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WYDANIE CZERWCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

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.

Podczas VII sesji w dniu 16 czerwca 2011 roku Rada Miejska we Fromborku udzieliła
Burmistrz Krystynie Lewańskiej, przy jednym głosie wstrzymującym się, absolutorium
za dobre wykonanie zadań i realizację budżetu w 2010 roku. Jest to dowód zaufania do
Burmistrz za jej działania na rzecz Miasta i Gminy.
Po pozytywnej opinii
Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, Rada Miejska
we Fromborku przyjęła
sprawozdanie Burmistrza
Miasta z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Burmistrz Krystyna Lewańska, dziękując radnym
za udzielenie absolutorium,
podkreśliła fakt, iż realizacja
tak dynamicznego i obfitującego w wiele ambitnych
zadań budżetu, wiązała się
z niezwykle dużym tempem pracy i możliwa była dzięki wysiłkom wszystkich pracowników
samorządowych, którzy są bezpośrednimi realizatorami budżetu.
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UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 16 czerwca 2011 r.
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i otocznie dawnego kościoła św. Ducha (obecnie filia Muzeum
Mikołaja Kopernika). Ważnymi użytkownikami na tym obszarze są: Muzeum Mikołaja Kopernika i Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej (oba
podmioty podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie).
Najcenniejsze dla tożsamości miasta jest Wzgórze Katedralne –
pomnik historii Prezydenta RP z katedrą oraz budynkami użytkowanymi przez Muzeum Mikołaja Kopernika (MMK). Na wzgórzu
katedralnym znajdują się także tzw. kanonie zewnętrzne, które są
w większości odrestaurowane. Kanonie otaczają Ogrody kanonickie. Prowadzona jest tu działalność społeczno-charytatywna przez
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, z której korzystają mieszkańcy
Fromborka, a także powiatu braniewskiego. Górny Frombork przyciąga turystów ze wszystkich stron Polski i z zagranicy. Jest to
miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Tu odbywają się: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej (od 40 lat), w ramach
Dni Fromborka – spektakle teatralne (dziedziniec warowni), a także plenerowe inscenizacje historycznych wydarzeń.
Położone w bezpośrednim sąsiedztwie warowni i kanonii Ogrody kanonickie, stanowiące historyczne założenie parkowe. Odpowiednio urządzone i wyposażone w elementy małej architektury
mogłyby się stać wspaniałym parkiem wypoczynkowym o niezwykłych walorach widokowych z którego będą korzystać mieszkańcy
miasta, turyści, a także pacjenci sąsiadującego z Ogrodami Szpitala
Psychiatrycznego. Takiego bezpiecznego i estetycznego miejsca
wypoczynku i rekreacji brak jest obecnie w miejscowości.
Obok wyżej opisanych miejsc o znaczeniu historycznym
i turystycznym, w tym obszarze znajduje się ważna dla mieszkańców infrastruktura współczesna: Urząd Miasta i Gminy, przychodnia lekarska, Zespół Szkół we Fromborku.
3.9.2. „Dolny Frombork”
Na terenie Dolnego Fromborka na szczególną uwagę zasługują:
skwer miejski, rynek miejski, Plac Górników, Wieża Wodna (z reliktem młyna), Baszta „Żeglarska”. Są to miejsca spotkań mieszkańców
i turystów. Tu znajdują się sklepy, restauracje, hotele i pensjonaty.
Prowadzona jest działalność handlowa i usługowa. Rynek, Plac Górników i skwer miejski to teren o funkcji wypoczynkowo-usługowej,
tak dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Frombork.
2. W rozdziale VI zatytułowanym „Planowane zadania w ramach odnowy miejscowości Frombork na lata 2010–2017”
dodaje się punkt 17 o następującym brzmieniu:

Uchwała Nr VII/50/11
w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego
za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Frombork za 2010 rok.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska we Fromborku miała obowiązek do 30
czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć
i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2010 rok.
Uchwała Nr VII/51/11
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Rada Miejska we Fromborku po zapoznaniu się z: sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2010 rok, sprawozdaniem
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia Gminy Frombork oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej udzieliła Burmistrzowi Miasta i gminy Frombork absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Frombork za rok 2010.
Uchwała Nr VII/52/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork
na lata 2011–2016.

Uchwała Nr VII/53/11
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała Nr VII/54/11
zmieniająca Uchwałę Nr XLV/295/10 w sprawie przyjęcia
i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Frombork –
opisu planowanych do realizacji zadań na lata 2010–2017.

W „Planie Odnowy Miejscowości Frombork – opis planowanych do realizacji zadań na lata 2010–2017” stanowiącym
załącznik do uchwały nr XLV/295/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Frombork wprowadza
się następujące zmiany:
1. W rozdziale III zatytułowanym „Inwentaryzacja zasobów
miejscowości Frombork” dodaje się punkt 3.9 o następującej treści:
3.9. Opis i charakterystyka obszaru stanowiącego przestrzeń publiczną miejscowości Frombork
Plan odnowy miejscowości związany jest z kształtowaniem
obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązaniu kontaktów społecznych, ze
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
We Fromborku obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest centrum miejscowości W obrębie
tego obszaru skupia się praktycznie całe życie miasta. Jednocześnie jest niezwykle zróżnicowany przestrzennie, tak historycznie,
jak i geograficznie. Południowa i zachodnia cześć tej strefy położona jest na znacznym wyniesieniu (tzw. Górny Frombork), górującym nad częścią północna i wschodnia (tzw. Dolny Frombork).
3.9.1. „Górny Frombork”
W przestrzeni Górnego Fromborka znajduje się zabytkowa
zabudowa oraz zabytkowe tereny zielone: Ogrody Kanoniczne,
Cmentarz Kanoników, otoczenie Samodzielnego Publicznego

17. Zagospodarowanie ogrodów kanonickich oraz odnowienie
zabytkowego cmentarza kanoników we Fromborku.
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Cel

Zorganizowanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca spotkań mieszkańców Fromborka i turystów,
poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych.

Przeznaczenie

Obszar o szczególnym znaczeniu ze względu na
położenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne, zaspokojenie potrzeb mieszkańców, miejsce wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców Fromborka i turystów.

Źródła pozyskania środków na
realizację inwestycji

dofinansowanie PROW 2007–2013, Program
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne: Archidiecezji Warmińskiej,
Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku

termin realizacji

2012–2013

koszt

670 000 zł

Uchwała Nr VII/55/11

1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie
zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.
2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu
umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.
3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz
mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga
consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala
na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się
społeczność lokalna.
4. Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych
i słabych stron miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić
w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.
Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy
z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich
tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Narusa na lata 2011–2018.

Plan Odnowy Miejscowości Narusa zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu
rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz
z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.
Plan Odnowy Miejscowości Narusa to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata
2011–2018. Podstawą opracowania planu jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008–2015.
Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość
aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań
finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania,
a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności
od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej.
Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz
przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności.
Idea odnowy miejscowości wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo miejscowość odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni
swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła
zatrzymać młodzież na miejscu.
Plan Odnowy Miejscowości ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków,
które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.
Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

Uchwała Nr VII/56/11
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka o numerze 29/3 obręb nr 2 miasta
Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00031298/1
na nieruchomość stanowiącą własność Państwa Lucyny i Henryka
Ławniczak, zam. Frombork, oznaczoną według ewidencji gruntów jako
działka o numerze 30/4 obręb nr 2 miasta Fromborka, dla której Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/00014478/2.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 kwietnia 2011 do 16 czerwca 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

4. nr 30 z 20 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok,
5. nr 31 z 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzenia do użytku
Planu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6. nr 32 z 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011–2016,
7. nr 33 z 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji nauki religii
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru we Fromborku.
Zostały podpisane dwie umowy notarialne na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy Frombork, w tym:
• na rzecz Pani Krystyny Lewańskiej, zamieszkałej we Fromborku
nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 197/18 obręb nr 4 miasta Fromborka przy
ulicy Basztowej w celu zabudowy tej nieruchomości garażem,
• na rzecz Państwa Ewy i Mariusza Popiołkiewicz zamieszkałych w Gdyni oraz Pana Jarosława Kabath zamieszkałego
w Gdańsku jako dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 22/3 obręb 5 miasta Fromborka
przy ulicy Braniewskiej (była stacja tankowania samochodów gazem),
• oraz zakup na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Państwa
Jadwigi i Antoniego Piątkowskich zamieszkałych w Ba-

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 29 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku. To sprawozdanie jest ostatnim materiałem informacyjnym przedstawiającym realizację przedsięwzięć
z realizacji budżetu zamykającym półrocze 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 7 zarządzeń:
1. nr 27 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2011 roku opłat przystaniowych dobowych
za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża
portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
oraz ustalenia terminów rozliczania się inkasenta z pobranych
opłat przystaniowych,
2. nr 28 z 02 maja 2011 r. w sprawie ustalenia w 2011 roku
cen biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na
działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka,
3. nr 29 z 02 maja 2011 r. w sprawie wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
umorzeń lub rozłożono spłaty na raty,
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ranówce udziałów w 40/100 części w budynku
użytkowym położonym na działce nr 109/50 obręb
Ronin z przeznaczeniem na świetlicę w Baranówce
za cenę nabycia wynoszącą jeden tysiąc siedemnaście złotych,
• przekształcono na rzecz Pani Aleksandry Włodowskiej
zamieszkałej we Fromborku prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 161 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Leśnej,
• zostały przeprowadzone po raz kolejny następujące przetargi:
1. ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki
o numerach 197/11,197/12 i 197/13 obręb 4 miasta Fromborka
przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę garażową.
Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław
Mudrykowie zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży w wysokości 3096,65 złotych brutto za każdą nieruchomość.
2. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działki o numerach 6/4 oraz od numeru 6/6 do numeru
6/15. Nabywcami nieruchomości oznaczonej jako działka
6/14 zostali ustaleni Państwo Irena i Wiesław Niedużakowie
zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży 3403,10 złotych
brutto. Przetargi w stosunku do pozostałych 10 nieruchomości nie przyniosły rezultatów.
3. drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działkach nr 33/1 i 34/1 obręb nr 6 Fromborka przy
ulicy Dworcowej. Dzierżawcą parkingu została Pani Monika Poszewiecka zamieszkała we Fromborku za cenę czynszu dzierżawy
w kwocie 4100,00 złotych brutto w stosunku rocznym.
W dniu 11 maja br. podano do publicznej wiadomości ostateczny wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań Gminy na 2011 rok. Rozstrzygnięcie konkursu na dwa
zadania w kwietniu br. przedstawiłam Państwu Radnym w sprawozdaniu burmistrza na Sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia 2011
roku. Obecnie przedstawię rozstrzygnięcie konkursu w zakresie:
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych. Dotację przyznano Polskiemu Związkowi Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem” na zadanie pn. „Działanie wspierające oraz promujące
aktywność społeczną”, realizowane w okresie od 1 maja do
31 grudnia 2011 roku w kwocie 2000,00 złotych;
• rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej. Dotację
przyznano Klubowi Sportowemu Number One Zalew na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców miasta i gminy Frombork” w kwocie 30 000,00 złotych.
Z wymienionymi organizacjami zostały podpisane stosowne
umowy na realizację zadań.

· Narusa – 3 zestawy
· MGOK – 4 zestawy
Wartość jednego zestawu komputerowego szacowana jest
na około 8000,00 złotych, co daje ogółem kwotę niebagatelną
96 000,00 złotych. Do września planowana jest instalacja Infomatu w Urzędzie. Wartość urządzenia nie jest jeszcze znana.
W 2011 roku Gmina Frombork wzięła po raz kolejny udział
w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Jest takie powiedzenie, iż ćwiczenie czyni mistrza, więc
jest kolejny sukces. Na realizację projektu w wyniku podziału
środków finansowych w konkursie „Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” przyznana została dotacja w wysokości 120 000,00 złotych. Czas trwania
projektu to czerwiec 2011 do grudnia 2012 r. Cele projektu to:
• aktywizacja określonej grupy mieszkańców, korzystających
z pomocy społecznej poprzez realizację kontraktów socjalnych
i uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej, zaplanowane
działania obejmą 15 mieszkańców.
• poprawa standardu gminnego zasobu mieszkaniowego,
mieszkania komunalne i socjalne, zaplanowano remonty 28
lokali komunalnych i 2 socjalnych. Gratuluję Pani Kierownik
MGOPS i jej zespołowi oraz pracownikom naszego Urzędu
biorącym udział w projekcie. Dodam jeszcze, że na 34 złożone
wnioski dofinansowania otrzymało 19 gmin w kraju, w tym
2 z województwa warmińsko-mazurskiego, nasza Gmina jako
jedyna w powiecie braniewskim.
Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Już wkrótce bo za 14 dni dobiegnie końca I półrocze 2011
roku. Jest to więc okazja, by przedstawić Państwu stan i zaawansowanie naszych inwestycji, czyli realizację tegorocznego
budżetu.
Rozpocznę od inwestycji, która na niektórych forach internetowych wzbudza wiele emocji, mam na myśli budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” we Fromborku.
Po otrzymaniu informacji o zabezpieczeniu środków finansowych
w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00
złotych oraz po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę mogliśmy w dniu 30 maja 2011 r. ogłosić przetarg nieograniczony
na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji. Termin składania
ofert upłynął 15 czerwca br. Wpłynęły dwie oferty złożone przez
następujących wykonawców:
1. EWERSPORT Sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty 1 914 636,32 zł,
2. Firma KASZUB Dariusz Kaszuba z Kiełpina-Leszna – cena
oferty 1 988 910 zł. Obecnie trwa procedura analizy i oceny
złożonych ofert. Oczywiście, jedynym kryterium oceny oferty,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jest cena. Wybrany
wykonawca będzie miał 100 dni na wykonanie całej inwestycji. Zakończenie prac przy budowie kompleksu sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej planujemy na przełomie
września i października tego roku.
Kolejna, ważna dla naszej Gminy inwestycja to budowa wodociągu Jędrychowo–Baranówka. Budowę wododociągów na
terenie gminy Frombork rozpoczął i realizował Burmistrz Wiktor Slipiko. Nie dokończył. Po 11 latach następuje historyczny
moment zakończenia tzw. Zwodociągowania Gminy. Cztery i pół
kilometra sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza do Małego
Wierzna zakończy to zadanie, jak również zakończy dyskusje wokół tego ostatniego tematu. Najważniejsze, że mieszkańcy będą
mieli wodę oraz poprawi się jej jakość.
Od dłuższego czasu zabiegamy o środki na renowację budynku mieszkalnego przy ulicy Błotnej 2 we Fromborku. Warmińsko-

Panie i Panowie Radni!
Prawie trzy lata temu w roku 2008 Gmina Frombork zgłosiła
akces do ogólnopolskiego projektu pn. „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do sieci internetowej”. Projekt zakładał
utworzenie punktów dostępu do sieci internetowej tzw. PIAP-ów w świetlicach wiejskich w trzech miejscowościach: Jędrychowie, Wielkim Wierznie i Narusie. W roku 2010 projekt
rozszerzyliśmy o PIAP w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we
Fromborku oraz Infomat w Urzędzie Miasta i Gminy. W okresie
sprawozdawczym świetlice otrzymały stoliki pod komputery,
krzesełka oraz zestawy komputerowe:
· Jędrychowo – 3 zestawy
· Wielkie Wierzno – 2 zestawy
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Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie przyznał dotację
w wysokości 15 000,00 złotych na wykonanie badań konserwatorskich elewacji budynku, detali, stolarki okiennej i drzwiowej
oraz opracowanie projektu renowacji elewacji budynku. Koszt
całego zadania wyniesie 24 711,93 złotych. Projekt renowacji
i badania konserwatorskie wykona firma Dembek Konserwacja
Zabytków Tomasz Dembek z Gdyni, z którą podpisana została
umowa 17 maja br. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ciągu trzech miesięcy. Umożliwi to rozpoczęcie starań o dofinansowanie prac renowacyjnych. Czekamy też na rozstrzygnięcie
przyznania środków na remont dachu tego budynku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu to inwestycja, która została zakończona w planowanym terminie 30 maja 2011 roku. Został sporządzony i podpisany protokół odbioru. Koszt zadania z przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego wyniósł 169 740,00 złotych brutto. Wykonawcą
była firma P.U.H. BO-BUD Ida Kruszyńska z Fromborka. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 w 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.
I kolejne historyczne zadanie – prace remontowe na ulicy
Krzywej. Z tym projektem startowaliśmy do tzw. Schetynówek,
niestety, mimo odwołań nie zakwalifikowaliśmy się. Dlatego
inwestycję realizujemy z własnego budżetu. Rozpoczęliśmy ją
17 maja br. W przetargu nieograniczonym wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. z Braniewa. Wartość inwestycji wynosi 433 848,13
złotych brutto. Do przetargu złożono pięć ważnych ofert. Oferta
z najwyższą ceną wynosiła 654 617,86 złotych brutto. Termin
zakończenia inwestycji określono na 30 czerwca 2011 roku.
W chwili obecnej zostały zakończone prace rozbiórkowe chodników, krawężników i wjazdów na posesje. Rozebrana została
nawierzchnia ulicy z płyt betonowych. Wykonana została podbudowa do ułożenia nawierzchni bitumicznej, rozpoczęto prace
przy układaniu ciągów pieszych.

Nasza część projektu podzielona jest na cztery etapy:
1. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu Informacji Turystycznej w pomieszczeniach Urzędu przy ulicy Młynarskiej 5a. Po wygraniu przetargu nieograniczonego firma
P.P.H.U „BUDIM” Tadeusz Wirgowski z Braniewa w kwietniu
br. rozpoczęła prace związane z modernizacją punktu. 27 maja
2011 r. lokal został oddany do użytku i czeka na umeblowanie
i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Całość prac wyniosła
38 445,46 złotych: z czego:
· Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 32 678,64
złotych (85% ceny),
· budżet Gminy Frombork – 5766,82 złotych (15% ceny).
2. Wyposażenie punktu w sprzęt komputerowy i meble – początek III kwartału 2011 r.
3. Promocja projektu, tablice informacyjne – III–IV kwartał br.

W maju zostały rozpoczęte badania klimatu oraz natężenia
hałasu w rejonie Fromborka w celu ustalenia poszczególnych
stref dla przyszłego uzdrowiska.
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji
turystycznej to kolejny projekt dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, który zostanie opłacony z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007–2013, Oś Turystyka 2, Działanie 2.2 – Promocja woje-

Szanowni Państwo!
Zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg,
chodników, oświetlenia drogowego i dojazdów na Osiedlu Słonecznym. Umowa została podpisana z Biurem Projektów Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Elblągu. Termin zakończenia prac to koniec
lipca tego roku. Wykonanie inwestycji przewiduje się w 2012 roku.
Na terenie gminy Frombork od marca 2011 roku rozpoczęła
się realizacja programu budowy naturalnych, roślinno-stawowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, według projektu
zakupionego od Instytutu Technologii Stosowanej w Skórzynie.
Firma, która dostarczyła licencję pełni nadzór nad ich budową
i oddaniem do użytku. Dzięki temu skutecznemu rozwiązaniu
będzie można właściwie zagospodarować ścieki z gospodarstw
domowych. Na terenie gminy dziewiętnastu mieszkańców jest
zdecydowanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W kwietniu br. osoby zainteresowane złożyły dokumenty
do Starostwa Powiatowego w Braniewie .
Kiedy realizuje się projekty ze środków zewnętrznych to następstwem są kontrole. I tak 24 maja 2011 r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział
Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z projektem

wództwa i jego oferty turystycznej pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Całkowity koszt projektu wynosi
3 819 535,00 złotych – wszyscy partnerzy projektu
– przy poziomie dofinansowania środkami publicznymi wynoszącymi 85 %. Zatem, przy maksymalnym wykorzystaniu środków całkowity wkład Gminy Frombork wyniesie
19 520,00 złotych przy 110 614,00 złotych pochodzących z dofinansowania. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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„Remont drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Drewnowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1165N”. Komisja sprawdziła zgodność dokumentów finansowych wykazanych w rozliczeniu
oraz potwierdziła wykonanie zakresu rzeczowego
w miejscu realizacji projektu. Komisja stwierdziła, że
wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, co zostało potwierdzone stosownym protokołem z kontroli, do którego nie wniesiono żadnych uwag.
Zaś 3 czerwca br. odwiedziły nas dwa zespoły kontrolne:
1. Wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja
sprawdziła zgodność realizacji projektu pn. „Wędrówki Fromborskie 2010”, w tym lokalizacji wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ronin z warunkami przyznania pomocy.
W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono niepra-

widłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano
zlecenie dokonania płatności na kwotę 15 741,32 złotych.
2. Wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki. Komisja przeprowadziła wizytację
obiektu pod przyszłe Centrum Informacji Turystycznej oraz
zgodność dokumentów z postępowania przetargowego. Komisja stwierdziła zgodność wykonanych prac ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
Bardzo dziękuję całemu zespołowi pracowników zaangażowanych w realizację tych wszystkich zadań, które przedstawiłam. Jesteście Państwo coraz lepsi i pozostaję z nadzieją, że
będziemy ten kurs stale trzymać.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

ZAWODY STRZELECKIE WE FROMBORKU
28 maja o godz. 9 na strzelnicy sportowej przy drodze z Braniewa
do Fromborka (dawna „Baza górników”) odbyły się po raz kolejny zawody strzeleckie o puchar starosty braniewskiego z okazji 66. rocznicy zakończenia wojny. Cywile, mundurowi, a nawet drużyny dziecięce
rywalizowały ze sobą w strzelaniu z broni długiej i krótkiej.
Na strzelnicy przed Baudą zmagało się w zawodach 17 trzyosobowych drużyn w kategoriach: mundurowi i cywile. Zawody
zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. Pierwsza to strzelanie z pistoletu „Margolin” do tarczy z odległości 25 m. Druga
– strzelanie z KBKS do tarczy z odległości 50 m z pozycji leżącej.
Głównym celem zawodów to popularyzacja strzelectwa
sportowego oraz podnoszenie umiejętności strzeleckich wśród
młodzieży, służb mundurowych i rezerwistów.
Z terenu miasta i gminy Frombork wzięły udział dwie drużyny: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku. I obie zdobyły czołowe miejsca!
Najlepsza drużyna otrzymała puchar starosty Krzysztofa Kowalskiego. Najlepszemu strzelcowi z broni długiej przyznano puchar burmistrza Pieniężna. Z broni krótkiej - puchar prezesa LOK Pieniężno.
Zwycięzcy
Mundurowi:
1. Straż Graniczna Lelkowo (Janusz Bazydło, Rafał Rekowski,
Andrzej Chojecki) – 227 pkt.
2. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie (Emil Pękala,
Artur Kuźma, Marek Jańczuk) – 213 pkt.
3. 9 Brygada Kawalerii Pancernej Narodowe Siły Rezerwowe
(Piotr Kreński, Tomasz Kosakowski, Damian Mazur) – 213 pkt.
– o miejscu zadecydowała ilość trafionych „dziesiątek”

Cywile:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Frombork (Kamila Grządziejewska, Łukasz Żarnowski, Lubomir Panasiuk) – 201 pkt.
2. Urząd Miasta i Gminy Frombork (Jolanta Kosicka, Adam Rogiński, Dariusz Chodnicki) – 190 pkt.
3. ZHP Braniewo (Artur Maliszewski, Łukasz Palczewski, Andrzej Krzysztoń) – 180 pkt.
Drużyny dziecięce:
1. LOK Pieniężno (Wiktoria Jarmoła, Martyna Onyszko, Kacper
Szugalski)
2. ZHP Braniewo 4. DH Sfora „Włóczykije” (Ada Jakubowska,
Katarzyna Lewińska, Paweł Kaczmarski)
3. ZHP Braniewo 4. DH Sfora „Alfa” (Marta Rogalska, Monika
Grodzka, Ania Samsel)
Najlepsi strzelcy – mundurowi:
z broni długiej: Rafał Rekowski – SG Lelkowo – 50/50
z broni krótkiej: Damian Mazur – 9 BKPanc NSR – 42/50
Najlepsi strzelcy – cywile:
z broni długiej: Dominik Chorążyczewski – LOK Pieniężno „Pole
Bitwy” – 48/50
z broni krótkiej: Lubomir Panasiuk – MGOK Frombork – 43/50
W rywalizacji indywidualnej najlepszym strzelcem z broni
długiej została Ewelina Ślepokura – 50/50.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem, o czym
świadczy bardzo duża ilość zgłoszonych drużyn. Organizator zapewnił uczestnikom broń, amunicję i tarcze oraz gorący bigos,
kawę i herbatę. Miejmy nadzieję, że zawody strzeleckie wpiszą
się na stałe w kalendarz imprez we Fromborku!
Jolanta Kosicka
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WOJNA ZAKONU Z LITWĄ – INSCENIZACJA WE FROMBORKU
Organizatorzy: Powiat Braniewski działający w
imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Dom Warmiński oraz
Fundacja na Rzecz Warmii i Mazur.

Już po raz drugi Wzgórze Katedralne we Fromborku stało się
miejscem historycznej inscenizacji w klimatach późnego średniowiecza pod nazwą Warmińskie Spotkania z Historią – Wojna Zakonu z Litwą – oblężenie Ritterswerde 1385. Rok temu przedstawiano inscenizację oblężenia fromborskiej katedry. W tym roku

WOJNA W SKRÓCIE – RYS HISTORYCZNY
Potężne państwo litewskie w czasach tragicznego konfliktu
Jagiełły z Kiejstutem już na początku lat 80. XIV w. przeżywało wyraźny kryzys. Pod naporem Krzyżaków, niszczących kraj

4–5 czerwca rycerze odtworzyli oblężenie Ritterswerde, czyli
zamku w litewskim Kownie. Do walki stanęły obozy krzyżacki
i litewski. Donośne ostrzały z machin oblężniczych i bombard,
turnieje rycerskie, pokazy walk budziły niemałe zainteresowanie
wśród licznie zgromadzonej publiczności.

ogniem i mieczem, coraz bardziej słabła odporność Litwinów.
Mimo użycia do walki posiłków z Rusi, Litwa nie była w stanie
przeciwstawić się wrogowi. Zakon zaś, wspomagany walnie
przez kraje Europy zachodniej, z których ciągnęli do Prus liczni
ochotnicy do „nawracania pogan”, rósł w siły i pragnął zgotować Litwie los podbitych Prusów i Łotyszów. Polityka krzyżacka
zmierzała do stworzenia z Zakonu mocarstwa nadbałtyckiego,
które podporządkowałoby sobie sąsiednią ludność słowiańską i
bałtycką.
Miejscem akcji, jaka toczy się przez krótkie dwa lata, ale dotyczy wielkiej przemiany, wręcz obudzenia się litewskiej świadomości narodowej – jest skromne Kowno. Wzmiankowane po raz
pierwszy w 1361 roku jako gród usytuowany na wąskim skrawku lądu pomiędzy ujściem rzeczki Neris, a Niemnem. Pod koniec
XIV wieku wielokrotnie oblegany, na zmianę, przez Krzyżaków,
bądź Litwinów. Krzyżacy wznieśli tutaj w 1384 roku murowaną
warownię, gdzie istniała komturia należąca do Hanzy.
Do Litwy Kowno wróciło dopiero dzięki sojuszowi Witolda
z Jagiełłą. Historyczne znaczenie uzyskało jednak dzięki zdarzeniu, które miało miejsce w listopadzie 1384 roku. Otóż w czasie
oblężenia Jagiełło tu pod Kownem dostał z Polski wiadomość, iż
Jadwiga Andegaweńska przybyła do Krakowa. I wtedy zapadła
doniosła w skutkach decyzja dotycząca ożenku z Jadwigą, a co
za tym idzie Unii z Polską.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich miłośników średniowiecza była możliwość zwiedzenia obozów średniowiecznych oraz
jarmark wyrobów wszelakich. Prócz miodu i kwasu chlebowego
zainteresowani mogli nabyć wiele pamiątek z imprezy począwszy od łuków, kusz, mieczy, hełmów i tarcz dla najmłodszych,
ubiorów średniowiecznych i ozdób, a na naczyniach glinianych
skończywszy.
W ramach atrakcji przewidziano także jarmark średniowieczny, konkursy i gry dla publiczności i uczestników oraz pokazy
łucznicze.

VI WARMIŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY
11 czerwca odbył się VI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Dom
Warmiński” w ramach projektu pod nazwą „Dom Warmiński –
Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych
form wypoczynku na terenie Warmii” dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prioryte-

towej 2 – „Turystyka”. Działanie 2.2 – „Promocja Województwa
i jego oferta turystyczna. W drodze przetargu wyłoniony został
wykonawca, którym zostało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej.
Celem rajdu była m.in. popularyzacja turystyki rowerowej
jako czynnej formy wypoczynku, promocja zdrowia poprzez
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czynny wypoczynek i propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii.
W ramach świadczeń każdy uczestnik otrzymał: pamiątkowy znaczek rajdowy, potwierdzenie punktów na KOT, ubezpieczenie (OC), nagrody
w konkursach, posiłek turystyczny.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników 5 tras jednodniowych z Elbląga, Tolkmicka, Braniewa (dwie) oraz Fromborka.
Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 70 rowerzystów. Pogoda
dopisała - nie padało i mimo obaw było wyjątkowo ciepło. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w sobotę o godz. 13.00 we
Fromborku w gościnnych murach Restauracji „Pod Wzgórzem”.
Komandor Rajdu, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi
Elbląskiej w Elblągu Marian Tomaszewski rozpoczął oficjalne zakończenie spotkania. Na wstępie powitał wszystkich uczestników
oraz osobę reprezentującą Starostę Braniewskiego Panią Monikę
Czubkowską-Bludzis oraz Zastępcę Burmistrza Fromborka Zbigniewa Kędziorę (obydwoje byli też uczestnikami rajdu).
Po przeprowadzeniu regulaminowych konkursów wręczono wszystkim uczestnikom stosowne nagrody. Nagrodzono też

dodatkowo: sześciu najmłodszych uczestników rajdu, trójkę najstarszych uczestników, dwie osoby z najdalszego zakątka Polski
oraz wręczono indywidualne nagrody: dla Sergieja turysty z Obwodu Kaliningradzkiego oraz osobę, która jako pierwsza dokonała zgłoszenia do uczestnictwa w rajdzie. W sposób szczególny
wyróżniono też siedem drużyn rodzinnych, z których najmniejsza
składała się z dwóch osób, a największa z pięciu osób.
Wręczono też puchary i pamiątkowe dyplomy drużynom:
Grupie Rowerowej STOP z Elbląga,
Rodzinie Mućków z Braniewa,
KTK PTTK „Torpedo” z Kamionka Wlk. k. Elbląga,
KT PTTK „Figa” z Braniewa,
IV Drużynie Harcerskiej z Fromborka.
W trakcie zakończenia rajdu uczestnikom przygrywał na
gitarze i prezentował swoje zdolności wokalne radny miejski
Krzysztof Piotrowski. Po zakończeniu rajdu niektórzy uczestnicy
nie bardzo chcieli wracać do domów, ciesząc się wspaniałą pogodą oraz walorami krajobrazowymi Zalewu Wiślanego. Część
najbardziej wytrawnych kolarzy wracała rowerami do swoich
miejsc zamieszkania.

5 LAT WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE FROMBORKU
Warmińskiej oraz władz Powiatu Braniewskiego, który w części
współfinansuje działalność warsztatów. Większość środków na
bieżącą działalność pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nie zabrakło serdecznych, gorących życzeń i gratulacji od
przybyłych gości. Podczas uroczystości wystąpili z programem
artystycznym uczestnicy WTZ. Zwiedzanie warsztatów i pokaz
mulimedialny pokazały 5-letnią działalność, dorobek i osiągnięcia placówki. Niemałą atrakcją i świetną zabawą był występ
krakowskich aktorów Lucyny Rutkowskiej i Roberta Zawińskiego z Agencji Artystycznej „Art. Metanoia”. Następnie przyszedł
czas na urodzinowy tort i poczęstunek.

Już od 2006 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku pomagają niepełnosprawnym z powiatu braniewskiego. 15
czerwca odbyła się 5 rocznica powstania WTZ. Była ona okazją
do posumowania 5-letniej działalności placówki.
Na uroczystość jubileuszu przybyli licznie zaproszeni goście
i podopieczni warsztatów, których przywitał ks. Jan Sztygiel
– administrator Centrum Młodzieży „Caritas” we Fromborku.
Dalszą część spotkania prowadziła pani Agnieszka Żuchowska
– kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dziękowała wielu
instytucjom i osobom prywatnym za wsparcie udzielane w trakcie powstawania i bieżącej działalności placówki. Podkreśliła
zasługi ks. Romana Lompa – dyrektora „Caritas” Archidiecezji
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Każda rocznica budzi wspomnienia, skłania do refleksji
i oceny przeszłości. Ale jest też okazją do złożenia gorących
życzeń. Z okazji pięcioletniego istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej składamy gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia
dalszej owocnej pracy i sukcesów. Obchodzona rocznica jest

uzasadnionym powodem satysfakcji dla całej
kadry i wszystkich jego uczestników, a przede
wszystkim dla tych, którzy stworzyli jego zręby
5 lat temu.
Jolanta Kosicka

przedstawiciele fromborka z wizytą w suchej beskidzkiej
W dniach 25–26 czerwca br. na zaproszenie władz miasta
partnerskiego Sucha Beskidzka przedstawiciele naszego miasta w składzie: Burmistrz Krystyna Lewańska, Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Hołubowski, Zastępca Skarbnika Teresa Podlasz, pracownik Urzędu Alina Możeluk oraz przedsiębiorca

Wizyta w Muzeum Miejskim na wystawie prac Jacka Malczewskiego

niec wieku XVIII, a także możliwość obejrzenia niedawno otwartej wystawy mało znanych prac Jacka Malczewskiego w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej. Ponadto delegacja wzięła
udział w imprezach plenerowych i mogła podziwiać występy zespołów folklorystycznych. Udało się nawiązać kontakty z osoba-

Pod Babią Górą

i właściciel Restauracji „Pod Wzgórzem” Ryszard Chrzanowski,
złożyli wizytę w Suchej Beskidzkiej, biorąc udział w odbywających się Dniach Ziemi Suskiej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wytyczenia dalszych obszarów współpracy
partnerskiej.
Gospodarze miasta zorganizowali naszej delegacji zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościoła w Lachowicach (gmina
Stryszawa, powiat suski), którego powstanie datuje się na ko-

Zwiedzanie kościoła w Lachowicach

mi prowadzącymi legendarną Karczmę Rzym, w której to Adam
Mickiewicz umieścił akcję ballady "Pani Twardowska".
W trakcie rozmów nawiązano kontakty z nowymi władzami
węgierskiego miasta Jaszbereny, będącego miastem partnerskim miasta Sucha Beskidzka. Przedstawiciele obydwu miast
przyjęli zaproszenie na IX Dni Fromborka.
Alina Możeluk

Spotkanie z restauratorami Karczmy Rzym

II TURNIEJ MIAST KOPERNIKAŃSKICH I PARTNERSKICH W TORUNIU
W sobotę 25 czerwca 2011 roku toruński Rynek Staromiejski stał się miejscem rywalizacji drużyn podczas II Turnieju Miast
Kopernikańskich i Partnerskich.
W turnieju wzięły udział cztery miasta: Elbląg, Frombork,
Olsztyn i Toruń. Do Torunia przybył również sam Mikołaj Kopernik
z gospodynią Anną Schilling. W składzie fromborskiej ekipy znaleźli się: zastępca burmistrza Fromborka Zbigniew Kędziora, re-

prezentanci Urzędu Miasta i Rady Miejskiej, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół.
Zawodnicy rywalizowali w dziewięciu konkurencjach: regaty żeglarskie, zerwigłowa kapuściana, karate po toruńsku, rzut
kapeluszem kowbojskim do celu, wyścig narciarski, jedzenie na
czas pierników i ryb oraz ścinanie cebuli. Po trzygodzinnych zmaganiach i wesołej przy tym zabawie Frombork zdobył II miejsce!
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Za rok spotkamy się w Elblągu, który był zwycięzcą Turnieju. Toruń zajął III miejsce, a ostatnie Olsztyn.
Miasta uczestniczące w II Turnieju Miast Kopernikańskich
i Partnerskich wystawiły również swoje stoiska promocyjne, na
których można było skosztować regionalnych specjałów, otrzymać upominki, czy zasięgnąć informacji o miastach. Podczas
turnieju zaprezentowały się także zespoły teatralne i muzyczne
pochodzące z miast – uczestników rywalizacji. Na scenie toruńskiej wystąpił duet z Fromborka – małżeństwo Tamara i Michał
Janiccy.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku drużyna Fromborka podczas
I Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich zajęła pierwsze
miejsce. Rywalizacja odbyła się na początku sierpnia 2010 roku
we Fromborku podczas Dni Fromborka.

wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze
19 czerwca odbyły się na stadionie miejskim gminy IłowoOsada, pow. Działdowo, Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w grupie kobiet i mężczyzn. Powiat Braniewski reprezentowany był przez drużynę kobiet z Ochotniczej Straży Pożarnej we
Fromborku oraz drużynę mężczyzn z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielkim Wierznie. Byli to zwycięzcy zawodów powiatowych,
które zostały przeprowadzone w 2010 roku w Pieniężnie. Poziom
zawodów był bardzo wysoki. Nie było tam drużyn słabych. Różnice pomiędzy poszczególnymi reprezentacjami były sekundowe.
Nasze drużyny godnie reprezentowały strażaków ochotników
powiatu braniewskiego.
Bogusław Zych
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
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