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WYDANIE WRZEŚNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
MODERNIZACJA ULIC NA OSIEDLU SŁONECZNYM
Trwają zaawansowane prace budowlane
przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic na
Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami
do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją
deszczową i oświetleniem ulicznym.” Prace rozpoczęto na początku lipca 2012 roku. Generalnym wykonawcą jest EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie w Kobierzycach. Wartość
inwestycji wynosi 4 113 740,23 PLN, inwestycje
planuje się zakończyć do końca listopada 2012
roku. Wykonane zostały również przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Nr 7, 9, 11 i 13.
Oczywiście prace budowlane utrudniają opady deszczu, jak również niewybuchy z II wojny
światowej oraz kolizja kabla energetycznego,
której rozwiązania w żaden sposób nie można
uzgodnić z ENERGA OPERATOREM od 2011 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy serdecznie przeprasza
mieszkańców Osiedla Słonecznego, jak również rodziny korzystające z usług Miejskiego Przedszkola
za utrudnienia, związane z trwającymi pracami. Dotychczasowa jakość „drogi” wybudowanych na
czas budowy osiedla przetrwała i utrudniała życie mieszkańcom od ponad 32 lat.
Zenon Niedzwiecki

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

Październik 2012

5–7 – 43. Rajd Turystyczny Braniewska Jesień
6 – XIII Jesienny Rajd Pojazdów Zabytkowych

Listopad 2012

10 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
10 – Wędrówki Fromborskie – Marsz z okazji Święta Niepodległości
24 – Wędrówki Fromborskie – Marsz z okazji Andrzejek

Grudzień 2012
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

8–
15 –
21 –
31 –

Wędrówki Fromborskie – Marsz Mikołaja
VI Konkurs Regionalnych Potraw, Ciast i Nalewek Wigilijnych
Wigilia Polska na Rynku
Sylwester na Rynku

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 29 czerwca do 13 września 2012 r.
dze do Bogdan). Dzierżawcą nieruchomości został Pan Zbigniew Kamiński, zam. Frombork.
• dzierżawę nieruchomości rolnych (przy działkach budowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych) oznaczonej jako działka nr 27, obręb 8 miasta Fromborka. Przetarg nie przyniósł
rezultatu.
• W trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było
zamówienie publiczne na „Udzielenie długoterminowego
kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 PLN”. W prowadzonym
postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Cena najtańszej oferty
wynosiła 411 374,62 zł brutto, a najdroższej 451 808,27
zł brutto. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-003 Olsztyn ul. S. Pieniężnego
19. Cena wybranej oferty to 411 374,62 zł brutto. Z wyżej wymienionym oferentem została podpisana stosowna
umowa w lipcu br.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 29
czerwca do 13 września 2012 r.
W tym czasie zostało wprowadzonych 12 zarządzeń w następujących sprawach:
1 – Nr 35/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r.;
2 – Nr 36/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
3 – Nr 37/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu informowania Burmistrza o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Miasta
i Gminy Frombork;
4 – Nr 38/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
5 – Nr 39/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Horbacz – nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego;
6 – Nr 40/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
7 – Nr 41/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2012 r.;
8 – Nr 42/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian w podziale Gminy Frombork na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania;
9 – Nr 43/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.;
10–Nr 44/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego;
11– Nr 45/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Fromborka na lata
2007–2012;
12– Nr 46/2012 z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zarządzenia
ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Bogdany.
W ww. okresie: podpisałam 1 umowę notarialną na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 8 posadowionego w budynku
nr 10 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne na
rzecz Państwa Moniki i Marcina Mieczkowskich, zam. Frombork. Do sprzedaży przygotowywane są następne trzy lokale
mieszkalne.
Odbyły się następujące przetargi na:
• sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 posadowionego w budynku nr 12 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne
(wolny po Państwie Sielickich).
		 Przetarg nie przyniósł rezultatu. W dniu 7 sierpnia 2012 roku
ogłoszono drugi przetarg.
• dzierżawę nieruchomości rolnych oznaczonych jako działki
o numerze 7/1 i 7/2 obręb nr 10 miasta Fromborka (przy dro-

Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku
przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy zobowiązały rady
gmin do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie do 1 listopada 2012 roku, a następnie w ciągu 3 miesięcy do podziału gminy na stałe obwody
głosowania.
Zgodnie z przepisami prawa zostały przygotowane projekty
uchwał dotyczące ww. zagadnień. W związku z tym, iż jest to
sprawa ważna dla mieszkańców w okresie od 22 sierpnia do 5
września 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w celu
zasięgnięcia opinii mieszkańców Fromborka, co do proponowanych zmian. Ww. projekty uchwał zostaną umieszczone w porządku sesji październikowej.
Podział na okręgi wyborcze został dokonany w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa. Gminę Frombork podzielono na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Liczba
radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym została
obliczona na podstawie jednolitej normy przedstawicielstwa
ustalonej przez podzielenie mieszkańców miasta przez liczbę
radnych. Opracowując propozycję nowego podziału gminy
kierowano się założeniem, aby granice obszarowo ze sobą
sąsiadowały i tworzyły zwarty obszar. Wzięto również pod
uwagę wzajemne powiązania poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Frombork.
Natomiast przy podziale miasta na obwody głosowania
kierowano się zasadą równomiernego rozłożenia lokali oraz bliskiego dostępu do nich. Dodatkowym kryterium były przepisy
prawa, które nie pozwalają, aby w danym obwodzie wyborczym
było więcej niż 3000 mieszkańców. Gminę Frombork podzielono
na 3 stałe obwody głosowania.
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Frombork (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z 2011 r. Nr 70, poz. 1221) oraz Zarządzeniem Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22 sierpnia 2012 roku
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w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian
w podziale Gminy Frombork na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania.
1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji były projekty
uchwał w sprawie:
• podziału Gminy Frombork na stałe obwody głosowania;
• podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Frombork.
3. Cel konsultacji: Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag
i propozycji do przedstawionych projektów uchwał.
4. Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w terminie
od 22 sierpnia do 5 września 2012 roku.
5. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we
Fromborku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz
na terenie Gminy Frombork. Uwagi do projektów uchwał
należało zgłaszać w formie pisemnej na „Formularzu konsultacji”.
6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Pełnomocnik ds. wyborów.
7. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie żaden
z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie przekazał
do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku „Formularza
konsultacji”. W związku z powyższym nie zgłoszono żadnych propozycji, ani uwag do przedmiotowych projektów
uchwał.
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Frombork na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym został zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Elblągu.

2. Wykonano obsianie i humusowanie terenów
zielonych na terenie zespołu boisk i urządzeń
sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Fromborku w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” na terenach przewidzianych w projekcie zagospodarowania terenu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „COPERNICUS” Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 9, 14-530
Frombork, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za ww.
zadanie to 14 760,00 zł. brutto. Koszty w całości poniosła
firma Eversport Spółka z o.o. 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39 – Wykonawca Orlika.
3. W zaplanowanym terminie zakończyły się prace związane z wykonaniem odwodnienia płyty stadionu oraz wymianą ogrodzeń na stadionie miejskim we Fromborku,
został sporządzony i podpisany protokół odbioru. Wykonawcą robót była firma Wodociągi Miejskie Spółka
z o.o. ul. Olsztyńska 10, 14-530 Braniewo. 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.
Złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie:
1. W dniu 16 lipca 2012 r. do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” złożono wniosek o przyznanie pomocy
na realizację zadania pn. „Plac rekreacyjny w Narusie miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Frombork – zagospodarowanie przestrzeni publicznej” w ramach
działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
PROW 2007–2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Planowany całkowity koszt realizacji wyniesie 218 898,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
112 209 zł.
2. W dniu 03.08.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu
partnerskiego pn. „Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007–2013 w ramach Osi Priorytetowej
1 Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Całkowity koszt
projektu wyniesie 1763 280,03 zł. Liderem projektu jest
Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku
Warmińskim (10 partnerów). W ramach projektu Gmina
Frombork zrealizuje zadanie pn. „Dziedzictwo Kulturowe
i Folklor Warmii oraz Miast Partnerskich” w trakcie XI Dni
Fromborka. Wartość naszego zadania w projekcie wyniesie 150 000 zł.
3. W dniu 24 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Olsztynie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007–2013 w ramach Osi Priorytetowej
4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Planowany całkowity koszt
zadania wyniesie 3 872 025,91 zł, w tym dofinansowanie
na kwotę 1 999 900,57 zł. W ramach zadania zaplanowano odrestaurowanie Starego Miasta poprzez rewitalizację

Szanowni Państwo!
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniem nr 184
z dnia 16 lipca 2012 r. zarządził na dzień 23 września 2012 r.
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
we Fromborku w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6 (Baranówka, Baranówka-Leśniczówka, Nowiny,
Ronin).
Zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych:
Lista nr 1 – KWW ANNA KOZŁOWSKA-SILICKA
1. KOZŁOWSKA Anna, lat 38, zam. Nowiny
Lista nr 2 – KWW MARKA DZIEWANOWSKIEGO
1. DZIEWANOWSKI Marek, lat 51, zam. Frombork
Odbędą się również ponowne wybory sołtysa Sołectwa Bogdany w związku ze złożoną na piśmie rezygnacją dotychczasowego sołtysa pana Jarosława Kożusika. Wybory odbędą się 06
października 2012 roku o godzinie 15.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:
1. Wykonano ogrodzenie Placu Zabaw na Osiedlu Słonecznym
realizowanego w ramach programu NIVEA. Wykonawcą
było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„COPERNICUS” Spółka z o.o. ul Mickiewicz 9, 14-530 Frombork, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości za ww. zadanie w wysokości 11 950,00 zł brutto.
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rynku miejskiego, Kanału Kopernika oraz odrestaurowanie zewnętrznej części budynku przy
ul. Błotnej 2.

2012 – Kocioł kulinarny Warmii po 1945 roku z wszystkimi
jego konsekwencjami” oraz na kompleksie sportowym ORLIK
2012 – „II Turniej Old Boy’s Frombork’2012”. Dokonano także
uroczystego otwarcie placu zabaw NIVEA przy udziale przedstawiciela firmy NIVEA POLSKA Sp. z o.o. Pana Arkadiusza
Kondrackiego.

Panie i Panowie Radni!
5 września br. podpisałam przy kontrasygnacie zastępcy
skarbnika w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dwie umowy
o dofinansowanie realizacji następujących zadań:
1. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową
4 Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą
w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013.
Planowana całkowita wartość projektu to 1 107 366,31 zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 635 592,86 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw o profilu rybackim, wykonanie
ciągów komunikacyjnych (chodnik, droga dojazdowa z parkingiem), postawienie toalety wolnostojącej i wykonanie do
niej przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
2. „Modernizacja obiektu pełniącego funkcję opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz
wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych
form spędzania wolnego czasu przez dzieci – Now@ er@
w przedszkolu” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój zależnych od rybactwa zawartą w Programie
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013. Planowana
całkowita wartość projektu to 98 498,41 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 68 068 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego. W ramach zadania zaplanowano doposażenie
bloku kuchennego, w tym zakup materiałów do jego remontu i sprzętu kuchennego, a także zakup sprzętu multimedialnego, zakup przyrządów zabawowych na plac zabaw i zakup
materiałów do naprawy ogrodzenia.
W związku z ogłoszonym w dniu 13 lipca 2012 r. przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007–2013 z zakresu Osi Priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; Działanie 4.2. Rewitalizacja miast na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w BIP oraz na tablicy
ogłoszeń została zamieszczona informacja o możliwości zaktualizowania zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych
wpisanych do przyjętego Uchwałą Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej
Gminy Frombork w dniu 19 grudnia 2007 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007–2015”, a także o możliwości zgłoszenia nowej inwestycji w ramach wydzielonych (i nie podlegających zmianom) jednostek wskazanych do
rewitalizacji dla tych beneficjentów, którzy zamierzają ubiegać
się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2007–2013. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 lipca 2012 r. nie wpłynęły żadne wnioski. W związku z powyższym w sierpniu br. przystąpiono
do prac związanych z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 27 sierpnia opracowany
dokument poddano konsultacjom społecznym, które trwają od 4
września do 18 września 2012 r.
W trakcie trwania X Dni Fromborka zrealizowano dwa projekty: nad Zalewem Wiślanym – „Przegląd Lokalny – Frombork

X Jubileuszowe Dni Fromborka za nami. Pomimo mniejszych
środków, jakie mogliśmy zaangażować, program Święta Miasta
zawierał propozycje dla każdego.
Oferta różnorodna i ciekawa, również dzięki pozyskanym
środkom na projekty oraz sponsorom i przyjaciołom miasta. To
dzięki tym ostatnim mógł się odbyć wspaniały sobotni koncert
organowy z udziałem takiej gwiazdy jak Małgorzata Walewska.
W trakcie Dni Fromborka 5 sierpnia w czasie uroczystej
mszy ksiądz prałat dr Jacek Wojtkowski oficjalnie objął parafię
katedralną we Fromborku i został nowym proboszczem. Uczestniczyliśmy w tej uroczystości z Panem Przewodniczącym Rady
Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim.
Nasze sołectwa również były organizatorami wydarzeń integrujących mieszkańców. 30 czerwca w Roninie odbył się I Zjazd
Mieszkańców Sołectwa Ronin – Nowiny.
11 sierpnia odbyły się II Dni Biedkowa, zaś 18 sierpnia odbyła się zabawa z okazji Święta Drewnowa. Brałam udział w tych
spotkaniach i dziękuję mieszkańcom za zaproszenie.
Delegacje naszego miasta uczestniczyły w świętach naszych miast partnerskich: w lipcu w Święcie Rybaka w Swietłym w Rosji, w sierpniu w uroczystościach dożynkowych zaprzyjaźnionej gminy Szypliszki oraz we wrześniu w Święcie Kazlu
Rudy na Litwie.
Szanowni Państwo!
2 września w Elblągu w trakcie Święta Chleba odbył się
III Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich. Uczestniczyły w nim reprezentacje pięciu miast: Braniewa, Elbląga, Fromborka, Olsztyna i Torunia. Zwyciężyliśmy zajmując
I miejsce, za nami był Olsztyn, Elbląg, Toruń i ostatnie – Braniewo. Przekazaliśmy organizację IV Turnieju w przyszłym
roku Toruniowi (zgodnie z regulaminem), ponieważ Toruń
będzie w 2013 roku organizatorem Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego od 19 lutego do 24 maja 2013 r. Prezydent Torunia zaprosił nasze miasto do udziału w tym projekcie oraz
mnie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Dni
Dziedzictwa Kopernikańskiego.
1 września wzięłam udział w otwarciu 55 Międzynarodowych Regat Żeglarskich „Fromborska Jesień” oraz w zakończeniu Pleneru Malarskiego w ramach VII Warmińskich Spotkań
Twórczych. 3 września w inauguracji nowego roku szkolnego
2012/2013 w Zespole Szkół we Fromborku.
Tego dnia Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian
Podziewski przeprowadził konsultacje związane z koncepcjami budowy Morskiego Przejścia Granicznego we Fromborku.
W obecności Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Penkalskiego
oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Po konsultacjach odbyła się wizja lokalna nad Zalewem Wiślanym. Zdecydowaliśmy się na wskazanie tańszej koncepcji, gdyż istnieje
realna możliwość budowy przejścia w roku 2013.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 13 września 2012
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ŻEGLARSKIE ZMAGANIA. 55. MIĘDZYNARODOWE
REGATY ŻEGLARSKIE „FROMBORSKA JESIEŃ”
55. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień” odbyły się w 1 września. Startowało w nich 31 jachtów
z trzech krajów – 17 jachtów z Polski, 13 z Rosji i 1 jacht z Niemiec. Jachty zostały podzielone na trzy grupy wg współczynników przeliczeniowych w zależności od długości jachtu: do 7
metrów, 7–9 metrów i powyżej 9 metrów.

3. jacht ARKOS – Polska – kapitan Stanisław
Wrzostek

W uroczystym otwarciu Regat uczestniczyli: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Burmistrz Braniewa – Henryk Mroziński, Burmistrz Fromborka – Krystyna Lewańska, Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku – Henryk
Horbacz oraz Prezes Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego kapitan jachtowy Henryk Wronkowski.

Zwycięzcom zostały wręczone puchary, dyplomy, pamiątkowe znaczki oraz drobne upominki. Puchary ufundowali: Starosta
Braniewski Krzysztof Kowalski, Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński, dyrektor MGOK we Fromborku Henryk Horbacz i Komandor MKŻ „Dal” Tadeusz Karpowicz.

Bezwzględnie najszybszym jachtem okazał się rosyjski jacht
SELENA – kapitan Dmitrij Żaryckij.

Atrakcją regat był występ zespołu Marka Józefów z Elbląga z repertuarem szantowych piosenek. Tradycyjnie też płonęło
ognisko żeglarskie, serwowano również wspaniały żurek ugotowany przez Panią Elżbietę Agrejcowicz, pieczone kiełbaski
i piwo, które zasponsorował Browar Grupa Żywiec z Elbląga.
Miła, sympatyczna i żeglarska atmosfera tego spotkania udzielała się wszystkim zgromadzonym.
Organizatorem regat był Morski Klub Żeglarski „DAL” z udziałem PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy
Frombork. Honorowy patronat nad Regatami po raz kolejny objął
Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński.

Sędzią głównym Regat był Tadeusz Karpowicz, sędzią liniowym – Paweł Karpowicz. Żeglarze rywalizowali ze sobą w sobotni dzień na wodach Zalewu Wiślanego w miarę dobrych warunkach atmosferycznych.
Po prawdziwej sportowej rywalizacji odbyła się uroczystość
podsumowanie regat.
A tak uplasowały się wyniki w poszczególnych grupach.
W GRUPIE 1:
1. jacht KOTLIN – Rosja – kapitan Sergiej Amemczev
2. jacht RIF – Rosja – kapitan Sergiej Ezhikov
3. jacht LITWINKA – Polska – kapitan Marian Drabiński
W GRUPIE 2:
1. jacht PALOMINO – Polska – kapitan Tomasz Siekierko
2. jacht PAPAGO – Polska – kapitan Łukasz Politański
3. jacht FACIL – Polska – kapitan Stefan Politański

MKŻ „DAL” we Fromborku, organizator 55. Regat „Fromborska Jesień”, składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania i zabezpieczenia ratowniczego
Regat tak na wodzie, jak i we Fromborku.

W GRUPIE 3:
1. jacht CASIOPE – Polska – kapitan Sławomir Kwiatkowski
2. jacht TESA – Polska – kapitan Jan Rzodkiewicz

Jolanta Kosicka
Relacja z Regat na stronie internetowej Telewizji Elbląskiej.
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FROMBORK MALOWANY.
VII WARMIŃSKIE SPOTKANIA TWÓRCZE DOBIEGŁY KOŃCA
Od 25 sierpnia do 1 września trwał we Fromborku
Międzynarodowy Plener Malarski w ramach VII Warmińskich Spotkań Twórczych. W Grodzie Kopernika gościli artyści
z całej Polski, a także z Niemiec i Gruzji. Część malarzy znana
była mieszkańcom z poprzednich edycji, inni odwiedzili miasto
pierwszy raz. Komisarzem pleneru był plastyk Tadeusz Gazda.

W podsumowaniu pleneru udział wzięli także zaproszeni goście, a wśród nich: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska, Proboszcz ks. dr Jacek
Wojtkowski, Dyrektor Szpitala Bogdan Jussis oraz grupa fromborskich przewodników.
Zakończenie pleneru prowadził Dyrektor Ośrodka Kultury
Henryk Horbacz. W trakcie oficjalnych wystąpień głos zabrali: Starosta Krzysztof Kowalski, Burmistrz Krystyna Lewańska,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zbigniew Kędziora,
Komisarz Pleneru Tadeusz Gazda, a także w imieniu artystów najbardziej oryginalna postać pleneru Daniel Ratz, który serdecznie
podziękował organizatorom za wspaniale zorganizowany plener.
Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali z rąk starosty i burmistrz
Fromborka atrakcyjne upominki. Wystawa czynna była dla zwiedzających do godziny 14.00. Po pożegnalnym obiedzie uczestnicy rozjechali się, obiecując swój przyjazd w roku przyszłym.
Nasi artyści byli goszczeni przez Barbarę i Ryszarda Chrzanowskich i Restaurację „Pod Wzgórzem” we Fromborku, w której mieli zapewnione noclegi i posiłki. W trakcie pleneru organizatorzy przygotowali uczestnikom wycieczkę do Tolkmicka
i Kadyn oraz zwiedzanie Stadniny Koni w Narusie.
Organizatorem pleneru był PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Oddział PTTK był zwycięzcą konkursu na zorganizowanie pleneru
– ogłoszonego wcześniej przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Wspólnie z Oddziałem wykonawcą tego zadania był klub KT
PTTK FIGA w Braniewie. Zadanie finansowało całkowicie Starostwo Powiatowe w Braniewie.
Współorganizatorami pleneru byli: Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku, Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Braniewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie, Miejski Ośrodek Sportu w Braniewie.

Uroczyste podsumowanie spotkania twórców zwieńczone
wystawą poplenerową prac powstałych w trakcie pleneru odbyło
się 1 września na placu przed Restauracją „Pod Wzgórzem” we
Fromborku. Wspaniałe prace artystów podziwiać mogli zaproszeni
goście, mieszkańcy Fromborka oraz turyści odwiedzający w tym
czasie nasze miasto.

O tym, jak ważne jest uczestnictwo w plenerach malarskich
w rozwoju artystycznym doskonale wiedzą wszyscy artyści malarze
– zarówno zawodowi, jak i nieprofesjonalni. W plenerze wzięło udział
19 osób z kraju i zagranicy, które w przecudowny sposób utrwaliły
pejzaż Fromborka i okolic. W trakcie trwania pleneru powstało ok.
150 prac malarskich, akwareli, pasteli i grafik. Plener ten wyróżnił
się po raz kolejny bardzo miłą atmosferą i dobrą organizacją.

Jolanta Kosicka

ZLOT HONOROWYCH OBYWATELI FROMBORKA W 2013 ROKU!
Na spotkaniu Honorowych Obywateli Fromborka
z Burmistrz Fromborka Krystyną Lewańską w trakcie
trwania Dni Fromborka 5 sierpnia 2012 ustalono, że
zostanie zorganizowany w roku 2013 we Fromborku – Zlot Honorowych Obywateli Fromborka z okazji
przypadającego w tymże roku 40-lecia zakończenia
Operacji 1001 Frombork. Zlot odbyłby się 24–26 maja,
organizatorem będzie Urząd Miasta i Gminy Frombork,
oczywiście przy pomocy Honorowych.

Kontakt w sprawie Zlotu:
Jacek Iwulski,
tel. kom. 502 140 969,
e-mail: aspiwulski@wp.pl
Operacja 1001 Frombork jest już na stronie Facebook:
http://www.facebook.com/Operacja1001Frombork
Na niej będą podane informacje i szczegóły dotyczące Zlotu HOF.
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FROMBORK WYGRYWA III TURNIEJ MIAST KOPERNIKAŃSKICH
I PARTNERSKICH W ELBLĄGU
W niedzielę 2 września Stary Rynek Staromiejski w Elblągu
stał się miejscem rywalizacji drużyn podczas trwającego w ramach Święta Chleba – III Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich, w którym Frombork zajął I miejsce.
Od godz. 10 pod Ratuszem Staromiejskim pięć drużyn – z Braniewa, Elbląga, Fromborka, Olsztyna i Torunia – rywalizowało ze
sobą podczas III Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich.
Zawodnicy zmierzyli się ze sobą w ośmiu konkurencjach, wśród
których między innymi znalazły się: rzut kapeluszem kowbojskim
do celu, jedzenie węgorza na czas, wyścig narciarski na specjalnych nartach, piłowanie drewnianych pali, ścinanie cebuli
toporkiem czy przecinanie liny łopatą piekarczyka.
Po pięciogodzinnych zmaganiach i wesołej przy tym zabawie
najlepszą drużyną okazał się zespół z Fromborka, który swoje
prawo do organizowania takiego turnieju u siebie w następnym
roku przekazał na rzecz Torunia. W 2013 roku bowiem Toruń będzie uroczyście obchodzić 540 urodziny Mikołaja Kopernika oraz
470 rocznicę śmierci wielkiego astronoma.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Olsztyna,
trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie z Elbląga,
czwartym miastem okazał się Toruń, natomiast piąte zajął zespół
z Braniewa. Zabawy było co nie miara, atmosfera wspaniała,
a i humor dopisywał wszystkim uczestnikom turnieju i dopingującej publiczności. Podczas ceremonii zakończenia turnieju, każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, upominki od miasta,
a także na pamiątkę obrony Elbląga przez Piekarczyka – szpadel.
Miasta uczestniczące w III 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 muzycznie: zespół z Torunia i Krzysztof
Piotrowski z Fromborka.
Za rok w Toruniu znowu miasta kopernikańskie spotkają się,
by walczyć o sławę i puchary. Do zobaczenia za rok w Toruniu!
Jolanta Kosicka

SZANSA NA USPRAWNIENIE RUCHU GRANICZNEGO. DWIE KONCEPCJE ROZBUDOWY
MORSKIEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO WE FROMBORKU
3 września w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy miało miejsce
spotkanie burmistrz Krystyny Lewańskiej i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego dotyczące morskiego
przejścia granicznego we Fromborku. W spotkaniu uczestniczyli
także poseł Wojciech Penkalski, Starosta Braniewski Krzysztof
Kowalski oraz pracownicy wojewody i fromborskiego urzędu. Na
spotkaniu przedstawiono i przeanalizowano dwa warianty rozbudowy morskiego przejścia granicznego we Fromborku.
Wariant I – opiewałby w kosztach na około 3,5 mln złotych,
ograniczałby się wyłącznie do odpraw osobowych ze względu na
niewielki ruch pasażerski oraz wymagałby przeróbek istniejącego
zaplecza z budową budynku odprawowego dla służb granicznych.
Wariant II – którego koszt wyniósłby około 26 mln złotych
– przewiduje odprawy pasażerskie, odprawy samochodów
osobowych i autokarów. Przejście miałoby być zlokalizowane
pomiędzy istniejącym pirsem, a planowaną mariną. Na terenie rozważanego przejścia zaprojektowano: budynek odpraw
pasażerskich ze stanowiskami do odpraw samochodów, budynek kontroli pojazdów, infrastrukturę drogową itp. Ze względu
na ilość jednostek pływających, które obecnie przypływają do
Fromborka, rodzaj odpraw obecnie realizowanych oraz ograniczone środki na realizację zamierzenia, wariant ten wydaje się na
chwilę obecną nierealny do wykonania. Jednak w miarę wzrostu

ilości i rodzaju przypływających jednostek pływających oraz rozbudowy bazy jachtowej rozbudowa morskiego przejścia w takim
zakresie będzie w przyszłości konieczna.
Jeśli wybrana zostanie pierwsza tańsza koncepcja i gdyby
doszła ona do skutku, prawdopodobnie już w kwietniu 2013 r. zostałoby wydane pozwolenie na budowę i rozstrzygnięty przetarg.
Koncepcja ta spotkała się z większym entuzjazmem ze strony zebranych. Przy kwocie 3,5 mln zł szansa na uzyskanie pieniędzy byłaby
bardzo duża. Budowa przejścia ruszyłaby na początku 2014 r.
							
Jolanta Kosicka
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ROLNICZE ŚWIETO – DOŻYNKI GMINNE WE FROMBORKU
Dożynkowy dzień był okazją do wyrażenia uznania za ciężką i pełną poświęceń pracę w rolnictwie, godną najwyższego
szacunku i uznania przez całe społeczeństwo. Burmistrz Krystyna Lewańska podziękowała Rolnikom za trud pracy na roli.

„Wychodzą wnet pożywne, razowe bochenki,
Brunatne i okrągłe – ku piekarki chlubie –
Jak widnokrąg zoranych pól, co chleb zrodziły.”
Leopold Staff

W niedzielę 23 września rolnicy z Gminy Frombork uczcili
zakończenie żniw i dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystą
mszą świętą we fromborskiej archikatedrze w intencji rolników,
za tegoroczne plony i zbiory celebrowaną przez proboszcza ks.
Prałata Jacka Wojtkowskiego, rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne - Tradycyjne Święto Plonów.
To największe w roku Święto Rolników – obchodzone co roku
– jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów.
Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemieścił się na
stadion miejski na dalszą część uroczystości. Na tegorocznych
dożynkach uczestniczyło liczne grono rolników z miasta i gminy Frombork oraz zaproszonych gości. Starostami Święta Plonów byli: Bożena Korybska z Jędrychowa i Tadeusz Pawluczuk
z Krzywca. Jak każe obyczaj, starostowie dożynek w ceremoniale dożynkowym, wręczyli Burmistrz Krystynie Lewańskiej
okazały bochen chleba dożynkowego wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, który specjalnie na tę uroczystość upiekła
Piekarnia we Fromborku.

Jak co roku i teraz uzasadnienie znalazły słowa wypowiadane
przy dzieleniu się chlebem z tegorocznych zbiorów: „by nikomu
tego chleba nigdy nie zabrakło”. Złożyła także najlepsze życzenia
spełnienia planów, wielu sukcesów, pełnej satysfakcji z realizacji
podjętych zamierzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Uroczystość była jak co roku okazją do zaprezentowania
wieńców i stroików dożynkowych. Wszyscy autorzy włożyli
w ich wykonanie dużo pracy i serca. Atrakcją kulinarną na powietrzu był gorący żurek z kotła, który ugotowała mieszkanka
Fromborka Elżbieta Agrejcowicz. Niestety deszczowa aura nie
pozwoliła na zorganizowanie konkursów, występów i zabawy
przy muzyce.
Święto plonów zakończyło się uroczystym przyjęciem w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku dla zaproszonych rolników i gości. To dla nich z repertuarem piosenek biesiadnych
wystąpił zespół „Warmianki” i Kapela Fromborska.
Jolanta Kosicka

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 2012

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku serdecznie zaprasza mieszkańców do
udziału w konkursie fotograficznym pt. „OCALIĆ
OD ZAPOMNIENIA 2012”. Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe, a termin zgłaszania prac mija 5 grudnia 2012 roku.
Tematyka zdjęć ma obejmować fotografie
z zakresu krajobrazu kulturowego, a także pokazania dziedzictwa, dóbr kultury i piękna naszego
Powiatu Braniewskiego, np. zabytki architektury
i przyrody, elementy dawnej dekoracji starych
budynków i niebanalnego pejzażu.
Szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej www.frombork.pl.

Anna Kozłowska uzupełni skład Rady Miejskiej we Fromborku. 23 września 2012
roku przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Fromborku.
Wybierano jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6. W wyborach brali udział
mieszkańcy Baranówki, Baranówki-Leśniczówki, Nowin i Ronina. Głosowanie odbyło się w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 we Fromborku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w godzinach od godz. 8:00 do 22:00.
Do obsadzenia jednego mandatu kandydowali:
– Anna Kozłowska – z KWW Anna Kozłowska-Silicka
– Marek Dziewanowski – z KWW Marka Dziewanowskiego.
Uprawnionych do głosowania było 138 wyborców, głosowało 19 wyborców. Frekwencja wyniosła 13,7%. Na Annę Kozłowską głosowało 12 mieszkańców, Marka
Dziewanowskiego poparło 7 osób. Anna Kozłowska zajmie miejsce Adama Grodzkiego, którego mandat wygasł z dniem 28.06 br. Nowo wybrana radna Anna Kozłowska
złoży ślubowanie podczas najbliższej XX sesji Rady Miejskiej.
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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