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WYDANIE LUTOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
III ZIMOWY MARSZOBIEG TERENOWY
25 lutego na trasie Frombork - Ronin odbyła się III edycja Zimowego Marszobiegu Terenowego NORDIC WALKING. Spod pomnika Mikołaja Kopernika wystartowały 52 osoby
z terenu Fromborka, Ronina, Narusy, Jędrychowa, Drewnowa, Biedkowa, Braniewa oraz
z Elbląga. Na mecie marszobiegu przy wiacie turystycznej w Roninie przygotowany był
gorący posiłek (zupa oraz pieczone ziemniaki). Wśród uczestników marszobiegu rozlosowano 52 nagrody, które sponsorował
Starosta Powiatowy, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy
we Fromborku. Sponsorem również byli
państwo Lilianna i Stanisław Mudrykowie, którzy
zasponsorowali opał na ognisko.
Zapraszamy na kolejny marszobieg, który
odbędzie się 2 maja 2012 r.
Fot. archiwum MGOK

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.

KALENDARIUM IMPREZ
Marzec 2012

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

Kwiecień 2012

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

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

Maj 2012

2 – Dzień Flagi. Wędrówki Majowe (Nordic Walking)
7–26 – „Mistrzostwa Europy 2012” w piłce nożnej drużyn 6-osobowych (do 21 lat)

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 grudnia 2011 do 25 stycznia 2012 r.
Panie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

197/23,197/24,197/25,197/26, 197/27 i 197/28 obręb 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę garażową,
2. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działki o numerach 6/4 , 6/6 , 6/7 ,6/8, 6/9, 6/10 , 6/11,
6/12, 6/13 i 6/15, obręb 7 miasta Fromborka przy ulicy Osiedle
Słoneczne z przeznaczeniem na zabudowę garażową,
3. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działka nr 17 obręb nr 10 miasta Fromborka zabudowanej
miejską kotłownią na biomasę we Fromborku,
4. jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 197/1 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy
Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przetargi te nie dały rezultatów.
Informuję Państwa, że zgodnie z wnioskami mieszkańców
gminy w okresie ferii zimowych autobusy PKS będą kursowały
w poniedziałki i piątki wg obowiązującego rozkładu jazdy.
8 stycznia w okolicach południa pod pomnikiem Mikołaja
Kopernika otwierałam XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy we Fromborku. Zaraz po otwarciu ruszył Marszobieg –
już po raz czwarty – Policz się z cukrzycą – organizowany przez
Formację Zdrowych Serc i Ochotniczą Straż Pożarną oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Pobiliśmy swój kolejny rekord, ponieważ zebraliśmy kwotę ponad 11 tysięcy złotych na WOŚP.
Wszystkim darczyńcom i organizatorom, całemu Sztabowi
WOŚP z Panią Krystyną Sieniawską na czele składam wielkie
wyrazy uznania i podziękowania.
13 stycznia prowadziłam obrady Kapituły IV edycji fromborskich Wiktorii. Miały one na celu wyłonienie kandydatur tegorocznych nagród Wiktorii 2012 za rok 2011. Uroczystość wręczenia odbędzie się 18 lutego o godz. 11.00 w Restauracji „Pod
Wzgórzem”.
14 stycznia we wczesnych godzinach porannych niesprzyjający wiatr północny spowodował podniesienie wód Zalewu, które spowodowały zalania i podtopienia okolic portu. O godz. 8.00
wprowadziłam pogotowie przeciwpowodziowe, zaś o 16.00
alarm powodziowy w związku z zagrożeniem powodzią Dolnego
Tarasu miasta.
Zostały uruchomione odpowiednie procedury i zaangażowane siły Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Fromborka oraz powiatu braniewskiego.
Zaangażowane były też służby Policji oraz właścicieli i pracowników zakładów najbardziej zagrożonych – był to teren
całego portu, ale również Zakładu Drzewnego Państwa Mudryków i oczyszczalni ścieków. Wprowadziłam dyżury w Urzędzie
Miasta i Gminy na czas alarmu. W sobotę wzięłam też udział
o godz. 21.00 w Elblągu w odprawie z udziałem Pana Wojewody Mariana Podziewskiego.
W niedzielę 15 stycznia o godzinie 14.00 odwołałam alarm
powodziowy. Towarzyszyłam też Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Panu bryg. Janowi Słupskiemu
i Komendantowi Powiatowemu Panu Władysławowi Szczepanowiczowi w wizji lokalnej terenów zalanych. Oczywiście

Sprawozdanie burmistrza obejmuje okres od 29 grudnia
2011 do 25 stycznia 2012 roku. W tym czasie wprowadzonych
zostało 16 zarządzeń w następujących sprawach:
• Nr 70/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro;
• Nr 71/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli;
• Nr 72/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych
w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2f;
• Nr 73/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
• Nr 74/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
• Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
odpłatności za usługi opiekuńcze w 2012 r. w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku;
• Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie planowania
i realizacji pozamilitarnych przygotowań na terenie Miasta
i Gminy Frombork w 2012 r.;
• Nr 3/2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji
zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie
Miasta i Gminy Frombork w 2012 r.;
• Nr 4/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie programu ułatwiania
spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz
Gminy Frombork;
• Nr 5/2012 z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
pogotowia przeciwpowodziowego;
• Nr 6/2012 z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
alarmu powodziowego;
• Nr 7/2012 z dnia 15 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania
alarmu powodziowego;
• Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania
komisji do spraw szacowania strat popowodziowych;
• Nr 9/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego;
• Nr 10/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Frombork;
• Nr 11/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla miasta i gminy
Frombork.
W tym czasie zostały ogłoszone następujące przetargi:
1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji
gruntów jako działki o numerach 197/20, 197/21, 197/22,
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– w związku ze zmniejszającą się siłą wiatru w godzinach późnowieczornych i nocnych z soboty na niedzielę obraz niedzielny
był o niebo lepszy. Jeszcze liczymy koszty akcji powodziowej.
Komisja, którą powołałam na swoim podsumowującym pracę
spotkaniu przedstawi zapewne wnioski związane z niezbędnym
przygotowaniem sprzętu i urządzeń, na wypadek gdyby taka sytuacja się powtórzyła.
W imieniu zagrożonych mieszkańców składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym służbom, druhom strażakom naszym i z powiatu, wolontariuszom i zaangażowanym obywatelom naszego miasta. Razem daliśmy radę żywiołowi.
W dniu 17 stycznia zwołałam naradę związaną z funkcjonowaniem fromborskiej oświaty. Za rok 2011 dodatki uzupełniające średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosły ponad 107 000
złotych. Te dodatki samorząd zobowiązany jest wypłacić do

20 stycznia danego roku. Dane dotyczące ilości
uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli pokazują
smutną rzeczywistość – za mało uczniów na tak
dużą ilość nauczycieli. A to za uczniem idzie subwencja. Tak więc muszą nastąpić zmiany organizacyjne, polegające na gospodarowaniu przez Dyrekcję
Zespołu Szkół zasobami finansowymi i ludźmi w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
18 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu podpisane zostały umowy najmu mieszkań komunalnych w bloku 2f na Osiedlu
Słonecznym i nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy ośmiu rodzinom, które zamieszkają w nowych mieszkaniach.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 stycznia 2012

BOJEROWE MISTRZOSTWA POLSKI NA ZALEWIE WIŚLANYM WE FROMBORKU
WYNIKI MISTRZOSTW OKRĘGU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
3–4.02.2012

W dniach 3–5 lutego 2012 r. na Zalewie Wiślanym we Fromborku rozegrane zostały Bojerowe Regaty – Mistrzostwa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Mistrzostwa Polski w kat. Junior
Młodszy. Regaty rozegrane zostały w klasach: Junior, Junior
Młodszy, Ice-Optimist. Start do I wyścigu odbył się już w piątek
3 lutego o godz. 11. W oficjalnym otwarciu Mistrzostw uczestniczyli: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski i Burmistrz Miasta i Gminy Krystyna Lewańska. Organizatorem Mistrzostw był
Waldemar Leśkiewicz, Sędzią Głównym – Andrzej Michalczyk.
Zakończenie zawodów bojerowych i rozdanie nagród odbyło się
w niedzielę o godz. 14. Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody
rzeczowe i upominki.
Zdjęcia z przebiegu zawodów w załączonej Galerii.

W klasie DN-JUNIOR:

I miejsce – Konrad Żółtowski – MKŻ Mikołajki
II miejsce – Jakub Marciniak – PM Olsztyn
III miejsce – Paweł Herubin – UKŻ Grot Osir Suwałki
W klasie DN-JUNIOR MŁODSZY:

I miejsce – Damian Kośnik – MBSW Giżycko
II miejsce – Gracja Podziewska – UKŻ Grot Osir Suwałki
III miejsce – Karol Zembrzuski – MKŻ Mikołajki
W klasie IceOptimist:

I miejsce – Mikołaj Mickiewicz – MKŻ Mikołajki
II miejsce – Łukasz Pietkiewicz – UKŻ Grot Osir Suwałki
III miejsce – Aleksandra Chmielewska – UKŻ Grot Osir Suwałki
MISTRZOSTWA POLSKI
kat. Junior Młodszy

4–5.02.2012
I miejsce – Damian Kośnik - MBSW Giżycko
II miejsce – Jędrzej Wisuwa – WTW Warszawa
III - miejsce – Karol Zembrzuski - MKŻ Mikołajki
Relacja z Mistrzostw na stronie internetowej www.tv.elblag.pl.
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ATRAKCYJNE FERIE ZIMOWE
Ferie zimowe to czas, w którym dzieci odpoczywają od nauki i nabierają sił na kolejny semestr zmagań w szkole. MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku w okresie ferii zimowych

od 23 stycznia do 4 lutego zaproponował dzieciom i młodzieży
z terenu miasta i gminy wiele form spędzania wolnego czasu.
Najciekawsze okazały się wyjazdy do kina i na lodowisko. 25 stycznia zorganizowany został wyjazd do kina na bajkę „Alvin i wiewiórki III”,
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a 1 lutego na lodowisko. W każdym z wyjazdów wzięło udział ok. 50
osób. Oba wyjazdy zakończyły się wizytą w McDonalds.
W dniu 27 stycznia, mimo mrozu, zorganizowane zostało
ognisko na stadionie miejskim z pieczeniem kiełbasek.
Choć ferie zimowe to przede wszystkim czas zimowego szaleństwa, to uprawianie sportów zimowych nie jest jedynym sposobem
na dobrą rozrywkę. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia plastyczne
z udziałem Pani Marii Jakóbczyk. Pani Maria nauczyła dzieci wykonywania różnego rodzaju pięknych kwiatów i ozdób z bibuły.
Ferie zimowe zakończył bal przebierańców, na którym to zagościli między innymi: policjant, diablica, panna młoda, czarownica, księżniczka i tajemniczy pan z wąsem.
Równocześnie w świetlicach w Narusie, Jędrychowie
i Wielkim Wierznie odbywały się atrakcyjne zajęcia wypełniające czas wolny dzieciom z terenu gminy Frombork.
MGOK partycypował również w kosztach organizacji imprez
choinkowych dla dzieci w następujących sołectwach: Narusa,
Biedkowo, Nowiny, Wielkie Wierzno, Jędrychowo i Drewnowo.
fot. archiwum MGOK

FROMBORSKIE WIKTORIE 2012
18 lutego we Fromborku w restauracji „Pod Wzgórzem” odbyła się po raz piąty uroczysta gala wręczenia statuetek fromborskiej
WIKTORII. To lokalne wyróżnienie przyznawane jest osobom, które
swoją pasją, pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta

i gminy Frombork. 18 laureatów w dwunastu kategoriach otrzymało
w tym roku to szczególne wyróżnienie. Wśród nich znaleźli się m.in.
nasi lokalni biznesmeni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele zakładów pracy, organizacji pozarządowych, rolnicy, działacze społeczni, zespół ludowy i dziecięca drużyna piłkarska. Statuetki
Wiktorii oraz dyplomy i srebrne zapinki uroczyście wręczyła nominowanym burmistrz Krystyna Lewańska. Na uroczystość przybyli licznie
zaproszeni goście oraz laureaci poprzednich edycji i ich rodziny.
Decyzją Kapituły uhonorowani zostali:
1. w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: Bogusława Chorostian
za wieloletnią pieczę nad zbiorami zabytków zgromadzonych
w Muzeum Mikołaja Kopernika oraz liczne publikacje dotyczące historii Fromborka
2. w kategorii KULTURA:
1. Zespół WARMIANKI
		za przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji i dorobku
kulturowego Warmii
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Bogusława Chorostian

Małgorzata Janewicz

2. Mariola Krasińska
		za realizację projektów i konkursów plastyczno-literackich, mających na celu poczucie identyfikacji z miastem
pacjentów fromborskiego szpitala oraz propagowanie muzykoterapii w leczeniu
3. w kategorii SPORT I REKREACJA:
1. Drużyna ORLIK FROMBORK
		za postawę i wielkie zaangażowanie młodych piłkarzy,
godne reprezentowanie i promowanie naszego miasta
w myśl hasła „z podwórka na stadion”

2. Małgorzata Janewicz
		 za propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz
zarażanie tą pasją mieszkańców niezależnie od wieku
4. w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wiesława Mechlińska
za wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz wspaniały wzór społecznika, pedagoga i wieloletniego wychowawcy
młodego pokolenia

Wiesława Mechlińska

5. w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Waldemar Grodzki
za zaangażowanie w rozwój własnej firmy piekarniczej, wysoką
jakość wytwarzanych produktów oraz modernizację zakładu
6. w kategorii MENADŻER: Anna i Andrzej Piotrowiak
za modernizację na wysokim poziomie kompleksu hotelowego
„Kopernik”, ciekawą ofertę turystyczną i otwarcie na współpracę na różnych poziomach działania
7. w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO: Tadeusz Salitra
za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz aktywną działalność społeczną na rzecz swojej miejscowości
8. w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Kazimierz Kubiak
za działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Frombork oraz szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej
9. w kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: Formacja
Zdrowych Serc
za propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców mia-

Zespół WARMIANKI

Mariola Krasińska

Drużyna ORLIK FROMBORK

Waldemar Grodzki
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Formacja Zdrowych Serc

Anna i Andrzej Piotrowiakowie

Mirosław Litwin

Tadeusz Salitra

Kazimierz Krasiński
Kazimierz Kubiak

Andrzej Zieliński
Formacja Zdrowych Serc

sta i gminy Frombork, za aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy oraz innych przedsięwzięciach, godnie reprezentując nasze miasto
10. w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
1. Mirosław Litwin
za społeczne zaangażowanie i wzorowe przygotowanie uroczystości jubileuszu 700-lecia Fromborka
2. Sołectwo Drewnowo
za przykładną dbałość o wizerunek swojej miejscowości oraz
podejmowanie działań integracyjnych i aktywność społeczną
mieszkańców

Komendant Placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Elblągu
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3. SP SP ZOZ Frombork
za pozytywne budowanie wizerunku szpitala poprzez etyczne
działanie, codzienny trud i serce okazywane pacjentom przez
kadrę kierowniczą i personel, będącymi w dużej mierze mieszkańcami Fromborka oraz podejmowanie działania na rzecz
społeczności lokalnej
11. w kategorii ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ FROMBORKA: Kazimierz Krasiński
za godne do naśladowania umiłowanie do zawodu, 50 lat pracy zawodowej w zawodzie fryzjera we Fromborku, wytrwałość i szczególną życzliwość dla mieszkańców i gości
12. w kategorii specjalnej PRZYJACIEL FROMBORKA
za okazywaną życzliwość dla grodu Kopernika i jego mieszkańców:
1. Andrzej Zieliński – braniewski malarz – w dowód uznania
i podziękowania za całokształt twórczości ukazującej piękno
Grodu Kopernika
2. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Braniewie –
w dowód uznania i podziękowania za profesjonalne i rzetelne
świadczenie usług bankowych na rzecz mieszkańców Grodu
Kopernika.
3. Placówka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Elblągu – na ręce Komendanta mjr SG Arkadiusza Kulika –

w dowód uznania i podziękowania za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Grodu Kopernika
Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego „HRC”
w składzie: Dariusz Sieniawski (vocal, gitara) i Marek Kaczmarzewski (organy).
Relacja filmowa z wręczenia Wiktorii na stronie internetowej
http://www.tv.elblag.pl/artykuly/37/frombork/
Jolanta Kosicka

SP SP ZOZ

Sołectwo Drewnowo

Dyrektor Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Braniewie

ZGŁOŚ WSPANIAŁEGO DO UDZIAŁU W SAMORZĄDOWYM KONKURSIE
,,OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Konkurs adresowany jest do młodych ludzi, którzy chcą i potrafią działać bezinteresownie na rzecz innych, a swoją pozytywną postawą wyróżniają się wśród swoich rówieśników. Celem
konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.
Laureatki poprzedniej edycji

Każdy z terenu miasta i gminy Frombork może zgłosić „wspaniałego” do udziału w konkursie.
Zgłoszeń należy dokonywać do 16 marca 2012 r.
Wypełnione karty powinny być dostarczone lub przesłane
w kopertach z dopiskiem XVIII edycja konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych” na adres: MGOPS we Fromborku, ul. Młynarska 5 B,
14-530 Frombork.
Informacja na temat konkursu, regulamin i wzór karty
znajdują się na stronie internetowej www.swiatnatak.pl oraz
w MGOPS we Fromborku.
Koordynator konkursu
Janina Jachimowicz
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
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