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WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
BOGDANY MAJĄ NOWEGO SOŁTYSA
W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa Pana Jarosława Kożusika z pełnionej funkcji Sołtysa Sołectwa Bogdany, w dniu 6 października 2012 r. odbyło się
zebranie wiejskie zwołane zarządzeniem burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 35 osób posiadających prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania
została Pani Maria Rogińska. Po wyborze komisji wyborczej odpowiedzialnej za prawidłowy
przebieg głosowania, przystąpiono do zgłaszania kandydatur na sołtysa. O poparcie mieszkańców zabiegały Panie Anna Janicka (dotychczasowa przewodnicząca Rady Sołeckiej)
i Anna Witkowska. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania po przeliczeniu głosów przez
komisję wyborczą nowym Sołtysem Bogdan została Anna Janicka. Uzyskała ona poparcie 18
osób. Na Annę Witkowską oddano 16 głosów. Nieważnym okazał się 1 głos.
W związku z wyborem dotychczasowego przewodniczącego Rady Sołeckiej na sołtysa zaszła konieczność uzupełnienia składu Rady. W wyborach uzupełniających została zgłoszona
tylko jedna kandydatka – Pani Anna Witkowska, która zgodnie z sołecką ordynacją wyborczą
została wybrana do składu Rady Sołeckiej.

PONOWNE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA KRZYŻEWO

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.

W związku z pisemnym zrzeknięciem się mandatu przez dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Krzyżewo Jana Uhryna, który pełnił tę funkcję przez 26 lat, w dniu 12 października 2012 r.
odbyło się zebranie wiejskie zwołane zarządzeniem burmistrza w celu wyboru nowego sołtysa.
W zebraniu uczestniczyło 25 osób posiadających prawo wyborcze. Uprawnionych do głosowania było 67 wyborców. Przewodniczącym zebrania została Agnieszka Nawrot - Kopycińska. Po
wyborze komisji wyborczej odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg głosowania, przystąpiono
do zgłaszania kandydatur na sołtysa. O poparcie mieszkańców zabiegali Pani Katarzyna Ocipka i Pan Wojciech Niemkowicz. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z sołecką ordynacją
wyborczą. Osoby uprawnione do głosowania podchodziły osobiście i wrzucały do zapieczętowanej urny karty do głosowania.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania po przeliczeniu głosów przez komisję wyborczą
nowym Sołtysem Krzyżewa została Katarzyna Ocipka. Uzyskała ona poparcie 15 osób. Na Wojciecha Niemkowicza oddano 10 głosów.

KALENDARIUM IMPREZ
Listopad 2012

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

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

Grudzień 2012
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 14 września do 25 października r.
Sp. z o.o. w Braniewie wspólnie z Gminą Pasłęk realizują projekt
pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi
w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.
W ramach tego projektu powstały stacje przeładunkowe w Braniewie i Pasłęku oraz kwatery balastu na składowiskach odpadów
w Braniewie i Robitach.
Realizacja projektu w Braniewie została podzielona na dwa
etapy.
ETAP I:
Wartość inwestycji to kwota 3 381 000,00 zł plus koszty
przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia aplikacji
o dofinansowanie w wysokości 99 500,00 zł w całości poniesiony przez Beneficjenta Projektu.
Zadania realizowane w ramach I etapu:
• projekt i budowa stacji przeładunkowej odpadów,
• budowa myjni samochodowej,
• nadzór inwestorski,
• zakup maszyn, środków transportu do stacji przeładunkowej
oraz pojemników i samochodu do zbiórki selektywnej.
Inwestycja obejmująca I etap została zakończona w dniu
31.07.2012 roku.		
ETAP II:
Wartość inwestycji to kwota 2 691 000,00 zł plus koszty
przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia aplikacji
o dofinansowanie w wysokości 65 000,00 zł w całości poniesiony przez Beneficjenta Projektu.				
Zadania realizowane w ramach II etapu:
• projekt i budowa kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego
gromadzenia odpadów,
• nadzór inwestorski nad realizacją zadań,
• zakup kompaktora, 4 kontenerów do punktu dobrowolnego
gromadzenia odpadów, wózka widłowego i samochodu do
zbiórki selektywnej.
Inwestycja obejmująca II etap zostanie zakończona
30.03.2013 roku.
W ramach wyżej opisanych przedsięwzięć, miasta i gminy
powiatu braniewskiego zostaną wyposażone w pojemniki do
zbiórki selektywnej, z podziałem na szkło, papier i tworzywa
sztuczne.
Miasto i Gmina Frombork otrzyma 69 sztuk pojemników. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną zlokalizowane
w każdej miejscowości oraz na terenie miasta.
W ramach projektu zakupione zostały cztery kontenery na
odpady niebezpieczne, które wyposażone zostały w pojemnik na
zużyte akumulatory, pojemnik na zużyte świetlówki, pojemnik na
zużyte baterie oraz beczki atestowane.
Kontenery zostaną rozstawione: na składowisku odpadów
w Braniewie, w mieście Braniewo, w mieście Frombork oraz
w mieście Pieniężno.
Na składowisku odpadów w Braniewie powstanie Punkt
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, do którego mieszkańcy
będą mogli bezpłatnie dostarczyć takie odpady jak: gruz, odpady
zielone, zużyty sprzęt TV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe.
Przypomnę, że 21 stycznia 2010 roku w Braniewie został
podpisany list intencyjny w sprawie wspólnego realizowania
gospodarki odpadami komunalnymi pomiędzy gminami objętymi
projektem.
Wkład gmin w realizacji tego projektu wyniesie 600 500,00

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Przedkładam sprawozdanie za okres od 14 września do 25
października 2012 roku.
W tym czasie wprowadzonych zostało 10 zarządzeń burmistrza w następujących sprawach:
1) Nr 47/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2012 rok;
2) Nr 48/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania
Jednostki Realizującej Projekt (JRP);
3) Nr 49/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r.;
4) Nr 50/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zasad,
trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2013 r.;
5) Nr 51/2012 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Krzyżewo;
6) Nr 52/2012 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we
Fromborku;
7) Nr 53/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych;
8) Nr 54/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r.;
9) Nr 55/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r.;
10) Nr 56/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy
Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
W sprawozdaniu uwzględniłam informację dotyczącą gospodarki odpadami w świetle zobowiązań nałożonych na Polskę
przez Unię Europejską.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata
2011–2016 powstał Region Północny jako kontynuacja Rejonu
N-W. Obejmuje on 16 gmin zamieszkałych przez 222 790 osób.
W rejonie tym system gospodarki odpadami komunalnymi
opierać się będzie na działalności Zakładu Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.
W skład Regionu wchodzą gminy z powiatu elbląskiego i braniewskiego oraz gmina Miasto Elbląg.
Wiodącym partnerem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Elblągu, realizujący przedsięwzięcie pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowiska odpadów w Elblągu”.
W ramach tego przedsięwzięcia prowadzona jest m.in. rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Elblągu oraz rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów
i program edukacji ekologicznej. Jednocześnie w ramach rozbudowy systemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

2

złotych. Kwota ta została podzielona w zależności od ilości
mieszkańców. Nasz wkład w to przedsięwzięcie wyniesie
84 070,00 złotych. Zostanie on zabezpieczony w przyszłorocznym budżecie.
W związku z zaistniałymi zmianami i uchwalonym Planem
Wojewódzkim Gospodarki Odpadami na lata 2011–2016 złożyliśmy 27 września 2012 r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie „Rekultywacji składowiska odpadów we Fromborku”.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 854 259,60 złotych, zaś
wnioskowana kwota dofinansowania to 683 407,72 złotych.
Wiąże się to ze wskazanym w ww. Planie terminie zamknięcia
składowiska odpadów we Fromborku z dniem 31 grudnia 2012
roku.
Przygotowujemy się już od dłuższego czasu do wdrożenia
ustawy tzw. śmieciowej na naszym terenie. Biuro Doradcze EkoINFRA w Olsztynie przygotowuje niezbędne opracowania. Otrzymaliśmy już analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na
terenie Miasta i Gminy Frombork.

niczyło 25 osób posiadających prawo wyborcze.
Przewodniczącą zebrania została Pani Agnieszka
Nawrot-Kopycińska. O poparcie mieszkańców zabiegała Pani Katarzyna Ocipka oraz pan Wojciech
Niemkowicz. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nowym sołtysem Krzyżewa została pani Katarzyna
Ocipka. Uzyskała poparcie 15 osób. Na pana Wojciecha Niemkowicza oddano 10 głosów.
Przypomnę, że Pan Jan Uhryn pełnił swoją funkcję przez ponad 26 lat.
Panie i Panowie Radni!
We wrześniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożony został wniosek o pomoc finansową na budowę lodowiska sezonowego w ramach tzw. Programu „Biały Orlik”. Dotacja może
wynieść nawet 50% kosztów budowy szacowanych na ok.
600 tys. zł. Lodowisko ma powstać na terenie Orlika, a dokładnie
na boisku poliuretanowym, tzw. wielofunkcyjnym. Posiada ono
odpowiednią nawierzchnię i oświetlenie, co w znacznym stopniu
obniży koszty realizacji inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w grudniu br.
W dniu 12 października 2012 r. ogłoszony został przetarg
nieograniczony na budowę składanego lodowiska sezonowego
w ramach Programu „Biały Orlik”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 października 2012 r. do godz. 11.00.
Otrzymaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu w kwocie 300 000,00 złotych kosztów
kwalifikowanych.

Panie i Panowie Radni!
Aktualnie trwają konsultacje projektu programu współpracy
Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2013 rok (od 19 października do 12 listopada 2012 r.).
Podmioty uprawnione to organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w ustawie… prowadzące działalność
statutową na rzecz mieszkańców Gminy Frombork. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu i tablicach ogłoszeń. Uwagi do projektu uchwały można
będzie zgłaszać w formie pisemnej w Formularzu konsultacji.
Osobą odpowiedzialną jest pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo!
W okresie pomiędzy sesjami zwyczajnymi Rady Miejskiej
brałam udział w różnego rodzaju uroczystościach i konferencjach, m.in.:
14 września w Elblągu w uroczystościach obchodów Święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
21 września w konferencji „Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny formą skutecznego zarządzania jednostką” w Olsztynie.
23 września we Fromborku w Dożynkach Gminnych.
27 września w Braniewie w podsumowaniu ćwiczeń w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego pod kryptonimem „Warmia – 2012”.
5 października w Bisztynku w warsztatach dla pretendentów do sieci Cittaslow.
8 października w Kadynach w podsumowaniu 24 Konferencji Telewizji Lokalnych Grupy Vectramedia oraz w dniach 10–11
października w obradach X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Warszawie. W trakcie obrad podsumowano kondycję
samorządów, ogłaszając wyniki rankingu wydatków samorządów na rozwój infrastruktury technicznej w cenach stałych na
1 mieszkańca liczone jako średnia z ostatnich 3 lat (2009–2011).
Przedstawię Państwu kilka pozycji z rankingu dotyczących naszego Powiatu.
Powiat braniewski zajął 112 pozycję wydając na głowę
mieszkańca powiatu 147,14 złotych (na 314 powiatów).
Miasto Braniewo w kategorii miast powiatowych zajęło 201
miejsce, wydając na głowę mieszkańca 286,22 złotych (na 268
miast powiatowych).
Miasto i Gmina Frombork w kategorii inne miasta zajęła 94
pozycję z kwotą 715,41 złotych na mieszkańca (na 575 miast).
Pieniężno w tej samej kategorii zajęło 293 pozycję z wydatkami
452,29 złotych na mieszkańca.

Szanowni Państwo!
W związku ze złożonymi rezygnacjami dotychczasowych sołtysów sołectw Bogdany i Krzyżewo odbyły się w tych miejscowościach ponowne wybory.
W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa pana Jarosława Kożusika z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa Bogdany, w dniu 6 października
2012 r. odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 35 osób posiadających
prawo wyborcze. Przewodniczącą zebrania została pani Maria
Rogińska. O poparcie mieszkańców zabiegały panie Anna Janicka (dotychczasowa przewodnicząca Rady Sołeckiej) i Anna
Witkowska. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nowym
sołtysem Bogdan została pani Anna Janicka. Uzyskała poparcie
18 osób. Na panią Annę Witkowską oddano 16 głosów. 1 głos
był nieważny.
W związku z wyborem dotychczasowej przewodniczącej
Rady Sołeckiej na sołtysa zaszła konieczność uzupełnienia składu
Rady. W wyborach uzupełniających została zgłoszona tylko jedna kandydatka –- pani Anna Witkowska, która zgodnie z sołecką
ordynacją wyborczą została wybrana do składu Rady Sołeckiej.
W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego
sołtysa pana Jana Uhryna z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa
Krzyżewo, w dniu 12 października 2012 r. odbyło się zebranie
wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa. W zebraniu uczest-
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chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” odbywały się co dwa tygodnie wizytacje placu budowy i spotkania
przedstawicieli miasta z wykonawcą celem bieżącego monitorowania inwestycji.
Po każdym spotkaniu inspektor nadzoru sporządzał protokół,
w którym przyjmowano ustalenia wynikające z bieżącej sytuacji
typu nieprzewidziane kolizje, niewybuchy itp. Wysoce prawdopodobne jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Dziś po
sesji odbędzie się kolejne spotkanie, na którym podejmiemy decyzję co do złożonego przez wykonawcę wniosku oraz ocenimy
zaangażowanie wykonania zadania.
Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem budżetu na rok
2013. Zgodnie z procedurą budżetową projekt budżetu przedłożymy Radzie 15 listopada br.

W kategorii gmin wiejskich gminy z powiatu braniewskiego zajęły: Płoskinia – 396 miejsce
(691,94 złotych), Wilczęta – 510 miejsce z kwotą
617,64 złotych na głowę mieszkańca oraz gmina
Braniewo – 804 miejsce w wydatkiem 484,53 złotych (na 1571 gmin).
Ten wysiłek inwestycyjny dotyczy dróg gminnych, gospodarki komunalnej i infrastruktury wiejskiej oraz gospodarki
mieszkaniowej.
15 października odbyło się spotkanie z przedstawicielem
Spółki, która wygrała przetarg na zakup terenu w Nowych Sadłukach celem wybudowania tam zakładu przetwarzającego rośliny
energetyczne.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że inwestycja ruszy w roku 2013
na wiosnę. Realizowana będzie około 9 miesięcy.
21 października wzięłam udział w obchodach Dnia Seniora
we Fromborku.
Przez cały czas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic na
Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków,

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 25 października 2012

PODZIĘKOWANIE ZA
ĆWIERĆWIECZE SOŁTYSOWANIA W KRZYŻEWIE
Podczas XX sesji Rady Miejskiej Fromborka miało miejsce uroczyste wydarzenie.
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Krzyżewo – Pana  Jana
Uhryna Burmistrz Krystyna Lewańska oraz radni złożyli serdeczne podziękowania za
owocną współpracę i 26-letni całokształt pracy włożony w pracę na rzecz mieszkańców
Sołectwa Krzyżewo. Sołtysowi wręczone został okolicznościowy dyplom i kwiaty. To
ćwierćwiecze świadczy o dużym zaangażowaniu pana Jana Uhryna w sprawy mieszkańców Sołectwa. Warto nadmienić, iż w roku 2010 uhonorowany został przez kapitułę  
lokalnym wyróżnieniem „Fromborska Wiktoria„ w kategorii Rolnictwo i Leśnictwo.
Łącząc wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii życzymy Panu Janowi dużo
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

PIECHURZY, ROWERZYŚCI I MOTOCYKLIŚCI
PRZEMIERZALI SZLAKI POWIATU BRANIEWSKIEGO
Przez trzy dni od 5 do 7 października miłośnicy turystyki pieszej, rowerowej i motocyklowej brali aktywny udział w corocznym już 43. Rajdzie Turystycznym „Braniewska Jesień“, zorganizowanym przez Klub Turystyczny PTTK Figa.
Popularyzacja różnych form wypoczynku oraz zapoznanie
uczestników z walorami krajoznawczymi miast powiatu braniewskiego to główny cel Rajdu. Wzięło w nim udział 250 tu-

rystów, którzy przemierzali szlaki na trasach: pieszych, Nordic
Walking, rowerowych i motocyklowej. Licznie prezentowały
się grupy turystyczne z braniewskich szkół podstawowych nr
3 i nr 6 oraz grupy rodzinne. Uczestnikami byli ponadto członkowie Klubu Turystycznego FIGA, Klubu Honorowych Dawców
Krwi KROPELKA oraz na trasie Nordic Walking – grupa z Uniwersytetu III Wieku. W rajdzie, oprócz mieszkańców Branie-
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dołączyli też ich znajomi z Tolkmicka, Elbląga, Pasłęka i Ostródy.
Zakończenie imprezy miało swój finał w niedzielę w sali widowiskowo-kinowej Braniewskiego
Centrum Kultury, na które przybyła m.in. kierownik
biura Oddziału PTTK w Elblągu Agnieszka Banaś, Zastępca
Burmistrza Fromborka Zbigniew Kędziora oraz mjr Grzegorz Piotrowski – Szef Sekcji Wychowawczej Brygady. W trakcie zakończenia rajdu wyróżniono jego uczestników wieloma nagrodami
– wręczono także dyplomy i upominki, a wyróżniający się młodzi
turyści otrzymali Odznaki Siedmiomilowe Buty w stopniu złotym.
Upominki otrzymały grupy w konkursach: za pierwsze
zgłoszenie na rajd, za najpiękniejszy bukiet jesienny, dla grupy
wa, uczestniczyła młodzież z Powiatowego Domu Dziecka we
Fromborku.
Tradycyjnie Frombork był bazą noclegową dla weteranów
turystki pieszej – Formacji Stare Buty. Nasze miasto odwiedzili
turyści, którzy przyjechali do nas z: Olsztyna, Gdańska, Warszawy, Słupska, Zawiercia, Iławy, Braniewa, Górowa Iławeckiego
i Rumi. Po dotarciu na metę – uczestników poczęstowano turystyczną grochówką, którą przygotowała Restauracja „Pod Wzgórzem” we Fromborku.

z najdalszego zakątka Polski oraz za piosenkę rajdową. 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. Wręczono też nagrody
ufundowane przez Burmistrz Fromborka Krystynę Lewańską dla
Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku oraz Formacji Stare
Buty – za promocję Fromborka na terenie Polski.
Nagrody wręczali: Komendant Rajdu Jolanta Gromadzińska,
kierownik biura Oddziału PTTK w Elblągu Agnieszka Banaś oraz
mjr Grzegorz Piotrowski. Oficjalnego zakończenia rajdu dokonał
Prezes KT PTTK Figa w Braniewie Zbigniew Kędziora.

Obecni też byli na trasach rowerowych członkowie Klubu Turystycznego Bąbelki z Gdańska i na trasie motocyklowej pojawili
się tradycyjnie miłośnicy dwóch kółek z Braniewa, do których

ŚWIĘTO FROMBORSKICH SENIORÓW

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”
Benjamin Franklin

Obchody Dnia Seniora stało się już tradycją dla seniorów
fromborskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym roku spotkali się w niedzielę 21 października
w Restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku, by uczcić ten
dzień i wspólnie spędzić kilka miłych chwil.  
Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Koła
Związku we Fromborku Krystyna Łukaszuk. Burmistrz Miasta
i Gminy Frombork Krystyna Lewańska złożyła naszym drogim
Seniorom, wciąż młodych duchem, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych
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i dalszych długich lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Życzyła wszystkim optymizmu życiowego i
radości w przeżywaniu „jesieni życia”, aby czuć
się zawsze potrzebnym. Do życzeń wręczyła na
ręce Pani Prezes okazały pięknie udekorowany
tort. Równie miłe życzenia złożył Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury we Fromborku Henryk Horbacz.
Wzruszającym momentem było uroczyste podziękowanie
trzem seniorkom: Paniom Barbarze Rodowskiej, Helenie Andrearczyk i Joannie Różańskiej za wieloletni czynny udział
w zespole „Warmianki”.
Dalej spotkanie potoczyło się w radosnej i sympatycznej
atmosferze przyjaźni, przy obfitym poczęstunku, kawie i słodkościach. W takt skocznych melodii granych przez Kapelę
„Węgrzyny” śpiewał zespół „Warmianki”. Był to szczególny

czas dla osób, które nie zawsze mają możliwość spotkania
z innymi seniorami, zobaczenia tych, których już się dawno
nie widziało. Śpiew, taniec i śmiech – to najlepsza terapia dla
tych bardzo dorosłych, przez kogoś kiedyś nazwanych ludźmi
trzeciego wieku.
Organizatorem tego spotkania, w którym wzięło udział
około 40 seniorów, było Koło Związku Emerytów i Rencistów.

Warto podtrzymywać takie tradycje, bo przecież zawsze
wśród nas będą ci, którzy przeżyli już „szmat życia” i potrzebują odrobiny radości oraz obecności drugiego człowieka.
Do naszych drogich Seniorów  kierujemy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, pomyślności i jeszcze wielu udanych zabaw!
Jolanta Kosicka
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ŚWIĘTOWALI DZIAŁKOWCY WE FROMBORKU
Tegoroczne obchody „Dnia Działkowca” po raz ósmy we
Fromborku obchodzili użytkownicy działek Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Nad Zalewem” w obecności wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu Antoniego Dalaka.

jewskiego „Za zasługi dla PZD”. Uhonorowano również
laureatów konkursu na Wzorową Działkę Roku nagrodami
i dyplomami – wyróżniono 12 działek. Na miejscu odbył się również konkurs na najładniejsze owoce i warzywa wyhodowane

Uroczystość – która miała miejsce w piątek 7 września rozpoczęła się oficjalnym powitaniem gości przez prezesa Jana Zielińskiego. Następnie pan Antoni Dalak złożył życzenia dla działkowców z ogrodów „Nad Zalewem”.

przez działkowców. Wręczono także nagrody dla uczestników
IV edycji konkursu rysunkowego dla dzieci pt. „Mój Rodzinny
Ogród”.  Przygotowano 11 prac, które można obejrzeć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku.

Najważniejszym punktem piątkowych uroczystości było
wręczenie medali dla zasłużonych działkowiczów. Przyznano 11
brązowych odznaczeń i 6 srebrnych „Zasłużony Działkowiec”
oraz 1 odznaczenie dla wieloletniego skarbnika Ryszarda Andrze-

Tradycyjnie podczas święta działkowców płonęło ognisko, serwowano wspaniałą grochówkę i gorące kiełbaski.
Wieczorem odbyła się także zabawa taneczna na świeżym
powietrzu.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje,
iż upływa termin okresu nietykalności grobów ziemnych i rezerw opłaconych w roku 1992 i latach wcześniejszych.
W związku z powyższym osoby zainteresowane winny złożyć zastrzeżenie i uiścić stosowną opłatę.
Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Niedokonanie zastrzeżenia
jest równoznaczne z rezygnacją z grobu i upoważnia Miasto i Gminę Frombork do jego likwidacji.
Wszelkie informacje można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5a
(Gospodarka Mieszkaniowa – pokój nr 4, telefon 55 244 06 73).
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SPOTKANIA Z HISTORYKAMI W IZBIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
W ramach imprezy „TRADYCJA 2012” w Izbie Dziedzictwa
Kulturowego we Fromborku przy Fundacji im. Mikołaja Kopernika
we Fromborku odbył się cykl „Spotkań z historykami”.
Odbyło się już spotkanie poświęcone tajemnicom płyt i epitafiów w katedrze fromborskiej zorganizowane 29 września przez
Marcina Filipka, historyka i opiekuna izby.

wego. Kolekcjoner Zbigniew Zajchowski opowiadał o szablach
i innej broni białej – część przywiózł ze sobą z własnej kolekcji.
Uwieńczeniem spotkań była prezentacja wykonana przez historyka Stanisława Kuprjaniuka na temat kapliczek i krzyży parafii Gietrzwałd w pryzmacie objawień maryjnych, która odbyła się
w Izbie Dziedzictwa Kulturowego 26 października.
Kolejne spotkanie odbyło się 11 października i poświęcone
było haftom i koronkom. Prezentację oraz referat na temat tkanin
warmińskich wygłosiła Alicja Janiak, etnolog z Muzeum w Elblągu. Zachętę do prezentacji haftów i koronek ze zbiorów naszej
izby dali ofiarodawcy serwetek szydełkowych i haftowanych
z naszego miasta. Największą kolekcję stanowi koronkowa i haftowana spuścizna po Marii Guszczuk. Wystawa poświęcona
haftom i koronkom wymagała doprowadzenia do stanu niemal
idealnego pożółkłych ze starości materiałów. Niektóre z nich, to
prawdziwe cuda rękodzieła.
Następne spotkanie, które się odbyło 18 października – była
to prezentacja szabli odnalezionej we Fromborku. To przykład
szabli rosyjskiej wykonanej wg wzoru francuskiego z roku 1826.
Takie francuskie szable mieli uczestnicy Powstania Listopado-

WSPOMNIENIE O ZMARŁYM DRUHU JÓZEFIE MAGDZIARCZYKU
Tegoroczny wrzesień przyniósł bolesną stratę dla strażackiej społeczności miasta i gminy
Frombork. Po ciężkiej chorobie
zmarł dh st. ogniomistrz Józef
Magdziarczyk. Zasmuceni jego
nagłym odejściem wspominamy zmarłego jako autorytet dla
członków naszych   Ochotniczych Straży Pożarnych w dziedzinie  ratownictwa.
Ś.p. Józek ludzi nie obrażał,
tylko się do nich uśmiechał. Wyjątkowo skromny i prostolinijny. Nie lubił walczyć i spierać się
lecz wolał rozmawiać i szukać kompromisu. Jako funkcjonariusz  

Państwowej Straży Pożarnej oraz   wieloletni   naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku miał niewątpliwe zasługi
na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
naszego miasta i gminy, za co  w roku 2010 uhonorowany został
przez kapitułę   lokalnym wyróżnieniem „Fromborska Wiktoria”
w kategorii bezpieczeństwo.
Pogrzeb zgromadził wielu przyjaciół. Kazanie pogrzebowe
wygłosił kapelan strażaków ks. prałat Tadeusz Graniczka. Wzruszające słowa pożegnania przy trumnie zmarłego wypowiedziała
Burmistrz, a jednocześnie prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krystyna Lewańska oraz Komendant Gminny ZOSP RP. Przy dźwięku syren trumna z ciałem
spoczęła w rodzinnym grobowcu na fromborskim cmentarzu.
Cześć Jego pamięci!
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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