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Pan Zbigniew Pietkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
Dotyczy: informacji publicznej w zakresie organizacji przystani żeglarskiej
Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zwraca się do Pana z prośbą o informację w zakresie:
1.
Zamierzeń miasta i gminy w zakresie organizacji przystani żeglarskiej w obrębie
istniejącego portu, a w szczególności perspektywy stworzenia nowych miejsc
cumowniczych, zaplecza socjalnego z WC, a także dostępu do energii elektrycznej,
wody, planowanego cennika, etc – na sezon 2021 i następne.
2.

Roli (ewentualnej) Morskiego Klubu Żeglarskiego DAL.

3.

Planów inwestycyjnych w zakresie budowy nowej przystani żeglarskiej.

4.
Planów zagospodarowania odsłoniętego fragmentu zarzuconego (zamulonego)
akwenu po stronie zachodniej istniejącego portu pasażersko-rybackiego.
W 2020 r dokonaliście Państwo z powodzeniem dużego wysiłku inwestycyjno-organizacyjnego,
otwierając Promenadę wraz z obiektami towarzyszącymi. Było to bardzo pozytywną
niespodzianką dla odwiedzających turystów – jeszcze w sezonie 2020 i budzi nadzieje na
przyszłość.
Jak wiadomo – w roku 2022 zostanie uruchomiony Kanał Z-Z (Przekop Mierzei Wiślanej) i dla
miast takich jak Frombork powstanie duża możliwość zwiększenia ruchu turystycznego - od
strony wody. Trudno takiej możliwości nie docenić. Jednak rozwój turystyki wodnej będzie
niemożliwy bez zwiększenia bardzo obecnie skromnej liczby miejsc cumowania dla niewielkich
jednostek oraz bez stworzenia ich załogom przyjaznych warunków postoju.
Frombork jest bez wątpienia najbardziej atrakcyjnym turystycznie, historycznym miastem nad
Zalewem Wiślanym. Jednak fromborski port jest miejscem o bardzo słabej organizacji i
szczątkowej infrastrukturze turystyczno-żeglarskiej, mimo posiadania osłoniętego akwatorium a
nawet Punktu Odprawy Granicznych.
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Z informacji żeglarzy wiadomo nam, że nastąpiły ostatnio pewne zmiany organizacyjne w
samym porcie (przejęcie, w pewnym zakresie, administrowania od Urzędu Morskiego, np.
energia elektryczna), zmiana roli (rozszerzenie?) węzłów sanitarnych, itd. Na Waszej oficjalnej
stronie WWW.frombork.pl nie znajdujemy jednak żadnych informacji dla turystów wodnych. O
zamiarach rozwoju przystani wodniackiej z prawdziwego zdarzenia nie wspomina również w
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 20215-2026”.
Ze swojej strony oferujemy pomoc w popularyzowaniu osiągnięć Waszego miasta i jego
walorów dla turystyki wodnej wśród członków naszego stowarzyszenia, na naszych stronach
WWW oraz forach internetowych. Dlatego zwracamy się o udostępnienie pełnych,
pochodzących z pierwszej ręki informacji, dotyczących oferty Waszego miasta, kierowanej do
turystów przybywających od strony wody.
Z poważaniem
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