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WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Frombork
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom
za udział w pierwszej i drugiej turze wyborów.
Szczególnie z całego serca dziękuję tym z Państwa, którzy oddali
na mnie swój głos. Dziękuję za okazane zaufanie,
życzliwość i wsparcie w trakcie kampanii wyborczej.
Gratuluję mojej kontrkandydatce osiągnięcia dobrego wyniku.
Nie zawiodę Państwa zaufania, zawsze mając na uwadze
przede wszystkim dobro mieszkańców oraz rozwój miasta i gminy
Z wyrazami sympatii i szacunku
Krystyna Lewańska
206510razr-a -W

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.

"Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę i tak wiele czułości,
tyle poruszających nas uczuć, to dlatego że przywraca naszym oczom obraz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy w niej równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ona
domaga, i miłość, której od nas wszystkich oczekuje."
kard. Jean-Marie Lustiger
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.
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Święta Bożego Narodzenia są tym wyjątkowym okresem, który wygasza emocje,
służąc pojednaniu się z bliźnimi. To okres wytchnienia, w którym znajdujemy czas
nie tylko na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, ale też i na chwile zadumy nad
otaczającym nas światem i naszym w nim miejscem.
Dlatego też chciałabym życzyć Wam Drodzy Mieszkańcy takich świąt, które
wniosłyby w to nasze zabiegane codzienne życie radość współistnienia, zapewniając
przy tym poczucie otaczającej nas pełnej ciepła wyrozumiałości i bezinteresownej
życzliwości. Życzę wszystkim, by święta były okresem pojednania i spokoju.
Niech ten cudowny i pełen radości czas Świąt przyniesie Wam wiele szczęścia
i radości, a Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

UCHWAŁY I SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

Uchwała Nr I/5/10

Na I sesji w dniu 1 grudnia 2010 roku podjęto następujące
uchwały:

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku

Uchwała Nr I/1/10

1. Ustala się 5-osobowy skład Komisji Budżetu i Finansów.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
1. Grodzki Adam
2. Hołubowski Krzysztof
3. Rycio Halina
4. Strabel Dorota
5. Wrońska Agnieszka Katarzyna

Stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Miejskiej we Fromborku został wybrany radny Hołubowski Krzysztof.
Uchwała Nr I/2/10
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku

Stwierdza się, że Wiceprzewodniczacym Rady Miejskiej we
Fromborku został wybrany radny Markun Robert Ryszard.

2. Ustala się 4-osobowy skład Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa.

Uchwała Nr I/3/10

Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
w składzie:
1. Bąk Adam
2. Ciszek Rafał
3. Markun Robert Ryszard
4. Pawluczuk Ryszard

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku

Ustala się 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Mudryk Przemysław Miłosz
2. Pawluczuk Jadwiga
3. Subkowska Lila

3. Ustala się 3-osobowy skład Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych.

Uchwała Nr I/4/10

Powołuje się Komisję Zdrowia, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych w składzie:
1. Kulynycz Barbara
2. Piotrowski Krzysztof
3. Wojtusiszyn Alina

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku została wybrana radna
Pawluczuk Jadwiga.

FROMBORK MISTRZEM ENERGII ODNAWIALNEJ

Frombork znalazł się w gronie najlepszych miast i gmin – laureatów Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2009/2010.
Najlepsi „gracze” Polskiej Ligi OZE – 18 miast i gmin – zostali nagrodzeni 6 października br. podczas 1. Forum OZE pn. „Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach – teoria i praktyka”
w Krakowie. Doceniono miejskie inwestycje wykorzystujące
energię słoneczną i biomasę. Na podium stanęli zwycięzcy ligi
słonecznej oraz biomasowej wyłonieni w 3 kategoriach zależnych od liczby mieszkańców: „Małe miasta” (10–4999 mieszkańców), „Średnie miasta” (5000–49 999 mieszkańców) oraz
„Duże miasta” (od 50 tys. mieszkańców).

z produkcją kotłów wiszących, stojących kotłów olejowych i gazowych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, palników oraz
regulatorów elektronicznych.
Z dniem 1 września 2010 r. rozpoczął się drugi sezon Polskiej Ligi
Mistrzów OZE – miasta i gminy mogą zgłaszać swój udział oraz
działające instalacje wykorzystujące energię słońca i biomasy!

Frombork zajął I miejsce
Złoty Medal w Lidze Biomasy
w kategorii do 5 tys. mieszkańców.
Nagrodzone miasta otrzymały dyplomy i szklane trofea, a zdobywcy złotych medali dodatkowo zaproszenie do bezpłatnego
udziału w podróży studyjnej do Allendorf, głównej siedziby firmy Viessmann, gdzie będą mogli zapoznać się między innymi
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FROMBORK – OTWARCIE NOWOCZESNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
i ODBIÓR BUDOWY KANALIZACJI NARUSA – FROMBORK

W poniedziałek 15 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie stacji
uzdatniania wody we Fromborku oraz odbiór budowy kanalizacji
sanitarnej Narusa–Frombork.

• wykonano urządzenia zagospodarowania i urządzenia terenu
z drogami, placami, wiatą i systemem rozsączania wód opadowych oraz kompletne ogrodzenie,
• wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
z dwoma pompowniami w Narusie o długości 3,3 km na odcinku Narusa–Frombork

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa–Frombork”
Realizacja inwestycji przyczyniła się do:
• utrzymania stałego ciśnienia wody w całym mieście,
• woda, która jest obecnie w sieci wodociągowej odpowiada
normom unijnym i polskim pod względem jakości,
• woda jest miękka pozbawiona związków żelaza i manganu
• zmniejszenia zabrudzeń na pranych w pralkach dzieżach,
a w szczególności na lnianych,
• woda nie spowoduje zardzewień armatury łazienkowej,
• większe bezpieczeństwo zapewnienia dostawa wody poprzez budowę zbiorników retencyjnych (dobowy zapas
wody),
• średni rozbiór wody do tej pory szacowany na ok. 300–
400 m3/dobę – aktualnie stacja może dać ok. 900 m3/dobę,
w szczycie ok. 120 m3/h,

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Osi 3: Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 824 585,09 zł.
Dofinansowanie wynosi 2 342 134,00 zł.
Wkład własny wynosi 1 482 451,09 zł.

W ramach inwestycji:
• zmodernizowano i rozbudowano istniejący budynek stacji
uzdatniania wody,
• zmodernizowano ujęcia wody,
• zmodernizowano rurociągi doprowadzające wodę z ujęć do stacji,
• wybudowano dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności 150 m3 każdy,
• zainstalowano technologię uzdatniania wody pracującą
w trybie bezobsługowym,

• stacja została zbudowana i zaprojektowana z perspektywą
rozwoju miasta, stacja może zaopatrzyć w dobrej jakości
wodę sąsiednie miejscowości,
• modernizacja samych ujęć tj. studni głębinowych z tradycyjnych (obudowanych studni podziemnych) na nowoczesne nadziemne z ogrzewaniem powoduje zmniejsze-
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nie zagrożenia zanieczyszczenia wody w samej
studni,
• zlikwidowania dwóch zbiorników bezodpływowych (szamb) w Narusie,
• ścieki kanalizacją trafią do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej we Fromborku,
• wyeliminowano także transport ścieków wozem asenizacyjnym z Narusy do oczyszczalni ścieków we Fromborku.

Wykonawca – Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą Nowym Dworze Gdańskim
Eugeniusz Jaremba – Prezes Zarządu
Jerzy Meger – Wiceprezes Zarządu
Marek Rukat – koordynator prac, przedstawiciel generalnego
wykonawcy
Podwykonawcy:
Janusz Krakowiak, Firma „Hydro-Comlex” z Malborka – odpowiedzialny za technologię
Jarosław Gołębiewski, firma „Hydro” Systemy Oczyszczania Ścieków w Sztumie – odpowiedzialny za sieci,
Henryk Trokowski – Przedsiębiorstwo Budowlane Henryk Trokowski z Dobrego Miasta – odpowiedzialny za część budowlaną
Jerzy Kujawski, Pracownia Inwestycyjno-Projektowa Instalacji
i Inżynierii Sanitarnej INEKO w Iławie – Inżynier kontraktu

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja 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
Relacja z otwarcia na stronie internetowej TV Braniewo 24
http://www.tvbraniewo24.pl

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W NASZEJ GMINIE
Na terenie gminy Frombork rozpoczęła się realizacja programu budowy przydomowych naturalnych oczyszczalni ścieków.
Dzięki tym nowatorskim i niezwykle skutecznym rozwiązaniom
będziemy mogli współgrać z otaczającą nas florą, poprawić wy-

gląd Gminy, jak również właściwie zagospodarować ścieki z gospodarstw domowych. 12 listopada odbyła się wizyta studyjna
do oczyszczalni przydomowych miasta i gminy Dobre Miasto.
W wizycie uczestniczyło 19 rolników z terenu naszej Gminy
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idzie inwestycja nie wymaga dużych nakładów
finansowych. Gmina Frombork jeszcze w tym
roku zakupi dokumentację projektową i licencję
na oczyszczalnie przydomowe, która będzie udostępniana wszystkim chętnym nieodpłatnie. Koszt
zakupu dokumentacji projektowej i licencji wyniesie ok.
25 000 złotych. Firma, która dostarczy licencję będzie pełniła
nadzór nad ich budową i oddaniem do użytku.
								
Jolanta Kosicka

oraz Burmistrz Krystyna Lewańska. Przydomowe oczyszczalnie
ścieków montowane są tam, gdzie brak jest centralnej sieci kanalizacyjnej. Do oczyszczalni powinny być doprowadzane ścieki
socjalno-bytowe z kuchni, łazienki, wc oraz innych pomieszczeń
mieszkalnych. Nie powinny do niej trafiać wody opadowe, powierzchniowe (z dachów, podwórek itp.), woda z basenów i innych zbiorników o objętości większej niż 1 m3 oraz substancje
chemiczne.
Wielu mieszkańców z terenu naszej Gminy jest zdecydowana na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków, których
budowa i sposób działania jest niezwykle prosty, a co za tym

WZGÓRZE KATEDRALNE PODŚWIETLONE

17 listopada w środę wieczorem po raz pierwszy odbyło się uroczyste zapalenie iluminacji Wzgórza Katedralnego we Fromborku. Inwestycja sfinansowana została ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, z budżetu gminy Frombork
i powiatu braniewskiego.

Dziąg, Burmistrz Krystyna Lewańska wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Bogdanem Jussisem, ks. Prałat Tadeusz Graniczka oraz zaproszeni goście.
Poniżej szczegółowe informacje o „Oświetleniu iluminacyjnym
Wzgórza Katedralnego we Fromborku”
Całkowity koszt inwestycji wynosi 351 848,00 zł.
Środki finansowe samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wynoszą 300 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu powiatu braniewskiego 25 924,00 zł
Wkład budżetu Gminy Frombork wynosi 25 924,00 zł.
Oświetlenie iluminacyjne Wzgórza Katedralnego składa się z:
• sieci kablowej oświetlenia,
• szafki oświetleniowej wraz z układem sterowania oświetleniem opartym na 2 programatorach rocznych i 1 programatorze astronomicznym,

Do nowoczesnego oświetlenia zabytkowych obiektów za cenę
ponad 350 tys. zł użyto energooszczędnych halogenów o wysokim współczynniku natężeń i barw światła.
Inwestycja zrealizowana została we współpracy z władzami
miejskimi Fromborka i Archidiecezją Warmińską. Projekt zatwierdził wojewódzki konserwator zabytków. Władze regionu
uznały inwestycję za niezbędną, bo Wzgórze Katedralne należy
do zabytków najwyższej klasy i przyciąga do Fromborka turystów z całego świata.
W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Starosta Braniewski Leszek
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• opraw projektorowych zainstalowanych w ziemi
i na masztach oświetleniowych.

•
•
•
•
•

• podświetlono wejście bramy zachodniej
• dach i elewację bramy południowej oraz podświetlono bramę południową

W ramach inwestycji oświetlono:
• od strony ul. Kopernika – mury zewnętrzne, dach
katedry i wieży Kopernika,
wieżę Kopernika i Radziejowskiego,
wieżyczki frontowe katedry oraz dachy wieżyczek frontowych katedry – galerię wieży Kopernika,
podświetlono wejście i elewację frontową katedry,
elewację boczną katedry od ul. Kopernika,
dach kaplicy od ul. Kopernika,

Całość inwestycji prowadzona była przez Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym wyłonienie wykonawcy dokumentacji
projektowo-budowlanej, inspektora nadzoru oraz wykonawcy
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i prawa budowlanego.
Inwestycja została zrealizowana w 73% w stosunku do założeń
w opracowanej dokumentacji projektowej. Jest to pierwszy i zarazem najważniejszy etap w realizacji całego zadania.
Zastosowanie programatorów do automatycznego sterowania oświetleniem umożliwi włączanie trzech zakresów oświetlenia, tj. oszczędnościowego, rozszerzonego oraz pełnego,
który włączany będzie w najważniejsze święta państwowe
i kościelne.

• wieżyczki i elewacja katedry nad kaplicą,
• od strony ul. Katedralnej – wieżyczki katedry, elewację katedry, dach katedry, wieżę Radziejowskiego, basteję południową, mury zewnętrzne,
• od strony ul. Krasickiego – wieżę Radziejowskiego i Kopernika, mury zewnętrzne

REMONT DROGI W DREWNOWIE ZAKOŃCZONY

Ostateczny remont drogi gminnej w miejscowości Drewnowo został zakończony, 9 listopada nastąpił jej oficjalny odbiór.
W miesiącu październiku wykonano dodatkowe prace przy jej
remoncie:
• oznakowanie poziome i pionowe,
• dwa przejścia dla pieszych,
• dwa progi zwalniające,
• zatokę autobusową,
• barierki ochronne przy zatoce autobusowej,
• ułożono 300 mb chodnika z polbruku.
Koszt realizacji całkowitej inwestycji wyniósł 376,6 tys. zł, przy

czym 50% kosztów całej inwestycji tj. 188,3 tys. zł dofinansowane zostało z budżetu państwa z tzw. Schetynówki.
W miesiącu wrześniu nawierzchnia drogi gminnej Drewnowo do
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1165N została wyremontowana na całym 1,4 km 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.
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FROMBORK – BEZPIECZNE MIASTO
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
19 listopada w Zespole Szkół we Fromborku na uroczystym apelu wręczono dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu rysunkowo-literackiego pn. „FROMBORK – BEZPIECZNE MIASTO”, który
został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Fromborski Patrol”,
Urząd Miasta i Gminy oraz Posterunek Policji we Fromborku.

I tak nagrody w kategorii klas I–III szkoły podstawowej w
konkursie rysunkowym zdobyli:
I miejsce – Bartosz Kopaniarz z klasy III
II miejsce – Alicja Olkowska z klasy III
III miejsce – Piotr Oleszkiewicz z klasy II
Wyróżnienie – Kacper Krakowiak z klasy I

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół pędzlem i prozą „mówiły” o bezpieczeństwie w swoim mieście. O tym, jak ważna jest wczesna
edukacja na temat bezpieczeństwa naszych najmłodszych, nie
trzeba chyba nikogo przekonywać. Taką „inwestycję” już kolejny
rok z rzędu prowadzi fromborska szkoła w konkursie plastyczno-literackim „Frombork – Bezpieczne Miasto”. Konkurs został

Natomiast w konkursie literackim nagrody zdobyli w kategorii
klas IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Aleksandra Ros z klasy IV
II miejsce – Patryk Kazimierczak z klasy IV
III miejsce – Małgorzata Sternicka z klasy IV
W konkursie literackim w kategorii klas gimnazjalnych nagrody
zdobyli:
I miejsce – Martyna Matuszewska
II miejsce – Martyna Rebell
III miejsce – Żaneta Buczyńska
Zwycięzcy dwóch konkurencji – plastycznej i literackiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczali: nadkom.
Anna Kos z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, mł. asp.
Kazimierz Kubiak – Kierownik Posterunku Policji we Fromborku,
Krystyna Lewańska – Burmistrz Fromborka oraz Jan Zieliński –
Prezes Stowarzyszenia Fromborski Patrol.
						
Jolanta Kosicka

podzielony na dwie kategorie – rysunkową i literacką. Komisja
w składzie Burmistrz Krystyna Lewańska, Prezes Stowarzyszenia Jan Zieliński, Kierownik Posterunku Policji Kazimierz Kubiak
wyłoniła zwycięzców.
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PIERWSZA UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
KADENCJA 2010–2014
Skład osobowy radnych Rady Miejskiej we Fromborku
na kadencję 2010–2014:
1. Bąk Adam
2. Ciszek Rafał
3. Grodzki Adam
4. Hołubowski Krzysztof
5. Kulynycz Barbara
6. Markun Robert Ryszard
7. Mudryk Przemysław Miłosz
8. Pawluczuk Jadwiga
9. Pawluczuk Ryszard
10. Piotrowski Krzysztof
11. Rycio Halina
12. Strabel Dorota
13. Subkowska Lila
14. Wojtusiszyn Alina
15. Wrońska Agnieszka Katarzyna

W środę 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej we
Fromborku kadencji 2010–2014, na której odbyło się uroczyste
ślubowanie wszystkich radnych. Obradom sesji inauguracyjnej
przewodniczyła najstarsza wiekiem radna – Halina Rycio. Po
przedstawieniu Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
o stanie Gminy na dzień 30.11.2010 r. przez Krystynę Lewańską – dokonano wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady
Miejskiej we Fromborku został Krzysztof Hołubowski – radny
z Okręgu Wyborczego nr 9, a Wiceprzewodniczącym został Robert Markun – radny z Okręgu Wyborczego nr 4. Na tym samym
posiedzeniu Rada powołała cztery stałe komisje Rady: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Pawluczuk Jadwiga – Przewodnicząca
2. Mudryk Przemysław
3. Subkowska Lila
Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
1. Grodzki Adam
2. Hołubowski Krzysztof
3. Rycio Halina
4. Strabel Dorota
5. Wrońska Agnieszka
Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa:
1. Bąk Adam
2. Ciszek Rafał
3. Markun Robert
4. Pawluczuk Ryszard
Skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych:
1. Kulynycz Barbara
2. Piotrowski Krzysztof
3. Wojtusiszyn Alina
								
Jolanta Kosicka
INFORMACJA O PROGRAMIE UCZEŃ NA WSI
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku uprzejmie informuje, że
pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zatwierdzony Uchwałą
Nr 9/2007 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 czerwca 2007 r., był
realizowany wyłącznie do dnia 30 czerwca 2010 r.
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
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