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WYDANIE STYCZNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
FROMBORSKI KONCERT CHARYTATYWNY DLA ULI
13 stycznia 2012 r. w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku odbył
się koncert charytatywny na rzecz ratowania życia chorej pieniężnianki Urszuli Laseckiej-Sytczyk zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku. Na koncercie wystąpili Tamara i Michał Janiccy, Krzysztof Piotrowski oraz Edith Jurkiewicz-Pilska. Imprezę prowadził dyrektor MGOK Henryk Horbacz i Dariusz Bocian. Pomiędzy popisami poszczególnych artystów
odbywała się prowadzona przez organizatorów zbiórka dobroczynna pieniędzy oraz aukcja. Licytowano między innymi: biżuterię fromborskiej Pracowni GEMMA, akwarele Andrzeja Zielińskiego, porcelanę, klaser ze znaczkami
z wizerunkiem Jana Pawła II oraz
„gwiazdkę prosto z nieba”. Podczas
koncertu na rzecz Uli udało się zebrać 1260 złotych.
Urszula Lasecka-Sytczyk to
mieszkanka Pieniężna, 28-letnia żona i matka trzyletniego chłopca. Cierpi na ciężką i złośliwą postać czerniaka skórnego, a jedynym ratunkiem jest zakup leku, którego koszt 340
tysięcy złotych – przekracza możliwości młodej rodziny.
W wydarzeniu wzięli udział pracownicy fromborskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także mieszkańcy miasta i gminy Frombork. Szczególne słowa podziękowania należą
się wszystkim zaangażowanym
w prowadzeniu zbiórki. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni
jej poziomem artystycznym,
niezwykłą atmosferą i duchem
solidarności, który zagościł
wśród zebranych. W najbliższej przyszłości planowane są
kolejne wydarzenia, które mają
wspomóc zakup drogiego, ratującego życie Uli leku.
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.

Jolanta Kosicka
fot. Dariusz Bocian

KALENDARIUM IMPREZ
Luty 2012
3–5 –
15–19 –
18 –
25 –

Bojerowe Mistrzostwa Polski na Zalewie Wiślanym we Fromborku
Bojerowe Mistrzostwa Europy na Zalewie Wiślanym we Fromborku
V Wiktorie Fromborskie
Zimowy Marszobieg Terenowy (Nordic Walking)

Marzec 2012

10 – III Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen
30 – V Konkurs Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych w Wielkim Wierznie

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

Kwiecień 2012

13–15 – 42. Rajd Braniewska Wiosna
18 – Grand Prix Warmii, Żuław oraz Kujaw w brydżu sportowym

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

Tego dnia wzięłam również udział w otwarciu „Orlika” w Pieniężnie.
28 grudnia uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Braniewie. Omawiane były m.in. sprawy związane z realizacją zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Braniewie na przestrzeni ostatnich 7 lat w latach 2005– 2011.
Informuję również, że uchwałą nr XII/212/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada br. zostałam powołana na członka Rady Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku. Zgodnie z art. 11 ustawy z 21 listopada 1996 r.
o Muzeach Rada Muzeum:
1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa,
2. ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum
sprawozdania rocznego z działalności, działalności muzeum
oraz opiniuje przez dyrektora roczny plan działalności.
Na członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika członkowie
Sejmiku powołali ponadto następujące osoby: Jerzy Wcisła,
Antoni Czyżyk, Leszek Dziąg, Krzysztof Kowalski, Emanuel Okoń,
Anna Walczak, Jowita Jagła, ks. Jacek Wojtkowski, ks. Tadeusz
Graniczka.
21 grudnia odbyło się zwołane przeze mnie spotkanie związane z problemem zgłoszonym przez mieszkańców Sołectwa
Narusa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektanta,
wykonawcy inwestycji, dyrektor Spółki Wodociągi Fromborskie,
inspektor nadzoru inwestycji oraz pracownicy Urzędu. Z ustaleniami i efektami podjętych działań zapoznam Państwa Radnych
i zainteresowanych na sesji styczniowej.
Dobiega końca rok 2011 – pierwszy rok kadencji Państwa
Radnych. Dziękuję Państwu za dobrą współpracę, pomysły
i życzliwość. Jak również słowa krytyki i uwagi skierowane
do nas – pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Staraliśmy się
– w miarę naszych możliwości - reagować na zgłoszone przez
mieszkańców problemy.

Sprawozdanie burmistrza obejmuje okres od 16 grudnia do
29 grudnia 2011 roku.
W tym czasie podpisałam akt notarialny 28 grudnia br. nabywając do mienia komunalnego Gminy 8 mieszkań w nowo
oddanym budynku 24-rodzinnym na Osiedlu Słonecznym, wybudowanym przez inwestora Pana Grzegorza Jankowiaka z Elbląga. Mieszkania znajdują się w klatce 2F budynku. Wśród ośmiu
mieszkań są trzy mieszkania trzypokojowe (na I, II i III piętrze)
oraz pięć dwupokojowych. Łączna kwota zakupu to 1 milion 200
tysięcy złotych.
Okres przedświąteczny charakteryzował się dużą ilością spotkań opłatkowych, które rozpoczęła nasza Wigilia na Rynku 16
grudnia. Na spotkaniu razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Panem Krzysztofem Hołubowskim złożyliśmy mieszkańcom miasta i gminy oraz przybyłym do nas gościom – życzenia świąteczne. Wzięłam też udział 19 grudnia w uroczystej Wigilii w Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”, 17 grudnia we
fromborskiej archikatedrze w koncercie kolęd i pastorałek na zaproszenie Starosty Braniewskiego w ramach Warmińskich Spotkań Czterech Kultur, zaś 21 grudnia w spotkaniu opłatkowym
strażackim w Lipowinie na zaproszenie Wójta Gminy Braniewo.
19 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu brałam udział w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Na spotkaniu
został przyjęty budżet Związku na rok 2012, zaś po zakończeniu obrad
odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Związku Okręgów Nadzalewowych Obwodu Kaliningradzkiego, którym jest Mer Mamonowa.
20 grudnia w Olsztynie uczestniczyłam wraz z komendantem
powiatowym PSP i druhem Bogusławem Zychem – członkiem
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w posiedzeniu Zarządu
Wojewódzkiego. W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy druhowie prezesi powiatowi OSP. Po spotkaniu odbył się tradycyjny
opłatek z udziałem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP –
Marszałka Jacka Protasa oraz arcybiskupa Wojciecha Zięby.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 grudnia 2011

ZAGRALIŚMY Z POMPĄ NA XX FINALE
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WE FROMBORKU!
Tegoroczny XX Finał odbył się w niedzielę 8 stycznia 2012 r.
i poświęcony był na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
We Fromborku podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową kwotę – aż 11 004,94 złotych! O 1592,74 zł więcej jak w roku ubiegłym. I w tym roku nie
zabrakło ludzkiej dobroci i serca.
Oficjalnego rozpoczęcia Finału dokonała Burmistrz Miasta
i Gminy Frombork Krystyna Lewańska o godzinie 12.00 pod
pomnikiem Mikołaja Kopernika, skąd wyruszył tradycyjnie już
IV Fromborski Marszobieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” zorganizowany przez Forma-
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cję Zdrowych Serc i Ochotniczą Straż Pożarną we Fromborku.
Ponad dwieście czterdzieści osób pobiegło, aby pokazać swą
solidarność z chorymi. Styl biegu był dowolny: można było biec,
czy maszerować. Uczestnicy pokonali czterokilometrową trasę
wiodącą ulicami Fromborka. Do rywalizacji o nagrodę specjalną
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie kpt. Władysława Szczepanowicza wystartowało 13 strażaków: z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, z Państwowej
Straży Pożarnej w Braniewie, z OSP Lipowina, OSP Jędrychowo i OSP Frombork. Najszybszym biegaczem okazał się strażak
Marcin Boros z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, drugie miejsce zajął strażak Krzysztof Kochański z OSP Frombork,
a trzecie strażak Krzysztof Szyca z OSP Jędrychowo. Najlepszym
biegaczem biegu okazał się Rafał Wolak, najlepszą biegaczką Katarzyna Biryło.
Już szósty rok z rzędu bieg główny startował w stolicy
w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, we Fromborku wystartował po raz czwarty. Jego celem jest wspomaganie WOŚP oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Zysk z imprezy został przekazany do sztabu WOŚP. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zostały rozlosowane
również koszulki z warszawskiego biegu oraz inne nagrody rzeczowe. Po biegu na uczestników czekał gorący żurek, który częściowo został ufundowany przez właścicieli sklepów spożywczych, a ugotowała mieszkanka Fromborka Elżbieta Agrejcowicz
– członek OSP.
Główna część lokalnego finału WOŚP odbył się w Restauracji „Pod Wzgórzem „, prowadzony przez Krystynę Sieniawską,
szefa fromborskiego Sztabu WOŚP.
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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
licytacjach różnych przedmiotów ofiarowanych WOŚP przez
mieszkańców. W restauracji prowadzono jednocześnie kilka
akcji pomagających w zbiórce pieniędzy. Dzieci z Powiatowego
Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” zorganizowały loterię fantową, a także kawiarenkę z pysznymi ciastami i ciepłymi napojami.
Uczniowie Zespołu Szkół urządzili kiermasz maskotek „Misiaczek
za grosik dla Orkiestry”, a SP Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej wystawił ozdoby ręcznie wykonane
przez pacjentów. Licytowano także bilety na podnośnik straży

pożarnej, przejażdżki samochodem pożarniczym i policyjnym, co
było niemałą atrakcją i przeżyciem zwłaszcza 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.
Zespół HRC w składzie: Dariusz Sieniawski (vocal, gitara) i Marek Kaczmarzewski (organy) zapewnił gratis oprawę
wokalno-muzyczną przez cały czas trwania Finału. Wystą-

pili również: Krzysztof Piotrowski z wraz z sekcją muzyczną
MGOK, uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha w Braniewie,
a także zespół „Warmianki”. Tu także zaprezentowały się
z występami dzieci przedszkolne i młodzież z Zespołu Szkół.
Na zakończenie Finału wystąpił z pokazem ogni młodzieżowy
zespół NARAzie.
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Organizatorzy: SZTAB NR 001886, Zespół
Szkół, Powiatowy Dom Dziecka, Straż Pożarna,
SP SP ZOZ, Policja, Formacja Zdrowych Serc,
Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, PPHiU Copernicus oraz wolontariusze z Zespołu Szkół.

Sponsorami fromborskiego Finału WOŚP, którym należą
się szczególne słowa podziękowania, są: Dobromira i Zygmunt
Czarneccy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Dariusz
Paprota, Alicja Grabowska-Gitlin, Janina Krogulska, mł. asp.
Marcin Orłowski, Jolanta Tulisow, Zbigniew Wiernasz, Marta
Augustynowicz, Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowa Komenda
Policji, Urząd Miasta i Gminy, SP SP ZOZ, Mirosław Machajewski, Maria i Roman Popek, Olga i Andrzej Grodeccy.

Jolanta Kosicka

SKUTKI SILNEGO WIATRU I WYSOKIEJ WODY
NA ZALEWIE Wiślanym WE FROMBORKU
Przez dwa dni we Fromborku było groźnie. 14 i 15 stycznia br.
Na skutek silnego wiatru, który spowodował tzw. cofkę na Zalewie Wiślanym, w bardzo krótkim czasie woda w kanale portu we
Fromborku podniosła się i o 40 cm przekroczyła stan alarmowy.
W wyniku zaistniałej sytuacji podtopione zostały m.in. ulice Dworcowa, Portowa i Rybacka. Zagrożona została kotłownia w bosmanacie, a także zlokalizowany w rejonie portu pensjonat.

Całość prowadzonej akcji ratowniczej koordynowała
Burmistrz Krystyna Lewańska jako Szef Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Na wniosek szefowej GZZK w porozumieniu z Komendą Powiatową PSP, zadysponowane do
działań zostały w trybie alarmowym jednostki OSP Miasta
i Gminy Frombork, które wspólnie z zastępami PSP przystąpiły do zabezpieczania workami z piaskiem. W wyniku ciągłego
podnoszenia się poziomu wody zalane zostały piwnice i magazyny należące do właściciela pensjonatu. Nadwyrężona została
również umocniona linia brzegowa w okolicy pensjonatu, którą
strażacy w bardzo trudnych warunkach zabezpieczali, umacniając workami z piaskiem. Woda niebezpiecznie przelała się przez
istniejące cieki wodne w rejonie ulicy Mickiewicza, powodując
poważne zagrożenia zalania komór miejskiej oczyszczalni ścieków oraz prywatnych zakładów – stolarskiego, tkackiego i garbarskiego. Przy bosmanacie nadbudowano groblę, układając
worki z piaskiem. Zabezpieczano również zagrożone budynki
i inne obiekty komunalne, w tym oczyszczalnię ścieków.
W walkę z żywiołem zaangażowanych było wielu ludzi, zużyto kilka tysięcy worków z piaskiem, ale na szczęście obyło
się bez większych strat. Na miejscu pracowali strażacy OSP
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Miasta i Gminy Frombork, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej oraz OSP miasta Braniewa, sąsiednich gmin
Braniewa i Płoskini. W czasie prowadzonej akcji do ułożenia

zapór wykorzystano ponad 6,5 tys. worków z piaskiem oraz
dwie zapory przeciwpowodziowe. W działaniach uczestniczyło w różnych etapach łącznie ponad 70 ratowników, 13
pojazdów strażackich, 3 koparko-ładowarki oraz 1 wywrotka
dowożąca piasek. Ratownicy pracowali niemal bez przerwy
przez prawie całą dobę. Zaangażowani byli również pracownicy Zakładu Stolarskiego oraz pracownicy interwencyjni Urzędu i Spółki Wodociągi Fromborskie. Burmistrz – szef GZZK
– zapewniła ratownikom gorące posiłki oraz kawę i herbatę,
które przyrządzały i sprawnie podawały przez cały czas akcji druhny z OSP Frombork oraz pracownice Urzędu Miasta
i Gminy Frombork.
Burmistrz Krystyna Lewańska dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie akcji powodziowej.
fot. Bogusław Zych
Jolanta Kosicka

MSZA Z UDZIAŁEM WYKONAWCÓW COUNTRY
22 stycznia o godz. 11 we fromborskiej Archikatedrze została
odprawiona msza św. wzbogacona o elementy muzyki country.
Kolędy wykonali Agata i Gustaw Bzinkowscy, którzy koncertowali podczas cyklicznych fromborskich Spotkań Country. Występ artystów rozpoczął się na kilkanaście minut przed mszą.
W ich wykonaniu znalazły się kolędy i pieśni kościelne śpiewane
podczas mszy i po jej zakończeniu. Występ młodych artystów

country został bardzo dobrze przyjęty przez zgromadzonych. Była
to już trzecia msza we Fromborku z udziałem muzyków country.
Wydarzenie to staje się już powoli tradycją. Artyści country serdecznie dziękują ks. Prałatowi Tadeuszowi Graniczce za tak miłe
przyjęcie i przychylność.
fot. Piotr Gitlin
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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