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WYDANIE LISTOPADOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

.
Boze Narodzenie

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.

Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Frombork
oraz przyjaciołom i sympatykom
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam
serdeczne życzenia radości z przeżywania najpiękniejszych
w polskiej tradycji Świąt.
Niech takie chwile i świąteczny nastrój
wzmocnią nadzieję, że nadchodzący Nowy 2012 Rok
przyniesie dobre zdrowie,
pomoże w realizacji osobistych,
rodzinnych i zawodowych zamierzeń
oraz spełni najskrytsze marzenia.

Krystyna Lewańska
Burmistrz Fromborka
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.
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V Konkurs Regionalnych Potraw, Ciast i Nalewek Wigilijnych
Wigilia Polska na Rynku
Koncert Wigilijny w Archikatedrze
Sylwester na Rynku

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
od 23 września 2011 do 24 listopada 2011 r.
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

wyłoniona w drodze przetargu firma EVERSPORT z Warszawy. Od
7 listopada trwają czynności związane z odbiorem technicznym
obiektu i uzyskaniem wszelkich pozwoleń na użytkowania kompleksu sportowego. Uroczyste otwarcie zaplanowane jest na 25 listopada 2011 roku. Całkowity koszt inwestycji to 1 993 521,44 złotych.
Gmina Frombork ma podpisaną umowę z Ministerstwem
Sportu i Turystyki na dofinansowanie w wysokości 500 000
złotych, z samorządem województwa na 100 000 złotych oraz
podpisaną w dniu 3 listopada br. z Urzędem Marszałkowskim
na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 500 000 złotych.
Obecnie trwają prace związane z rozliczaniem inwestycji.
2. Plac zabaw NIVEA we Fromborku:
Na Osiedlu Słonecznym obok „Orlika” powstanie nowy plac
zabaw dla dzieci, który zasponsoruje firma NIVEA. Z okazji setnego jubileuszu marki NIVEA powstał projekt ufundowania i budowy
100 placów zabaw na terenie całej Polski. Firma zobowiązała się do
sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów
zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności. Aby powstał taki plac zabaw samorządy musiały zgłosić
konkretną lokalizację z uzasadnieniem wyboru miejsca. Plebiscyt
przeprowadzany był drogą elektroniczną za pomocą Internetu. Każdy zarejestrowany uczestnik mógł oddać jeden głos dziennie na wybraną lokalizację. Zgłosiliśmy się do udziału w konkursie wskazując
teren Osiedla Słonecznego sąsiadujący z powstającym Orlikiem. Zależało nam na tym by przy kompleksie sportowym znalazło się również miejsce do zabawy na świeżym powietrzu dla najmłodszych
mieszkańców. Ta lokalizacja otrzymała w głosowaniu internetowym
aż 112 321 głosów. Dzięki tym głosom nasz plac zabaw znalazł się
na 17 pozycji w gronie 25 lokalizacji IV etapu.
W imieniu dzieci i rodziców dziękuję i gratuluję Panu Markowi Dziewanowskiemu z Fromborka – liderowi w rankingu na
Lokalnego Bohatera. Zajął też pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim. Na nasz sukces złożyły się głosy wszystkich imiennych i bezimiennych osób z Fromborka i całej Polski. Jeszcze raz
wszystkim serdecznie dziękuję.
3. Budowa wodociągu Jędrychowo–Baranówka:
Realizowana od września br. inwestycja została zakończona.
Położono cztery i pół kilometra sieci wodociągowej i tym samym
po 11 latach zakończono zwodociągowanie gminy. Wykonawcą prac jest firma „Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.” Wartość
robót budowlanych wyniosła 1 030 134,21 złote. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na
lata 2007–2013 z działania 3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Mieszkańcy sołectw Nowe Sadłuki,
Wielkie Wierzno, Drewnowo, Bogdany, Biedkowo i Baranówka
będą korzystali z lepszej jakościowo wody.
4. Budowa wodociągu do Małego Wierzna:
Dobiegła końca inwestycja polegająca na wykonaniu przyłącza wodociągowego Wielkie Wierzno – Kolonia Wielkie Wierzno
o łącznej długości 1150 mb. Koszt przedsięwzięcia w wysokości
120 000 złotych został sfinansowany ze środków własnych Gminy
Frombork. Wykonawcą prac są Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.

Sprawozdanie z pracy burmistrza obejmuje okres od 23
września do 24 listopada 2011 roku. W tym czasie wprowadzonych zostało 12 zarządzeń:
1. nr 55/2011 z 19 września 2011 r. w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku;
2. nr 56/2011 z 19 września 2011 r. w sprawie powołania Biura
Projektu „Doradztwa Zawodowego dla uczniów Gimnazjum
we Fromborku”;
3. nr 57/2011 z 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
4. nr 58/2011 z 30 września 2011 r. w sprawie zasad, trybu
i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Frombork na rok 2012;
5. nr 59/2011 z 4 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie we Fromborku;
6. nr 60/2011 z 5 października 2011 r. w sprawie aktualizacji
w 2012 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Frombork;
7. nr 61/2011 z 7 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy
Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”;
8. nr 62/2011 z 7 października 2011 r. w sprawie wniesienia
dopłaty do każdego udziału spółki „Wodociągi Fromborskie
Spółka z o.o.” we Fromborku;
9. nr 63/2011 z 7 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego;
10. nr 64/2011 z 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
11. nr 65/2011 z 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu
Gminy Frombork na 2012 rok;
12. nr 66/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy następujące
projekty i inwestycje:
1. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik
2012” we Fromborku w ramach Programu Rządowego:
Dobiegły końca prace budowlane. Inwestycja obejmowała
wykonanie zespołu boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej,
bieżni, skoczni w dal, ścieżki zdrowia wokół obiektu oraz zaplecza
sanitarno-szatniowego oraz oświetlenie obiektu. Po wykonaniu odwodnienia terenu i wykonaniu podbudowy, obrzeży boisk i ogrodzenia obiektu położono nawierzchnię boiska do piłki nożnej z trawy
sztucznej oraz nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu. Wykonano wszystkie niezbędne prace przy budynku zaplecza,
w tym: pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, sanitariaty, elewację budynku oraz ozdobne piktogramy. Wykonawcą inwestycji jest
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5. Inne przedsięwzięcia:
W Wielkim Wierznie została utwardzona nawierzchnia wewnętrznej drogi gminnej na odcinku ok. 500 metrów. Do remontu drogi wykorzystano płyty betonowe zdjęte w czasie remontu ulicy Krzywej.
Zadanie to zostało zrealizowane przez sołectwo Wielkie Wierzno przy
wsparciu technicznym Nadleśnictwa Zaporowo i Gminy Frombork.
W ostatnich dniach października br. rozpoczęły się prace
związane z budową chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim
Wierznie. Jest to wspólne przedsięwzięcie powiatu i Gminy Frombork. Położenie chodnika w sposób zdecydowany poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności dzieci.
Zakończone zostały prace termomodernizacyjne na budynku
Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Wykonano docieplenie dachu oraz
docieplenie i malowanie elewacji ściany południowo-wschodniej.
Trwają prace przy układaniu parkingu z kostki brukowej przy budynku Urzędu od strony Orlika. Zakończone będą do końca listopada.
Został przeprowadzony remont kotła w naszej kotłowni na
biomasę.
6. Centrum Informacji Turystycznej:
W ramach realizacji tego projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w postępowaniu przetargowym wykonawcę i dostawcę
mebli. Przypuszczalny termin dostawy mebli do Centrum to grudzień 2011 r. Natomiast przetarg na dostawę sprzętu komputerowego został ogłoszony przez nas 4 listopada. Komisja przetargowa wybrała wykonawcę PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz

z Elbląga. Dostawa również w grudniu br.
W okresie sprawozdawczym brałam udział
w okolicznościowych spotkaniach i uroczystościach: między innymi w Regionalnej Gali Światowego Dnia Turystyki w Mrągowie 29 września,
w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół
6 października, w otwarciu Szkolnego Ośrodka Kariery oraz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 13
października, w zakończeniu sezonu żeglarskiego 29 października, w spotkaniu w Jedrychowie w związku oddaniem sceny 6
listopada oraz w obchodach Święta Niepodległości we Fromborku i Olsztynie.
W związku z otrzymaniem rozliczenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla naszej gminy skutkującej przekazaniem do Ministerstwa Finansów w 2012 roku kwoty 3 100 000 złotych oraz
nieotrzymaniem 1 500 000 złotych subwencji wyrównawczej
uczestniczyłam razem z samorządowcami Tolkmicka, Krynicy
Morskiej i Sztutowa (też ich to dotyczy) w wielu spotkaniach
mających na celu zmianę stanowiska Ministerstwa. Wystosowaliśmy wspólnie list do Ministra Finansów, który Państwu
Radnym przedstawię.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 24 listopada 2011

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
lokalnych, policji, straży pożarnej, kombatantów, instytucji, organizacji
pozarządowych, uczniów oraz mieszkańców Fromborka. Pod pomnikiem Bohaterów i Bojowników Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Został odczytany
Niepodległościowy Apel Pamięci Poległych i oddana salwa honorowa
przez żołnierzy oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia.
			
Jolanta Kosicka

10 listopada odbyły się we Fromborku uroczystości z okazji
93. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. prałata Tadeusza Graniczkę.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz ulicami Fromborka kolumny złożonej z kompanii honorowej wojska, orkiestry wojskowej w
asyście pocztów sztandarowych, z udziałem przedstawicieli władz
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ODZNACZENIA DLA CZŁONKÓW PTTK
11 listopada w trakcie wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Olszynie
Wojewoda Marian Podziewski wręczył przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się mieszkaniec naszego miasta Prezes Zarządu MKŻ PTTK Dal we Fromborku komandor Tadeusz Karpowicz,
który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a także Prezes Klubu Turystyki
Pieszej PTTK Figa w Braniewie, a zarazem zastępca burmistrza
Fromborka Zbigniew Kędziora, który został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ponadto w trakcie uroczystości Burmistrz
Krystyna Lewańska wręczyła Wojewodzie Marianowi Podziewskiemu Statuetkę Fromborskiej Wiktorii, która przyznana została
w kategorii Przyjaciel Fromborka.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO
W sobotę 29 października w restauracji „Pod Wzgórzem”
we Fromborku odbyło się uroczyste zakończenie sezonu nawigacyjnego 2011. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, byli
też weterani i członkowie Morskiego Klubu Żeglarskiego PTTK

Zarząd Główny PTTK wyróżnił medalami za współpracę i pomoc: Stanisława Mudryka, Andrzeja Skoczylasa, Henryka Mrozińskiego, Mariana Drabińskiego, Annę Kroczyk, Małgorzatę Misiuk
oraz instytucje: Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Urząd Morski w Gdyni

„DAL”, zarówno sekcji żeglarskiej, jak i motorowodnej, sympatycy oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych sporą grupę
stanowili żeglarze z Kaliningradzkiego Jachtklubu, obecny był
również Konsul Federacji Rosyjskiej.

Bosmanat Frombork. Ponadto Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski w szczególny sposób podziękował: komandorowi Tadeuszowi
Karpowiczowi za wieloletnie promowanie i rozwój żeglarstwa w powiecie braniewskim, konsulowi Panu Pawłowi Riazanowi za współpracę i wspieranie rozwoju żeglarstwa przygranicznego na wodach
obu zalewów, Liliannie i Stanisławowi Mudrykom.
Ze swej strony Zarząd Klubu „DAL” w szczególny sposób podziękował okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami żeglarzom
z zaprzyjaźnionych klubów Rosji, Staroście Krzysztofowi Kowalskiemu, Burmistrz Krystynie Lewańskiej, Henrykowi Malentowiczowi,
Waldemarowi Zimnochowi, Henrykowi Wronkowskiemu, Wiktorowi Kumidorowi, Mariuszowi Rakocińskiemu oraz Józefowi Przyborowskiemu. Statuetki żeglarskie otrzymali: Prezes Zarządu Oddziału
PTTK Ziemi Elbląskiej Marian Tomaszewski, Komandor Klubu Elbląskiego Waldemar Zimnoch, Starosta Krzysztof Kowalski, Burmistrz
Braniewa Henryk Mroziński i Józef Przyborowski z Przedsiębiorstwa
Drogowo-Mostowego.
Przy muzyce zespołu muzycznego z Lidzbarka Warmińskiego
wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych, a bezsprzeczną, kulinarną atrakcją wieczoru był pieczony dzik przygotowany
przez Pana Stanisława Mudryka.
Tadeusz Karpowicz

W miłej atmosferze podsumowano udany i pełen osiągnięć
sezon. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościową odznakę,
wręczono dyplomy, nagrody i drobne upominki. Zarząd MKŻ
„DAL” wyróżnił działaczy, sponsorów oraz grono ludzi i instytucji
wspierających działalność na rzecz rozwoju żeglarstwa na wodach Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.
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UROCZYSTE OTWARCIE „ORLIKA” WE FROMBORKU
Od piątku 25 listopada mieszkańcy Fromborka mogą się cieszyć nowo otwartym „Orlikiem”. Tego dnia o godz. 12 odbyło się
uroczyste otwarcie kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych, wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje
boisko – Orlik 2012”.
W uroczystości na zaproszenie burmistrz Krystyny Lewańskiej udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Elżbieta Gelert i Piotr
Cieśliński, Senator RP Witold Gintowt-Dziewałtowski, Staro-

nansowana została ze środków: budżetu Państwa,
budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i budżetu Gminy Frombork. W tym otrzymana

dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000 złotych,
z samorządu województwa – 100 000 złotych oraz z Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
sta Braniewski Krzysztof Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie Ryszard Cecot, władze miast
i gmin powiatu braniewskiego i elbląskiego, przedstawiciele
wykonawców inwestycji i inspektorzy nadzoru, radni, sołtysi,
dyrekcja i nauczyciele szkoły, przedszkola oraz wielu innych go-

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 500 000 złotych.
„Orlik” zgodnie z założeniami rządowego programu jest kompleksem boisk ogólnodostępnych wraz z szatniami i zapleczem
ści. W otwarciu Orlika uczestniczyli również mieszkańcy miasta
i gminy Frombork oraz najliczniejsza grupa – uczniowie Zespołu
Szkół we Fromborku.
Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia
boiska dokonali: Burmistrz Krystyna Lewańska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Ryszard Cecot oraz Inspektor Nadzoru z Pracowni INEKO z Iławy Jerzy Kujawski. Nowo otwarty
kompleks poświęcił ks. Prałat Tadeusz Graniczka.
O istocie uprawiania sportu, funkcji i roli boisk, a także
o historii powstania Orlika mówiła Burmistrz Krystyna Lewańska. Poinformowała wszystkich obecnych, iż całkowity koszt
inwestycji wyniósł 1 993 521,44 złotych. Inwestycja współfi-
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rosta Krzysztof Kowalski, Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński
oraz przedsiębiorca Tomasz Rebell. Wszyscy zgodnie podkreślili
znaczenie sportu dla rozwoju młodzieży oraz składali gratulacje

socjalnym. We Fromborku powstał kompleks
wyposażony w boisko do piłki siatkowej, koszykowej wykonane z nawierzchni poliuretanowej
oraz w boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej, bieżnię, skocznię w dal, ścieżkę zdrowia
wokół obiektu, zaplecze socjalne (sanitariaty i szatnie)
oraz oświetlenie obiektu.

władzom gminy za zaangażowanie w budowę boiska. Przybyli
goście przekazali również prezenty w postaci piłek do gry w piłkę
nożną, siatkówkę i koszykówkę.
Otwarciu towarzyszył występ zespołu Warmianki. Jako
pierwsi o zaletach nowego boiska mogli przekonać się młodzi
piłkarze ze szkół podstawowych Fromborka i Braniewa, którzy
podczas oficjalnego otwarcia zagrali mecz w Turnieju Piłki Nożnej. Dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano ciepły poczęstunek w postaci wspaniałej grochówki, przygotowanej przez
panie kucharki z Zespołu Szkół.
W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych Orlik będzie

Burmistrz w imieniu samorządu Fromborka podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji – za
wsparcie działań samorządowych przy budowie boisk w ramach
Programu „Moje Boisko Orlik 2012” we Fromborku. Program zre-

alizowany został przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych
warunkach, na nowoczesnych obiektach.
Dzięki zaangażowaniu wielu stron samorządowych, projektantów, wykonawców oraz wielu pracowników powstała infrastruktura sportowa, która jest pięknym prezentem dla mieszkańców Grodu Kopernika.
Przemówienia wygłosili również: poseł Piotr Cieśliński,
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Cecot, Sta-

czynny od godz. porannych do godz. 21. Zimą godz. otwarcia
będą uzależnione od potrzeb mieszkańców. W roku szkolnym
w godz. przedpołudnioych z Orlika będą korzystać wyłącznie
uczniowie Zespołu Szkół we Fromborku.
Więcej informacji w załączonym regulaminie korzystania
z obiektu.
Jolanta Kosicka

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” WE FROMBORKU
Zespół boisk sportowych „ORLIK 2012” jest własnością
Gminy Frombork, służy do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest
obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla społeczności lokalnej.

§ 1.
Regulamin określa sposób korzystania z obiektu sportowego
oraz zachowania się na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, treningach i imprezach na nim organizowanych.
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§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) obiekcie sportowym – należy przez to rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego „Moje Boisko
– Orlik 2012” zlokalizowany we Fromborku przy ul. Młynarskiej,
2) administratorze – należy przez to rozumieć Urząd Miasta
i Gminy we Fromborku, 14-530 Frombork ul. Młynarska 5a,
3) organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora imprezy sportowej odbywającej się na terenie obiektu.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora zajęć sportoworekreacyjnych, w tym ustalenie harmonogramu imprezy sportowej, rozkładu treningów
i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu sportowego.
8. Każda rezerwacja w godzinach innych niż wyznaczone może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą administratora.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń
socjalnych.

§ 3.
W celu właściwego utrzymania obiektu, prawidłowego funkcjonowania, a także zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
administrator zatrudnia:
1) animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych, do zadań którego
należy m.in.:
· organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
· szerzenie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta i gminy,
· inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
· rezerwacja boisk na zajęcia, treningi, rozgrywki i imprezy sportowe,
· współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.
2) trenera środowiskowego, do zadań którego należy m.in.:
· prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,
· podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej środowiska,
· współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie miasta i gminy.

§ 5.
1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
2. Osoba fizyczna lub podmiot rezerwujący bierze odpowiedzialność za stan obiektu i bezpieczeństwo uczestników.
3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie
należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zajęcia grupowe młodzieży szkolnej odbywać się mogą wyłącznie pod opieką nauczyciela – opiekuna grupy.
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w §
4 ust. 4 koordynuje animator zajęć sportowo-rekreacyjnych.
PRZEBYWANIE NA OBIEKCIE SPORTOWYM
§ 6.
1. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się
do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego z płaską
powierzchnią spodów.

§ 4.
1. Obiekt sportowy obejmuje:
1) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu,
3) zaplecze socjalno-szatniowe,
4) bieżnię,
5) skocznię w dal.
2. Obiekt jest oświetlony i ogrodzony.
3. Obiekt sportowy dostępny jest codziennie. W przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych animator zajęć
sportowo-rekreacyjnych lub trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu.
4. Godziny otwarcia w sezonie wiosenno-jesiennym:
poniedziałek–piątek:
1) od godz. 8.00 do godz. 16.00
· w roku szkolnym – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
szkolnej,
w ferie i wakacje – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
2) od godz. 16.00 do godz. 21.00 ogólnodostępny – od godz.
18.00 do godz. 21.00 istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji u animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym:
· wtorek – od godz. 18.00 do godz. 21.00 dla grup spoza
terenu Gminy Frombork.
sobota – ogólnodostępny
1) od godz. 10.00 do godz. 13.00,
2) od godz. 14.00 do godz. 21.00.
niedziela i święta – ogólnodostępny
1) od godz. 14.00 do godz. 21.00
5. W sezonie zimowym administrator zastrzega zmianę godzin
otwarcia obiektu.
6. W soboty i niedziele rezerwacja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem.

§ 7.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
1) korzystania z boisk bez zgody animatora zajęć sportoworekreacyjnych lub trenera środowiskowego,
2) używania obuwia piłkarskiego z metalowymi lub plastikowymi korkach oraz kolców,
3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie
z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
4) niszczenie urządzeń sportowych i płyt boisk,
5) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
6) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
7) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających,
8) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
9) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
10)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11)  malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach
obiektu sportowego,
12)  przeszkadzania na zajęciach lub w grze,
13)  wprowadzania zwierząt,
14)  przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami
otwarcia.
2. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z korzystania z boisk
podejmuje animator zajęć sportowo - rekreacyjnych lub trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem
zachowanie, nakazać opuszczenie obiektu,
3) wezwać Policję.
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3. Korzystający z boisk ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą
pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się umieszczania
reklam bez zgody administratora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.
1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub

trenera środowiskowego.
2. Naruszenie zasad korzystania z obiektu sportowego może,
po stosownym uprzedzeniu przez animatora zajęć sportoworekreacyjnych lub trenera środowiskowego, powodować
opuszczenie lub zakaz korzystania z tego obiektu.
3. Za rzeczy użytkownika pozostawione na obiekcie administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych
zdarzeniach mających miejsce na obiekcie należy natychmiast poinformować animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych lub trenera środowiskowego.
5. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania
się z powyższym regulaminem i jego przestrzegania.

35 LAT TEATRU im. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU
Nowa premiera na nowej scenie
„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje
się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być,
choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”
Tove Jansson
Uroczyste oddanie do użytku Dużej Sceny po remoncie
uświetniło dwa jubileusze – 35-lecie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i 62. rocznicę istnienia zawodowej sceny w powojennym Elblągu. W sobotni wieczór 12 listopada dla uświetnienia
jubileuszu odbyła się premiera spektaklu „Skrzypek na dachu” według libretta Josepha Steina, w reżyserii Artura Hofmana.
Dzięki modernizacji Dużej Sceny w elbląskim Teatrze im.
Aleksandra Sewruka nie tylko zwiększył się komfort pracy zespołu aktorskiego i technicznego, ale również komfort odbioru
sztuk przez publiczność. Wymienione zostały deski podłogi, cała
instalacja elektryczna, mechanizm sceny obrotowej, nowe zapadnie pneumatyczne, oświetlenie, interkom, kieszenie sceniczne, oświetlenie i nagłośnienie. W sumie koszt modernizacji wyniósł około 3,5 mln zł. Projekt dofinansowany został z pieniędzy
Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013
z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork

Sobotnie spotkanie w teatrze, w którym uczestniczyła także burmistrz Krystyna Lewańska, było też okazją do
wspomnień, podsumowań i wyróżnień. Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonorowani zostali: Maria Makowska-Franceson – aktorka, Irena
Tonkowicz – główny księgowy i dyrektor finansowy, Mirosław Siedler – dyrektor naczelny i artystyczny elbląskiego
teatru oraz Kazimierz Kowalski – kierownik administracyjnotechniczny.
Z okazji Jubileuszu Burmistrz Krystyna Lewańska złożyła gratulacje wszystkim pracownikom elbląskiej sceny, najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy twórczej i artystycznej
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych. Podziękowała również za wszystkie przedstawienia, które my widzowie,
możemy podziwiać. Doceniając wyjątkowość spektakli na fromborskim Wzgórzu Katedralnym w imieniu widzów złożyła gorące
podziękowania.
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www.frombork.pl

