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WYDANIE STYCZNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
FROMBORSKA WIGILIA 2010

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 17 grudnia 2010 r. w centrum naszego miasteczka na Rynku pod świąteczną choinką
odbyła się już po raz ósmy WIGILIA POLSKA, pełna radosnego poczucia wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta i gminy Frombork. Burmistrz Krystyna Lewańska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Gminy Frombork Krzysztofem
Hołubowskim złożyli życzenia
świąteczne licznie przybyłym
mieszkańcom miasta i gminy
Frombork. Tradycyjnie już harcerze przekazali światełko betlejemskie. W miłej przedświątecznej atmosferze uczestnicy
Wigilii składali sobie życzenia,
łamiąc się opłatkiem.
Dużą atrakcją tegorocznej Wigilii, jak co roku, była zagroda
ze zwierzętami ze Stadniny
Koni Narusa, która przykuwała
uwagę uczestników wieczoru wigilijnego. Podczas uroczystości pojawił się również Mikołaj,
który rozdawał owoce i słodycze nie tylko najmłodszym. W menu wigilijnym znalazły się zupa
grzybowa, barszcz czerwony, wspaniałe paszteciki z kapustą i grzybami, ciasta, słodycze i owoce. Płonęło również ognisko,
aby każdy mógł się ogrzać.
W programie artystycznym
zaprezentowały się dzieci
przedszkolne z Przedszkola
„Gwiazdkowe Wzgórze” oraz
dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół, a także zespół HRC,
zespół „Warmianki” oraz podopieczni sekcji nauki gry na
gitarze funkcjonującej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury we Fromborku.
Były kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszyły się liczne kiermasze świąteczne, na których można
było kupić ręcznie wykonane stroiki, pamiątki i ozdoby świąteczne.
Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Przedszkole
„Gwiazdkowe Wzgórze”, Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS, Nadleśnictwo
Zaporowo, Warsztaty Terapii
Zajęciowej CARITAS, Stadnina Koni Narusa, Zespół Szkół.
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UCHWAŁY III SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

Uchwała Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Na III sesji w dniu 30 grudnia 2010 roku podjęto następujące uchwały:

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr III/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności
lokalnej Gminy Frombork. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych
jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców na rzecz, których podjęte zostały inicjatywy.
Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Frombork bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Frombork na lata 2011–2016

Uchwała Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2011 r.

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności
oraz sposobu jej poboru w 2011 roku.

Program określa cele, zasady, zakres oraz formy wspó pracy Gminy
Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz
Gminy i jej mieszkańców. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną
wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Precyzuje
również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
powołanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Zakładanym efektem współpracy jest lepsze wykonanie zadań
ustawowo powierzonych gminie, spoczywających na Samorządzie Miasta i Gminy Frombork poprzez wspieranie działań i inicjatyw organizacji pozarządowych oraz włączenie tych organizacji
w proces kierowania miastem.

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:
Stawki opłaty targowej
Nazwa punktu

80,00

Dla pozostałych form sprzedaży

19,00

40,00

Ustala się dla sołtysów jednostek pomocniczych Gminy Frombork dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej we Fromborku oraz w posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa w wysokości 100,00 złotych.
Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku

Nowe warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z terenu miasta i gminy

1. Ustala się, że radnym Rady Miejskiej we Fromborku przysługuje dieta za udział:
– w sesjach Rady Miejskiej we Fromborku,
– w posiedzeniu Komisji Rady raz w miesiącu,
– w posiedzeniu Komisji Rady przed sesją Rady
w wysokości 100,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2.

Źródła pozyskania Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki z budżeśrodków na realiza- tu województwa, dofinansowanie z PROW 2007–2013,
cję inwestycji
środki własne
1 400 000 zł

19,00

Uchwała Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu
i rozwoju fizycznego, popularyzacja aktywnego stylu życia

2011 r.

40,00

w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych
przysługującym sołtysom jednostek pomocniczych Gminy Frombork

16. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
we Fromborku

Koszt

14,00

Przy sprzedaży z wozu konnego, z przyczepy
ciągnika rolniczego, z samochodu osobowego,
z samochodu ciężarowego, budka, namiot, stół

Rada Miejska we Fromborku powierza reprezentowanie Gminy
Frombork w Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno
i Zalewu Wiślanego radnemu Adamowi Bąkowi.

W „Planie Odnowy Miejscowości Frombork – opis planowanych
do realizacji zadań na lata 2010–2017” w rozdziale VI zatytułowanym „Planowane zadania w ramach odnowy miejscowości
Frombork na lata 2010–2017” wprowadza się punkt 16 o następującym brzmieniu:

Termin realizacji

Przy sprzedaży z ręki, skrzynki, kosza, łóżka

Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przeznaczenie

W dniu
15.08.2011 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Frombork w Zgromadzeniu
Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Uchwale Nr XLV/295/10
Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Frombork –
opisu planowanych do realizacji zadań na lata 2010–2017.

Cel

W pozostałe
dni
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2. Ustala się, że przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej we
Fromborku przysługuje dieta za udział:
– w posiedzeniu Komisji Rady raz w miesiącu,
– w posiedzeniu Komisji Rady przed sesją Rady
w wysokości 150,00 zł.
Uchwała Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
dla Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku

służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku pana Krzysztofa Hołubowskiego.

Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym w wysokości 1000,00 zł dla Przewodniczącego Rady Miejskiej we
Fromborku za udział w pracach Rady.

Uchwała Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork w następującej wysokości:
– wynagrodzenie zasadnicze – 4505,00 zł
– dodatek funkcyjny – 1700,00 zł
– dodatek specjalny – 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie – 1861,50 zł.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
we Fromborku

Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku pana Roberta Markuna do wystawiania polecenia wyjazdu

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
ZŁOŻONE NA III ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 30 grudnia 2010 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Dostojny Księże Prałacie!
Szanowni Państwo!

Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!

Miasto i Gmina Frombork została wydobyta z zapomnienia i zaczęła pojawiać się w różnego rodzaju rankingach samorządowych w czołówce, otrzymywać nagrody i wyróżnienia, słynąć
z realizacji ciekawych inicjatyw i pomysłów...
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 1 grudnia
2010 r. do 30 grudnia, czyli od I sesji do III Rady Miejskiej.
W tym czasie wprowadzonych zostało 5 zarządzeń burmistrza:
1. Nr 44/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego na rzecz spisu Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.;
2. Nr 45/10 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy
Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011”;
3. Nr 46/10 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Frombork
w ramach inicjatywy lokalnej;
4. Nr 47/10 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji mienia komunalnego;
5. Nr 48/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w mieście
Frombork.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, składając ślubowanie
na II sesji Rady Miejskiej 14 grudnia br., rozpoczęłam swoją trzecią kadencję. Jest takie łacińskie powiedzenie – Omne trinum
perfectum – Wszystko co potrójne – najlepsze.
Dla Was – Państwo Radni – moich pracodawców – nie jestem osobą nieznaną i nieprzewidywalną. Swoje kompetencje
zaś i zaangażowanie udowodniłam mieszkańcom w trakcie poprzednich 8 lat.

W związku ze sprawowaniem urzędu burmistrza reprezentuję
Miasto i Gminę Frombork na różnego rodzaju spotkaniach na
terenie Fromborka, powiatu, województwa. Kilka słów sprawozdania na ten temat.
2 grudnia uczestniczyłam w pierwszej sesji Rady Powiatu Braniewskiego w Braniewie.
10 grudnia w 23 Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk w Elblągu oraz w IV Konkursie

Przypomnę, że 4 listopada 2010 r. odbyła się ostatnia sesja Rady
Miejskiej kończąca kadencję 2006–2010. Na tej sesji przedstawiłam Radzie sprawozdanie burmistrza za okres kadencji, obszerne sprawozdanie, w którym szczegółowo zostały omówione
dokonania wszystkich jednostek Gminy Frombork, pozyskane
środki pozabudżetowe, zrealizowane i będące w trakcie realizacji
projekty, dodatkowe środki pozyskane do budżetu na przyszłe 4
lata oraz efekty ciężkiej pracy dużej grupy ludzi w mojej pierwszej kadencji 2002–2006 – mam na myśli realizację programu
naprawczego, w wyniku czego zeszliśmy z poziomu zadłużenia
z 57,9% rocznego budżetu do poziomu 34,04%. Oraz w mojej
drugiej kadencji (lata 2006–2010), gdzie zeszliśmy z poziomu
34,04% do 14,32% na koniec września 2010 r.
To nasz duży sukces i efekt wytężonej pracy pracowników Urzędu i naszych jednostek, radnych obu kadencji, sołtysów oraz
wszystkich mieszkańców i osób oraz instytucji współpracujących z Fromborkiem.
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Regionalnych Potraw Wigilijnych we Fromborku
w restauracji „Pod Wzgórzem”, zorganizowanym
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkich Państwa Radnych, którzy z różnych przyczyn
nie mogli skorzystać z zaproszenia odsyłam na
stronę www.tvbraniewo24.pl.
I tak wkroczyliśmy w atmosferę świąteczną związaną z tradycją
spotkań opłatkowych, jasełek i kiermaszy świątecznych organizowanych w różnych środowiskach i instytucjach – i tak 11
grudnia wzięłam udział w spotkaniu opłatkowym żeglarskim,
15 grudnia w Jasełkach w naszym Przedszkolu „Gwiazdkowe
Wzgórze”, 16 grudnia – w uroczystej Wigilii w Powiatowym
Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”. 17 grudnia w Wigilii na
Rynku Miejskim, gdzie z Panem Przewodniczącym Rady złożyliśmy życzenia świąteczne mieszkańcom.
18 grudnia w Narusie w Stadninie Koni w Wigilii zorganizowanej
przez miłośników Country, 19 grudnia w spotkaniu wigilijnym
w Sołeckim Centrum Kultury w Jędrychowie, zaś 21 grudnia
w Jasełkach i kiermaszu w Zespole Szkół.
28 grudnia uczestniczyłam w obradach Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Braniewskiego w Braniewie z racji pełnienia funkcji Wiceprezesa
Zarządu oraz w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której jestem członkiem.
Czas świąteczny powoduje i sprawia, że mamy więcej życzliwości dla innych, więcej wyrozumiałości... Może nie na wszystkich
ludzi wpływa magia Świąt, cóż bywają wyjątki od reguły...

lat. Ma on za zadanie przybliżyć naszym mieszkańcom pracę
Rady Miejskiej i działań podejmowanych i realizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki samorządowe. Oczekujemy od Państwa uwag i wskazówek co do kolejnych edycji tego
biuletynu.
Szanowni Państwo!
Otrzymałam bardzo dużo gratulacji w związku z wyborem na
trzecią kadencję od zaprzyjaźnionych, współpracujących ze nami
osób i instytucji: posłów, senatorów, ministrów, wojewody,
marszałka, konsulatów, prezydentów i burmistrzów, miast partnerskich i kopernikowskich, nie sposób wymienić wszystkich
– wszystkim serdecznie dziękuję... Ale myślę, że warto by przytoczyć list gratulacyjny Biskupa Jacka Jezierskiego – Prepozyta
Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku:
Szanowna Pani!
W związku z wyborem Pani, na stanowisko Burmistrza
miasta i gminy Frombork, na kolejną już kadencję, składam
gratulacje w imieniu Warmińskiej Kapituły Katedralnej.
Życzę, aby nowy okres kierowania miastem i gminą był
pomyślny i służył ich rozwojowi.
Życzę też dobrej współpracy ze wszystkimi instytucjami,
organizacjami i osobami.
Kieruje Pani jednym z piękniejszych i znanych miast
w Rzeczypospolitej.
Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
				
/–/ Jacek Jezierski

Panie i Panowie Radni!
Wspominałam o wyróżnieniach i nagrodach, jakie otrzymujemy
– najnowsze wyróżnienie to otrzymanie z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej tytułem: Dobra praktyka aktywnych form
pomocy. Edycja 2010 r. za inicjatywność, pomysłowość oraz
dobrą współpracę pomiędzy instytucjami pomocy społecznej,
publicznymi służbami zatrudnienia i lokalnymi przedsiębiorcami w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Realizowane
przedsięwzięcie z zakresu aktywnych form pomocy są wyrazem
solidarności społecznej oraz aktywnej polityki prowadzonej wobec słabszych i potrzebujących wsparcia.
A za tym poszła nagroda finansowa dla zespołu realizującego
projekty, za które otrzymaliśmy wyróżnienie w wysokości 8500
złotych brutto. Przypomnę: że są to projekty realizowane przez
MGOPS i Urząd Miasta i Gminy, na które pozyskaliśmy ok. 200
tysięcy złotych.
Dzisiaj otrzymujecie Państwo Radni kolejny Biuletyn Wiadomości z Urzędu. Taki Biuletyn wydajemy, z krótką przerwą, od ośmiu

Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Rozpoczęła się nowa kadencja 2010–2014. A z nią nowe nadzieje, nowe pomysły, nowe projekty... Na dzisiejszej sesji Państwo
Radni podejmą uchwałę budżetową, która część z tych nowych
nadziei spełni. Pozostaję z nadzieją, że ku pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Frombork. Każdy z Państwa Radnych
bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za realizację zadań
budżetowych, ale największe brzemię spoczywa na jednoosobowym zarządzie – Burmistrzu Miasta i Gminy Frombork i jego
pracownikach.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 grudnia 2010 r.

MODERNIZACJA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W 2009 roku Urząd Marszałkowski w Olsztynie rozpoczął przyjmowanie wniosków partnerskich do realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007–2013 w ramach Osi Turystyka 2, Działania 2.2 – Promocja województwa i jego oferty turystycznej pt. „Modernizacja
i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Całkowity koszt projektu wynosi 3 819 535,00 zł przy poziomie dofinansowania środkami publicznymi wynoszącymi 85%. Liderem
projektu został Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego. Wkład własny gminy wyniesie 19 520, 00 zł.

W kwietniu 2009 Urząd Miasta i Gminy Frombork zgłosił chęć
wzięcia udziału w realizacji ww. projektu. Bez wątpienia rozwój
turystyki i centrum informacji jest jednym z najważniejszych
priorytetów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata
2008–2015.
Przyszłe Centrum Informacji Turystycznej powstanie w budynku
Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku (działka nr 35/1 obręb 7
Frombork) przy drodze wojewódzkiej 505 w pobliżu Wzgórza Katedralnego.
Na prośbę lidera zostały przeprowadzone szczegółowe pomiary
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pomieszczeń. Wynikiem tego było powstanie Projektu Budowy,
a następnie odpowiednich kosztorysów i przedmiarów robót.
W grudniu 2009 ubiegł termin składania wniosków i projekt
wkroczył w fazę weryfikacji, w której Lider rozpoczął sprawdzanie złożonych wniosków. Oprócz UMiG Frombork chęć udziały
w projekcie zgłosiło jeszcze 23 innych partnerów.
Następnie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pod
numerem WND-RPWM.02.02-28-028/09. W dniu 21.05.2010 r.
do Departamentu Turystyki wpłynęło pismo z informacją, iż wniosek został oceniony merytorycznie, a Członkowie Komisji Oceny
Projektów przyznali 66,50 punktów, co stanowi 83,13% maksymalnej ilości punktów. Projekt został przekazany pod obrady
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 27 lipca 2010

r. została podjęta uchwała o numerze 36/702/10/III
w sprawie dofinansowania ww. projektu.
14 września 2010 r., na spotkaniu grupy roboczej,
rozpoczęto prace nad realizacją projektu. Podjęto
szczegółowy plan najbliższych działań. W skład grupy roboczej z UMiG Frombork weszli: Przedstawiciel: Damian Krasiński, Zast. Przedstawiciela: Alina Możeluk.
Dalsze zadania do realizacji w 2011 roku: rozpoczęcie prac
budowlanych, umeblowanie i wyposażenie przygotowanych
pomieszczeń w sprzęt komputerowy, oznakowanie CIT tablicą
pamiątkową podświetlaną, zamieszczenie gabloty zewnętrznej,
w II kwartale 2012 przygotowanie oprogramowania do samodzielnego zwiedzania mGuide.

KRYSTYNA LEWAŃSKA ZOSTAŁA ZAPRZYSIĘŻONA
NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
14 grudnia podczas II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku, Krystyna Lewańska wybrana 5 grudnia 2010 r. w wyborach
samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, złożyła uroczyste ślubowanie w obecności radnych oraz licznych gości, wypowiadając słowa: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta
i Gminy Frombork, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy”.
Burmistrz podziękowała mieszkańcom za zaufanie, życzliwość
i wsparcie w trakcie kampanii wyborczej. Dodała, że nie za-

wiedzie zaufania wyborców, zawsze mając na uwadze przede
wszystkim dobro mieszkańców oraz rozwój miasta i gminy.
Zwróciła się także z apelem o współpracę do radnych, sołtysów
i wszystkich mieszkańców miasta i gminy.
Krystyna Lewańska otrzymała zaświadczenie o wyborze, które
wręczył jej zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku, a po złożeniu ślubowania przyjęła insygnium władzy samorządowej. Podczas sesji wybrani również
zostali przewodniczący oraz ich zastępcy stałych komisji Rady
Miejskiej.

IV KONKURS REGIONALNYCH POTRAW WIGILIJNYCH
IV Konkurs Regionalnych Potraw Wigilijnych odbył się w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku 10 grudnia. Czwarta
edycja konkursu została przeprowadzona w trzech kategoriach:
1. Potrawy, 2. Wypieki (ciasta), 3. Nalewki świąteczne. Każdy
z uczestników miał prawo przygotować i zgłosić do konkursu dowolną liczbę potraw wigilijnych sporządzonych wedle własnego
przepisu. Tym razem prawie 20 uczestników przygotowało 52
pozycje kulinarne (26 potraw, 8 ciast i 18 nalewek). Do konkursu zgłosili się: Janina Bachanowicz, Danuta Wasiak, Zofia
Szymańska, Jadwiga Koszela, Jadwiga Obłąk, Małgorzata Łukasik, Hanna Turuta, Justyna Raczyńska, Zofia Murawska, Kamila
Grządziejewska, Grażyna Tracz, Danuta Grabowska-Gitlin, Piotr
Gitlin, Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”, Uniwersy-
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Ciasta:
1. Janina Bachanowicz (pijak)
2. Kamila Grządziejewska (makowiec Anny Schilling) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (ślimaczki makowe)
3. Świetlica Jędrychowo (pierniczki wigilijne)

tet Trzeciego Wieku, zespół „Warmianki”, Koło
Gospodyń Wiejskich Wielkie Wierzno, świetlica
Jędrychowo.
Jury powołane przez Henryka Horbacza, dyrektora
MGOK oceniało smak oraz walory estetyczne przygotowanych potraw i nalewek pracowało w składzie:
Bożena Szczepanik, Lilianna i Stanisław Mudryk, Bogdan Jussis,
Krzysztof Hołubowski, Adam Bąk i Dariusz Bocian.
W poszczególnych kategoriach przyznano następujące lokaty:

Nalewki:
1. Grażyna Tracz (śliwowica i aronia)
2. Danuta Grabowska-Gitlin oraz Piotr Gitlin (likier z płatków róży
oraz aroniówka)
3. Jadwiga Obłąk (kijafa)
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku (wiśniówka) oraz Danuta Grabowska-Gitlin i Piotr Gitlin (nalewka z orzecha włoskiego)

Potrawy:
1. Janina Bachanowicz (ryba w galarecie),
2. Justyna Raczyńska (sałatka z brokułów),
3. Danuta Wasiak (rolada rybno-borowikowa),
4. Hanna Turuta (fantazja śledziowa),
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku (muszle nadziewane) oraz Justyna Raczyńska (sałatka gwiazdkowa)

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, zaś osoby
wyróżnione przez jury prócz ozdobnych dyplomów także atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku. Relacja w internecie na stronie www.tvbraniewo24.pl.

POWITANIE NOWEGO ROKU NA RYNKU FROMBORSKIM

Sylwester na rynku miejskim to świetny pomysł dla osób,
którym nie straszny mróz i przygoda. Licznie przybyłych na
fromborski rynek mieszkańców naszego miasta przywitało
w sylwestrową noc początek 2011 roku. Tegoroczna zabawa sylwestrowa rozpoczęła się na Rynku we Fromborku już
o godz. 22 przy dźwiękach muzyki mechanicznej. W międzyczasie były organizowane różne konkursy z ciekawymi nagrodami. Płonęło również ognisko, przy którym można było upiec
kiełbaski oraz były serwowane zupy – barszcz biały, czerwony
i herbata. Tuż przed północą krótkie życzenia przybyłym zło-
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żyła Burmistrz Krystyna Lewańska: „Życzę wam,
aby ta noc rozpoczęła udany rok, który będzie dobry dla wszystkich pod każdym względem, ale i dla
naszego miasta. Wszystkiego dobrego!” Do życzeń dołączyli
się przedstawiciele Rady Miejskiej: Przewodniczący Krzysztof
Hołubowski oraz radny Adam Bąk. O północy nie zabrakło także tradycyjnego efektownego pokazu sztucznych ogni. Organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Jolanta Kosicka

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WE FROMBORKU
Tegoroczny XIX Finał odbył się w niedzielę 9 stycznia 2011 r.
i poświęcony był dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
We Fromborku podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową kwotę – aż 9412,20 złotych!
Ponad 1300 zł więcej jak w roku ubiegłym. I w tym roku nie
zabrakło ludzkiej dobroci i serca.

loterię fantową, a także kawiarenkę z pysznymi ciastami i ciepłymi napojami. Uczniowie Zespołu Szkół urządzili kiermasz maskotek „Pluszaczek za grosik”, a SP Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej wystawił ozdoby ręcznie wykonane
przez pacjentów. Licytowano także bilety na podnoszenie wysięgnikiem straży pożarnej, przejażdżki samochodem pożarniczym
i policyjnym, co było niemałą atrakcją i przeżyciem zwłaszcza

Lokalny finał WOŚP odbył się w Restauracji „Pod Wzgórzem”,
prowadzony przez Krystynę Sieniawską. Oficjalnego rozpoczęcia
Finału dokonała Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska. Dzieło Orkiestry wspierano nie tylko wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, prowadzących zbiórkę na terenie
miasta i gminy Frombork. Można było także wziąć udział w licznych aukcjach różnych przedmiotów ofiarowanych WOŚP przez
mieszkańców do licytacji. W restauracji prowadzono jednocześnie kilka akcji pomagających w zbiórce pieniędzy. Dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” zorganizowały

dla najmłodszych. Było też stanowisko pomiaru ciśnienia oraz
poziomu cukru we krwi prowadzone przez miejscowy szpital.
Wszystkie pieniądze zebrane w tych akcjach przeznaczone były
na WOŚP.
O godz. 13 w ramach Wielkiej Orkiestry odbył się Fromborski
Bieg „Policz się z cukrzycą” zorganizowany przez Formację
Zdrowych Serc. Ponad dwieście osób pobiegło, aby pokazać
swą solidarność z chorymi. Styl biegu był dowolny: można
było biec, czy maszerować. Uczestnicy pokonali dwukilometrową trasę wiodącą ulicami Fromborka. Już piąty rok z rzędu
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bieg główny startuje w stolicy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, we Fromborku wystartował po raz
trzeci. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale,

wiadomość pozwoli cukrzykom dawkować odpowiednią ilość
insuliny po ich spożyciu.
Zespół HRC w składzie: Dariusz Sieniawski (vocal, gitara) i Ma-

zostały rozlosowane również koszulki z warszawskiego biegu
oraz inne nagrody rzeczowe. Po biegu na uczestników czekała gorąca grochówka, którą ufundowała Formacja Zdrowych
Serc, a ugotowała mieszkanka Fromborka Elżbieta Agrejcowicz – członek OSP.

rek Kaczmarzewski (organy) zapewnił gratis oprawę wokalnomuzyczną przez cały czas trwania Finału. Wystąpili również:
Krzysztof Piotrowski z wraz z sekcją muzyczną MGOK, a także
zespół „Warmianki”. Tu także zaprezentowały się z występami
dzieci przedszkolne i młodzież z Zespołu Szkół.

Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” to nietypowe zawody.
Uczestnicy nie rywalizują ze sobą o miejsca, nie są mierzone im czasy przez sędziów, a przedsięwzięcie ma charakter
happeningu. Celem biegu oraz całej akcji jest nakłonienie
producentów żywności do zamieszczania informacji dla diabetyków na opakowaniach produktów żywnościowych. Taka

Organizatorzy: SZTAB NR 78, Zespół Szkół, Zespół Szkół, Powiatowy Dom Dziecka, Stadnina Koni Narusa, Straż Pożarna, SP SP
ZOZ, Policja, Formacja Zdrowych Serc, Urząd Miasta i Gminy,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Jolanta Kosicka

Harmonogram imprez organizowanych na terenie Fromborku
w I kwartale 2011 r.

Styczeń

• 9 stycznia – XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• 24 stycznia – 4 lutego – Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży

Luty

• 19 lutego – IV Wiktorie Fromborskie; 538 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
• 26 lutego – Zimowy Marszobieg Terenowy (Nordic Walking)

Marzec

• 5 marca – Dzień Kobiet oraz Ogólnopolski Casting kandydatów na postaci Anny Schilling oraz Mikołaja Kopernika
• 12 marca – II Warmińsko-Mazurski Zjazd Krystyn i Bożen
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
8

