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W piątek 25 marca w Restauracji "Pod Wzgórzem" odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrz
Krystyny Lewańskiej z sołtysami poprzedniej kadencji i wybranymi na nową kadencję 2011–
2015. Na 11 sołtysów sześciu zostało wybranych ponownie. Podczas uroczystości Burmistrz
wraz ze Skarbnikiem Gminy Ewą Rymarską wręczyły podziękowania pięciu sołtysom pełniącym swoje funkcje w poprzedniej kadencji 2007–2011. W gronie wyróżnionych znaleźli się:
Antoni Piątkowski - Sołectwo Baranówka, Anna Witkowska – Sołectwo Bogdany, Robert Markun – Sołectwo Nowe Sadłuki, Barbara Paprota – Sołectwo Nowiny i Piotr Semkiw – Sołectwo Wielkie Wierzno. Następnie Burmistrz pogratulowała przedstawicielom 11 sołectw, którzy
wybrani zostali na sołtysów i przez najbliższe cztery lata będą reprezentantami swoich wsi.
Nowo wybranym sołtysom Krystyna Lewańska wręczyła listy gratulacyjne wraz z życzeniami
owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Wszystkim sołtysom, zarówno tym, którzy
już po raz kolejny zostali wybrani, jak i tym, dla których będzie to całkiem nowe doświadczenie,
życzyła owocnej współpracy i godnego reprezentowania swoich mieszkańców oraz wręczyła
pamiątkowe medale 700-lecia Fromborka i upominki promocyjne.
Wykaz sołtysów Gminy Frombork na kadencję 2011–2015
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK KRYSTYNA LEWAŃSKA
KONTYNUUJE PROGRAM ROZWOJU GMINY KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
Minęła zima. Nie była ona łatwa dla nas wszystkich. Po
raz pierwszy wywoziliśmy z miasta śnieg. Przy gwałtownej odwilży zapobiegło to dewastacji ulic i chodników oraz zalaniu budynków w dolnej części miasta.
Zima to okres chłodny ze względu na klimat. Za to bardzo
gorący i owocny dla Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta
i Gminy. Minęły 3 miesiące od wyborów, a ja mogę już poinformować mieszkańców o postępach w zadaniach podjętych lub
kontynuowanych i wdrażanych, które w niedługim czasie będą
zrealizowane.
Między innymi na rzecz poprawy warunków życia ludności
zaowocują remontem ulicy Krzywej. W trakcie remontu wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa
łamanego oraz chodniki z kostki betonowej wraz ze zjazdami do
posesji i poprawiona zostanie kanalizacja deszczowa. Obecnie
wykonana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa i trwają
przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę. Koszt
inwestycji wg kosztorysu to 696 tys. zł. Zadanie wykonane zostanie ze środków własnych w bieżącym roku.
W dniu 24 stycznia 2011 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie dofinansowania
budowy wodociągu na odcinku Jędrychowo-Baranówka. Celem budowy wodociągu jest podłączenie sieci wodociągowej
w Baranówce do instalacji sieci wodociągowej w Jędrychowie,
co zapewni mieszkańcom gminy zaopatrzenie w dobrej jakości
wodę z ujęcia w Krzyżewie. Całkowity koszt zadania wynosi
1 mln 242 tys. zł., zaś dofinansowanie 757 tys. zł. Termin zakończenia budowy zaplanowano na grudzień 2011 r. Wniosek
oczekuje na rozpatrzenie w Departamencie Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Rozpoczęto działania mające na celu poprawienie infrastruktury na Osiedlu Słonecznym. Na dzień dzisiejszy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu technicznego i dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie infrastruktury i jest
sporządzana wyżej wymieniona dokumentacja. Po jej wykonaniu
przystąpimy do wyłonienia w przetargu wykonawcy. W ramach
inwestycji wykonany zostanie remont nawierzchni dróg wraz
z chodnikami na całym Osiedlu Słonecznym, dojazdy do budynków, tam gdzie grunt jest własnością gminy, kanalizacja deszczowa, miejsca postojowe (parkingi) oraz oświetlenie uliczne.
W ramach rozwoju kultury fizycznej oraz tworzenia warunków do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież
i dzieci podjęto działania związane z rozbudową i budową obiektów sportowych.
W dniu 11 stycznia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Olsztynie wraz z Panią Ewą Rymarską – Skarbnikiem Gminy podpisałam umowę na dofinansowanie I etapu przebudowy
stadionu miejskiego. Celem zadania jest wymiana trybun na istniejącym stadionie. Projekt zakłada rozebranie istniejących i postawienie nowych na gotowej konstrukcji stalowej na 194 miejsca, wykonanie brukowej podbudowy pod trybuny oraz dojścia
do nich i wyposażenie obiektu w dodatkowe dla zawodników
i trenerów po przeciwległej stronie boiska i kortach tenisowych.
Całkowity koszt zadania wyniesie 210 tys. zł. W tym dofinansowanie na kwotę 129 tys. termin zakończenia to lato 2011 r.
Został ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

Gmina Frombork jest jednym z 38 beneficjantów w woj.
warmińsko-mazurskim, którzy będą budować w 2011 r. „Orlika”. W dniu 22.02.2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę gmin,
a wśród nich Gminę Frombork. Po złożeniu wniosku wraz
z załącznikami do Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymamy
dofinansowanie do 47 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 500 tys zł. Dofinansowanie samorządu województwa wyniesie 100 tys. zł – wkład własny gminy to 20 %.
Różnicę, jeżeli taka będzie, będziemy chcieli pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
i dostosowanie jej do warunków terenowych, które znajdują
się w okolicach Osiedla Słonecznego. Koncepcja naszego „Orlika” przewiduje miedzy innymi budynek sanitarno-szatniowy,
boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz oświetlenie kompleksu. Koncepcja naszego „Orlika” przewiduje dodatkowo urządzenia do uprawiania
skoku w dal, wzwyż oraz bieżnię. Poza „Orlikiem” powstanie
plac zabaw dla dzieci oraz alejka wokół obiektu dla chodziarzy
i rolkarzy oraz rowerzystów. Realizacja zadania przewidziana
jest do końca 2011 r.
Nadchodząca wiosna to początek sezonu turystycznego.
Jak co roku odwiedzi nas wielu turystów z kraju i z zagranicy.
Ocenią nas na podstawie tego, co zobaczą, jak zostaną przyjęci i jakie zmiany zauważą. Wychodząc im naprzeciw rozpoczęliśmy w ramach programu pt. „Modernizacja i rozbudowa
regionalnego systemu informacji turystycznej”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski, tworzenie Centrum Informacji
Turystycznej. Centrum powstanie w budynku Urzędu Miasta
i Gminy w pomieszczeniach obok tarasu pod filarami. Obecnie jest sporządzony projekt i kosztorys. Koszt przedsięwzięcia wynosi 110 tys. 314 zł, pochodzących z dofinansowania
i udziału własnego w kwocie 19 tys. 520 zł. Środki na realizację zadania są zabezpieczone w 100 %. Został ogłoszony
przez Burmistrza Fromborka przetarg na roboty budowlane,
a Urząd Marszałkowski ogłosi przetarg na wyposażenie (umeblowanie, komputery oraz przygotowanie oprogramowania
do samodzielnego zwiedzania mGuide). Zakończenie zadania
przewidziano na III kwartał 2011 r.
Informuję również, że przy współpracy samorządów gmin
nadzalewowych i dofinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w soboty
i niedziele lipca i sierpnia czynna będzie „kolej nadzalewowa”.
Pozwoli to na skomunikowanie tras z kierunku Gdańska, Olsztyna
i Bydgoszczy z Fromborkiem i Krynicą Morską.
Informację zamieszczam na prośbę wielu osób o informowanie ich, co się robi w gminie na rzecz jej mieszkańców.
Z okazji nadejścia wiosny życzę mieszkańcom miasta i gminy
Frombork dużo optymizmu i wiary w realizację planów rozwoju
naszej małej Ojczyzny.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska

2

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
WE FROMBORKU

Gmina Frombork jest jednym z 38 beneficjentów, którzy będą budować boisko w 2011 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.02.2011 r. Gmina Frombork została
zakwalifikowana do IV edycji Programu „Moje boisko Orlik 2012”
realizowanego w 2011 r. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku wraz z załącznikami do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2011 r. Dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie stanowić do
47 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, nie więcej jednak niż
500 000 zł. Gmina wniesie 20 % wkładu własnego. Dofinansowanie samorządu województwa to 100 000 zł. Gminy kwalifikujące
się do PROW mogą uzyskać dodatkowe środki do 500 000 zł.
Założeniem realizacji inwestycji jest stworzenie nowoczesnego,
ogólnodostępnego, bezpiecznego i nieodpłatnego obiektu sportowego, gdzie dzieci i młodzież pod opieką instruktora
mogą aktywnie uprawiać sport. Umożliwienie realizacji
programów z zakresu promocji sportu, a także popularyzacje aktywnego stylu życia, tzn. rodzinnych zawodów
sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
W skład budowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego we Fromborku wchodzą:
a) dwa boiska sportowe:
• boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m
(pole gry 26 m x 56 m) wraz z ogrodzeniem oraz
piłko chwytami. Nawierzchnia boiska wykonana
z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe trwale montowane
do podłoża – dwie bramki do gry w piłkę nożną,
• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki
siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m wraz

z ogrodzeniem. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa na
podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem – kosze do koszykówki
i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową,
b) budynek sanitarno-szatniowy o pow. użytkowej ok. 60 m2
murowany. Spełni on wymogi funkcjonalne jako: magazyn
sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
c) oświetlenie kompleksu – budowa minimum 8 słupów
oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego,
d) dodatkowo wykonana zostanie bieżnia, skocznia, postawione zostaną ławki.

II ZIMOWY MARSZOBIEG TERENOWY
wiatowe w Braniewie, a fundusze powiatowe oraz środki przeznaczone na imprezę przez organizatora, zostały przeznaczone
na zakup nagród rzeczowych dla uczestników marszu. Nagrody
zostały publicznie rozlosowane przez Henryka Horbacza, dyrektora MGOK. Losowanie odbyło się w miejscowości Ronin – miejscu zakończenia marszu, gdzie organizatorzy przygotowali także
ognisko, na którym można było upiec kiełbaski. Dla rozgrzewki
uczestnicy mogli także skorzystać z przygotowanej przez organizatorów gorącej herbaty oraz gotowanego na miejscu imprezy
gorącego żurku z jajkiem.
Zbiórka uczestników, w samo południe, miała miejsce tradycyjnie już pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, skąd od dłuższego
czasu rozpoczynają się wszelkiego rodzaju imprezy marszowe
i biegowe organizowane przez MGOK. Tym razem uczestnicy
marszobiegu mieli do pokonania ok. 5 km w jedną stronę.
– Jestem bardzo zadowolony, że ta forma wypoczynku i rekreacji
cieszy się wzrastającą popularnością – powiedział Henryk Horbacz, dyrektor MGOK. – Nasze imprezy zyskały już grono stałych
uczestników, nie tylko z terenu naszej gminy, którzy „meldują
się” na każdej. A od dłuższego czasu biorą w nich udział całe
rodziny.
Krzysztof Kotowski

Fot. Dariusz Bocian

W sobotę 26 lutego odbył się drugi już Zimowy Marszobieg Terenowy (Nordic Walking), który wśród mieszkańców gminy Frombork oraz osób z innych miejscowości powiatu braniewskiego
cieszył się dość dużym powodzeniem – w imprezie, zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku,
wzięło udział około 100 osób reprezentujących cały wachlarz
pokoleń (od przedszkolaków po pradziadków).
Organizację tegorocznego marszu dofinansowało Starostwo Po-
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II FROMBORSKI ZJAZD KRYSTYN I BOŻEN
Pod hasłem „Najwięcej witaminy mają Bożeny i Krystyny” odbył się 12 marca II Fromborski Zjazd Krystyn
i Bożen pod patronatem honorowym Starosty Braniewskiego.
Uczestniczyło w nim ok. 30 solenizantek z terenu powiatu braniewskiego. Ale też zaszczycili uroczystość goście specjalni: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Zbigniew Kędziora oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztof Hołubowski. Zjazd rozpoczął się mszą świętą w intencji Bożen i Krystyn oraz wszystkich
uczestniczek II Zjazdu przybyłych do Fromborka.

Imprezę prowadził dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku Henryk Horbacz, który otrzymał tytuł HONOROWEJ KRYSTYNY od Komitetu Organizacyjnego Zjazdu i może
tego imienia używać, dodając do swojego. Tytuł został nadany
się w podziękowaniu za zaangażowanie i pomoc w organizacji
oraz prowadzenie Fromborskich Zjazdów Krystyn i Bożen.
Uroczystość uświetniła także bogata część artystyczna. Wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół, zespół fromborski „Warmianki” z repertuarem piosenek ludowych i biesiadnych, wystąpił również Krzysztof Piotrowski oraz zespół HRC w składzie:
Dariusz Sieniawski i Marek Kaczmarzewski.
Atrakcjami towarzyszącymi były zaprezentowane stoiska takich
firm jak: Avon, SKOK Piast, PartyLite, Firmy Ubezpieczeniowej
Perfect z Elbląga, SP SP ZOZ we Fromborku oraz Osada Pod Kapeluszem w Narusie, Pracownia Biżuterii GEMMA Danuty Grabowskiej-Gitlin z Fromborka, Gabinety Kosmetyczne: Jadwigi
Jagielskiej z Braniewa i FOREVER z Elbląga, Zakład Fryzjerski
Ambience Justyny Koczergo oraz stoisko biżuterii Agaty Kędzierskiej z Fromborka. Każda z solenizantek mogła skorzystać z porad
kosmetycznych i fryzjerskich oraz dobrać odpowiednią biżuterię
do nowego makijażu.

Kolejnym ważnym punktem zjazdu było wspólne imieninowe
zdjęcie Krystyn i Bożen wraz z zaproszonymi gośćmi pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Niewątpliwie będzie to miła pamiątka
dla każdej uczestniczki Zjazdu. Jest to zasługa zaprzyjaźnionego
z Krystynami i Bożenami Zakładu Fotograficznego Jacka Iwulskiego z Braniewa.
Imieninowego spotkania ciąg dalszy odbył się w Restauracji
„Pod Wzgórzem”. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała Krystyna Lewańska – Burmistrz Fromborka, a także członkini Komitetu
Organizacyjnego II Zjazdu. Tam na solenizantki czekały różnorodne niespodzianki. Był okazały tort imieninowy – arcydzieło
cukiernictwa – wykonany specjalnie na tę okazję i ufundowany
przez Firmę Gastronomiczną CELEBRA z Elbląga. Były życzenia,
toasty i poczęstunek. Na uroczystość przybyła również Anna
Schilling.

Wszystkie stoiska zasponsorowały uczestniczkom wspaniałe
upominki w zorganizowanej loterii imieninowej. Sponsorami
Zjazdu byli również: Stocznia Jachtowa „Janmor” z Głowna,
Starostwo Powiatowe w Braniewie i Stadnina Koni Narusa.
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szulki z imionami Bożena i Krystyna. Każda z pań
otrzymała również tulipana. Kwiaty zasponsorowała Kwiaciarnia „Prymulka” Jolanty CiachSymonowicz z Domu Familijnego „Rheticus”.
Każda solenizantka otrzymała też różę od starosty
braniewskiego. Szczególne podziękowania kierujemy do
państwa Barbary i Ryszarda Chrzanowskich, dzięki ich uprzejmości została użyczona sala Restauracji „Pod Wzgórzem”
wraz z miłą obsługą.
Wszystkim sponsorom imprezy serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w organizacji tegorocznego II Fromborskiego Zjazdu Krystyn i Bożen.
Patronat medialny objęła Telewizja Braniewo24, gdzie relację
z imprezy można obejrzeć na stronie internetowej www.braniewo24.pl. II Zjazd ponadto odwiedzili i pokazali: Telewizja Elbląska
(www.tv.elblag.pl) oraz TVP Olsztyn.
Jolanta Kosicka

Po raz pierwszy dołączyło do nas Uzdrowisko Ciechocinek,
dzięki któremu każda z uczestniczek Zjazdu otrzymała wodę
Krystynkę oraz inne gadżety w pakiecie powitalnym, m.in. ko-

PIERWSZE URODZINY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
17 marca 2011 r. swoje pierwsze urodziny obchodził Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej
we Fromborku. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, przedstawiciel
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Delegatury w Elblągu pani Emilia Staroń, kierownik PCPR w Braniewie pani Małgorzata Dunajska, dyrektor Caritas Archidiecezji
Warmińskiej ks. Roman Lompa. Jak również dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych placówek w tym: SP SP ZOZ we
Fromborku, Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”,
Zespołu Szkół we Fromborku, MGOK we Fromborku, MGOPS
we Fromborku, SOSW w Braniewie, NZOZ Centrum Rehabilitacji w Braniewie, ŚDS w Henrykowie, WTZ CAW we Fromborku
oraz rodziców.

Podczas uroczystości wystąpili ze swoim recitalem muzycznym
państwo Tamara i Michał Janiccy z repertuarem utworów polskich i zagranicznych oraz własnego autorstwa. Z krótkim programem artystycznym wystąpili również uczestnicy ŚDS. Następnie przyszedł czas na urodzinowy tort i poczęstunek.
Każda rocznica budzi wspomnienia, skłania do refleksji i oceny
przeszłości. Ale jest też okazją do złożenia gorących życzeń.
Z okazji rocznego istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy składamy gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia dalszej
owocnej pracy i sukcesów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu braniewskiego.
Obchodzona rocznica jest uzasadnionym powodem satysfakcji
dla całej kadry i wszystkich jego uczestników, a przede wszystkim dla tych, którzy stworzyli jego zręby rok temu.
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Placówka powstała 1 marca 2010 r. dzięki pozyskaniu przez
Powiat Braniewski dofinansowania z Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, PFRON i Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Z dofinansowania wykonano zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków remont zabytkowej kanonii

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób psychicznie chorych
oraz upośledzonych umysłowo. W sześciu pracowniach (multimedialnej, komputerowej, rękodzielniczej, rehabilitacyjnej, gospodarstwa domowego i plastycznej) pod okiem specjalistów
pogłębia swoją wiedzę i umiejętności 30 niepełnosprawnych.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30–15.30. Organizacja działalności Domu
dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczestników.
Celem placówki jest stworzenie warunków niepełnosprawnym
na płaszczyźnie integracji społecznej i aktywnego życia, podtrzymania i rozwijania umiejętności do samodzielnej egzystencji,

Najświętszej Marii Panny, gdzie mieści się placówka. A także
wykonano modernizację instalacji elektrycznej, kanalizację,
nowe posadzki, wymieniono okna, położono nowe tynki, pomalowano ściany, zaadaptowano poddasze oraz zakupiono wyposażenie. Samochód przeznaczony do dowozu uczestników zajęć,
został zakupiony ze środków własnych Caritas oraz pozyskanych

podniesienia własnej samooceny i wiary we własne umiejętności i możliwości, rozwijania talentów, uczenia odpowiedzialności
za wykonane zadanie.
Jolanta Kosicka

przez Powiat Braniewski środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Harmonogram imprez We fromborku
KWIECIEŃ–CZERWIEC 2011 r.

Kwiecień

• 15 kwietnia
•
•
•
•
•
•
•
•

Maj

2 maja
4–29 maja
28 maja
maj

Czerwiec

– IV Konkurs Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych w Wielkim Wierznie
–
–
–
–

2 czerwca
–
18 czerwca
–
25 czerwca
–
26–28 czerwca –

Dzień Flagi, Piknik Europejski
„Mistrzostwa Europy” w piłce nożnej drużyn 6-osobowych
Święto Szkoły, Dzień Dziecka oraz inauguracja obchodów Dni Rodziny
Bieg „701 km na 701-lecie Fromborka” (dokładny termin do ustalenia)
Kwietny Bieg Papieski
Wigilia Nocy Świętojańskiej (Piknik Świętojański)
V. Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej oraz „Powitanie lata”
44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
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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