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WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
WYKŁAD DOCENTA DOKTORA HAB.
ALEKSANDRA OŻAROWSKIEGO

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.

W piątek 24 września w Zespole Szkół miał miejsce niezwykle interesujący wykład docenta
doktora hab. Aleksandra Ożarowskiego z Warszawy na temat „Profilaktycznej i leczniczej aktywności witaminy C w chorobach cywilizacyjnych” – wybitnego polskiego uczonego, znawcy
fitoterapii i długoletniego badacza wpływu roślin leczniczych, w tym zwłaszcza ziół, na zdrowie
człowieka.
94-letni doc. dr hab. Aleksander Ożarowski
należy do najwybitniejszych na świecie znawców i badaczy leczniczego działania roślin.
Jest twórcą dziewięciu patentów oraz 21
dokumentacji technologicznych do produkcji
nowych leków, a także autorem kilkunastu
książek poświęconych leczniczym właściwościom roślin, w tym kilkakrotnie wydawanego
i wznawianego Ziołolecznictwa – Poradnika
dla lekarzy.
Działalności tej profesor poświęcił kilkadziesiąt lat swojego pracowitego życia, a propagowanej przez niego niestrudzenie fitoterapii
zawdzięczają powrót do zdrowia dziesiątki
tysięcy ludzi. Efekty pracy naukowej i popularyzatorskiej na tym polu doc. dr. hab. Aleksandra Ożarowsklego okazują się wręcz niewyobrażalne i nie jest w stanie ich oddać
żadna, nawet najbardziej prestiżowa nagroda. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na
szczególne znaczenie propagowania wiedzy na temat roślin leczniczych w środowiskach lekarzy i farmaceutów. Wystąpienia doc. dr. hab. Aleksandra Ożarowskiego na krajowych oraz
międzynarodowych sympozjach i konferencjach – ze względu na przekazywaną w ich trakcie
bezprecedensową, zweryfikowaną naukowo wiedzę – spotykają się niezmiennie z ogromnym
uznaniem słuchaczy. Jednocześnie jest on człowiekiem szlachetnym i głęboko zaangażowanym
w misję, która przypadła mu w udziale. Właśnie dlatego cieszy się tak wielkim szacunkiem nie
tylko w kręgach medycyny akademickiej i wśród farmaceutów, lecz również w środowisku
naturalnych terapeutów, spośród których wielu w swojej pracy dla dobra chorych posługuje
się jego wskazówkami i zaleceniami.
Organizatorami wykładu była Fundacja im. Mikołaja Kopernika wraz z Urzędem Miasta i Gminy
we Fromborku.
Żródło: Miesięcznik „Nieznany Świat”

PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2010
LISTOPAD 2010
06.11. – Premiera filmu „Frombork klejnot Warmii” w Restauracji „Pod Wzgórzem” o godz. 17
10.11. – Obchody Narodowego Święta Niepodległości:
– msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18, apel pamięci i uroczyste składanie wieńców
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GRUDZIEŃ 2010
06.12. – 4 Konkurs Potraw Wigilijnych
18.12. – Uroczyste zakończenie obchodów 700-lecia  podczas Wigilii Miejskiej na Rynku

UCHWAŁY XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

czenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, a wysokość opłat winna odpowiadać zakresowi świadczeń, z których korzysta dziecko. Ustalając opłaty za świadczenia
przedszkoli nie można wprowadzać regulacji odnoszących się do
ustalania wysokości opłat za wyżywienie, albowiem kwestie te od
dnia 23 sierpnia 2008 r. reguluje art. 67a ust. 3 ustawy o systemie
oświaty, w myśl którego, cyt.: „warunki korzystania ze stołówki
szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę”.
Świadczenia edukacyjno-wychowawcze zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt
8 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, należą do zadań własnych gminy. Gmina odpowiada
za działalność gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to do
obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą ich organizację zgodną z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina
świadczy w przedszkolu, obok usług edukacyjno-wychowawczych
także usługi opiekuńczo-bytowe. Różnica między tymi usługami polega na tym, że te pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny,
drugie mają charakter fakultatywny i są odpłatne. Świadczenia edukacyjno-wychowawcze polegają na realizacji co najmniej 5 godzinnego minimum programowego. Świadczenia opiekuńczo-bytowe, nie
są zadaniem własnym gminy, gdyż są to świadczenia wykraczające
ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, które
odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy.
Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy zdecydowana większość
rodziców. Przedszkola w ten sposób zapewniają rodzicom bezpieczny
pobyt ich dziecka w placówce po zakończonych zajęciach obligatoryjnych. Znaczna część rodziców, z różnych powodów nie jest w stanie
zapewnić innej formy bytowej dla swoich dzieci w czasie swojej nieobecności. Przedszkole tę możliwość im zapewnia w formie odpłatnej
usługi opiekuńczo-bytowej. Realizacja wyżej wymienionych usług
przebiega zgodnie ze statutem przedszkola. Należy także zaznaczyć, że
wprowadzenie odpłatności za świadczenie opiekuńczo-bytowe polegające na nadzorze nad dzieckiem pod nieobecność rodziców pozwoli
na pełne wykorzystanie placówek przedszkolnych także w godzinach
poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej
i funkcjonowanie jej w wymiarze od godziny 7.00 do godziny 16.00.
W przeciwnym razie funkcjonowanie przedszkoli sprowadzi się jedynie
do realizacji 5 godzinnego programu wychowania przedszkolnego.

Na XLV sesji w dniu 29 września 2010 roku podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XLV/280/10
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Uchwała Nr XLV/281/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku wejściem w życie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 roku zachodzi konieczność opracowania nowego Projektu Uchwały Rady Miejskiej we
Fromborku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej celu dostosowania do obowiązujących przepisów.
Uchwała Nr XLV/282/10
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
„Prawo jazdy kat. C naszą szansą” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Frombork, MGOPS we Fromborku wraz z Fundacją Rozwoju
Regionalnego Warmia Mazury w Olsztynie (jako partner) złożyły
wniosek w ramach powyższego konkursu do IP tj. Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Olsztynie w dniu 5.07.2010 r. Projekt pozytywnie
przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, w związku z czym uzyskał rekomendacje do dofinansowania realizacji projektu. Kwota
całkowita dofinansowania wynosi 49.995 zł (wkład własny niewymagalny). Projekt będzie realizowany od listopada 2010 r. do
marca 2011 r. Projekt jest skierowany do 10 osób bezrobotnych
zarówno mężczyzn jak i kobiet w wieku od 18 do 64 lat z terenu
miasta i gminy Frombork, posiadających prawo jazdy kat. B.
W ramach projektu sfinansowane zostaną:
1. kurs prawa jazdy kat. C dla 10 osób bezrobotnych,
2. warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. przedsiębiorczości (dla uczestników projektu oraz ich
członków rodziny).
Uchwała Nr XLV/283/10

Uchwała Nr XLV/284/10

w sprawie ustalenia opłaty za dodatkową usługę świadczoną
w przedszkolu Zespołu Szkół we Fromborku.

w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.), przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. W myśl
orzecznictwa sądowego świadczenia, za które przedszkola publiczne mają prawo pobierać opłaty muszą być skonkretyzowane
w celu realizacji zasady ekwiwalentności tych świadczeń i opłat.
Zgodnie z tą zasadą opłaty można pobierać za konkretne świad-

W dniu 12 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy znowelizowanej ustawy organ stanowiący samorządu terytorialnego został zobligowany do określenia
w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej
ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Jedną z form współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi są konsultacje. Konsultacje
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Uchwała Nr XLV/288/10

społeczne to nie tylko umożliwienie zapoznania się z projektami aktów normatywnych. To otwartość, na wyrażane przez organizacje
pozarządowe opinie. To także gotowość do ich uwzględniania lub
poinformowania, dlaczego nie zostały uwzględnione.
Uchwała ta znajdzie między innymi zastosowanie do konsultacji
projektu uchwały o nowym programie współpracy Miasta i Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz form
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy, które umożliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów prawa
miejscowego.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork.

Uchwała Nr XLV/289/10
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz
Miasta i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 86, obręb Jędrychowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B/00014033/1.

Uchwała Nr XLV/290/10
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 obręb nr 6 miasta Fromborka wraz ze sprzedażą budynku użytkowego posadowionego
na tej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/00015820/2.

Uchwała Nr XLV/285/10
w spranie zmian w uchwale Nr XXXIX/253/10 Rady Miejskiej we
Fromborku  z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia
„Lokalna Organizacja Turystyczna – Subregion Zalewu Wiślanego”.

Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna
– Subregion Zalewu Wiślanego” z siedzibą w Elblągu zdecydowali, iż należy zmienić nazwę ww. stowarzyszenia na „Lokalna
Organizacja Turystyczna – Kraina Zalewu Wiślanego, ponieważ
obecna nazwa bardziej obrazuje walory obszaru Elbląskiego Węzła Wodnego.

Uchwała Nr XLV/291/10
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 32/19 obręb nr 6 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze
EL1B/ 00015651/6.

Uchwała Nr XLV/286/10

Uchwała Nr XLV/292/10

w sprawie nadania nazwy Jaśminowa drodze gminnej składającej się
z części ulicy Elbląskiej (od numeru 13) oraz drogi gminnej stanowiącej
przedłużenie ulicy Elbląskiej (od skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną).

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 2/2 obręb nr 8 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B/ 00033987/2.

Z wnioskiem o nadanie nowej nazwy ulicy, która dotychczas
była częścią ulicy Elbląskiej rozpoczynającej się od Elbląskiej nr
13 i nr 15, biegnącej dalej w kierunku ul. Sanatoryjnej i łączącej
się w końcowym odcinku z drogą powiatową Frombork – Ronin
zwróciła się Pani Iwona Bukowska właścicielka jednej z nieruchomości. Wniosek swój uzasadniła tym, iż na terenach przyległych do tej części ulicy budowane są kolejne budynki mieszkalne i wskazane jest nadanie odrębnej nazwy dla tej drogi.
Innym argumentem przemawiającym za koniecznością nadania
odrębnej nazwy części ulicy Elbląskiej (nr 13,15) i drodze gminnej dotychczas bez nazwy jest fakt, iż w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka tereny przyległe do tej
drogi przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
Nadania nazwy: ul. Jaśminowa jest zasadne, gdyż w najbliższym
sąsiedztwie znajdują się już ulice, których nazwy mają podobny charakter i pochodzą od nazw przyrodniczych (drzew, roślin
i krzewów owocowych), takie jak: ul. Leśna, ul. Kwiatowa, ul.
Sadowa, a zaproponowana nazwa dobrze koresponduje z nazwami ulic wymienionymi wyżej.
Przedmiotowa ulica, zlokalizowana na działkach nr 99 ark. 2, i nr 155
ark. 4 obręb 6 miasta Frombork, po nadaniu nowej nazwy stanie się
elementem Systemu Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości oraz Nazw Ulic i Placów i do niej przyporządkowana zostanie numeracja porządkowa położonych przy niej nieruchomości – w sposób
zgodny z przepisami prawa i z intencjami wnioskodawców.

Uchwała Nr XLV/293/10
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na dzierżawę
użytków rolnych na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania
umów zawartych na okres do 3 i do 6 lat.

Uchwała Nr XLV/294/10
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta
i Gminy Frombork od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości
gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działka nr
29/10 i nr 29/40 obręb 9 miasta Fromborka, dla których Sąd Rejonowy
w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze EL1B 00014490/2.

Uchwała Nr XLV/295/10
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Frombork – opisu planowanych do realizacji zadań na lata 2010–2017.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiła się
szansa pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju
obszarów wiejskich”, w Działaniu: 2.3 Odnowa wsi i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, powstała możliwość wsparcia inwestycji i przedsięwzięć, które poprawią wizerunek miejscowości
oraz jakość życia jej mieszkańców. Niezbędnym warunkiem
ubiegania się o te środki jest uchwalenie przez Radę Miejską
Frombork Planu Odnowy Miejscowości z opisem planowanych
do realizacji zadań.

Uchwała Nr XLV/287/10
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2002 Rady Miejskiej Gminy
Frombork z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym.
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PRZEŻYLI ZE SOBĄ 50 LAT

Parze małżeńskiej, Państwu Nadziei i Mikołajowi Czajkowskim,
która nie mogła wziąć udziału w Jubileuszu medale i upominki zostaną dostarczone w terminie późniejszym w domu Jubilatów.
Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od władz samo-

„…i ślubuję Ci miłość i uczciwość małżeńską
i że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”
W sobotę 25 września w Urzędzie Stanu Cywilnego we Fromborku tradycyjnie jak co roku odbyła się uroczystość Złotych Godów
par małżeńskich, które od pół wieku trwają przy złożonej sobie
przysiędze małżeńskiej – dla uhonorowania zgodnego i przykładnego pożycia małżeńskiego. Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych
przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za cierpienia, łzy, rado-

rządowych Fromborka, upominki (w postaci ciepłego koca)
oraz wiązanki kwiatów. Obecność rodzin i zaproszonych gości
podkreśliła rodzinny wymiar tej niezwykłej uroczystości. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Po części
oficjalnej uczestnicy Jubileuszu zaproszeni zostali na słodki
poczęstunek oraz na symboliczną lampkę szampana, został
wniesiony uroczysty toast. Życzenia, kwiaty, wiele wzruszeń
i toast nadały uroczystości podniosły ton. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią wszystkich par małżeńskich,
która na pewno będzie stanowiła miłą pamiątkę z tego niezwykłego spotkania.

ści, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni
przez Prezydenta RP medalami. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna
Lewańska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogdanem
Jussisem. Był to najbardziej wzniosły i wzruszający moment.
Trzy pary małżeńskie z Fromborka obchodziły tego dnia 50-lecie
związku małżeńskiego:
1. Państwo Walentyna i Jan Baracz,
2. Państwo Renata i Józef Lemke,
3. Państwo Maria i Zygmunt Szczygło.

Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia –
aby w dobrym zdrowiu, bez trosk i kłopotów
doczekali dalszych wspaniałych rocznic.
Jolanta Kosicka
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OSP WIELKIE WIERZNO – TO JUŻ 60 LAT!

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Wierznie już 60 lat pełni swoją
służbę na rzecz miejscowego społeczeństwa oraz miasta i gminy
Frombork. W niedzielę 26 września br. odbyły się uroczystości zwią-

Lewańska, Komendant Powiatowy PSP kpt. Władysław Szczepanowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Braniewie Edward
Bułhak, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego we Fromborku Bogdan
Jussis, poczty sztandarowe jednostek OSP z Fromborka, Jędrychowa i Wielkiego Wierzna oraz delegacje strażaków. Po mszy św.
sprawowanej w miejscowym kościele w intencji strażaków oraz
ich rodzin, na zbiórce przed remizą zasłużonym strażakom wręczono
odznaki wyróżnienia za szczególne zasługi w działalności na rzecz

zane z tym doniosłym jubileuszem. Oprócz strażaków i ich rodzin,
mieszkańców Wielkiego Wierzna i Nowych Sadłuk w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa

ochrony przeciwpożarowej i pamiątkowe medale. Naczelnik Józef
Sadzewicz otrzymał z rąk komendanta gminnego kordzik strażacki za
sprawne kierowanie Jednostką Operacyjno-Techniczną.
Po poczęstunku, na miejscowym boisku odbył się strażacki festyn oraz turniej piłki nożnej reprezentacji Jednostek OSP gminy
Frombork i sąsiednich miejscowości.

Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie Grzegorz Grygo, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna

Uroczystości zorganizował Zarząd OSP, którego prezesem jest
Mariusz Sadzewicz, przy wsparciu sponsorów: Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa Zaporowo i Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
Z okazji Jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wierznie życzymy druhnom i druhom jak najmniej pożarów,
jak najwięcej sukcesów w pracy i służbie drugiemu człowiekowi, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Jolanta Kosicka
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GALA WOJEWÓDZKICH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO
DNIA TURYSTYKI WE FROMBORKU
Tegoroczna uroczysta Gala Wojewódzkich obchodów
Światowego Dnia Turystyki odbyła się 2 października we Fromborku w szpitalu św. Ducha w ramach 700-lecia naszego miasta.
Światowy Dzień Turystyki – najważniejsze święto środowiska
branży turystycznej, a także sympatyków i przyjaciół turystyki,

• Urząd Miasta Iławy za XL MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
JAZZU TRADYCYJNEGO OLD JAZZ MEETING – ZŁOTA TARKA
– IŁAWA
Ważnym elementem Gali było wręczenie wyróżnień i odznaczeń
nadanych przez Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” zasłużonych osób dla rozwoju i promocji turystyki polskiej.

obchodzony  na całym świecie już od ponad 30 lat. Obchody regionalne odbywające się na całym świecie mają na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielkie znaczenie ma turystyka we
wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia między narodami. Hasło
przewodnie tegorocznych uroczystości „Turystyka i Różnorodność Biologiczna” było dobrą okazją do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ścisłych związków zachodzących
między rozwojem turystyki a różnorodnością biologiczną i jak są
one wzajemnie zależne.
W uroczystości udział wzięło wiele osobistości reprezentujących
szeroko rozumianą branżę turystyczną, przedstawiciele Warmiń-

Otrzymali je: Panie – Agnieszka Banaś, Irena Sawicka, Maria
Dzienisiewicz, Panowie – Leon Jasiński, Edward Urbanowicz,
Ryszard Czerski, Piotr Kamiński, Marek Mazur, Jerzy Tyszko oraz
Stowarzyszenie „Ożywić Łynę”.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska wręczyła
medale okolicznościowe z okazji 700-lecia Fromborka: Elżbiecie Zawadzkiej – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji

sko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
władze naszego miasta. Podczas gali miało miejsce jak co roku
wręczenie certyfikatów przez Warmińsko-Mazurską Regionalną
Organizację Turystyczną za najlepszy produkt turystyczny Warmii i Mazur ad futuram rei memoriam (na przyszłą rzeczy pamiątkę). Certyfikaty otrzymali:
• Miejski Ośrodek Kultury za Olsztyńskie Lato Artystyczne, nominowany do certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej
• PPHU BELL za Zespół Pałacowy Galiny***
• Urząd Miasta Olsztyn za Projekt „Olsztyn. Aktywnie!”
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z kaplicą św. Anny. Pan Bolesław Uhryn – doktor
nauk przyrodniczych, pisarz, podróżnik i fotograf –
przedstawił prezentację „Bogowie Mongolii”.
Po oficjalnej części Gali odbył się krótki koncert
organowy w Bazylice Archikatedralnej. Niemałą
atrakcją dla uczestników okazał się również godzinny rejs
stakiem m/s Monika po Zalewie Wiślanym, podczas którego

Turystycznej w Olsztynie oraz Jarosławowi Słomie – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Medale otrzymały
również osoby z powiatu braniewskiego odznaczone w latach ubiegłych Medalem za Zasługi w Rozwoju Turystyki: Panowie – Wojciech
Krzyszczak – Braniewo (2005), Zbigniew Kędziora – Braniewo (2005),
Bolesław Tomkiewicz – Braniewo (2006), Tadeusz Karpowicz – Fromwystąpił z repertuarem szantowych piosenek zespół „Kubryk”
z Ustki.
Kulminacyjnym punktem programu Wojewódzkich Dni Turystyki było uroczyste odsłonięcie Studni Rybackiej, którego
dokonali: Burmistrz Krystyna Lewańska, członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Słoma,
Zastępca Burmistrza Kazimierza Dolnego Maciej Żurawiecki
oraz właściciel fromborskiego Zakładu Stolarskiego Stanisław Mudryk. Studnia sfinansowana została przez Urząd
Miasta i Gminy Frombork oraz Stanisława Mudryka. Na zakończenie pod Wieżą wodną dla mieszkańców wystąpił szantowy zespół „Kubryk” z Ustki.
Jak co roku Światowe Dni Turystyki to dzień ludzi aktywnych, łączących zwiedzanie ze sportem rekreacyjnym. Jest to doskonała
okazja do integracji ludzi, którzy zawodowo zajmują się turystyką
– w ramach działalności samorządowej i społecznej.

bork (2006), Czesław Kozłowski – Braniewo (2008), Zygmunt Czarnecki – Frombork (2009), Ryszard Doda – Nowa Pasłęka (2009) oraz
Edward Urbanowicz – Frombork – (wyróżniony w tym roku).
W trakcie Gali kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika Pani Jadwiga
Semków przedstawiła prezentację o historii Szpitala św. Ducha

Jolanta Kosicka

ŚWIĘTOWALI SENIORZY WE FROMBORKU

„Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć,
oddychać i móc się radować.”
Marek Aureliusz

sieni życia", aby czuć się zawsze potrzebnym. Burmistrz wręczyła także zespołowi „Warmianki” statuetkę z podziękowaniem
w dowód uznania i wdzięczności za promocję Fromborka muzyką

Corocznym zwyczajem Dzień Seniora uroczyście obchodzono
w sobotę 9 października. Emeryci, renciści i zaproszeni goście
spotkali się w kanonii p.w. św. Stanisława we Fromborku (świetlicy Diecezjalnego Centrum Caritas), by uroczyście uczcić ten
dzień i wspólnie spędzić kilka miłych chwil. Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Fromborku Krystyna Łukaszuk. Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska złożyła naszym
drogim Seniorom, wciąż młodych duchem, najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych i dalszych długich lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Życzyła
wszystkim optymizmu życiowego i radości w przeżywaniu "je-
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Dnia Seniora. Był to szczególny czas dla osób, które nie zawsze
mają możliwość spotkania z innymi seniorami, zobaczenia tych,
których już się dawno nie widziało. Organizatorem tego spotkania, w którym wzięło udział około 40 seniorów, było Koło Związku
Emerytów i Rencistów. Warto podtrzymywać takie tradycje, bo

i śpiewem. Gratulacje otrzymały również tegoroczne Jubilatki.
Równie miłe życzenia złożyła Dyrektor Zespołu Szkół we Fromborku Bożena Szczepanik, wręczając na ręce Pani Prezes okazały
tort. Do życzeń dołączył się Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury Henryk Horbacz, ks. Jan Sztygiel z Centrum Caritasu oraz
Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie – Zofia Całka.
Dalej spotkanie potoczyło się w radosnej i sympatycznej atmosferze przyjaźni, przy obfitym poczęstunku, kawie i ciastkach. Występ zespołu „Warmianki” umilił wszystkim zebranym obchody

przecież zawsze wśród nas będą ci, którzy przeżyli już „szmat
życia” i potrzebują odrobiny radości oraz obecności drugiego
człowieka.
Jolanta Kosicka

ZABYTKOWA KAPLICZKA W BARANÓWCE JAK NOWA

W niedzielę 17 października w Baranówce odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej zabytkowej kapliczki św. Marii
Magdaleny z 1873 roku. Renowację wykonała Firma Zibi Zbigniewa Szabłowińskiego z Braniewa. Poświęcenia dokonał ks. Prałat
Tadeusz Graniczka w obecności Burmistrz Krystyny Lewańskiej,
mieszkańców Baranówki oraz zaproszonych gości. Jak podkreśliła Burmistrz w swoim wystąpieniu istnienie takiego obiektu
świadczy o dawnej świetności tej miejscowości. Ten fakt należy
umiejętnie wykorzystać. Kapliczki warmińskie stanowią jeden
z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. W 1920 roku ich ilość liczono na 1350 obiektów. Niestety ten potencjał kulturowy ulega szybkiej degradacji.
Pozostawione same sobie, kapliczki przydrożne wkrótce mogą
zniknąć z krajobrazu Warmii. Burmistrz powiedziała, że wreszcie
przyszedł czas na Baranówkę. Należy ożywić aktywność dzieci,
młodzieży i mieszkańców poprzez urządzenie świetlicy, remont
drogi, a w przyszłości budowę kanalizacji. Świetlica wiejska będzie funkcjonować w Baranówce od czerwca 2011 roku. W tej
chwili trwa remont pomieszczeń od września br.
Spotkanie w Baranówce było też świetną okazją do uczczenia
w tym dniu szczególnego jubileuszu mieszkanki Baranówki. Najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności
i dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu od Burmistrz Krystyny Lewańskiej otrzymała tegoroczna Dostojna Jubilatka Pani
Janina Matulewicz w 90 rocznicę swoich urodzin.
Po poświęceniu kapliczki odbył się festyn zorganizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – pierwszy od
kilkunastu lat jak sami mówili mieszkańcy. W trakcie odbyły
się liczne konkursy z nagrodami, gry i zabawy, m. in. konkurs

rysunkowy, rzut gumiakiem do beczki, skoki przez skakankę,
podnoszenie hantli i chodzenie na szczudłach. Zabawy było co
nie miara, atmosfera wspaniała, a i humor dopisywał wszystkim
uczestnikom festynu i dopingującej publiczności. Po raz pierwszy
w Baranówce wystąpił dla mieszkańców zespół Warmianki. Niemałą atrakcją kulinarną była zupa gulaszowa z kotła ugotowana
przez pracowników MGOK. Nie zabrakło również słodkości, kawy
i ciast upieczonych przez mieszkańców Baranówki.
Jolanta Kosicka
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