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WYDANIE MAJOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
II FROMBORSKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY
„POD WZGÓRZEM”

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.

„Koncert Piosenki Pięknej” – pod takim
hasłem odbył się II Fromborski Wieczór Artystyczny, zorganizowany 3 maja w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku.
Tym razem przed publicznością wystąpili – Tamara (wokal) i Michał (gitara, instrumenty perkusyjne) Janiccy – małżeństwo
z Fromborka – z repertuarem utworów polskich i zagranicznych oraz własnego autorstwa. Były to utwory nowoczesne, ale także
muzyczne wspomnienia jak „Yesterday” zespołu The Beatles, czy „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Państwo Janiccy zachęceni brawami wykonali jeszcze dwa bisy. Koncert zakończyli swoją własną kompozycją. Mamy
nadzieję, że fromborskie wieczory artystyczne w miłej scenerii restauracji „Pod Wzgórzem” na
stałe wpiszą się w harmonogram imprez.

Czerwiec

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

• 4–5 czerwca – Warmińskie spotkania z historią – Wojna zakonu z Litwą – oblężenie
Ritterswerde 1385 Impreza Powiatu Braniewskiego, Stowarzyszenia „Dom Warmiński”, Fundacji na Rzecz Warmii i Mazur
• 11–12 czerwca – VI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy – Impreza Stowarzyszenia „Dom
Warmiński”
• 18 czerwca – Wigilia Nocy Świętojańskiej (Piknik Świętojański)
• 24 czerwca – Noc Świętojańska
• 25 czerwca – V Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej, Festyn Miejscowości Tematycznych
oraz „Powitanie lata”
• 25 czerwca – V Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej oraz „Powitanie lata”
• 26 czerwca – 28 sierpnia – 44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

Lipiec

• 2–3 lipca – III Spotkanie Country
• 15–17 lipca – Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków Krynica
Morska–Frombork–Bałtijsk
• 23 lipca – V Festyn Osiedlowy Wspólnot Mieszkaniowych

Sierpień

CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001–2009

• 5–7 sierpnia – IX DNI FROMBORKA
• 07 sierpnia – VI Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
• 15 sierpnia – Festyn odpustowy z okazji Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny
• 28 sierpnia – „Pożegnanie lata” Wybory Małej Miss, Małego Mistera, Miss Babć Lata 2011

UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 28 kwietnia 2011 r.
Uchwała Nr VI/43/11

Uchwała Nr VI/48/11

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

zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Programu Aktywności
Lokalnej na lata 2009–2013

Uchwała Nr VI/44/11

Opis planowanych działań na rok 2011 w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Frombork
1) Cele:
		 cel główny: zaktywizowanie, integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18–64 lat,
		 cel szczegółowy:
a) nabycie umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy poprzez instrumenty aktywizacji społecznej
i zawodowej- doradztwo zawodowe, tworzenie Indywidualnych Planów Działania,
b) przeciwdziałanie wyuczonej bezradności poprzez objęcie
wsparciem psychologicznym,
c) podniesienie poziomu upowszechniania instrumentów
aktywnej integracji i świadczenie pracy socjalnej przez
pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach środków EFS.
2) Uczestnicy programu.
		 Programem Aktywności Lokalnej zostanie objętych 8 osób
(liczba wg alokacji przyznanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na 2011 r.). Są to osoby w wieku aktywności
zawodowej od 18 do 64 lat, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, mieszkańcy wsi Biedkowo.
		 Wyboru danej wsi dokonano na podstawie obserwacji pracowników socjalnych w porozumieniu z miejscowym sołtysem. Mieszkańcy wsi objęci programem PAL charakteryzują
się małą aktywnością społeczną, brakiem wiary we własne
możliwości, niską motywacją do zmiany stylu życia, niską
świadomością potrzeby dokształcania się i niechęcią do
podnoszenia kwalifikacji.
3) Opis planowanych działań.
W ramach aktywizacji zawodowej zaplanowano:
· 8 osób zostanie skierowanych do Klubu Integracji Społecznej, gdzie podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz kontrakt socjalny,
· warsztaty podnoszące świadomość i kompetencje wychowawcze,
· zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym,
· warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i wizażu,
· zajęcia z obsługi komputera,
· warsztaty motywująco-aktywizujące dla rodzin uczestników projektu,
W ramach aktywizacji społecznej zaplanowano:
· wyjazd turystyczno-edukacyjny (wizyta studyjna) do spółdzielni socjalnej, gdzie odbędą się wykłady na temat funkcjonowania spółdzielni oraz zajęcia tematyczne.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała Nr VI/45/11
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Frombork

Regulamin dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na
terenie Miasta i Gminy Frombork. Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne wykonuje swoją działalność w oparciu o obowiązujące zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług.
Regulamin, obok umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług.
Uchwała Nr VI/46/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Fromborka w obszarze obrębu 6 Frombork,
część działki nr 33/2 oraz działki nr 32/26

Niniejszą uchwałę podjęto w celu określenia zmiany sposobu zagospodarowania terenu, obecnego parku miejskiego położonego
w mieście Frombork przy ul. Dworcowej w związku z planowaną
realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
amfiteatru i sanitarno-socjalnego wraz z kawiarenką internetową oraz z infrastrukturą techniczną związaną z budową i funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowana
inwestycja jest częścią przedsięwzięcia w ramach współpracy
polsko–litewsko–rosyjskiej.
Uchwała Nr VI/47/11
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Fromborka w rejonie obejmującym
działki gruntu o numerach 33/2 i 32/26 (obręb 6 Frombork)

Niniejszą uchwałę podjęto w celu określenia zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, obecnego parku miejskiego położonego w mieście Frombork przy ul. Dworcowej. W związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie amfiteatru i budynku sanitarno – socjalnego wraz z kawiarenką internetową oraz z infrastrukturą techniczną związaną
z budową i funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia
teren ten należy pozostawić nadal w formie parku, gdzie można
zrealizować w całości inwestycję celu publicznego. Planowana
inwestycja jest częścią przedsięwzięcia w ramach współpracy
polsko–litewsko–rosyjskiej.

Uchwała Nr VI/49/11
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta i gminy Frombork

Konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy Frombork przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawą,
2) w innych ważnych dla miasta i gminy Frombork sprawach.
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Obligatoryjnie przeprowadza się konsultacje przy opracowywaniu:
1) Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Frombork,
2) Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork,
3) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
dany rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na zasadach
określonych niniejszą uchwałą, o ile nie zostały one zastrzeżone
do kompetencji Rady Miejskiej we Fromborku.
Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Frombork o poddanej konsultacji sprawie.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
gminy.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
ilość uczestniczących w nich mieszkańców miasta
i gminy Frombork, przedstawicieli grup społecznozawodowych lub organizacji pozarządowych.
Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1) Rady Miejskiej we Fromborku,
2) Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,
3) mieszkańców miasta i gminy Frombork w liczbie co najmniej
50 osób spełniających warunki określone w § 4 ust. 1 niniejszych zasad.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 31 marca 2011 do 28 kwietnia 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

1. Ofertę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Koło we Fromborku na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Została przyznana kwota 2000 złotych.
2. Ofertę Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Została przyznana kwota
3196 złotych.
Komisja uznała, że 4 oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu. W oparciu o Regulamin Konkursu poleciłam uzupełnienie 3 ofert w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
1 oferta złożona po terminie na podstawie Regulaminu Konkursu
nie podlega uzupełnieniu.
W związku z zaistniałą sytuacjąw dniu 13 kwietnia br. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku zorganizowaliśmy szkolenie dla organizacji pozarządowych. Tematem szkolenia
było wypełnianie nowych formularzy ofertowych wprowadzonych
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia
2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Szkolenie poprowadziła
Pani Beata Jarosz z Centrum Organizacji Pozarządowych w Braniewie. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele jedynie trzech organizacji: Klubu Sportowego Number One Zalew Frombork, Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło we Fromborku oraz
Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem”. Omówiono sposób wypełniania nowych
druków ofert, jakość zawartych informacji we wniosku oraz najczęściej popełniane błędy przy ich wypełnianiu.
W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty remontowobudowlane w lokalu przeznaczonym na Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku zgłosiło się 7 oferentów. Ceny zaproponowane za wykonanie przedmiotu zamówienia mieściły się
w przedziale: 38 445,46 a 52 150,97 złotych brutto. Spośród 7
ofert jedna nie spełniła założeń Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Komisja Przetargowa 30 marca br.wybrała ofertę
nr 2. Wykonawcą została firma P.P.H.U. „BUDIM” Tadeusz Wirgowski przy ulicy Wileńskiej w Braniewie. Po podpisaniu umowy
12 kwietnia 2011 roku wykonawca rozpoczął prace remontowe.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec maja
br. Lider projektu – Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przewiduje w III kwartale br. umeblowanie
i wyposażenie przygotowanych pomieszczeń w sprzęt komputerowy oraz oznakowanie CIT tablicą podświetlaną.

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 31 marca do 28 kwietnia 2011 roku.W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 9 zarządzeń:
1. nr 18/11 z 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2010 rok,
2. nr 19/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Społecznej
Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania,
3. nr 20/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011–2016,
4. nr 21/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na
2011 r.,
5. nr 22/11 z 31 marca 2011 r. w sprawie sposobu i form przeprowadzania monitoringu satysfakcji klienta,
6. nr 23/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu
z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2010 rok,
7. nr 24/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2010 rok,
8. nr 25/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2010 rok,
9. nr 26/11 z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia bilansu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2010 rok.
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację
zadania pod nazwą„Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu”. Zadanie obejmuje wymianę
trybun na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Cena najwyższej oferty
wyniosła 249 690 zł, zaś najniższej – 169 740 zł. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BO-BUD Ida Kruszyńska przy ulicy Sadowej we Fromborku. Z wykonawcą została podpisana umowa i przystąpił on do
realizacji zadania. Termin zakończenia prac określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyznaczony został na 31
maja 2011 roku.
W dniu 4 kwietnia 2011 roku Komisja Konkursowa powołana
zarządzeniem burmistrza nr 17/11 z 25 marca br. dokonała otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert
na wsparcie lub powierzenie zadań Gminy Frombork na 2011
rok. Wpłynęło 6 ofert, w tym 1 po terminie. Komisja Konkursowa
zaopiniowałapozytywnie 2 oferty:
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W dniach 06–18 kwietnia br. przeprowadzone
zostały czynności kontrolne w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku przez przedstawiciela
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Elblągu. Kontrola dotyczyła naliczania składek ZUS
oraz terminowego ich przekazywania i obejmowała
lata 2008–2010.
7 kwietnia br. w Olsztynie w Urzędzie Marszałkowskim razem
z Panią Ewą Rymarską – Skarbnikiem Gminy podpisałyśmy umowę
o udzieleniu dotacji przez Zarząd Województwa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Frombork. Przypomnę, że ta OSP
znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Jak
ważne jest doposażenie jednostek ochotniczych w sprzęt niech
świadczą ostatnie zdarzenia, takie jak pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym w Baranówce ze skutkiem śmiertelnym,
pożary trzcinowisk pod Fromborkiem 22 i 25 kwietnia oraz wypadek drogowy pod Krzyżewem 22 kwietnia br. We wszystkich tych
zdarzeniach udział brali druhowie z naszych jednostek. W przededniu Święta strażackiego przypadającego 4 maja, w Dniu patrona
strażaków św. Floriana dziękuję Wam Druhowie za Waszą trudną,
odpowiedzialną i niebezpieczną służbę.
Są też inni bohaterowie tych zdarzeń, zwyczajni ludzie,
tacy jak Pani Danuta Boniecka z Baranówki, której czujności
zawdzięczamy, że pożar został zauważony na tyle wcześnie, że
nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Jesteśmy
Pani wdzięczni.
Na zaproszenie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Braniewie 12 kwietnia wzięłam udział w Zebraniu SprawozdawczoWyborczym. Koło to skupia mieszkańców z powiatu braniewskiego, również sporą grupę naszych z terenu miasta i gminy.
Zaś 15 kwietnia w świetlicy w Wielkim Wierznie brałam udział

w pracach jury czwartego już Konkursu Potraw, Pisanek i Palm
Wielkanocnych przygotowanegoi prowadzonego przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku.
Z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymaliśmy dużą ilość pięknych kartek z miłymi życzeniami. Wśród nich Kartkę od Honorowego Obywatela Fromborka druha Antoniego Toporowskiego,
której treść przytoczę. Bo choć to pora poświąteczna to życzenia
aktualne. „Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę Szanownej
Pani Burmistrz wraz z całym gronem Pracowników Urzędu i Radą
Miejską złożyć najlepsze życzenia świątecznych doznań a także
wiosennej słonecznej pogody ducha, by trud Waszego rządzenia
przynosił sukcesy miastu i dostatek jego mieszkańcom. Alleluja!
I jeszcze wiersz ku roztropnej uwadze:
		
„Późna refleksja”
To rzecz oczywista naturalnie,
		
Że nie uda się zatrzymać zegara,
			
Biologicznego wyznacznika czasu,
				
W którym przyszło nam trwać.
Wszystko przemija zbyt szybko
		
A zdarzenia bledną w pamięci
			
Pokryte teraźniejszością
				
Przemijającą jak błysk pioruna,
Który oślepia swym światłem
		
Lecz tylko na krótko
			
By zdecydowanie utrwalić przeszłość
				
Mocno zakrzepłą w nas.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 28 kwietnia 2011

NARUSA W STYLU COUNTRY
I miejsce – drużyna „Zbieranina” (Józef Poznański, Marek Dziewanowski, Kamila Grządziejewska),
II miejsce – zespół „Narusa” (Artur Kokot, Łukasz Wojtusiszyn,
Mateusz Chomacki),
III miejsce – Sołectwo Biedkowo (Krzysztof Chorun, Arkadiusz
Gąsiorek, Zenon Doliński).

1 maja w Stadninie Koni Narusa odbyła się inauguracja sezonu letniego w stylu country. Dobrą zabawę uświetniały: pokazy taneczne w wykonaniu zespołu Country Dance Club Elbląg z
nauką tańca country oraz wspaniały występ duetu rodzeństwa
Agaty i Gustawa Bzinkowskich.

Odbył się także turniej sołectw i zakładów pracy w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Organizatorem zawodów
strzeleckich były: MGOK oraz Liga Obrony Kraju w Pieniężnie.
Do rywalizacji w zawodach strzeleckich stanęło czternaście
3-osobowych drużyn. Kolejność tej rywalizacji przedstawia się
następująco:

Pozostałe lokaty zajęły (w kolejności): „Rodzina Obłąk – Narusa”, „Rodzina Country”, Sołectwo Bogdany, Sołectwo Nowe
Sadłuki, drużyna „Frombork”, Urząd Miasta i Gminy, drużyna
„Niezależni”, MGOK, drużyna “Elbląg”, zespół SLD oraz Sołectwo
Baranówka.
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Dodatkowymi atrakcjami była liczne konkursy
m.in. rzut kapeluszem kowbojskim w dal, w którym zwyciężyła ekipa Country.
Uczestników imprezy rozgrzewało ognisko
oraz przygotowane przez organizatora: zupa dyrektora (krupnik z pieczarkami), kiełbaski z ogniska oraz
gorąca kawa i herbata. Najmłodszych uczestników imprezy

Zwycięzcy otrzymali puchary, a także nagrody rzeczowe
ufundowane przez dyrektora fromborskiego MGOK.

fascynowały przejażdżki kucykami i bryczką. Pomimo niesprzyjającej aury zabawa trwała do późnego popołudnia.
Organizatorem majówki był fromborski Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury. Imprezę prowadził dyrektor MGOK Henryk Horbacz, którego wspierał Dariusz Bocian.
Jolanta Kosicka
fot. Jolanta Kosicka

RUCH POPARCIA PALIKOTA
WYGRYWA PRAWYBORY PARLAMENTARNE
W trakcie imprezy nie obowiązywała cisza wyborcza, dzięki
czemu partie biorące udział mogły zaprezentować się przed zgromadzonymi. UPR przeprowadził nawet happening, który zobrazował likwidacje podatków. Janusz Palikot wręczał uczestnikom
swoją książkę z autografem.

Wponiedziałek 2 maja 2011 r. na rynku we Fromborku odbyły się „Prawybory Parlamentarne”. Ten swoisty przedwyborczy
sondaż połączono w tym roku z obchodami Dnia Flagi RP. Prawyborcza zabawa rozpoczęła się o 12.00, a ogłoszenie wyników
nastąpiło o godz. 15.30. To już czwarta edycja prawyborów we
Fromborku. Ich celem jest zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w wyborach. Są one także okazją do zapoznania się z programami wyborczymi czy przedstawicielami partii. W prawyborach
wzięły udział partie: Ruch Poparcia Palikota z liderem Januszem
Palikotem na czele, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość, Unia Polityki Realnej i Polskie Stronnictwo Ludowe.
W prawyborach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Fromborka. Najliczniejsza grupą, która pojawiła się na fromborskim
rynku wspierała Ruch Poparcia Palikota. Przyjechali sympatycy
tej partii z Braniewa, Elbląga i Gdańska.

Atrakcją dla wyborców były pieczone kiełbaski, kaszanka i kiszka ziemniaczana z grilla oraz zupa pieczarkowa ugotowana przez
samego Mikołaja Kopernika.
O godz. 14 w restauracji „Pod Wzgórzem” odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli partii, biorących udział
w prawyborach i udziałem burmistrz Krystyny Lewańskiej.
Wyniki Prawyborów Parlamentarnych we Fromborku:
1. Ruch Poparcia Palikota – 51,8 %
2. Polskie Stronnictwo Ludowe – 28,9 %
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3. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7,1%
4. Unia Polityki Realnej – 3,1%
5. Platforma Obywatelska – 3,1%
6. Prawo i Sprawiedliwość – 3,4%
7. Polska Jest Najważniejsza – 0,9%
8. Stronnictwo Demokratyczne – 0,6%
9. Liga Polskich Rodzin – 0,3%

10. Porozumienie Polaków – 0,3%
11. Samoobrona RP – 0,3%
12. Polska Partia Socjalistyczna – 0,3%
13. Polska Partia Pracy – 0%
14. Partia Kobiet – 0%
Organizatorem Prawyborów Parlamentarnych był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury we Fromborku.
fot. Jolanta Kosicka

ZŁOTY JUBILEUSZ KS. PRAŁATA TADEUSZA GRANICZKI
Ks. prałat Tadeusz Graniczka – proboszcz naszej fromborskiej parafii katedralnej, obchodził 50-lecie święceń kapłańskich i 30-lecie probostwa we Fromborku. 8 maja odbyła się
uroczysta msza święta z udziałem Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, Starosty Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego, władz miasta Fromborka
na czele z burmistrz Krystyną Lewańską i przewodniczącym
Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim, policji, straży
pożarnych, instytucji, przedstawicieli Warmińskiej Kapituły
Katedralnej na czele z prepozytem ks. biskupem dr Jackiem
Jezierskim, duchownych i mieszkańców miasta i gminy Frombork, a nawet powiatu braniewskiego. Dostojny Jubilat został
odznaczony przez Marszałka Jacka Protasa honorową odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Graniczki, nie tylko jako wybitnego duchownego, ale i dobrego
gospodarza.

Czcigodny Jubilat otrzymał mnóstwo serdecznych życzeń
i kwiatów od licznie przybyłych na tę uroczystość osób.

Wprost nie sposób wymienić długiej listy zasług księdza prałata w ratowaniu i przywracaniu do świetności najwyższej klasy
pomników historii zgromadzonych na Wzgórzu Katedralnym. To
ogromny wkład pracy na rzecz odnowy fromborskiej bazyliki archikatedralnej, czego widocznym efektem sąm.in. odrestaurowane
zabytkowe ołtarze, witraże oraz wiele dzieł sztuki sakralnej, znajdującej się w katedrze.
W swoich wystąpieniach zarówno Marszałek, Starosta i Burmistrz podkreślali wybitne zasługi księdza kanonika Tadeusza

Życzymy Dostojnemu Jubilatowi długich lat w dobrym zdrowiu oraz pomyślności w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej na rzecz miasta i gminy Frombork.
Jolanta Kosicka
fot. Bogusław Zych
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WŁADZE FROMBORKA Z WIZYTĄ W KAZIMIERZU DOLNYM
Celem wizyty w Kazimierzu było zacieśnienia
współpracy, której efektem ma być podpisanie listu intencyjnego, a w przyszłości być może podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy naszymi miastami. W trakcie rozmów poruszono tematy współpracy szczególnie w dziedzinach: wymiany
młodzieży i reprezentacji sportowców (piłka nożna, siatkówka), współpracy kulturalnej i artystycznej (plenery malarskie),
współpracy w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki i aktywi-

Na zaproszenie Burmistrza Kazimierza Dolnego Grzegorza
Dunia w dniach 12–14 maja br. przebywała z wizytą w tym mie-

ście delegacja władz Fromborka w składzie: Burmistrz Krystyna
Lewańska, Zastępca Burmistrza Zbigniew Kędziora i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Hołubowski.
Wizyta miała charakter roboczy, była kontynuacją rozpoczętej już wcześniej mniej oficjalnej współpracy między naszymi miastami. W tym momencie należy przypomnieć, że
Zastępca Burmistrza Kazimierza Dolnego Maciej Żurawiecki
brał udział w inaugurującym posiedzeniu Komitetu Honorowego Obchodów 700-lecia Fromborka, a także uczestniczył
przed rokiem w oficjalnym otwarciu Studni Rybackiej we
Fromborku.

zacji wzajemnych kontaktów jednostek OSP. Wskazaliśmy też
na możliwość współpracy pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim
w Kazimierzu a Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Zbigniew Kędziora
fot. Krzysztof Hołubowski

REMONT ULICY KRZYWEJ WE FROMBORKU
Informujemy, że w dniach od 17 maja do 30 czerwca 2011
roku prowadzony będzie remont ulicy Krzywej we Fromborku.
W związku z powyższym bardzo prosimy mieszkańców ul. Krzywej i Młynarskiej o zabranie wszelkich rzeczy i przedmiotów
znajdujących się w pasie drogowym w celu umożliwienia pra-

widłowego wykonania przedmiotowej inwestycji. Jak również
ograniczenie do niezbędnego minimum parkowania pojazdów na
poboczach i chodnikach.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy mieszkańców
ul. Krzywej i Młynarskiej.

ZAKOŃCZENIE ETAPU PIERWSZEGO PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO
Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu”. Wykonawcą była firma P.U.H. BO-BUD Ida Kruszyńska z Fromborka.
Wartość zadania wyniosła 169 740 zł brutto. Inwestycja zosta-

ła zakończona w wyznaczonym terminie. Na realizację zadania
pozyskano dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obsza-
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rów Wiejskich na lata 2007–2013 ramach działania 4.1/413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007–2013

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

GŁOSUJ NA PLAC ZABAW WE FROMBORKU
W RAMACH KONKURSU „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”
Frombork to jedno z wielu małych miasteczek o wielkiej historii i unikalnej zabytkowej architekturze nazywane „Klejnotem
Warmii” lub „Perłą Północy”. Od lat wykorzystuje swoje walory
turystyczne, krajobrazowe, a także czyni starania o wykorzystanie wód Zalewu Wiślanego. O atrakcyjności Fromborka decyduje Wzgórze Katedralne – kojarzone z osobą Mikołaja Kopernika
bogatą ofertą ekspozycyjną Muzeum Mikołaja Kopernika i wspaniałą unikalną katedrą, w której co rok odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Miasto dba o swój wizerunek
zwracając uwagę na estetyzację zabudowy miejskiej, a w szczególności otaczając opieką zabytkowe budynki i przestrzenie, projektując cały kompleks działań mających na celu zbudowanie
własnego produktu turystycznego opartego na dziedzictwie historycznym. Jednak Frombork to nie tylko Kopernik i Wzgórze
Katedralne. To także jego mieszkańcy kochający swoje miasteczko i myślący o jego przyszłości. Z myślą o nich, a w szczególności o najmłodszych zdecydowaliśmy o przeznaczeniu części
placu na osiedlu we Fromborku, nazwanym „ciepło” Osiedlem
Słonecznym, na plac zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia.
Wyobraźmy sobie, co byśmy czuli zdobywając zamki, pokonując tunele, przechodząc przez kładki i mosty nad wyobrażoną rzeką,
wspinając się po linach i zjeżdżając z ogromnej góry, bawiąc się
z przyjaciółmi na kolorowym placu zabaw. Poczujmy jaki jest w dotyku piasek w piaskownicy i jaki zamek możemy zbudować. Posłuchajmy śmiechu bawiących się obok nas kolegów i koleżanek.
Wierząc w moc
radosnej dziecięcej
zabawy i słowa Janusza Korczaka "Kiedy śmieje się dziecko
śmieje się cały świat”
pragniemy zapewnić
wszystkim „małym”
i „dużym” wyjątkowe i niepowtarzalne
formy zabawy, nowe
wyzwania,
nowe
umiejętności i doznania.

Zagłosuj na plac zabaw we Fromborku
już od 6 czerwca!
Stwórzmy go razem!!!
W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na
stronie www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają
możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez
siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie.
Głosowanie odbędzie się w 4 etapach w terminie od 6 czerwca
do 31 października na www.NIVEA.pl
Alina Możeluk
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URZĄD MIASTA I GMINY
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