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WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
PODZIĘKOWANIE

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.

No i stało się! Nasze Dzieci będą miały najpiękniejszy plac zabaw od Firmy NIVEA na Osiedlu Słonecznym we Fromborku. Znaleźliśmy się na 17 pozycji w ostatniej IV edycji Konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzielnie i wytrwale
klikali. Końcówka była emocjonująca. Po
raz kolejny okazało się, że RAZEM można
zrobić więcej.
Szczególne podziękowania należą się
mieszkańcom Fromborka, pracownikom
zakładów pracy i ich rodzinom, Honorowym Obywatelom Fromborka, mieszkańcom naszego miasta partnerskiego Sucha
Beskidzka i innych zaprzyjaźnionych miejscowości w naszym regionie jak i w całej Polsce. Podziękowania należą się też wszystkim
osobom i turystom odwiedzającym Gród Kopernika, którym bliskie jest dobro naszego miasta. Szczególne słowa uznania kieruję do Pana Marka Dziewanowskiego (wraz z Rodziną), który wytrwale głosując, został nie tylko liderem w konkursie na Lokalnego Bohatera, ale zajął także pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim. A także do: Pani Doroty Stankiewicz, Pani Steni Babij, Pana Ryszarda Pawluczuka, Pani Grażyny Szpanowskiej i Janiny Mikielewicz, ich rodzin i osób współpracujących.
Nie świętowalibyśmy tego sukcesu bez tych wszystkich imiennych i bezimiennych osób,
które w sumie oddały aż 112 321!!! głosów na plac zabaw we Fromborku.
							
Burmistrz Fromborka
							
Krystyna Lewańska

KALENDARIUM IMPREZ
Listopad 2011

10 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
12 – Wędrówki Fromborskie cz. I Marsz z okazji Święta Niepodległości
26 – Wędrówki Fromborskie cz. II Marsz z okazji Andrzejek
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Wędrówki Fromborskie cz. III Marsz św. Mikołaja
V Konkurs Regionalnych Potraw, Ciast i Nalewek Wigilijnych
Wigilia Polska na Rynku
Koncert Wigilijny w Archikatedrze
Sylwester na Rynku

PLAC ZABAW NIVEA DLA FROMBORKA!
We Fromborku powstanie nowy plac zabaw. Znajdzie się on na Osiedlu Słonecznym tuż obok Orlika. Plac
zabaw dla dzieci zasponsoruje firma Nivea, która w tym roku
obchodzi 100-lecie swojego istnienia.
Z okazji setnego jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska
postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby
lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy
100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązała się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne
pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
Aby plac zabaw powstał, samorządy musiały zgłosić konkretną lokalizację z uzasadnieniem wyboru miejsca. Plebiscyt

był przeprowadzany tylko drogą elektroniczną za pomocą internetu. Każdy zarejestrowany uczestnik plebiscytu mógł oddać jeden głos dziennie na daną lokalizację. Do udziału w konkursie
Gminę Frombork zgłosiła burmistrz Krystyna Lewańska. Na lokalizację placu zabaw wskazany został teren Osiedla Słonecznego a konkretnie teren sąsiadujący z powstającym Orlikiem, dzięki czemu kompleks sportowy zyskał również miejsce dla zabawy na świeżym powietrzu dla najmłodszych mieszkańców.
Ta lokalizacja otrzymała w internetowym głosowaniu aż 112 321
głosów!!!, dzięki czemu znalazła się na 17 pozycji w gronie 25 lokalizacji IV etapu, w których powstaną place zabaw.
Na uwagę zasługuje też fakt, iż liderem w rankingu na Lokalnego Bohatera został mieszkaniec Fromborka Pan Marek Dziewanowski, który zajął także pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim.
Nie świętowalibyśmy tego sukcesu bez tych wszystkich
imiennych i bezimiennych osób z Fromborka i całej Polski, którzy
tak aktywnie zaangażowali się w przebieg tej rywalizacji.
							
Alina Możeluk

ZAKOŃCZONO PRACE PRZY BUDOWIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK
NA OSIEDLU SŁONECZNYM
nie elewacji budynku. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona
w przetargu firma EVERSPORT z Warszawy. Zakończenie budowy planowane jest na koniec listopada br. po wszystkich
odbiorach technicznych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na
użytkowanie kompleksu boisk.
Gmina Frombork podpisała już umowę z Ministerstwem
Sportu i Turystyki na dofinansowanie w wysokości 500 000
złotych, z samorządem województwa na dofinansowanie
w wysokości 100 000 złotych oraz z Urzędem Marszałkowskim
na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na
2007–2013 w wysokości 500 000 złotych.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 993 521,44 zł brutto.

Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!
Dobiegły końca prace budowlane przy realizacji kompleksu sportowego w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Inwestycja obejmowała wykonanie zespołu boisk do piłki siatkowej, koszykowej i piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, ścieżki zdrowia wokół obiektu oraz zaplecza socjalnego (sanitariaty i szatnie). Po wykonaniu odwodnienia terenu i wykonaniu podbudowy, obrzeży boisk i postawieniu słupów ogrodzeniowych przystąpiono do wykonywania nawierzchni boisk. Zostały zakończone prace przy budynku zaplecza socjalnego, w tym wykonanie pokrycia dachu
z blachodachówki oraz instalacji wewnętrznych, a następ-
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ZAKOŃCZONO ZWODOCIĄGOWANIE GMINY
Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa wodociągu
Jędrychowo–Baranówka”.
Położono cztery i pół kilometra sieci wodociągowej i tym samym po 11 latach nastąpiło zakończenie tzw. zwodociągowania
gminy. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 030 134,21 zł.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i róż-

nicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 3.2.1:
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 3 listopada 2011 r. rozpoczęto procedury związane z odbiorem inwestycji. Wykonawcą prac była firma „Wodociągi Fromborskie
Sp. z o.o.”.
Mieszkańcy miejscowości Nowe Sadłuki, Wielkie Wierzno, Drewnowo, Bogdany, Biedkowo i Baranówka będą korzystali z lepszej jakościowo wody, co przyczyni się do polepszenia stanu zdrowotnego mieszkańców naszej gminy.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

BUDOWA CHODNIKA
W WIELKIM WIERZNIE

W Wielkim Wierznie została utwardzona nawierzchnia wewnętrznej drogi gminnej na odcinku około 500 m. Do remontu
drogi wykorzystano płyty betonowe zdjęte w czasie remontu ulicy Krzywej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez sołectwo
Wielkie Wierzno przy wsparciu technicznym Nadleśnictwa Zaporowo i Gminy Frombork.

W ostatnich dniach października br. rozpoczęta została budowa chodnika w Wielkim Wierznie. Jest to wspólne przedsięwzięcie powiatu braniewskiego i Gminy Frombork. Położenie chodnika w sposób zdecydowany rozwiąże bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży korzystających z pobliskiego przystanku autobusowego.

WODA DLA KOLONII WIELKIE WIERZNO
Dobiega końca inwestycja pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego Wielkie Wierzno -Kolonia Wielkie Wierzno.” Wartość
przedsięwzięcia w kwocie około 120.000 zł w całości sfinansowana została ze środków własnych gminy. Wykonawcą prac
jest firma Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.
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INWESTYCJE ZA BLISKO 50 MLN ZŁ NA WSIACH
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
3 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie odbyło się podpisanie umów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas podpisał 79
umów z gminami oraz organizacjami, które startowały w trzecim już naborze z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość podpisywanych umów to 49,83 mln zł, z czego wkład unijny stanowi 22,3 mln zł.

W ramach tego programu można remontować i modernizować obiekty sportowe, kulturalne, a także infrastrukturę na obszarach wiejskich. Część gmin pozyskała z tej puli dofinansowanie do udziału w programie budowy boisk „Moje boisko – Orlik
2012”. W tym gronie znalazła się także Gmina Frombork, której
przyznano dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kompleksu
sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we Fromborku" w wysokości 500 tys. zł.

4 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
4 października na całym świecie obchodzony jest Światowy
Dzień Zwierząt. W Polsce od 2006 roku to święto również znalazło swoje miejsce. Od wielu lat bowiem wpisuje się w kalendarz
imprez wielu miast. Nie przypadkowo wybrano taką datę - to
również Dzień Świętego Franciszka z Asyżu - patrona ekologów
i opiekuna zwierząt, wychwalającego cuda natury.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt we fromborskim Zespole Szkół odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt.
,,Nasi mali przyjaciele - posprzątaj po swoim psie”. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkola oraz klasy I - VI szkoły podstawowej.
Nagrodzeni uczniowie:
Przedszkole
I miejsce – Magdalena Szweda
II miejsce – Daria Kaszlej
III miejsce – Paulina Malinowska i Anna Ostapiuk
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Maja Glegoła, Alicja Olkowksa
II miejsce –  Eryk Kwiatkowski, Kamila Smolińska, Oliwia
Sienkiewicz
III miejsce –  Nina Tulisow, Eliza Ilczuk, Oliwia Herner, Julia
Witczak
Wyróżnienia: Weronika Ilgert, Kacper Krakowiak, Wadim Tulisow, Damian Balicki, Sebastian Wysocki, Jakub Urbanowicz,
Paweł Adamczyk, Oskar Szyszka.
Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Konkurs przygotowały: Elżbieta Grelewicz, Krystyna Sieniawska z Zespołu Szkół i Katarzyna Rożak z Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
Podczas apelu uczniowie zostali również poinformowani
o rozmieszczeniu na terenie miasta Frombork pojemników na odchody ,,naszych pupili” oraz jak należy korzystać z zasobników
higienicznych, wyposażonych w torebki papierowe z tekturową
łopatką.
Pamiętajcie, opiekujcie się swoimi milusińskimi nie tylko od
święta!

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY WE FROMBORKU
W piątek 13 października 2011 roku w Zespole Szkół we
Fromborku odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie Szkolnego
Ośrodka Kariery w obecności władz oświatowych, samorządowych i zaproszonych gości.
Nowoczesna pracownia wyposażona została w odpowiedni
sprzęt. Funkcję doradcy zawodowego pełni Pan Krzysztof Bratuś - pedagog z Elbląga. Ksiądz Prałat Tadeusz Graniczka dokonał
poświęcenia nowo otwartego ośrodka.
Praca SZOK-u skierowana jest dla uczniów gimnazjum,
przed którymi stoi bardzo trudne zadanie – wybór szkoły po-

nadgimnazjalnej. Przez dwa lata szkolne uczniowie będą mieli zajęcia z doradcą zawodowym, zostaną zapoznani z zasadami rekrutacji i ofertami szkół oraz będą uczestniczyli w wyjazdach do szkół średnich i zakładów pracy. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość obejrzenia szkół i zapoznania się
z bazą danej placówki podczas wyjazdów na dnie otwarte,
które są organizowane co roku. Z pewnością pomoże to im
w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami oraz dostosowanej do zapotrzebowania na rynku pracy.
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Celem projektu jest tworzenie warunków umożliwiających dostęp do szeroko rozumianej informacji
ułatwiającej młodzieży poruszanie się na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, wzbogacenie
informacji o zawodach i świecie pracy, samodzielnego
korzystania z potrzebnych informacji zawodowych.
Życzymy kadrze SZOK-u powodzenia w realizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast Wam, Kochani Uczniowie, zdobycia wachlarza
umiejętności w realizacji własnej ścieżki kariery zawodowej.
							
Jolanta Kosicka

Szkolny Ośrodek Kariery będzie miejscem, gdzie uczniowie
zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o lokalnym rynku pracy, będą poznawać podstawy prawa pracy.
Ponad 375 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymała Gmina Frombork na projekt pn. Doradztwo zawodowe dla
uczniów Gimnazjum we Fromborku. Burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska podpisała 1 września umowę na jego realizację
z Urzędem Marszałkowskim.

NAUCZYCIELOM W PODZIĘCE.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ WE FROMBORKU
13 października w Zespole Szkół we Fromborku odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który zastąpił świętowany dawniej Dzień Nauczyciela. Jest to rocznica
utworzenia w 1773 roku z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Krystyna Lewańska, ks. Prałat Tadeusz Graniczka, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji i uczniowie Zespołu
Szkół oraz zaproszeni goście.

Burmistrz wręczyła Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej: Pani Bożenie
Szczepanik, Edycie Kurowskiej i Krystynie Sieniawskiej. Natomiast Dyrektor Zespołu Szkół Bożena Szczepanik wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

Burmistrz Krystyna Lewańska złożyła gronu pedagogicznemu
oraz pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia sukcesów
w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym oraz podziękowała
za twórczy wkład pracy w edukację młodzieży na przestrzeni minionego roku szkolnego. Uczniom życzyła, aby traktowali szkołę
nie tylko jako miejsce zdobywania wiedzy, ale także jako miejsce
rozwijania swoich talentów i uzdolnień.
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Uroczystość uświetniły występy uczniów - wiersze, skecze,
piosenki. Gimnazjaliści przygotowali część artystyczną, podczas
której z dowcipem, humorem oraz lekkim przymrużeniem oka,
ukazali codzienną szkolną rzeczywistość. Młodzież zaprezentowała wysoki poziom swoich umiejętności aktorskich, wokalnych i recytatorskich.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty za trud i wysiłek wkładany w edukację naszych dzieci i życzymy jak najwięcej entuzjazmu, radości i satysfakcji z codziennej pracy.
Jolanta Kosicka

BRANIEWSKA JESIEŃ WE FROMBORKU
W dniach 30 września–2 października 2010 r. KT Figa wspólnie z Oddziałem PTTK w Elblągu była organizatorem 42. już rajdu
turystycznego „Braniewska Jesień”. Współorganizatorem rajdu
był m.in. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku.
Celem rajdu była popularyzacja różnych form wypoczynku
oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi Fromborka i regionu warmińskiego. W rajdzie wzięło udział ok. 300
turystów, którzy przemierzali szlaki na trasach: pieszych, Nordic
Walking, rowerowych i motocyklowej. W grupie turystów była
też dwie drużyny z Fromborka.

Po dotarciu na metę – uczestników poczęstowano turystyczną grochówką, którą przygotowała Restauracja Pod Wzgórzem
we Fromborku. W trakcie zakończenia rajdu nagrodzono jego
uczestników wieloma nagrodami – wręczono wszystkim drużynom w podziękowaniu za aktywny udział w rajdzie dyplomy
i upominki. Najwytrwalsi młodzi turyści otrzymali Odznaki Siedmiomilowe Buty.
Upominki otrzymały grupy w konkursach: za pierwsze zgłoszenie na rajd – Dom Dziecka we Fromborku, za najpiękniejszy
bukiet jesienny – KT Dela z Elbląga, dla grupy z najdalszego zakątka Polski – Artur Nowicki z Rumi oraz Daniel Nazaruk ze Słupska. Nagrody główne w postaci cennych ilustrowanych książek
krajoznawczych i biologicznych zostały wręczone w podzięce za
promocję turystyki wśród młodzieży Dyrekcjom Szkół Podstawowych nr 3 i nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Braniewie. Ponadto nagrodzono też Małgorzatę Dębicką za aktywną promocję turystyki
motocyklowej na terenie Powiatu Braniewskiego. Nagrody wręczali: Komendant Rajdu Jolanta Mienicka, Prezes KT PTTK FIGA
w Braniewie Zbigniew Kędziora oraz V-ce Prezes Oddziału PTTK
w Elblągu Sławomir Sałabun.

Tradycyjnie nasze miasto odwiedzili turyści z formacji Stare Buty, którzy przyjechali do nas m.in. z Olsztyna, Iławy, Słupska,
Gdańska, Rumi i Braniewa. Wędrowali Oni na trzydniowej trasie (nr
IV) okrężnej wokół Fromborka. Mieli więc sposobność do zwiedzenia wszystkich zabytków naszego miasta oraz zabytkowych kapliczek znajdujących się na trasach wędrówek. Dzięki uprzejmości ks.
Jana nocowali w zabytkowej kanonii św. Piotra we Fromborku.
Zakończenie imprezy miało swój finał w niedzielę o godz. 13.00
w Sali widowiskowo-kinowej Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie na którego zakończenie przybyła m.in. członek Zarządu Powiatu Bożena Turczyn, Z-ca Burmistrza Fromborka Zbigniew Kędziora oraz
V-ce Prezes Oddziału PTTK w Elblągu Sławomir Sałabun.

Zbigniew Kędziora

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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