Trzech
Marszałków odbyło się 23 lipca w Bałtijsku. Jachty płynęły na trasie
z Fromborka do Kaliningradu, Bałtijska i z powrotem.
Zakończenie Regat odbyło się 24 lipca we Fromborku. W regatach wzięło udział ok. 50 jachtów z Polski i Rosji, a także jeden
z Niemiec. Jachty zostały podzielone na 3 grupy startowe według długości. Sędzią głównym regat był Tadeusz Karpowicz –
Komandor Morskiego Klubu Żeglarskiego „Dal” we Fromborku.

Zlotowi towarzyszyła Konferencja Forum E70 „Litwa–Polska–Rosja” – połączyła nas droga wodna”, w której udział wzięli m.in.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko, Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Georgij Boos, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego
Zbigniew Stosio oraz marszałkowie Jacek Protas i Mieczysław
Struk, a także inni goście.
Wydarzenie ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Od 2009
roku prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Obwodu
Kaliningradzkiego na temat wypracowania wspólnej koncepcji wykorzystania walorów Zalewu Wiślanego. W trakcie
rozmów zakres przedsięwzięcia się rozszerzył. Ostatecznym
zamiarem jest opracowanie Projektu koncepcji wykorzystania walorów drogi wodnej od Zalewu Wiślanego po
Zalew Kuroński, czyli dla końcowego odcinka Międzyna-

Wyniki Regat:
1. Jacht Baltika – Rosja,
2. Jacht Arktika – Rosja,
3. Jacht Odissey – Rosja
1. Jacht Rif – Rosja,
2. Jacht Tiuleń – Rosja,
3. Braniewo – Polska
1. Jacht Igokaj III – Polska,
2. Jacht Papago – Polska,
3. Jacht Bezan – Polska

Grupa I:

Grupa II:

Grupa III:
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blągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, a partnerami: Obwód
Kaliningradzki, miasto Kłajpeda oraz samorząd
Województwa Pomorskiego.
Jolanta Kosicka

rodowej Drogi Wodnej E70 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska–Rosja, w ramach działania
2.4 (Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Wspólne planowanie przestrzenne i społecznoekonomiczne). Liderem projektu jest Biuro Regionalne w El-
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POLICYJNA ŁÓDŹ WE FROMBORKU

Fromborscy policjanci otrzymali nową policyjną łódź Hadar 20 do patrolowania Zalewu Wiślanego. Zakup policyjnej
motorówki w 80% sfinansowany został z projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013,
a w 20% z wkładu własnego.

Motorówka wykorzystywana będzie w codziennej służbie na
wodach Zalewu Wiślanego. Wodne patrole policyjne przede

wszystkim będą czuwały nad bezpieczeństwem turystów oraz
mieszkańców wypoczywających nad wodami Zalewu. Policjanci
będą kontrolować żeglarzy oraz osoby korzystające ze sprzętu

Funkcjonariusze już z końcem lipca rozpoczęli na niej służbę. Natomiast chrzest łodzi, która otrzymała nazwę FROMBORK, odbył
się 6 sierpnia. Matką chrzestną została burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska, natomiast jej poświęcenia dokonał ks. Prałat
Tadeusz Graniczka.

wodnego. Funkcjonariusze będą sprawdzali uprawnienia do kierowania jednostkami pływającymi oraz stan trzeźwości kierujących. Wszyscy użytkownicy wodnego sprzętu mogą spodziewać
się częstych policyjnych kontroli.
Jolanta Kosicka

PORT WE FROMBORKU SZANSĄ ROZWOJU NASZEGO MIASTA
Inwestycja pn. „Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku” w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” od dawna wzbudza wiele emocji nie tylko wśród
mieszkańców miasta i gminy Frombork. Znaczenie tejże inwestycji dla przyszłości i dalszego rozwoju gminy jest bezdyskusyjna. Ponadto zagospodarowanie i ożywienie Zalewu Wiślanego
będzie impulsem do podejmowania działalności gospodarczej
oraz aktywności zawodowej mieszkańców i pozwoli zarazem
na zmniejszenie bezrobocia, które od dłuższego czasu utrzymuje
się na naszym terenie. Zwiększony ruch turystyczny i ciekawa
oferta skierowana do nowych grup odbiorców będzie również
zachętą dla inwestorów zewnętrznych do lokowania kapitału
w nowych inwestycjach związanych z rozwojem turystyki nad
Zalewem Wiślanym. Od kilku lat Gmina Frombork jest zaan-

gażowana w przekształcenie istniejącego basenu portowego
w nowoczesny i prężnie funkcjonujący port żeglarski. W związku
z przedłużającym się terminem uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę oraz ryzykiem zmniejszenia
kwoty dofinansowania zdecydowano o przesunięciu zadania do
II etapu. Podpisanie umów dla beneficjentów II etapu odbędzie
się najprawdopodobniej pod koniec 2010 r. Wzmożone w ostatnich miesiącach prace związane z przygotowaniem dokumentacji przynoszą oczekiwane efekty. W maju Instytut Morski
w Gdańsku dokonał badania próbek osadów dennych z miejsca
projektowanego portu. W czerwcu Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku przeprowadziło rozpoznanie archeologiczne obiektów
podwodnych w rejonie podejścia do projektowanego portu żeglarskiego we Fromborku.
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alizowania zamierzenia, jakim jest powstanie portu żeglarskiego
powinno spotkać się z przychylnością oraz ze zrozumieniem ze
strony naszych mieszkańców.

Dlatego też z przykrością i niezrozumieniem dowiadujemy się
o nieprawdziwych informacjach rozprzestrzenianych na terenie
gminy o zaniechaniu realizacji portu żeglarskiego. Uważamy, że
nasza determinacja oraz podejmowane wysiłki w dążeniu do zre-

BĘDZIE ZDROWSZA WODA
Z początkiem lipca 2010 r. rozpoczęły się prace związane z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody z rurociągami
doprowadzającymi we Fromborku.
Istniejące do tej pory ujęcie wody we Fromborku składa się
z trzech studni głębinowych posiadających wyznaczone strefy
ochrony bezpośredniej. Woda pobierana ze studni tłoczona jest do
zbiorników ciśnieniowych w hydroforni, a następnie do zewnętrznej sieci wodociągowej. Ujęcie obecnie obsługuje miejscowości:

Frombork, Narusę i Ronin. Na terenie ujęcia oprócz trzech studni
głębinowych znajduje się budynek stacji o powierzchni zabudowy 155 m2, budynek biurowo-socjalny o powierzchni zabudowy 182 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy
29 m2.
Obecnie woda ze stacji we Fromborku nie jest poddawana
uzdatnianiu.
W trakcie realizacji inwestycji zostanie zmodernizowany
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i rozbudowany istniejący budynek stacji, zbudowany układ technologiczny, polegający na
odżelazianiu i odmanganianiu oraz dezynfekcji
wody, a także retencji wody w zbiornikach.
Przewidziano również budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 150 m3 wraz z instalacją, wymianę pomp głębinowych wraz z armaturą i obudowami, wymianę rurociągów doprowadzających wodę ze
studni do budynku stacji, wymianę ogrodzenia terenu ujęcia, budowę nawierzchni placów i parkingów oraz budowę
sieci deszczowej.
Stacja uzdatniania wody pracować będzie automatycznie i nie
będzie wymagać obsługi. Uzdatniona woda tłoczona będzie bezpośrednio do sieci wodociągowej.
Całość inwestycji zostanie zakończona do końca października
2010 roku.
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa-Frombork” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Gospodarka wodno-ściekowa”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

nareszcie mieszkańcy drewnowa
nie będą musieli jeździć slalomem
posesje i odkrzaczone przydrożne rowy. Po trwającym remoncie
droga gminna będzie miała szerokość 5 m. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
w Braniewie, które w wygrało przetarg nieograniczony w miesiącu lipcu na wykonanie tego remontu. Zaoferowana cena za
wykonanie zadania wyniesie 274 159,62 zł.

Nawierzchnia drogi gminnej Drewnowo do skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1165N zostanie wyremontowana do końca sierpnia tego roku. Na całym odcinku 1,4 km zostanie położona nowa
nawierzchnia bitumiczna, składająca się z dwóch warstw. Wykonane zostanie prawidłowe odwodnienie całego projektowanego
odcinka, przełożone i udrożnione zostaną wjazdy na poszczególne

OGŁOSZENIE WYNIKU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że w dniu 10 sierpnia 2010 roku został rozstrzygnięty, ogłoszony w dniu 15 lipca 2010
roku, otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Dotację przyznano Klubowi Sportowemu Numer One Zalew Frombork w wysokości 3700,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
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święto miasta po raz ósmy
VIII Dni Fromborka od 6 do 8 sierpnia były świętem miasta,
mieszkańców, Honorowych Obywateli Fromborka, zaproszonych gości i turystów, którzy postanowili spędzić w Grodzie
Kopernika kilka dni. W piątkowy wieczór inauguracja ósmych
obchodów odbyła się tradycyjnie, jak co roku, na Wzgórzu Katedralnym. Po części oficjalnej już szósty rok z rzędu Teatr im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu wystawił spektakl – w tym
roku „Mazepa” Juliusza Słowackiego w ramach cyklu „V Warmińsko-Mazurskich Spotkań z Teatrem... na Wodzie”. Sztu-

byli: Stowarzyszenie Dom Warmiński, PTTK Oddział Ziemi
Elbląskiej, współorganizatorami: Powiat Braniewski i MKŻ
„DAL”.

ki wystawiane w tym urokliwym miejscu cieszą się dużym
zainteresowaniem i powodzeniem wśród publiczności. I tym
razem było podobnie. Znakomita gra aktorów podobała się
zgromadzonej publiczności i została przez nią entuzjastycznie
przyjęta. Ci, co oglądali to wspaniałe przedstawienie, długo
będą pamiętali scenerię i rewelacyjną grę elbląskich aktorów. Można też było spotkać na Wzgórzu Katedralnym Mikołaja Kopernika oraz Annę Szyling. Dodatkową atrakcją była
możliwość zwiedzania po spektaklu Wieży Radziejowskiego
i podziwiać z niej piękne fromborskie sierpniowe niebo. Na
zakończenie tego dnia pod Wieżą Wodną wystąpił Tomasz
Kalczyński z zespołem.

Po nawałnicy burzowej na placu przy plaży miejskiej odbył się
I Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich z udziałem reprezentacji: Braniewa, Elbląga, Olsztyna, Torunia, Fromborka,
Suchej Beskidzkiej, Kazlu Rudy (z Litwy) i Swietłego (z Rosji).
Zawodnicy reprezentacji miast zmagali się z jedenastoma konkurencjami, między innymi z wygniataniem ciasta chlebowego,
chodzeniem na szczudłach, skakaniem przez skakankę, malowaniem portretu Mikołaja Kopernika, rzutem kaloszem do beczki,
ze ścinaniem głów kapuścianych mieczem, czy jedzeniem na

Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczął się od V Regat
o Bursztyn Miasta Kopernika, w których startowało ponad 20
jednostek z jachtklubów polskich i rosyjskich. Jachty zostały podzielone na 3 grupy startowe według długości. Sędzią
głównym regat był Tadeusz Karpowicz - Komandor Morskiego
Klubu Żeglarskiego „DAL” we Fromborku. Regaty trwały około pięciu godzin, a ciężkie warunki pogodowe (burza, deszcz,
wiatr i mgła) nie oszczędziły żeglarzy. Organizatorem regat

czas. Zabawy było co nie miara, atmosfera wspaniała, a i humor dopisywał wszystkim uczestnikom turnieju i dopingującej
publiczności. Laureatem Turnieju został Frombork, uzyskując 60
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punktów. Jednym punktem przegrał Toruń, który będzie gospodarzem przyszłorocznego turnieju. Trzecim zostało Braniewo,
uzyskując 52 punkty. Świetne przygotowanie imprezy, profesjonalna organizacja i ciekawe konkurencje cieszyły się uznaniem
uczestników i zgromadzonej publiczności. Turniej prowadził Dariusz Bocian i Waldemar Gajowniczek.

W trakcie trwania turnieju można było zmierzyć się w warcabach
z Mistrzem Polski Michałem Janickim z Fromborka, wielokrotnym laureatem międzynarodowych rozgrywek warcabowych.
Prowadził on grę z kilkoma osobami jednocześnie, jednak nikt
nie potrafił pokonać mistrza. Oprócz tego w wyciskaniu sztangi
rywalizowali siłacze. W tym czasie na scenie wystąpiły również
zespoły muzyczne Warmianki, Czyści jak łza, a pod wieczór zaprezentował się zespół szantowy i Trzy korony. Niezwykle efektowne pokazy zaprezentowały cztery formacje fireshow w Festiwalu światło i dźwięk. Inspiracja, wykorzystując ogień i bębny.
Podsumowanie V Regat o Bursztyn Miasta Kopernika i wręczenie nagród odbyły się uroczyście przy plaży w niedzielę trzeciego
dnia święta miasta. Występ zespołu szantowego Kubryk z Ustki
umilił uroczystość zakończenia regat.
Tam też wystąpił między innymi jeden z najlepszych w Europie,
goszczący po raz szósty już we Fromborku, Duet Clownów Cyrkowych Ruphert i Rico. I tym razem przez trzy godziny clowni
zabawiali najmłodszą publiczność, i nie tylko, wspaniałą zabawą.
Było jak zwykle dużo piosenek, konkursów i humoru, a i nagród
do wygrania mnóstwo. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami, babciami i dziadkami dały się porwać clownom do wspaniałej zabawy.
Na malowanie włosów nie tylko skuszały się dzieci. Ruphert
i Rico zadziwili publiczność rewelacyjną zabawą i udowodnili po
raz kolejny, jak są doskonali.
Po południu rozpoczął się blok muzyki rockowej. Wystąpiły zespoły: Noc – na ostatnią chwilę, Ptaky, Theocrisis, Shine i EM.
VIII Dni Fromborka zakończyły się w rockowym brzmieniu w póź-

nych godzinach nocnych. Imprezami towarzyszącymi obchodów
miasta były: przejażdżki bryczką i kucykami ze Stadniny Koni
Narusa, wesołe miasteczko i loteria fantowa. Stoiska miast ko-

pernikowskich i wsi tematycznych promowały się, przyciągały
wspaniałymi wyrobami kulinarnymi domowej roboty: pierogami,
pasztecikami, ciastami, serwowano chleb warmiński z domowym smalcem i ogórkiem kiszonym.
Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach miasta delegacje naszych miast partnerskich i kopernikowskich, jak również
licznie przybyłych Honorowych Obywateli Fromborka.
Organizatorami tegorocznych Dni Fromborka był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Frombork.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za okazane nam wsparcie i bezpośrednią pomoc w organizacji tegorocznych VIII Dni Fromborka.
Jolanta Kosicka

I Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich został zrealizowany w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych
projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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