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WYDANIE WRZEŚNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
MIESZKAŃCY DREWNOWA DOCZEKALI SIĘ
REMONTU DROGI DO SWOJEJ WSI

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.

Mieszkańcy Drewnowa po wielu latach oczekiwań doczekali się remontu drogi do swojej wsi.
9 września nastąpił jej oficjalny odbiór. Nawierzchnia drogi gminnej Drewnowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1165N została wyremontowana na całym 1,4-kilometrowym odcinku. Została położona nowa nawierzchnia bitumiczna, składająca się z dwóch warstw. Wykonane zostało prawidłowe odwodnienie całego projektowanego odcinka, przełożone i udrożnione
zostały wjazdy na poszczególne posesje i odkrzaczone przydrożne rowy.  Po przeprowadzonym
remoncie droga gminna ma szerokość 5 m. Wykonawcą przedsięwzięcia w drodze przetargowej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Braniewie. Zaoferowana cena za
wykonanie zadania wyniosła 288.859,32 zł.
Bardzo prawdopodobne, że
w miesiącu październiku zostaną wykonane dwa przejścia
dla pieszych z oznakowaniem
pionowym oraz zainstalowane
progi zwalniające. Nakłady inwestycyjne w wysokości 50 %
mogą być zrefundowane z Programu Rządowego.

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

PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2010
PAŹDZIERNIK 2010
02.10. – Wojewódzkie Dni Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki
25.10. – Uroczyste sadzenie Dębu Kopernika oraz Przyrzeczenie Harcerskie

CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001:2001

06.11. –
10–11.11. –
–
–
–

LISTOPAD 2010
Premiera filmu „Frombork klejnot północy
Obchody Narodowego Święta Niepodległości:
msza i uroczyste składanie wieńców
biegi terenowe
cross rowerowy

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 1 lipca do 29 września 2010 r.
Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny oferty pod względem
formalnym i merytorycznym, pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji Klubowi Sportowemu Number One Zalew Frombork w kwocie 3.700 zł na realizację zadania w zakresie rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży.
Z ww. podmiotem zawarta została umowa, określająca zakres
oraz harmonogram wykonania zadań wraz z terminem rozliczenia
przekazanych środków finansowych.

Panie Przewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym wprowadziłam 13 zarządzeń w następujących sprawach:
– Nr 26/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty
kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
– Nr 27/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na
2010 rok,
– Nr 28/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Nawrot - Kopycińskiej,
– Nr 29/10 z 15.07.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork
w 2010 roku,
– Nr 30/10 z 23.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na
2010 r.,
– Nr 31/10 z 08.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Danuty Tokarskiej – nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
– Nr 32/10 z 08.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pan Macieja Gajowniczka – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
– Nr 33/10 z 08.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pan Marcina Filipka – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
– Nr 34/10 z 12.08.2010 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
– Nr 35/10 z 12.08.2010 r. w sprawie powołania Koordynatora
oraz zespołu zadaniowego ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Frombork na lata 2008–2015”,
– Nr 36/10 z 30.08.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na
2010 r.,
– Nr 37/10 z 30.08.2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2010
roku,
– Nr 38/10 z 16.09.2010 r. w sprawie aktualizacji w 2011 roku
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oraz przejęcie nieruchomości na własność przedstawia się następująco:
W ww. okresie podpisano 6 umów notarialnych na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy we Fromborku, w tym:
– na rzecz Państwa Zofii i Tadeusza Kuźnickich lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 we
Fromborku przy ulicy ZHP;
– na rzecz Pani Róży Kielesińskiej lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 we Fromborku przy ulicy
Rynek;
– na rzecz STL Spółki z o.o. w Przytocznej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr
123/11 o powierzchni 0,8885 ha położonej w obrębie Wielkie
Wierzno, w miejscowości Nowe Sadłuki z przeznaczeniem na
budowę zakładu granulatu energetycznego;
– na rzecz Pani Hanny Krause nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 184/2 o powierzchni 0,0297 ha położonej w obrębie 4 Frombork przy
ulicy Braniewskiej z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
– na rzecz Pana Grzegorza Jankowiaka nieruchomości gruntowej
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 12/27
o powierzchni 0,0297 ha położonej w obrębie 4 Frombork przy
ulicy Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem na powiększenie
nieruchomości, na której realizowana jest budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;
– na rzecz Państwa Iwony i Mirosława Borowskich nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działki nr 66/1,66/2 i 66/3 o powierzchni 0,1657 ha, obręb
Jędrychowo w miejscowości Jędrychowo z przeznaczeniem
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Odbyto następujące przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości gruntowych oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki:
– nr 100/38 o powierzchni 0,1849 ha, obręb Biedkowo, w miejscowości Biedkowo Osada z przeznaczeniem na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Nabywcą nieruchomości ustaleni zostali Pani Urszula Maćkowiak, zam. Biedkowo Osada i Pan Zbigniew Zielonka, zam. Bardyny za cenę sprzedaży w kwocie 22.554,14 złotych brutto.
– nr 66/1, 66/2 i 66/3 o powierzchni 0,1657 ha, obręb Jędrychowo, w miejscowości Jędrychowo z przeznaczeniem na
zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Nabywcą nieruchomości ustaleni zostali Państwo Iwona
i Mirosław Borowscy za cenę sprzedaży w kwocie 16.335,00
złotych brutto.

Odbył się Konkurs Ofert na realizację zadań własnych Gminy
Frombork na 2010 r. W dniu 15 lipca 2010 r. został ogłoszony II
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2010 r. w zakresie rozpowszechniania i propagowania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Na wsparcie
zadania przeznaczono kwotę 3.700 zł. Ogłoszenie zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. W wyznaczonym terminie, tj.
do dnia 9 sierpnia 2010 r. wpłynęła 1 oferta Klubu Sportowego
Number One Zalew Frombork.
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(Na chwilę obecną POT posiada 20 mld wolnych
środków z przeznaczeniem na dofinansowanie.
Na etap II potrzebnych jest 36 mld zł., dlatego też
należy poczekać na rozstrzygnięcie przetargów
i doliczenie zaoszczędzonych środków).
Trwa oczekiwanie na zatwierdzenie i publikację rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia
granic portu morskiego we Fromborku. (projekt rozp. z dnia
07.05.10 r. dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury).
Kompletowane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
o pozwolenie na budowę. Gotowy jest uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania na środowisko, jest pozwolenie
wodnoprawne, niezbędna jest umowa na użytkowanie działki nr 1000/1, zawarta pomiędzy Gminą Frombork a Urzędem
Morskim. Z Urzędem Morskim uzgadniane są ostateczne zapisy w treści ww. umowy.
W dniu 19 sierpnia br. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i robót w projektowanym porcie we Fromborku oraz wprowadzenie wód opadowych do
Zalewu Wiślanego (data wpływu 24.08.2010 r.).
Badania próbek osadów dennych (31.05.2010) z miejsca
projektowanego portu przeprowadzone przez Instytut Morski w Gdańsku wskazują, że stężenia metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenoli są znacznie niższe niż wartości, które
powodują, że urobek jest zanieczyszczony.
Z rozpoznania archeologicznego obiektów podwodnych
w rejonie podejścia do projektowanego portu żeglarskiego
we Fromborku przeprowadzonego przez Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku wynika, iż na obszarze przylegającym
do projektowanej mariny zalegają pozostałości konstrukcji
hydrotechnicznej z XIX–XX wieku. Trudno jednoznacznie
określić funkcję tych konstrukcji. Stanowią one najprawdopodobniej pozostałości falochronów z XIX wieku, które miały
związek z funkcjonowaniem pobliskiego tartaku. Centralne
Muzeum Morskie w Gdańsku sugeruje także uwzględnienie
nadzoru archeologicznego w trakcie pogłębiania dna w tym
rejonie.
Tak więc trwają prace nad wdrożeniem zadania. Są one bardzo zaawansowane i będą zrealizowane.
Od marca 2010 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku uczestniczą w projekcie „Zarządzanie na miarę oczekiwań
Klienta” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie, zaś nasz
urząd jest jednym z pięciu partnerów projektu. Mając na uwadze
cele projektu, a także program szkolenia, warsztatów i konsultacji z ekspertem w ramach Zarządzania Strategicznego zdecydowaliśmy o podjęciu wysiłku zaktualizowania najważniejszego
dokumentu jakim jest „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008–2015” przyjęta Uchwałą Nr XVIII/107/08 Rady
Miejskiej we Fromborku z dnia 27 marca 2008 r.
Aktualizacja ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się
warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, zweryfikowanie jej zgodności z zawartymi
zapisami, ocenę poziomu realizacji zadań i sformalizowanie procedur zapewniających realizację i ocenę strategii w przyszłości.
W tym celu Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/10 z 12.08.2010 r.
został powołany Koordynator ds. aktualizacji strategii w osobie

– nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, obręb 4 miasta Fromborka
przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Nabywcą nieruchomości ustaleni zostali Państwo Halina
i Wojciech Chybińscy za cenę sprzedaży w kwocie 3.071,47
złotych brutto
oraz na najem:
budynku użytkowego nr 3 o powierzchni 490,44 m2 położonego
w miejscowości Nowe Sadłuki.
Najemcą został Pan Józef Sadzewicz, zam. Wielkie Wierzno.
Czynsz najmu ustalono w przetargu na kwotę 335,50 złotych
brutto w stosunku miesięcznym.
Ponadto zorganizowano przetargi ustne nieograniczone, które nie
dały rezultatów:
na sprzedaż 4 nieruchomości oznaczonych numerami 197/11,
197/12 i 197/13 i 197/18 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej oraz 11 nieruchomości oznaczonych numerem 6/4
i numerami 6/6 do 6/21 obręb nr 7 miasta Fromborka przy ulicy
Osiedle Słoneczne z przeznaczeniem na zabudowę garażową;
na sprzedaż 2 nieruchomości oznaczonych numerami 24/1
i 197/1/ połączone/ obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej na zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
Zostały przeprowadzone następujące postępowania na wyłonienie wykonawców w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych dla wykonania zadań:
1. Remont drogi gminnej Drewnowo do skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1165N do przetargu przystąpiły 2 firmy. Cena
brutto najwyższej oferty wynosiła 445.015,72 zł. Wybrano
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo, cena oferty brutto: 274.159,62 zł.
Roboty zakończono 31.08.2010 r.
2. Wykonanie usługi remontowej związanej z wymianą płomieniówek górnego ciągu oraz z odtworzeniem wymurówek
w kotle C 300, będącego na wyposażeniu miejskiej kotłowni
na biomasę we Fromborku – do przetargu przystąpiły 3 firmy.
Cena brutto najwyższej oferty wynosiła 131.700,00 zł. Wybrano Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Ogrzewania i Naprawy
Kotłów, Józef Styczeń, ul. Partyzantów 26/10, 26-300 Opoczno, cena oferty brutto: 71.614,00 zł. Remont skończono.
3. Oświetlenie Iluminacyjne Wzgórza Katedralnego we Fromborku – do przetargu przystąpiły 3 firmy. Cena brutto najwyższej
oferty wynosiła 377.961,03 zł, wybrano ofertę ENERGETYK
Przedsiębiorstwo Inżynierskie, Jerzy Łyszkiewicz, ul. Nowodworska 10 D, 82-300 Elbląg, cena oferty brutto: 314.760,00 zł.
Zakończenie robót planowane jest na 29.10.2010 r.
Panie i Panowie Radni!
W związku z pojawieniem się nieprawdziwej informacji o tym jakoby port żeglarski we Fromborku rozwiał się jak dym, informuję
Państwa, iż stan na dzień dzisiejszy jest następujący:
Dnia 8 września br. w Polskiej Organizacji Turystycznej
w Warszawie, odbyło się spotkanie Lidera projektu, tj. przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego z przedstawicielami POT, dotyczące II etapu projektu „Pętla Żuławska
– Rozwój turystyki wodnej”.
Wspólnie ustalono, iż po rozbudowie merytorycznej strony
projektu, w taki sposób, aby zachować kryterium innowacyjności i unikatowości, oraz po pozyskaniu środków na działaniu (według zapewnień POT będzie to niedługo), projekt ok.
II kwartału 2011 będzie ponownie wnioskował o wpisanie
na listę indykatywną.
Zespół pracuje nad przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
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W dniach 6–8 sierpnia odbyły się Dni Fromborka po raz ósmy,
a w ich ramach I Turniej Miast Kopernikowskich i Partnerskich.
Zwyciężyliśmy. Zgodnie z regulaminem Gospodarzami II Turnieju
będzie laureat II miejsca, czyli miasto Toruń.
19 września odbyły się Gminne Dożynki w Stadninie Koni Narusa – w roku 700-lecia gospodarzem Dożynek było Sołectwo
Narusa, 26 września obchodziliśmy 60-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wielkim Wierznie.
Na zaproszenie naszych miast partnerskich – Swietłego w Rosji
i Kazlu Rudy na Litwie - delegacja Fromborka uczestniczyła w obchodach Święta tych miast w lipcu i wrześniu br.

Pani Marii Rogińskiej – Sekretarza Gminy Frombork
oraz Zespół Zadaniowy w składzie:
1. Alina Możeluk – Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego,
2. Damian Krasiński – Zastępca Przewodniczącej
Zespołu Zadaniowego,
3. Agnieszka Nawrot-Kopycińska – sekretarz,
4. Ewa Rymarska – członek,
5. Zenon Niedzwiecki – członek,
6. Bogusław Zych – członek.
Ustalono także wewnętrzną procedurę prac nad aktualizacją
strategii, opracowano regulamin pracy zespołu i harmonogram prac.
W związku z powyższym wspólnie z konsultantem zewnętrznym w osobie Pani Bożeny Łaszkiewicz przystąpiliśmy do prac
w zakresie diagnozy stanu rozwoju gminy będącej podstawą
aktualizacji strategii poprzez ankietyzację mieszkańców miasta
i gminy Frombork oraz zbierania materiałów do diagnozy stanu
i potrzeb.
Wynikiem prac Zespołu będzie opracowanie „Diagnozy prospektywnej stanu Miasta i Gminy Frombork” stanowiącej podstawę
Raportu o stanie gminy oraz projektu zaktualizowanej strategii.
Opracowane dokumenty będą na bieżąco przedstawiane na forum Rady Miejskiej we Fromborku.

Dzięki przekształceniu w Spółkę zakładu budżetowego
Wodociągów i Kanalizacji (Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.) otrzymaliśmy koncesję na wydobycie wód leczniczych. W związku z tym przystępujemy do badania wód, co
jest niezbędnym elementem operatu uzdrowiskowego i kontynuacji działań w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska.
Nasze starania trwające około 1,5 roku o pozyskanie dodatkowych dochodów przynoszą wymierny skutek. W tej chwili
trwają procedury związane z zakończeniem tego procesu.
Dzięki któremu pozyskamy na najbliższe 4 lata do budżetu:
kwotę 15.553.812 złotych należności głównej wraz z należnymi odsetkami. Te środki to zaległy podatek od nieruchomości
z tytułu gruntów pod wodami płynącymi za lata 2005 i 2006.

W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy program związany
z obchodami jubileuszu 700-lecia Fromborka.
8 lipca obchodziliśmy urodziny naszego miasta połączone z obchodami 20-lecia powstania samorządu fromborskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 września 2010

ŚWIĘTOWALI DZIAŁKOWCY WE FROMBORKU

Tegoroczne obchody „Dnia Działkowca” odbyły się w piątek 27
sierpnia, których organizatorami jak co roku był Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. W uroczystościach udział wzięli: burmistrz Krystyna Lewańska, sponsorzy
oraz działkowcy z rodzinami.
Najważniejszym punktem piątkowych uroczystości było wręczenie medali dla zasłużonych działkowców oraz uhonorowanie
laureatów konkursu za Wzorową Działkę Roku nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Na miejscu odbył się również konkurs
za najładniejsze owoce i warzywa wyhodowane przez użytkowników działek. Po raz drugi zorganizowano konkurs rysunkowy
dla dzieci pt. „Mój Rodzinny Ogród”. Burmistrz przekazała również podziękowania i serdeczne życzenia działkowiczom oraz
wręczyła Prezesowi Zarządu ROD Janowi Zielińskiemu medal
pamiątkowy z okazji 700-lecia Fromborka. Prezes, dziękując
wszystkim obecnym, wręczył również podziękowania sponsorom za okazaną pomoc i podziękowania za duży wkład pracy
na rzecz ROD.
Tradycyjnie też płonęło ognisko, serwowano wspaniałą grochówkę i gorące kiełbaski. Mimo niesprzyjającej deszczowej
aury wieczorem odbyła się zabawa taneczna na wolnym powietrzu. Artystyczną oprawą uroczystości był występ zespołu muzycznego ONI z Elbląga.
Jolanta Kosicka
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MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY WE FROMBORKU
Głównym celem przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku w   Spółkę   Wodociągi Fromborskie było
wypracowanie możliwości prawnych do:
1. modernizacji zakładu produkcji wody (stacja uzdatniania oraz
infrastruktura towarzysząca),
2. podjęcia działań w kierunku powstania we Fromborku uzdrowiska.
Procedury związane z utworzeniem uzdrowiska zostały uruchomione. Wymiernym efektem tego przedsięwzięcia docelowo
będzie zapewnienie miejsc pracy naszym mieszkańcom w przyszłym sanatorium. Nadmieniam, że statystycznie jedno łóżko
kuracjusza w sanatorium daje przełożenie na pracę dla pięciu
osób. Jest to obiecująca szansa  szczególnie dla osób młodych
z Fromborka i okolic.
Jeżeli chodzi o modernizację zakładu produkcji wody, to zakończenie inwestycji z tym związanej nastąpi do 30 października
2010 roku. Efektem naszych wspólnych wyrzeczeń związanych
z koniecznością podniesienia ceny wody będzie nowoczesny zakład produkcji zdrowej wody dla mieszkańców naszego miasta
oraz sołectw  Narusa i Ronin.
Zenon Niedzwiecki

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA I GMINY NA NAJBLIŻSZY KWARTAŁ 2010 R.
BARANÓWKA
Aktualnie trwają prace zabezpieczające budynek, w którym docelowo zorganizowana zostanie świetlica wiejska w miejscowości Baranówka. Pierwszym etapem prowadzonych prac jest remont dachu. Remont wykonywany jest ze środków finansowych
funduszu sołeckiego na 2010 r. Otwarcie świetlicy zaplanowane
jest na początek wakacji w czerwcu 2011 r. Ponadto w Baranówce w październiku 2010 r. zostanie wyremontowany odcinek
400-metrowy drogi gminnej od zakrętu do wiaty przystankowej.
Remont będzie polegał na położeniu nawierzchni z masy bitumicznej szerokości 3 m. Koszt zadania wyniesie 33.013,20 zł.

BOGDANY
W miejscowości Bogdany przy drodze powiatowej zostanie ułożony chodnik z płytek chodnikowych po stronie wiaty przystankowej,
na całej długości, od pierwszego wjazdu do skrzyżowania z drogą
gminną. Wykonawcą tego zadania będzie gmina, materiały takie
jak krawężniki obrzeża i płytki chodnikowe dostarczy powiat.
FROMBORK
Ulice Basztowa i Polna zostały wyremontowane we wrześniu
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie. Położone zostały
nowe nawierzchnie bitumiczne oraz wykonano dwustronne ciągi
piesze. Na ulicy Katedralnej położono jednostronny ciąg pieszy
z polbruku – materiał z Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie,
prace wykonali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Frombor-

BIEDKOWO, NARUSA
W miesiącu październiku br. zostanie ustawiona wiata przystankowa w miejscowości Narusa dla podróżnych jadących w kierunku Braniewa, w Biedkowie wiata przystankowa dla dzieci
oczekujących na autobus (przy budynku dawnej szkoły).

ku. Do tego zadania Gmina dołożyła 50.000 złotych z budżetu.
W miesiącu październiku ułożona zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna na wjeździe za sklepem „Biedronka” 266 m2. Koszt
– 7.139,44 zł.
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Ulice Krzywa, Rybacka i Pocztowa są już ulicami gminnymi. W dniu 29 września 2010 r. został podpisany
stosowny akt notarialny o ich przejęciu. Obecnie został
złożony wniosek o dofinansowanie na przeprowadzenie remontu ul. Krzywej. W opracowaniu jest dokumentacja techniczna i w roku 2011 ulica Krzywa będzie miała
nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne chodniki z płytek chodnikowych. Ponadto ustawiona zostanie wiata przystankowa przy ul. Kopernika dla podróżnych udających się w kierunku Elbląga.

W listopadzie planowane jest zlecenie opracowania projektu
technicznego na przebudowę ulicy Osiedle Słoneczne. Planowane jest rozebranie nawierzchni ulic wykonanych z płyt betonowych, które zostały ułożone na czas budowy osiedla i zastąpienie ich nawierzchnią bitumiczną, przewidziane zostaną także
progi zwalniające. Zostaną zaprojektowane również ciągi piesze
oraz dojazdy do poszczególnych budynków, jak również miejsca
postojowe dla samochodów.
Zenon Niedzwiecki

30 jachtów uczestniczyło w regatach „fromborska jesień”

Sędzią głównym Regat był Paweł Karpowicz, sędzią liniowym – Tadeusz Karpowicz. Regaty rozegrano w miarę dobrych, jednak zmiennych
warunkach atmosferycznych. Raz był silny wiatr, innym razem było
bezwietrznie, co sprzyjało prawdziwej sportowej rywalizacji, po której
zakończeniu odbyła się uroczystość podsumowanie regat.

53. Międzynarodowe Regaty „Fromborska Jesień” odbyły się
4 września. Startowało w nich 30 załóg – 10 jachtów z Rosji,
1 jacht z Niemiec i 19 z Polski. Łącznie 127 żeglarzy rywalizowało ze sobą w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu
Wiślanego.
Jachty zostały podzielone na trzy grupy wg współczynników przeliczeniowych w zależności od długości jachtu: do 7 metrów, 7–9
metrów i powyżej 9 metrów. W pierwszej grupie rywalizowały
4 jednostki o puchar ufundowany przez Starostę Braniewskiego
Leszka Dziąga, w drugiej 8 jednostek – o puchar Burmistrza Miasta Braniewa Henryka Mrozińskiego, a w trzeciej najliczniejszej
grupie, bo liczącej aż 18 jednostek rywalizowało o puchar Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyny Lewańskiej.
Na uroczystym otwarciu Regat uczestniczyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński i jego
Zastępca Jerzy Maziarz oraz Zastępca Burmistrza Fromborka
Zbigniew Kędziora.

A tak uplasowały się wyniki w poszczególnych grupach.
W GRUPIE I:
1. jacht KRAKEN, kapitan Jan Olszewski
2. jacht SZYBKA BAŚKA, kapitan Sławomir Kwiatkowski
3. jacht BOSY, kapitan Marcin Boss
W GRUPIE II:
1. jacht PAPAGO, kapitan Łukasz Politański
2. jacht BEZAN, kapitan Bogdan Justyński
3. jacht KUŚTYCZEK, kapitan Irena Polak
W GRUPIE III:
1. jacht NINA (Rosja), kapitan Anatoli Lebiediev
2. jacht VEGA (Rosja), kapitan Sergiei Żadobko
3. jacht SEQUOIA, kapitan Edward Wielgoszyński
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Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy oraz
wszystkim uczestnikom regat rozlosowane nagrody rzeczowe. Podczas uroczystości Konstanty Polakow wręczył

Miła, sympatyczna i żeglarska atmosfera tego
spotkania udzielała się wszystkim zgromadzonym.
Organizatorem regat był Morski Klub Żeglarski
„DAL” we Fromborku, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej oraz Urząd Miasta i Gminy Frombork.
Sponsorami natomiast byli: Starosta Braniewski, Burmistrz Miasta Braniewa, Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych w Braniewie, Grupa Żywiec Browar w Elblągu.

uroczyście na ręce Burmistrz Krystyny Lewańskiej okazały
herb Fromborka wykonany z bursztynu. Dyplomem Specjalnym Za Popularyzację Żeglarstwa na Zalewie Wiślanym nagrodzono Dyplomem Specjalnym honorowego gościa Jurę
Pradina, zaprzyjaźnionego z fromborskim Klubem Żeglarskim
od 1968 r.
Atrakcją regat był występ zespołu z Elbląga z repertuarem szantowych piosenek. Tradycyjnie też płonęło ognisko żeglarskie,
serwowano również wspaniałą grochówkę i pieczone kiełbaski.

MKŻ „DAL” we Fromborku, organizator 53. Regat „Fromborska
Jesień” 2010, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zabezpieczenia ratowniczego Regat tak na wodzie, jak i we Fromborku.
Jolanta Kosicka

dożynki gminne – narusa
zaproszonych gości. Na uroczystość dożynkową przybył m. in.
Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Miejskiej
we Fromborku Bogdan Jussis oraz Sołtysi Gminy Frombork i ich
mieszkańcy. Tegorocznymi Starostami Święta Plonów byli: Aleksandra Sołoduch z Krzyżewa i Wiesław Rybkiewicz z Fromborka.
W części oficjalnej było przekazanie okazałego bochna chleba
dożynkowego przez Starostów Dożynek Burmistrz Krystynie Le-

„Ileż to pracy i modlitwy
W uprawę roli
Włożyć trzeba,
Żeby mieć na stole
Na białym obrusie
Świeży bochen chleba”
Uroczystą mszą świętą polową w intencji rolników, za tegoroczne
plony i zbiory odprawioną przez ks. Prałata Tadeusza Graniczkę,
rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne – Tradycyjne Święto
Plonów. To największe w roku święto Rolników – obchodzone
co roku w innym sołectwie – będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac
polowych i zebraniu plonów odbyło się w niedzielę 19 września
w miejscowości Narusa – na terenie Stadniny Koni Narusa. Zgromadziło liczne grono rolników z miasta i gminy Frombork oraz

wańskiej, który specjalnie na tę uroczystość upiekła Piekarnia we
Fromborku. Dożynkowy dzień był okazją do wyrażenia uznania za
ciężką i pełną poświęceń pracę w rolnictwie, godną najwyższego
szacunku i uznania przez całe społeczeństwo. Tegoroczne żniwa
szczególnie doświadczyły rolników i ukazały mozolną pracę, jaką
musieli wykonać, abyśmy wszyscy mogli korzystać z dobro-
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dziejstw plonów. Burmistrz Krystyna Lewańska podziękowała Rolnikom za trud pracy na roli. Jak co roku i teraz uzasadnienie znalazły słowa wypowiadane przy dzieleniu się chlebem z tegorocznych
zbiorów: „by nikomu tego chleba nigdy nie zabrakło”. Złożyła także
najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, pełnej satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń, zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Podziękowała także wszystkim
za udział w uroczystościach, który to stanowi docenienie znaczenia Święta Plonów dla wszystkich mieszkańców miasta i Gminy
Frombork. Burmistrz dodała też o rozpoczętej budowie I etapu ka-

nalizacji terenu gminy na odcinku Narusa–Frombork, której zakończenie nastąpi w październiku br. Poinformowała również o tym, że
zdecydowaliśmy się jako gmina wesprzeć budowę oczyszczalni
przydomowych w sołectwach.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork

Uroczystość była jak co roku okazją do zaprezentowania wieńców i stroików dożynkowych. Wszyscy autorzy włożyli w ich
wykonanie dużo pracy i serca. Artystyczną oprawą uroczystości
dożynkowych był występ zespołu Warmianki. W rytm muzyki
country zatańczył zespół Country Dance Club Elbląg. W trakcie
uroczystości odbyły się również liczne konkursy, gry i zabawy,
m. in. zawody w podnoszeniu hantli (najsilniejszym okazał się dyrektor MGOK Henryk Horbacz), rzut gumiakiem do beczki, skoki
przez skakankę, hula – hop i wiele innych. Pracownikom Ośrodka
Kultury „robota paliła się w rękach” przy robieniu i wydawaniu
gorącej zupy z kotła (tym razem krupniku). Bowiem zupy stały
się już ich specjalnością na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych. Nie zabrakło również słodkości i ciast upieczonych przez
miejscowe gospodynie. Płonęło też ognisko, które zagrzewało do
zabawy. Niezwykłą atrakcją były przejażdżki bryczką oraz kucykami ze Stadniny Koni Narusa. Święto plonów zakończyło się
zabawą taneczną przy dźwiękach wokalistki zespołu biesiadnego
z Bogdańca z gminy Tolkmicko, który zabawiał publiczność do
późnych godzin wieczornych.
Organizatorem święta plonów był Urząd Miasta i Gminy, MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Sołectwo Narusa i Stadnina Koni Narusa. Składamy podziękowania wszystkim, którzy
pomagali w zorganizowaniu Dożynek Gminnych, a w szczególności: Sołectwu Narusa i jego mieszkańcom, Pani Jolancie Tulisow za udostępnienie terenu Stadniny Koni Narusa. Dziękujemy
również księdzu Prałatowi Tadeuszowi Graniczce za odprawienie
mszy w intencji rolników oraz  fromborskiej Piekarni Waldemara
Grodzkiego za upieczenie dożynkowego bochna chleba.
Jolanta Kosicka
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