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WYDANIE KWIETNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

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.

fot. Krzysztof Kotowski

31 marca o godzinie 17.00 fromborczanie, ale
nie tylko, mieli okazję do spotkania z twórczością
Marii Kuźnickiej-Jurkiewicz oraz jej gości.
W repertuarze programu artystycznego były
wiersze, ballady, arie operowe, a także muzyka
instrumentalna w wykonaniu pani Marii, której
towarzyszyli zaproszeni przez nią goście: Teresa Schöenrath (pianino), Halina Mikołajczak
(śpiew), Adam Węgrzynowski (akordeon) oraz
seniorski zespół „Warmianki”, nad którym Maria
Jurkiewicz sprawowała przez szereg lat opiekę.
W programie znalazły się akcenty kopernikowskie, harcerskie, chopinowskie, a także osobiste
– wszystkie związane z Fromborkiem.
Na spotkaniu nie zabrakło pieśni „Sto lat” – wykonanej przez przybyłych na cześć pani
Marii, a także tortu ufundowanego przez dyrektora MGOK, Henryka Horbacza.
    Na zakończenie wieczoru wystąpił, jak
zapowiedziała gwiazda tego wieczoru, gość
honorowy – akordeonista Henryk Hak Kaźmierski, który zaprezentował swój autorski
repertuar.
    Było to pierwsze spotkanie z fromborskimi
artystami, lecz na pewno nie ostatnie. 3 maja
odbędzie się kolejny wieczór artystyczny. Tym
razem z repertuarem utworów polskich i zagranicznych oraz własnego autorstwa zaprezentują się Tamara i Michał Janiccy.

Harmonogram imprez We fromborku
MAJ–LIPIEC 2011 r.

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

1 maja – Inauguracja sezonu letniego w stylu Country w Stadninie Koni Narusa      
2 maja – Prawybory Parlamentarne oraz Dzień Flagi
3 maja – II Fromborski Wieczór Artystyczny pod Wzgórzem
4–29 maja – „Mistrzostwa Europy” w piłce nożnej drużyn 6-osobowych
28 maja – Święto Szkoły, Dzień Dziecka oraz inauguracja obchodów Dni Rodziny
maj – Bieg „701 km na 701-lecie Fromborka” (dokładny termin do ustalenia)

Czerwiec

2 czerwca – Kwietny Bieg Papieski
18 czerwca – Wigilia Nocy Świętojańskiej (Piknik Świętojański)
25 czerwca – V Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej oraz „Powitanie lata”
26–28 czerwca – 44 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

Lipiec
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• 2–3 lipca – III Spotkanie Country
• 15–17 lipca – Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków Krynica Morska–Frombork–Bałtijsk
• 23 lipca – V Festyn Osiedlowy Wspólnot Mieszkaniowych, rozstrzygnięcie „Konkursu na
estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie otoczenia miejsca zamieszkania”

fot. Krzysztof Kotowski

I FROMBORSKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY
„POD WZGÓRZEM”

UCHWAŁY PODJĘTE NA V SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
w dniu 30 marca 2011 r.
2. Wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – ofiarowane dzieciom i rodzinom dotkniętym przemocą.
3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy.
4. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
5. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.
6. Stworzenie zespołu interdyscyplinarnego.
7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska
przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.
8. Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów tego problemu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród
uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej).
10. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla
ofiar i sprawców przemocy (porady psychologa, pedagoga,
prawnika).
11. Usprawnienie współpracy miedzy różnymi instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie.
12. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Uchwała Nr V/29/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork
na lata 2011–2016

Uchwała Nr V/30/11
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Uchwała Nr V/31/11
w sprawie zamiaru podjęcia prac nad wdrożeniem procedury
opracowania w Gminie Frombork na 2012 r. budżetu
w układzie zadaniowym

Uchwała Nr V/32/11
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Frombork środków stanowiących fundusz sołecki
w roku budżetowym 2012

Uchwała Nr V/33/11
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Frombork na lata 2011–2015”

Uchwała Nr V/35/11
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Frombork na lata 2011-2015 zakłada:
1. Podwyższenie standardu technicznego budynków poprzez
kontynuację zadań remontowych budynków gminnych
i wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
2. Dalszą prywatyzację lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych i wychodzenie ze wspólnot mieszkaniowych.
3. Kontynuację polityki czynszowej z planowanym wzrostem
czynszu, zmierzającej nawet do osiągnięcia 3% wartości odtworzeniowej w budownictwie nowym.
4. Wprowadzenie zamiany mieszkań, najemcom lokali mieszkalnych o niskich dochodach w celu dostosowania ich możliwości finansowych do wysokości czynszu oraz umożliwienie
rodzinom zajmującym lokale o niższym standardzie wymianę
na lokale z wyższym standardem w ramach zasobu mieszkaniowego gminy.
5. Eliminowanie mieszkań socjalnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
6. Poprawę zagospodarowania terenów wewnątrzosiedlowych
poprzez dzierżawę i sprzedaż tych gruntów na rzecz wspólnot.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w „Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011–2016”, a także w ramach
realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Frombork.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie.

Uchwała Nr V/34/11
w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2016

Uchwała Nr V/36/11
w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej bezrobotnych
w Gminie Frombork” na rok 2011

Adresaci programu:
Program przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta i Gminy
Frombork.
Cel główny Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011–2016:
Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy.
Cele szczegółowe i zadania ww. programu:
1. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Uchwała określa warunki realizacji projektu systemowego pod
nazwą „Program Aktywności Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w 2011 r.
Całkowita wartość projektu w roku 2011 wynosi 114 387,60 zł,
co obejmuje:
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1. kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO KL – w wysokości 102 376,88 zł;
2. kwotę stanowiącą wkład własny Gminy Frombork we Fromborku – 12 010,72 zł.

długofalowej, a tym samym możliwość pozyskiwania środków z programów pomocowych krajowych i Unii Europejskiej.
Uchwała Nr V/38/11

Uchwała V/37/11

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Biedkowo,
gmina Frombork

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008–2015”

Uchwała Nr V/39/11

Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii jest stworzenie
sprawnego i czytelnego systemu jej monitorowania i oceny,
który pozwoli na określenie efektów prowadzonych działań oraz
w razie potrzeby na ich korektę, a tym samym aktualizację najważniejszego dokumentu programowego Gminy.
Zapisy zawarte w dokumencie Strategii dotyczące sposobu prowadzenia monitoringu i ewaluacji są mało precyzyjne, co utrudnia
proces jej aktualizacji. Nie określono wskaźników i mierników niezbędnych dla prowadzenia monitoringu i ewaluacji, które pozwalałyby na kontrolę realizacji założonych celów i działań, weryfikację
osiągniętych rezultatów i porównywanie ich zgodności z celami
strategicznymi i operacyjnymi. Nie wskazano bazy odniesienia dla
realizowanych zadań i uzyskiwanych efektów, co ogranicza w sposób istotny ocenę skuteczności dokonań i potencjału gminy.
W ramach projektu pod nazwą Człowiek – najlepsza inwestycja
„Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w 2010 r. opracowano „Diagnozę prospektywną
stanu Miasta i Gminy Frombork” zawierającą szczegółowe informacje i dane statystyczne odnoszące się do wszystkich obszarów funkcjonowania Gminy oraz porównawczo wybrane cechy
dla powiatu braniewskiego, podregionu elbląskiego, województwa warmińsko-mazurskiego i kraju z okresu ostatnich 5–8 lat.
W ten sposób zbudowano bogatą bazę informacyjną, która może
być punktem odniesienia dla wskaźników i mierników monitoringu oraz ewaluacji Strategii.
Na bazie „Diagnozy” opracowano „System monitoringu i ewaluacji
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork” (zał. Nr 2 do uchwały).
Podstawowym elementem opracowanego Systemu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork jest
otwarty zestaw mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników,
które pozwalają na kontrolę postępu realizacji założonych celów
i działań, weryfikację osiągniętych rezultatów i porównywanie
ich zgodności z celami strategicznymi i operacyjnymi.
Aktualizacja Strategii oparta o rzetelny monitoring jest instrumentem pozwalającym na wyznaczanie zadań w rocznych planach budżetowych i finansowych gminy, co przekłada się na
powiązanie budżetu z planowaniem rozwoju w perspektywie

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka o numerze 22/3 obręb nr 5
miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/ 00023941/5

Uchwała Nr V/40/11
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność na rzecz
Miasta i Gminy Frombork od Państwa Jadwigi i Antoniego Piątkowskich, zam. Baranówka 8/2, 14-530 Frombork, udziału w 40/100 części
w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka o numerze 109/50 obręb Ronin,
gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/ 00016785/1

Uchwała Nr V/41/11
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka o numerze 66 obręb nr 4
miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/ 00024707/0

Uchwała Nr V/42/11
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku w składzie, jak niżej:
1. Przewodniczący – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody – Andrzej Szymorek
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską we Fromborku w liczbie 3 osób:
Tadeusz Fred
Julianna Niedzwiecka
Hanna Turuta

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 28 stycznia 2011 do 30 marca 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

1. Nr 6/11 z 19 stycznia br. w sprawie ustalenia odpłatności za
usługi opiekuńcze w 2011 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku,
2. Nr 7/11 z 19 stycznia br. w sprawie wprowadzenia opisów
stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
3. Nr 8/11 z 01 lutego br. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
4. Nr 9/11 z 01 lutego br. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. finanso-

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 28
stycznia do 30 marca 2011 roku. Zawiera również informację
o dwóch zarządzeniach z dnia 19 stycznia, które zostały pominięte w poprzednim sprawozdaniu. Wprowadzonych zostało 12
zarządzeń w sumie:

3

administratorem tego basenu na następujących warunkach:
· Kwota 3750,00 złotych w okresie sezonu od dnia 1 czerwca do
dnia 31 sierpnia 2011 i 2012 roku za administrowanie basenu;
· 165,00 złotych brutto miesięcznie za nadzór całego obiektu
i mienia znajdującego się na wyposażeniu miejskiego basenu kąpielowego w pozostałych miesiącach nieobjętych administrowaniem;
· Kwota 2300,00 złotych brutto za jednokrotne wykoszenie
porostu traw i pielęgnację żywopłotu;
· 1650,00 złotych brutto za jednokrotne wygrabienie i wywóz
trawy z obiektu;
· 30,00 złotych brutto jako stawka roboczogodziny za prace
wykraczające poza zakres administracji basenu.
Przekształcono na rzecz Państwa Anny i Edmunda Kurowskich, zam. we Fromborku, prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr
170 o powierzchni 0,0843 ha (843 m2) obręb 6 miasta Fromborka za cenę 2253,40 złotych.
Zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy
dróg i chodników wraz z pozostałymi elementami na Osiedlu
Słonecznym. Wpłynęło 16 ważnych ofert na wykonanie tego
zadania. Najwyższa zaoferowana cena wynosiła 198 381,53 złotych, najniższa z zaoferowanych cen to kwota 56 949,00 złotych.
Umowa na wykonanie projektu została podpisana z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Elblągu przy ul.
Wigilijnej. Termin zakończenia prac to 13 maja 2011 roku.
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, została powołana zarządzeniem nr
4/11 z dnia 17 stycznia Komisja Konkursowa w składzie: Maria
Rogińska – Przewodnicząca oraz członkowie: Zbigniew Kędziora,
Bogdan Szczyrba, Zenon Niedzwiecki, Agnieszka Nawrot-Kopycińska. Komisja Konkursowa przeprowadziła I etap konkursu 21
lutego 2011 roku. Do pierwszego etapu przystąpiło 4 kandydatów. Do II etapu, który odbył się 28 lutego br. przystąpiło 4 kandydatów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds.
ochrony środowiska zatrudniona została Pani Katarzyna Rożak,
zamieszkała w Kraskowie, gmina Młynary.
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. finansowych została powołana zarządzeniem nr 9/11 z dnia
01 lutego 2011 roku Komisja Konkursowa w składzie: Maria Rogińska – Przewodnicząca oraz członkowie: Zbigniew Kędziora,
Ewa Rymarska, Teresa Podlasz, Urszula Gajowniczek. Komisja
Konkursowa przeprowadziła I etap konkursu 01 marca 2011
roku. Do I etapu przystąpiło trzech kandydatów. Do II etapu, który odbył się 07 marca br. przystąpiło 3 kandydatów. W wyniku
rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. finansowych zatrudniona zostanie Pani Agata Woźnica, zamieszkała w Wielkim
Wierznie, gmina Frombork.
W okresie ostatnich dwóch miesięcy odbyło się wiele konferencji, Walnych Zgromadzeń Związków Samorządowych i spotkań, w których uczestniczyłam z racji sprawowanej funkcji.
17 lutego w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dom
Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim. 25 lutego w Walnym
Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych
w Elblągu: Odbyły się wybory nowego zarządu. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Adam Witek – wiceprezydent
Elbląga, zaś członkami Zarządu: Krystyna Lewańska i Stanisław
Kochanowski, wójt Sztutowa. W dniach 16 i 17 marca w Warszawie w Zjeździe Kobiecego Forum Samorządowego. Przewodniczącą ponownie wybrana została Pani Jolanta Piotrowska
– burmistrz Giżycka, ja zaś członkiem Zarządu. 25 marca w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion

wych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
5. Nr 10/11 z 04 lutego br. w sprawie ustalenia
zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku,
6. Nr 11/11 z 14 lutego br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy
Frombork w 2011 roku,
7. Nr 12/11 z 01 marca br. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
Urzędu Miasta i Gminy Frombork oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
8. Nr 13/11 z 01 marca br. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej,
9. Nr 14/11 z 01 marca br. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia,
10. Nr 15/11 z 01 marca br. w sprawie zasad przydziału środków
higieny osobistej oraz herbaty pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku,
11. Nr 16/11 z 21 marca w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
12. Nr 17/11 z 25 marca w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Frombork w 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym podpisałam dwie umowy notarialne na sprzedaż nieruchomości Gminy Frombork, w tym:
na rzecz Pani Izabeli Denisewicz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 1 we Fromborku przy ul. Młynarskiej,
na rzecz Pań – Teresy Marzec i Zdzisławy Ogryzek nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr
32/19 położonej w obrębie 6 miasta Fromborka zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiących ich własność.
Odbył się szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako
działka nr 17 obręb nr 10 miasta Fromborka zabudowanej miejską
kotłownią na biomasę we Fromborku, który nie dał rezultatu.
Odbył się ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów
jako działka nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha (20 m2) obręb
4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na
zabudowę garażową. Nabywcą nieruchomości ustalona została
Pani Krystyna Lewańska, zam. we Fromborku, za cenę sprzedaży
w kwocie 3246,71 złotych brutto.
Odbyły się również ósme przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych wg ewidencji
gruntów jako działki o numerach 197/11, 197/12  i 197/13 obręb 4
miasta Fromborka przy ulicy Basztowej z przeznaczeniem na zabudowę garażową. Przetargi te nie przyniosły rezultatów.
Kolejne piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych wg ewidencji gruntów jako
działki 6/4 i od 6/6 do 6/15 na Osiedlu Słonecznym we Fromborku
z przeznaczeniem pod zabudowę garażową nie przyniosły rezultatów.
Zostały przeprowadzone również: pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działce nr 101/3
obręb nr 6 Fromborka przy ul. Kopernika. Dzierżawcą ustalona została Pani Barbara Chrzanowska, zam. we Fromborku, za cenę czynszu
dzierżawy w wysokości 14.100,- złotych w stosunku rocznym.
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu położonego na działkach 33/1 i 34/1 obręb nr 6 Fromborka
przy ul. Dworcowej. Przetarg nie przyniósł rezultatu.
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na administrowanie
miejskim basenem kąpielowym we Fromborku przy ul. Braniewskiej.
Ważną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. we Fromborku i zostało
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Bałtyk. Przewodniczącym Zarządu wybrany został Pan Grzegorz
Nowaczyk – Prezydent Elbląga, ja zaś zostałam sekretarzem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Wzięłam udział również: 8 lutego w spotkaniu z Zarządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Starych Jabłonkach.
4 marca w posiedzeniu Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku. 18 marca w Konferencji w Ostródzie kończącej projekt „Zarządzanie na miarę oczekiwań klienta”, gdzie została podpisana umowa współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami, które brały udział w projekcie: Gmina Ostróda, Gmina Piecki, Gmina
Małdyty, Gmina Dąbrówno i Gmina Frombork.
Dobiegła końca kolejna kadencja sołtysów i rad sołeckich.
19 lutego w 9 sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie. W dwóch sołectwach: Krzywiec i Narusa wybory odbyły się w późniejszym
terminie. Na 11 sołectw w pięciu wybrano nowych sołtysów. Są
to: Baranówka – sołtys Pan Adam Rogiński, Bogdany – sołtys Pan
Jarosław Kożusik, Nowe Sadłuki – sołtyska Pani Joanna Markun, Ronin-Nowiny – sołtyska Pani Agnieszka Bednarczyk-Niska,
Wielkie Wierzno – sołtys Pan Henryk Szyrwiński. W pozostałych
sześciu sołectwach mieszkańcy ponownie powierzyli obowiązki
dotychczasowym sołtyskom i sołtysom. Dla przypomnienia: Biedkowo – sołtyska Pani Barbara Kulynycz, Drewnowo – sołtyska
Pani Iwona Kopaniarz, Jędrychowo – sołtys Pan Józef Korybski,
Krzywiec – sołtys Pan Józef Korneluk, Krzyżewo – sołtys Pan Jan
Uhryn i Narusa – sołtys Pan Tadeusz Salitra.
W dniu 25 marca odbyło się uroczyste spotkanie we Fromborku, w którym udział wzięli byli i nowo wybrani sołtysi. Na
spotkaniu podziękowałam sołtysom za ich dotychczasową pracę
oraz złożyłam gratulacje nowo wybranym.
Odbyły się też zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych we Fromborku, w Wielkim Wierznie
oraz w Jędrychowie.

23 lutego odbyło się spotkanie szkoleniowe
nt. zakupu i montażu kolektorów słonecznych
dla osób indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy.
26 lutego w sobotę odbyła się IV edycja Fromborskich Wiktorii 2011. Kapituła przyznała statuetki następującym
osobom w poszczególnych kategoriach: Ochrona zabytków
– Pani Małgorzata Czupajło, Kultura – Pani Maria Jurkiewicz,
Sport i rekreacja – Pan Antoni Gdowik, Oświata i wychowanie – Pani Elżbieta Giza, Przedsiębiorczość – Pan Robert Symonowicz, Menadżer – Pani Krystyna Lewańska, Rolnictwo
i Leśnictwo – Pan Jan Adamowicz, Bezpieczeństwo – Pani Mirosława Zgórska, Organizacje pozarządowe – OSP Frombork,
Mieszkańcy dla siebie i innych – Dorota Stankiewicz, Sołectwo
Jędrychowo i Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katedralna 15 oraz
Przyjaciel Fromborka – Pani Maria Gawryluk, Pan Jacek Iwulski
i Pan Ireneusz Ścibiorek.
12 marca II Fromborski Zjazd Krystyn i Bożen pod honorowym patronatem Starosty Braniewskiego był dobrą promocją
Fromborka.
28 lutego uczestniczyłam w spotkaniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Braniewie. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał na aktywne formy zwalczania bezrobocia 30% środków mniej w stosunku do roku ubiegłego. W związku z czym otrzymaliśmy środki
na 4 osoby na 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych oraz
6 osób 3 miesiące w ramach prac publicznych przy kolei nadzalewowej. Rada wystosowała pismo do Ministerstwa Pracy protestujące przeciw drastycznemu zmniejszeniu środków.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30.03.2011 r.

I FESTIWAL PROMOCJI WARMII I MAZUR
Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz rzecznicy
prasowi, dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy i specjaliści odpowiedzialni za promocję z blisko 70 gmin województwa warmińskomazurskiego wzięło udział w dniach 31 marca–1 kwietnia w I Festiwalu Promocji Warmii i Mazur, który miał miejsce w Jabłoni k.
Pisza. W dwudniowej konferencji udział wzięło udział prawie 100
osób.
To pierwsze tego typu wydarzenie w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze konferencyjno-warsztatowym
skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego regionu. Urząd Miasta i Gminy Frombork
reprezentowała Burmistrz Krystyna Lewańska wraz z inspekto-

rem ds. promocji i turystyki Jolantą Kosicką. Festiwal otworzyła
uroczyście Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, odpowiedzialna z ramienia Zarządu
Regionu za promocję województwa.
Pierwszy dzień miał charakter konferencyjny, podczas którego zaproszeni samorządowcy oraz media mieli okazję wysłuchać
prelekcji najlepszych specjalistów oraz praktyków z regionu.
Specjalne wystąpienie miał Jacek Pałkiewicz – światowej sławy
podróżnik, odkrywca źródeł Amazonki, który został Honorowym
Ambasadorem Mazur. O akcji Mazury Cud Natury i innych akcjach
promujących region opowiedział Radosław Zawadzki – Dyrektor
Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie. W debacie o wyróżnikach Warmii i Mazur wzięli
udział: Anna Wasilewska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku, Józef Karpiński – Burmistrz Miasta Ryn oraz Krzysztof Pietrzykowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Susz. Animatorami rozmowy byli przedstawiciele Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc: Adam Mikołajczyk i Jarosław Górski.
Drugi dzień Festiwalu miał charakter warsztatowy i dedykowany był przede wszystkim praktykom z samorządów. O użyteczności stron internetowych opowiedział Piotr Rudnicki, absolwent
Elektronicznego przetwarzania Informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członek i aktywny uczestnik projektów
WebKliniki specjalizujący się w programowaniu i grafice kompute-
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rowej. Zajęcia, dotyczące relacji z mediami, poprowadziła Joanna Delbar – Prezes Agencji PR Telma
Group Communications. O wydarzeniach, które
mogą promować region, mówił Jacek Debis, pomysłodawca oraz koordynator ponad 30 projektów
markowych produktów w obszarze marketingu miejsc.
Głównym celem Festiwalu jest zbudowanie trwałej platfor-

my wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracją wewnątrz
regionu. Przyczynić się to ma do efektywniejszej współpracy na
rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku
całego województwa.  
Głównym organizatorem imprezy był Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, partnerem merytorycznym – Fundacja
Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
Jolanta Kosicka

VI REGIONALNE MISTRZOSTWA ORTOGRAFII
W piątek 8 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Zawodowych
w Braniewie odbyły się już po raz szósty Regionalne Mistrzostwa
Ortografii. W konkursie uczestniczyły reprezentacje pracowników
samorządów, instytucji, przedsiębiorstw prywatnych, służb mundurowych oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W mistrzostwach wzięło udział 36 drużyn, które oceniano w 3
kategoriach: uczniowie, nauczyciele i reszta świata. Żadna drużyna nie napisała dyktanda bezbłędnie. W kategorii „Reszta świata”
drużyna Urzędu Miasta i Gminy Frombork – w składzie: Jolanta
Kosicka, Ewa Rymarska i Beata Sobiło – zdobyła III miejsce.
Laureaci w poszczególnych kategoriach:
Reszta świata:
1. Straż Graniczna w Braniewie
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
3. Urząd Miasta i Gminy Frombork

Tradycyjnie organizatorami konkursu była Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Braniewie przy współpracy
Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie oraz nauczycieli braniewskich szkół.
Poniżej treść dyktanda, z którym zmagali się uczestnicy
konkursu ortografii, którego autorką jest Marlena Derlukiewicz
– konsultantka ds. języka polskiego Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
DYKTANDO
Braniewo 2011
„Oglądanie telewizji – marnotrawstwo czasu czy duchowa
superuczta?” Taki, skądinąd nie najtrudniejszy i błaho brzmiący,
ale czasochłonny temat rozprawki, rzuciła ni stąd, ni zowąd nasza charyzmatyczna polonistka.
I tak wolny weekend dla szesnastoipółletniego ucznia liceum
okazał się czystą mrzonką. Rad nierad w mżyste, sobotnie przedpołudnie powiedział do siebie nasz cherlawy braniewianin: „Pracy
mam ja w bród, czas rozpocząć trud, ćwiczyć ducha hart”. Czmychnął do pokoju i włączył telewizor, aby dokonać miniprzeglądu kanałów i ostatecznie wyrobić sobie zdanie o ofercie programowej.
Na kanale czwartym przystojny pół Polak, pół Francuz prowadził właśnie program „Po prostu gotuj”, przyrządzając lekko straw-

Nauczyciele:
1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie
2. Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
3. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie
Uczniowie:
1. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Liceum Ogólnokształcące im. F. Nowowiejskiego w Braniewie
3. Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
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ne risotto z bakłażanem. Uczeń, żądny raczej czekolady z Wedla niż
diety odchudzającej, szybko włączył dwójkę, a tam wróżka Aida
wyjaśniała tajniki chiromancji. Nie w smak były uczniowi te czarymary, więc w okamgnieniu wybrał program pierwszy, który przywitał go pełnym wachlarzem reklam. W końcu znużony przeciągającą się pochwałą żelu do kąpieli włączył kanał TVN Style, gdzie
ogrodnik, nurzając się w błotnistoszarej ziemi, demonstrował, jak

prawidłowo zasadzić wkoło domu hortensje, chryzantemy i hiacynty.
W międzyczasie zerknął jeszcze na komercyjny kanał numer pięć. Tam przyprószony siwizną młodzieniec
w ekstrawaganckich ciuchach, zapewne zharowany całotygodniowym wymyślaniem dowcipów i puent do swojego
talk show, bombardował publiczność mało wybrednymi żartami.

IV KONKURS POTRAW, PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH
W świetlicy w Wielkim Wierznie 15 kwietnia odbył się IV Konkurs Potraw, Pisanek i Palm Wielkanocnych, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Celem
konkursu była popularyzacja świątecznych tradycji kulinarnych,
a także prezentacja tradycyjnych potraw mieszkańców różnych
rejonów Polski.

krelą, biała kiełbasa glazurowana żurawiną, żurek z biała kiełbasą, roladki z szynki, kurczak faszerowany, „żabki z bagien” oraz
grupa mięs.
2. Ciasta, których zgłoszono pięć, były to: marcepaniak, sernik,
cappucino, rafaello oraz babka wielkanocna.
3. Pisanki, których zgłoszono 13.  
4. Palmy, których zgłoszono 11.
Ostatecznie jurorzy przyznając punkty potrawom, ciastom,
palmom i pisankom zdecydowali o kolejności w poszczególnych
kategoriach.
Potrawy:
1. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku (kurczak faszerowany); 2. Środowiskowy Dom Samopomocy
Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku (koszyczki z łososiem i makrelą); 3. Małgorzata Łukasik (chleb) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we
Fromborku (biała kiełbasa glazurowaną żurawiną).
Ciasta:
1. Teresa Zielińska (marcepaniak); 2. Grażyna Tracz (cappucino);
3. Małgorzata Łukasik (babka wielkanocna); 4. Janina Bachanowicz (sernik) oraz Grażyna Tracz (rafaello).
Pisanki:
1. Janina Bachanowicz; 2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku oraz Powiatowy
Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku; 3. Świetlica
w Wielkim Wierznie.
Palmy duże:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku; 2. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku; 3. Świetlica w Wielkim Wierznie;
4. Świetlica w Jędrychowie.

W konkursie wzięło udział 28 uczestników: Grażyna Tracz,
Danuta Wasiak, Teresa Zielińska, Zofia Murawska, Hanna Turuta, Elżbieta Reda, Jadwiga Petelska, Małgorzata Łukasik, Janina
Bachanowicz, Beata Kopaniarz, Małgorzata Czaczkowska, Kamila
Grządziejewska oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku, Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku, Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku, świetlica
w Jędrychowie, świetlica w Wielkim Wierznie i MGOK.

Potrawy, pisanki, palmy i ciasta oceniało jury, powołane
przez dyrektora MGOK Henryka Horbacza, w składzie: Krystyna
Lewańska, Jolanta Kosicka, Dorota Sawicka, Bożena Szczepanik, ks. Radosław Gołębiewski oraz Dariusz Bocian.
Uczestnicy brali udział w czterech kategoriach:
1. Potrawy, których zgłoszono 10, były to: chlebek świąteczny,
karkówka z ananasem, zając z ciasta, koszyczki z łososiem i ma-

Palmy małe:
1. Małgorzata Czaczkowska; 2. Beata Kopaniarz; 3. Jadwiga Petelska; 4. Beata Kopaniarz
Wszyscy uczestnicy konkursu z rąk dyrektora Henryka Horbacza
otrzymali nagrody rzeczowe (ufundowane przez MGOK), a laureaci dodatkowo dyplomy pamiątkowe.
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Wyniki Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
Edycja XVII – 2011 r.
Już po raz siedemnasty ogłoszono listę Ośmiu Wspaniałych
– uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz potrzebujących.
12 kwietnia Jury, w składzie: Krystyna Sieniawska, Maria Łacko,
Janina Jachimowicz, Agnieszka Nawrot-Kopycińska, wyłoniło
laureatów konkursu.
Tegoroczni Wspaniali to:
w kategorii „Ósemeczki”: I miejsce – Aleksandra Buczyńska,
II miejsce – Hanna Krajnik.
w kategorii „Ósemki”: I miejsce – Natalia Poszewiecka, II miejsce – Natalia Andrearczyk, III miejsce – Sandra
Gwiazda, IV miejsce – Paulina Brzyska, V miejsce – Agata
Mikielewicz, VI miejsce – Klaudia Semków.
Laureaci „Ósemki” pojadą na wycieczkę do Biskupina oraz
otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Konkurs – idea i historia
Konkurs „8 Wspaniałych” dla młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych jest poszukiwaniem młodych, kreatywnych, wrażliwych osób, które potrafią zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i chcą bezinteresownie jej udzielić.

Pomysłodawczynią konkursu jest Joanna Fabisiak – prezes
zarządu Fundacji „Świat na tak”. Inspiracją dla niej był znany
western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają. Cel konkursu to promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci oraz młodzieży, a także upowszechnianie wolontariatu. Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym.
Celem powyższego konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie
młodzieżowego wolontariatu.
Koordynator konkursu
Janina Jachimowicz

GDAŃSK TURYSTYCZNY – GDAŃSKIE TARGI TURYSTYCZNE GTT
Już po raz czternasty odbyły się Gdańskie Targi Turystyczne
GTT w dniach 15–17 kwietnia br. Honorowy patronat nad Targami sprawują Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna.
Gdańskie Targi Turystyczne od wielu lat plasują się w czołówce turystycznych imprez targowych w Polsce. Każdego roku swoje
oferty prezentuje tutaj ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy, m.in. z Chorwacji, Jamajki, Mongolii, Namibii, Nepalu, Turcji.
Wystawy każdego roku odwiedza  ponad 10 tys. osób. Tu zaprezentowały swoje bogate oferty biura podróży, organizacje i regiony
turystyczne, miasta polskie i zagraniczne. Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku wziął udział w Targach na wspólnym stoisku wraz ze
Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu jako jego
gmina członkowska. Na wspólnym stoisku z Euroregionem Bałtyk
promowały się gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Braniewo, Frombork,
Elbląg, Mikołajki Pomorskie, Ostróda, Pieniężno, Pisz, Prabuty.
Tegorocznym krajem partnerskim targów była Słowacja,
która promować będzie Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie,
odbywające się na przełomie kwietnia, maja br. w Bratysławie
i Koszycach.
Premierą tegorocznych targów był Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych TRAVEL & LOVE oraz Salon Sprzętu Turystycznego i Rekreacyjnego ACTIVITY EXPO, który stanowił idealną okazję
do spotkania pasjonatów sportu i rekreacji. Ponadto całość uatrakcyjniły liczne konkursy dla wystawców i odwiedzających, festyny
oraz kuchnie regionalne. Kosztując smakołyków regionalnych można było posłuchać kapeli góralskich, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
czy obejrzeć występ zespołu tanecznego ze Słowacji.
W ramach targów odbyły się również liczne konferencje, warsztaty i imprezy towarzyszące. Wśród najważniejszych warto wymie-

nić panel „Turystyka w Polsce na tle Unii Europejskiej. Marketing
turystyki w Polsce i UE – szanse i wyzwanie”, który nawiązuje do
tegorocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Celem projektu
jest   upowszechnienie wiedzy o działaniach Komisji Europejskiej
w zakresie rozwoju turystyki w Unii Europejskiej, jak również aktywizacja działań branży na rzecz rozwoju potencjału turystyki przyjazdowej do Polski oraz całego regionu Morza Bałtyckiego.
Tradycyjnie już podczas GTT rozstrzygnięty został konkurs dla
wystawców na najlepszy produkt turystyczny prezentowany na
targach, najlepszy katalog i stronę internetową o medal Mercurius
Gedanensis, zarówno w turystyce przyjazdowej, jak i wyjazdowej.
Specjalnie z myślą o dziennikarzach i gościach branżowych w ramach targów odbyły się dwie wizyty studyjne. Pierwsza do zamku
w Gniewie, natomiast druga do gminy Somonino.
Choć pojawiają się głosy, że branża turystyczna przeżywa
kryzys, to targi w Gdańsku pokazują, że należy być optymistą.
Zainteresowanie turystyką jest, trzeba tylko dobrze i atrakcyjnie
wyeksponować swoją ofertę. Tak właśnie było na Gdańskich
Targach Turystycznych 2011.
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