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WYDANIE WRZEŚNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
WE FROMBORKU POWSTANIE SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WE FROMBORKU

Ponad 375 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzyma Gmina Frombork na projekt pn. Doradztwo zawodowe
dla uczniów Gimnazjum we Fromborku. Burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska podpisała
1 września umowę na jego realizację z Urzędem Marszałkowskim, który reprezentował Witold
Wróblewski – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki tej dotacji we
fromborskim Zespole Szkół powstanie ośrodek doradztwa dla uczniów gimnazjum. SZOK czyli
Szkolny Ośrodek Kariery rozpocznie swoje działanie już od tego roku szkolnego.

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.

Przez dwa lata szkolne uczniowie będą mieli zajęcia z doradcą zawodowym oraz będą
uczestniczyli w wyjazdach do szkół średnich i zakładów pracy. Z pewnością pomoże to im
w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami oraz dostosowanej do zapotrzebowania na rynku pracy. SZOK będzie miejscem, gdzie słuchacze zdobędą
wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o lokalnym rynku pracy,
będą poznawać podstawy prawa pracy.

„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.
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Wędrówki Fromborskie cz. III Marsz św. Mikołaja
V 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 17 czerwca 2011 do 22 września 2011 r.
20. Nr 53/11 z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok;
21. Nr 54/11 z 14 września 2011 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
W tym okresie podpisanych zostało 6 umów notarialnych na
sprzedaż nieruchomości miasta i gminy Frombork, a wśród nich:
· na rzecz Państwa Ireny i Wiesława Niedużak, zamieszkałych
we Fromborku, nieruchomości gruntowej oznaczonej wg
ewidencji gruntów jako działka nr 6/14 obręb nr 7 miasta
Fromborka na Osiedlu Słonecznym w celu zabudowy tej nieruchomości garażem;
· na rzecz Państwa Lilianny i Stanisława Mudryk, zamieszkałych we Fromborku, nieruchomości gruntowych oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki nr 197/11, 197/12
i 197/13 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej
w celu zabudowy tych nieruchomości garażami;
· na rzecz Państwa Elżbiety i Zygmunta Matuszak jako dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości
gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr
66 obręb 4 miasta Fromborka przy ulicy Pocztowej;
· oddanie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako
działka nr 13 obręb 5 miasta Fromborka przy ulicy ZHP wraz
z przeniesieniem prawa własności obiektu budowlanego;
· na rzecz Państwa Marzeny i Romana Szwajkowskich, zamieszkałych we Fromborku, lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 we Fromborku przy
ulicy ZHP;
· na rzecz Państwa Elżbiety i Adama Konceja, zamieszkałych
w Baranówce lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 11 w Baranówce w gminie Frombork;
· oraz na zamianę z Państwem Lucyną i Henrykiem Ławniczak
zamieszkałych we Fromborku nieruchomości oznaczonej wg
ewidencji gruntów jako działka nr 29/3 obręb nr 2 miasta Fromborka przy ulicy Zielonej na działkę nr 30/4 przy tej samej ulicy.
Również w tym okresie przekształcono:
· na rzecz Państwa Wiesławy i Jerzego Bińkowskich, zamieszkałych we Fromborku, prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 9 obręb nr 9 miasta Fromborka przy ulicy Kwiatowej;
· na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych posadowionych
w budynku we Fromborku na Osiedlu Słonecznym 4 udziały w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11/5 obręb nr 7
miasta Fromborka.
Odbyły się również pierwsze przetargi ustne nieograniczone
na dzierżawę:
· użytków rolnych położonych na działce nr 68 o powierzchni
1,1100 ha obręb nr 7 Fromborka. Dzierżawcami zostali Pani
Małgorzata i Pan Bogusław Rogińscy, zamieszkali we Fromborku, za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 4,3 kwintala
żyta w stosunku rocznym;
· nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 i 140/2 obręb
Krzyżewo o ogólnej powierzchni 46,81 ha. Dzierżawcą został
Pan Roman Putała Ekologiczne Gospodarstwo Rolne w Józefowie za cenę czynszu dzierżawy w wysokości 8100,00
złotych w stosunku rocznym.

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 17
czerwca do 22 września 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym wprowadzonych zostało 21 zarządzeń burmistrza dotyczących następujących zagadnień:
1. Nr 34/11 z 20 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
„Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku”;
2. Nr 35/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą Pani Agaty Woźnicy;
3. Nr 36/11 z 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Rożak;
4. Nr 37/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5. Nr 38/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011–2016;
6. Nr 39/11 z 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok;
7. Nr 40/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania stałej
Komisji Porządkowej;
8. Nr 4/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011 – 2016;
9. Nr 42/11 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok;
10. Nr 43/11 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku;
11. Nr 44/11 z 14 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie
miasta i gminy Frombork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł komitetów wyborczych do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w 2011 roku;
12. Nr 45/11 z 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011–2016;
13. Nr 46/11 z 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok;
14. Nr 47/11 z 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Rosa-Olejniczak – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego;
15. Nr 48/11 z 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011–
2016;
16. Nr 49/11 z 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
17. Nr 50/11 z 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
18. Nr 51/11 z 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłożenia
sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2011 roku;
19. Nr 52/11 z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu
do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Frombork w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
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Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo!

3. Projekt renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Błotnej 2 we Fromborku
– zakończyły się prace związane z wykonaniem badań konserwatorskich elewacji detali,
stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowanie
projektu renowacji elewacji budynku. Projekt renowacji i badania konserwatorskie wykonała firma DEMBEK
KONSERWACJA ZABYTKÓW Tomasz Dembek z Gdyni. 15
września 2011 roku została przekazana do Urzędu Miasta
i Gminy we Fromborku dokumentacja budowlano-konserwatorska, która była przedmiotem umowy. Obecnie przystąpiliśmy do pozyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozliczania
przyznanej dotacji.
4. Przebudowa Stadionu Miejskiego we Fromborku, etap I – trybuny stadionu – w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego został złożony wniosek o płatność po
zakończeniu realizacji zadania. Trwa weryfikacja wniosku.
5. Kuźnia pomysłów – edukacja pozaformalna na obszarach
wiejskich – 30 sierpnia 2011 roku zakończyła się realizacja
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany był w Jędrychowie i Wielkim Wierznie. Obecnie trwa rozliczanie projektu.
6. Nasze przedszkole, moja szansa – Zakończyliśmy realizację
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowało
Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku. Projekt swoim zakresem
objął dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy
Frombork. Trwa rozliczanie projektu.
7. Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – 14 lipca
2011 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla Gminy
Frombork dla tej inwestycji. Był to ostatni wymagany dokument niezbędny do rozpoczęcia inwestycji. Został złożony
stosowny raport do lidera projektu czyli do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
8. 30 czerwca 2011 roku do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Warmii” złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie
następujących zadań w ramach działania 4. 1/413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013:
· Przebudowa Stadionu Miejskiego we Fromborku, etap II
– wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń. Planowany koszt całkowity zadania to 308 626,21
złotych, w tym dofinansowanie 200 893 złote;
· Przegląd Lokalny – Frombork 2012 – Kocioł kulinarny
Warmii po 1945 roku z wszystkimi jego konsekwencjami. Koszt projektu to 47 223,76 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 25 000 złotych;
9. Gmina Frombork przystępuje do realizacji projektu pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet
IX, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach
projektu powstanie SZOK czyli Szkolny Ośrodek Kariery. Projekt zakłada trafniejsze dostosowanie wykształcenia i wyboru zawodu przez absolwentów do lokalnego rynku pracy, co
w perspektywie zmniejszy ilość osób korzystających z pomocy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowe-

Przedstawię obecnie Państwu informację o realizowanych
inwestycjach i projektach w okresie sprawozdawczym. Mimo
letniej przerwy wakacyjnej w pracach Rady Miejskiej prace
w samorządzie idą pełną parą.
1. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
we Fromborku – 8 lipca 2011 roku podpisana została umowa
z Firmą EVERSPORT z siedzibą w Warszawie na wykonanie
zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na
koniec października br. Obecnie trwają prace przy budowie
zaplecza Orlika – sanitariaty i szatnie, wykonywaniu obrzeży
boisk. Prowadzone są roboty brukarskie i sanitarne, w tym
przewierty i odwodnienie terenu. Oczekujemy na podpisanie
umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie
w wysokości 500 000 złotych, z samorządem województwa
na dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych oraz z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na 2007–2013 w wysokości
500 000 złotych.

2. Budowa wodociągu Jędrychowo–Baranówka – 6 lipca 2011
roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Frombork
a „Wodociągami Fromborskimi” Spółką z o.o. na realizację zadania na kwotę 1 030 134,21 złotych. Powierzenie przez Gminę
zadania do wykonania Spółce, w której Gmina Frombork posiada 100% udziałów nie wymagało przeprowadzenia przetargu,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej. We
wrześniu rozpoczęły się prace budowlane związane z budową
sieci wodociągowej na odcinku Jędrychowo–Baranówka.
Całkowity koszt zadania wyniesie 1 083 455,21 złotych. Kwota
dofinansowania w wysokości 660 831 złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Rolnych w ramach
PROW na lata 2007–2013. Zakończenie inwestycji planujemy
w tym roku.
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go Urzędu Pracy. Absolwenci Gimnazjum będą trafniej dobierali kierunki swojego kształcenia i przyszły
zawód, co wpłynie na ich lepsze odnajdywanie się
na rynku pracy i funkcjonowanie dorosłym życiu
poza systemem opieki społecznej. Całkowita wartość
projektu wynosi 375 639 złotych i jest w 100% dofinansowana ze środków EFS. Czas realizacji projektu obejmuje okres
od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. 1 września 2011 roku podpisałam stosowną umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego we Fromborku.
10. Przystąpiliśmy do prac związanych z nadaniem miastu statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej. W maju
rozpoczęte zostały badania klimatu i natężenia hałasu. Rozpoczęto wstępne przymiarki do wyznaczenia stref uzdrowiskowych po konsultacjach w Ministerstwie Zdrowia. Rozpoczynamy prace związane z badaniem wód oraz opracowaniem
operatu uzdrowiskowego dla Fromborka.
11. Od lipca 2011 roku prowadzone są prace przez firmę zewnętrzną przy wykonywaniu dodatkowego ogrodzenia cmentarza
komunalnego we Fromborku. Realizacja przedsięwzięcia poprawi estetykę cmentarza oraz pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc pochówków. Zadanie realizowane
jest ze środków budżetu Gminy.
12. 7 lipca 2011 roku zakończony został remont ulicy Krzywej
we Fromborku, bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców.
Starania o dofinansowanie z programu rządowego tzw. Schetynówek, nie przyniosło rezultatu, pomimo odwołań, dlatego
inwestycję zrealizowaliśmy z budżetu miasta. Koszt inwestycji
wyniósł 433 848,13 złotych. Rozpoczęliśmy też prace przy wymianie nowych nawierzchni chodników przy ulicy Pocztowej.
Zostaną wymienione krawężniki, obrzeża i płytki chodnikowe.
Przedsięwzięcie realizowane jest siłami pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd.

umów najmu, dzierżawy i użyczenia w okresie od 1 stycznia
2009 roku do zakończenia kontroli przeprowadził kontroler
z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. 16 sierpnia 2011 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
naszego województwa kontrolowali realizację projektu Kuźnia pomysłów – edukacja pozaformalna na obszarach wiejskich. Większych uwag nie wniesiono.
W czerwcu, lipcu i wrześniu 2011 roku delegacje miasta
i gminy Frombork na zaproszenie miast partnerskich uczestniczyły w Dniach Ziemi Suskiej w Suchej Beskidzkiej, w Święcie
Rybaka w Swietłym w Rosji oraz we Wrześniowej Fieście w Kazlu Rudzie na Litwie. W sierpniu delegacje miast zaprzyjaźnionych wzięły udział w obchodach 9. Dni Fromborka.
W czasie wakacji byliśmy niewątpliwie letnią stolicą powiatu ze względu na dużą ilość wydarzeń artystycznych organizowanych przez samorząd, nasze jednostki, stowarzyszenia i organizatorów zewnętrznych.
W dniu wczorajszym zostały rozmieszczone na terenie miasta zestawy (kosze) do gromadzenia odchodów po pieskach.
Jest to 6 zestawów wraz z jednorazowymi torebkami w kolorze
zielonymi zlokalizowanych: na Osiedlu Słonecznym, na ul. Kolonia Robotnicza, Młynarska, Pocztowa, Portowa, róg ul. Katedralnej i Kopernika.
Została przygotowana też akcja edukacyjna w Zespole Szkół,
która rozpocznie się 4 października – w Światowym Dniu Zwierząt. Następnie uczniowie edukować będą rodziców.
Apeluję o codzienne głosowanie na Plac Zabaw Nivea we
Fromborku na Osiedlu Słonecznym. 20 czerwca byliśmy na 23
pozycji z ilością 59 326 oddanych głosów.
We wrześniu – dokładnie 14 września na konferencji poświęconej realizacji Programów Rządowych w województwie
warmińsko-mazurskim w latach 2007–2011 otrzymaliśmy wyróżnienie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako lider Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”. Przypomnę, że był to
realizowany w 2009 roku Projekt „FoPa” (kwota dofinansowania
67 380 zł) – wykorzystany na monitoring miasta.

Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały dwie
kontrole:
1. W okresie od 1 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku kontrolę wykorzystania nieruchomości gminnych na podstawie

Krystyna Lewańska
Frombork, 22.09.2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

JAPONIA ZAWITAŁA DO FROMBORKA
2 września odbył się we Fromborku Festiwal Japoński,
w ramach którego można było obejrzeć wspaniały pokaz japońskiej ceremonii parzenia herbaty prowadzonej przez Samurajów z Hiroszimy. Spotkanie odbyło się w Restauracji „Pod
Wzgórzem” i miało niemałe zainteresowanie oglądających.
Gościem honorowym spotkania była Pani Michiko Makino, Dyrektor JICC – Atache Kulturalny Japonii Ambasady Japońskiej
w Warszawie.
Był to niesamowity pokaz, który zobrazował, jak wspaniałym
napojem może być herbata, a rytualny, dość długi, sposób jej
przyrządzania będzie przynosił tyle zadowolenia!
A oto kilka dobrych japońskich rad z Ceremonii:
1. Gdy otrzymasz herbatę, przeproś osobę obok, że będziesz pić
przed nią.
2. Podnieś filiżankę prawą ręką i unieś ją na lewej dłoni.
3. Podnieś filiżankę na wysokość oczu i ukłoń się lekko żeby
podziękować za herbatę.

4. Obniż filiżankę do wysokości klatki piersiowej.
5. Obróć filiżankę około 90 stopni w prawo.
6. Napij się łyk i pochwal herbatę. Popijaj małymi łykami, nie
stawiaj filiżanki na podłodze przed wypiciem całego płynu.

4

9. Podziwiaj filiżankę i obróć ją o 90 stopni tak, by
ozdobna część wskazywała na gospodarza.
10. Prawą ręką odstaw delikatnie filiżankę na podłogę przed sobą.
Sprawcą tego wydarzenia była Zena Krupinski
z ICONNEL SPA z Nowego Jorku, która z japońską ekipą zorganizowała przy współudziale władz Fromborka i Ośrodka Kultury we Fromborku ten wspaniały pokaz. Dodatkowymi
atrakcjami okazały się również japońskie smakołyki kulinarne,

przyrządzone przez Japończyków. Były to drażniące podniebienie: kurczak z warzywami po japońsku w marynacie, gotowany
dorsz, wołowina Shabu Shabu, zupa Miso, sushi i na deser lody
z Matchai Kuromitsu.
Mamy nadzieję, że wkrótce będzie można kosztować japońskie herbaty nie tylko na pokazie.
Jolanta Kosicka

7. Na koniec wskazane jest siorbnięcie do ostatniej kropli jako
komplement.
8. Po wypiciu całej filiżanki należy obetrzeć brzeg, z którego się
piło prawym kciukiem.

ŚWIĘTOWALI DZIAŁKOWCY WE FROMBORKU
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Zalewem”
tegoroczne obchody „Dnia Działkowca” obchodzili w piątek 2
września. Organizatorem jak co roku był Zarząd ROD. Uroczystość
– która miała miejsce – rozpoczęła się oficjalnym powitaniem
gości przez prezesa Jana Zielińskiego. W uroczystościach udział
wzięli: burmistrz Fromborka Krystyna Lewańska wraz z zastępcą
Zbigniewem Kędziorą, sponsorzy oraz działkowcy z rodzinami.
Najważniejszym punktem piątkowych uroczystości było
wręczenie medali dla zasłużonych działkowiczów oraz uhonorowanie laureatów konkursu na Wzorową Działkę Roku nagrodami
i dyplomami. „Złotą Odznaką Zasłużony Działkowiec” został uhonorowany Prezes ROD we Fromborku Jan Zieliński – odznaczenia dokonał delegat PZD z Elbląga. Na miejscu odbył się również
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konkurs na najładniejsze owoce i warzywa wyhodowane przez
działkowców. Po raz trzeci zorganizowano konkurs rysunkowy
dla dzieci pt. „Mój Rodzinny Ogród” (prace są wystawione w Bibliotece we Fromborku).
Tradycyjnie też płonęło ognisko, serwowano wspaniałą grochówkę i gorące kiełbaski. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna na wolnym powietrzu. Artystyczną oprawą uroczystości
był występ zespołu muzycznego ONI z Elbląga, który zagrzewał
działkowców do późnych godzin nocnych.
Jolanta Kosicka

54 MIĘDZYNARODOWE REGATY „FROMBORSKA JESIEŃ”
54 Międzynarodowe Regaty „Fromborska Jesień” odbyły się
w 3–4 września. Startowało w nich 36 jachtów – z Polski, Rosji,
Niemiec i Litwy. Żeglarze rywalizowali ze sobą w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego.

A tak uplasowały się wyniki w poszczególnych grupach.
W GRUPIE I:
1. jacht KENGURU - Rosja
2. jacht BEZAN – Polska
3. jacht RA – Litwa

Jachty zostały podzielone na trzy grupy wg współczynników
przeliczeniowych w zależności od długości jachtu: do 7 metrów,
7–9 metrów i powyżej 9 metrów. Puchary w trzech grupach
ufundowali: Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński, Burmistrz
Fromborka Krystyna Lewańska i Właściciel Tartaku Chruściel
Marian Drabiński.

W GRUPIE II:
1. jacht PAPAGO – Polska
2. jacht APHRODITE – Rosja
3. jacht BERBEĆ II – Polska

W GRUPIE III:
1. jacht VEGA – Rosja
2. jacht FACIL – Polska
3. jacht SAMSARA – Rosja
Bezwzględnie najszybszym jachtem okazał się jacht RA z Litwy.

Regaty rozegrano w miarę dobrych warunkach atmosferycznych. Po prawdziwej sportowej rywalizacji następnego dnia
w niedzielę odbyła się uroczystość podsumowania regat. Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy oraz wszystkim
uczestnikom regat rozlosowane nagrody rzeczowe.
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Atrakcją regat był występ zespołu z Elbląga
z repertuarem szantowych piosenek. Tradycyjnie
też płonęło ognisko żeglarskie, serwowano również wspaniałą grochówkę i pieczone kiełbaski.
Miła, sympatyczna i żeglarska atmosfera tego spotkania udzielała się wszystkim zgromadzonym.
Organizatorem regat był Morski Klub Żeglarski „DAL” we
Fromborku, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej oraz Urząd Miasta
i Gminy Frombork.
MKŻ „DAL” we Fromborku, organizator 54. Regat „Fromborska Jesień” 2011, składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zabezpieczenia ratowniczego Regat tak na wodzie, jak i we
Fromborku.

Ogromną atrakcją na Regatach był udział japońskich gości,
którzy dzień wcześniej uczestniczyli w ceremonii pokazu parzenia herbaty w restauracji „Pod Wzgórzem”.

Jolanta Kosicka

PRZEDSTAWICIELE FROMBORKA Z WIZYTĄ W KAZLU RUDZIE NA LITWIE
Na zaproszenie władz naszego litewskiego miasta partnerskiego Kazlu Ruda w dniach 9–11 września br. przedstawiciele
naszego miasta, w składzie: Zastępca Burmistrza Zbigniew Kę-

dziora, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Hołubowski,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Henryk Horbacz,
pracownik Urzędu ds. promocji i turystyki Jolanta Kosicka, złożyli wizytę w Kazlu Rudzie, biorąc udział w odbywającym się Święcie Miasta „Wrześniowa fiesta 2011”. Spotkanie było okazją do
omówienia wspólnych zamierzeń, wymiany doświadczeń oraz
wytyczenia dalszych obszarów współpracy partnerskiej.
Gospodarze miasta zorganizowali naszej delegacji szereg
atrakcji m.in. zwiedzanie nowo otwartego parku linowego, parku
wojennego, wyjazd do samorządu Mariampola, a tam możliwość
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obejrzenia nowoczesnego Klubu Piłki Nożnej z dwoma stadionami (krytym i odkrytym), a także zakładu przetwórstwa indyków.
Ponadto delegacja wzięła udział w imprezach plenerowych i mogła podziwiać występy zespołów podczas obchodów święta
miasta.
W trakcie pobytu nawiązano przyjacielskie kontakty z przedstawicielami miast partnerskich Kazlu Rudy: Lwówka, Szypliszek, Gusiev z Rosji i Sondershausen z Niemiec.
							
Jolanta Kosicka

ŚWIĘTO PLONÓW. SPOTKANIE DOŻYNKOWE WE FROMBORKU
Zmienności pór roku, a przez to upływu mijającego czasu
nigdzie nie doświadcza się tak wyraźnie jak obcując z ziemią
dzień po dniu. Nikt nie zna lepiej zapachu ziemi jak ten, kto ją
orze, nikt nie zna lepiej jej odgłosów jak ten, kto ją uprawia. Dożynki, prastary zwyczaj ludowy. Święto radości i obfitości. Gdy
zboże z pól trafia już do domostw przychodzi ulga, że się coś
dopełniło, że się zakończył pewien cykl, że już jest bezpiecznie.
Będzie chleb.

Małgorzatę i Marka Łukasik, a bochenek chleba upieczony
przez Piekarnię Waldemara Grodzkiego z Fromborka.
Po mszy dożynkowej w restauracji „Pod Wzgórzem” odbyło się uroczyste spotkanie dożynkowe wraz z poczęstunkiem,

Uroczyste obchody dorocznego Święta Plonów odbyły się
18 września we Fromborku. W tej intencji o godz. 11 w Bazylice Archikatedralnej została odprawiona uroczysta dożynkowa
msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i zbiory rolników
przez księdza Prałata Tadeusza Graniczkę. Starostami dożynkowymi byli: Anna Surowiec z Drewnowa i Józef Markus z Jędrychowa. Na ich rękach spoczął tradycyjny wieniec i chleb,
poświęcone przez ks. Prałata. Wieńce zostały zrobione przez
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w którym uczestniczyli rolnicy z terenu miasta
i gminy Frombork, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska, Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Hołubowski, ks. Prałat Tadeusz
Graniczka, dyrektor MGOK Henryk Horbacz oraz zaproszeni goście. Burmistrz Krystyna Lewańska skierowała
w stronę gospodarzy i zgromadzonych słowa podziękowania za
zebrane plony. Przypomniała zgromadzonym ideę dożynek, życząc wszystkim, by na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba.
Ciepłe słowa do tutejszych rolników skierował także ks. Prałat
i starosta Józef Markus.
		
Jolanta Kosicka

GWIAZDY I HEWELIUSZ. PRZEDSTAWIENIE NA CAMPINGU

Młodzieżowy teatr „Narnia” z Łaguszewa wystawił 24
sierpnia na fromborskim campingu przedstawienie teatralne
„Patrz w gwiazdy jak Heweliusz”. Grupa teatralna działa już od
10 lat w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej, które powstało w 2000 roku przy
parafii Św. Jakuba. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla
dzieci i młodzieży w Łaguszewie, która zorganizowała w tym
roku we Fromborku integracyjne warsztaty artystyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnospraw-

nej z terenu powiatu gdańskiego, dofinansowywane przez
Starostwo w Pruszczu Gdańskim.
W ramach programu „Młodzi kreatywni – doświadczenie sztuki” 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży pod okiem instruktorów
przygotowała ciekawie zaaranżowane widowisko teatralne o Heweliszu. W prapremierze sztuki uczestniczyła burmistrz Krystyna
Lewańska, zaproszeni goście, kadra i uczestnicy warsztatów. Brawa należą się młodym artystom za wspaniałe aktorstwo.
Jolanta Kosicka

POKAŻ KLASĘ. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU.
Na terenie Fromborka zostały rozmieszczone pojemniki (kosze) do gromadzenia odchodów po naszych czworonożnych
pupilach. Jest to 6 zestawów wraz z jednorazowymi torebkami
w kolorze zielonym zlokalizowanych: na Osiedlu Słonecznym,
na ul. Kolonia Robotnicza, Młynarskiej, Pocztowej, Portowej, na
rogu ul. Katedralnej i Kopernika.
Została przygotowana też akcja edukacyjna w Zespole
Szkół, która rozpocznie się 4 października – z okazji Światowego Dnia Zwierząt. W tym dniu odbędzie się apel w Zespole Szkół podsumowujący konkurs rysunkowy pt. „Nasi mali
przyjaciele”. W trakcie trwania apelu zostanie przekazana
informacja na temat rozmieszczonych pojemników na odchody naszych psów oraz instrukcja użytkowania. Uczniowie
otrzymają informację o lokalizacji danych pojemników oraz
torebki, w które należy zbierać odchody. Następnie uczniowie
edukować będą dorosłych.
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UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2011 R.
Uchwała Nr IX/59/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego
w 2011 roku na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w Wielkim Wierznie”.
Udziela się z budżetu Gminy Frombork pomocy finansowej Powiatowi
Braniewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Wierznie”. Pomoc finansowa
zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011
rok w wysokości 20 000 zł.

Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
1. Całkowita wartość projektu wynosi 375 639,00 zł, co obejmuje:
1) kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego –
w wysokości 375 639,00 zł,
2) kwotę stanowiącą wkład własny Gminy Frombork we Fromborku
– 0,00 zł.
2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Uchwała Nr IX/60/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego
w 2011 roku na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej
na odcinku dojazdów do obiektu mostowego Kanał Kopernika oraz skrzyżowania z drogą gminną do Drewnowa, przebudowa obiektu mostowego
Kanał Kopernika w ciągu drogi powiatowej Frombork–Biedkowo”.
Udziela się z budżetu Gminy Frombork pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont
nawierzchni drogi powiatowej na odcinku dojazdów do obiektu mostowego Kanał Kopernika oraz skrzyżowania z drogą gminną do Drewnowa, przebudowa obiektu mostowego Kanał Kopernika w ciągu drogi powiatowej Frombork–Biedkowo”. Pomoc finansowa zostanie udzielona
w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011 rok w wysokości
60 000 zł.

Uchwała Nr IX/67/11
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta i Gminy Frombork”
Uchwała Nr IX/68/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność na rzecz Miasta i Gminy Frombork od Pani Genowefy
Bonieckiej, zam. Baranówka 8/1, 14-530 Frombork udziału w 18/100 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 IX/69/11
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność na rzecz
Miasta i Gminy Frombork od Grzegorza Jankowiaka przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Budowlane z siedzibą w Elblągu lokali mieszkalnych o numerach
17,18,19,20,21,22,23 i 24 posadowionych w budynku mieszkalnym
w klatce schodowej numer 2F w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne wraz z nabyciem przynależnych piwnic oraz udziałów
w nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki
o numerach 11/2 i 12/27 obręb 7 miasta Fromborka, dla których Sąd
Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze EL1B/ 00035868/6

Uchwała Nr IX/61/11
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork
Uchwała Nr IX/62/11
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
Uchwała Nr IX/63/11
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego funkcjonowania
pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zawarcia
porozumienia z Gminą Miastem Braniewo oraz Powiatem Braniewskim
w sprawie funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór we Fromborku.

Uchwała Nr IX/70/11
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy użytków
rolnych na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów
zawartych na okres do 3 i do 6 lat.

Uchwała Nr IX/64/11
w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości
Frombork statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Uchwała Nr IX/71/11
w sprawie powołania Komisji Statutowej
Rady Miejskiej we Fromborku
Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej we Fromborku w składzie:
1) Pawluczuk Ryszard;
2) Rycio Halina;
3) Subkowska Lila;
4) Nawrot - Kopycińska Agnieszka.

Uchwała Nr IX/65/11
w sprawie ustalenia opłaty za dodatkową usługę świadczoną
w przedszkolu Zespołu Szkół we Fromborku.
Usługi świadczone przez przedszkole Zespołu Szkół prowadzone
przez Gminę Frombork w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się stawki za 1 godzinę zajęć na podstawie wydatków
bieżących przedszkola prowadzonego przez Gminę Frombork poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym. W roku szkolnym 2011/2012
stawki za 1 godzinę realizacji zajęć, o których mowa w ust.1 ustala
się w wysokości:
1 do 30 czerwca 2012 roku – 1,50 zł ( jeden złoty pięćdziesiąt groszy),
2 w okresie od 1 lipca 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku – 3,00 zł
(trzy złote ).

Uchwała Nr IX/72/11
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym w dniu 22 września 2011 r.
wybrano na kadencję 2012–2015 ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu, w osobach:
1) Krukowska Wioletta Agnieszka;
2) Łukaszuk Krystyna.
Uchwała Nr IX/73/11
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym w dniu 22 września 2011 r.
wybrano na kadencję 2012–2015 ławnika do Sądu Rejonowego w Braniewie, w osobie: Kuszilek Halina.

Uchwała Nr IX/66/11
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Doradztwo zawodowe
dla uczniów Gimnazjum we Fromborku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

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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