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WYDANIE KWIETNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIE FROMBORSKIEJ WIEŻY WODNEJ W KONKURSIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „ZABYTEK ZADBANY”
Podczas trwających w Łowiczu obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 18 kwietnia ogłoszono laureatów konkursu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Do konkursu przystąpiło 66
obiektów ze wszystkich województw.
W kategorii specjalnej
„Architektura przemysłowa
i dziedzictwo techniki" Wieża Wodna we Fromborku,
jako jedyna z woj. warmińsko-mazurskiego, otrzymała zaszczytne wyróżnienie.
Wyrazy uznania i gratulacje
należą się Państwu Dobromirze i Zygmuntowi Czarneckim za udaną i staranną
konserwację Wieży przeprowadzoną z poszanowaniem
autentyzmu substancji zabytkowej i jej historycznych
nawarstwień.
Historia wieży we Fromborku sięga drugiej połowy XIII wieku, czyli początków miasta. Wieża powstała na fundamentach Bramy Młyńskiej, a fromborski wodociąg był unikatowy w skali
europejskiej. Dolna kondygnacja pochodzi prawdopodobnie z początków XV wieku, górna część
powstała pod koniec XVI. Prace konserwatorskie, niezbędne z uwagi na pogarszający się stan
obiektu, zostały przeprowadzone z poszanowaniem
dla oryginalnej substancji
MIASTO I GMINA
zabytkowej a ingerencji doTRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
konywano w minimalnym,
ZA I MIEJSCE
niezbędnym zakresie. WyW OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
konane roboty pozwoliły zaINWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
bezpieczyć obiekt, utrwalić
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
oryginalną substancję oraz
W LATACH 2003, 2004 i 2005.
przywrócić walory architektoniczne i estetyczne wieży.
Surowe, ceglano-kamienne
ściany wewnątrz zachowują ślady przekształceń
historycznych. Dodatkowo
wykonano również konserwacje elementów metalowych stanowiących pozostałości po dawnym młynie
i wodociągu.
„Zabytek
Zadbany”
jest corocznym konkursem
ogłaszanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
Konserwator Zabytków.
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

fot. Jacek Skulimowski

ROZSTRZYGNIĘCIE SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH” – EDYCJA XIX
• w kategorii Ósemki:
I miejsce – Małgorzata Krajnik
II miejsce – Laura Ogińska
III miejsce – Urszula Balicka
IV miejsce – Katarzyna Lewińska
V miejsce – Sławomir Kirdzik
VI miejsce – Marlena Brzezińska
VII miejsce – Karolina Pokorska
VIII miejsce – Alicja Kluga
Nagrodami dla zwycięzców będą książki i dyplomy uroczyście wręczone na Sesji Rady Miejskiej we Fromborku. Laureaci
w kategorii Ósemki pojadą również na wycieczkę do Owidza
w województwie pomorskim.
Koordynator Konkursu
Janina Jachimowicz

Już po raz dziewiętnasty ogłoszono listę Ośmiu
Wspaniałych – uczniów wyróżniających się w pracy na
rzecz potrzebujących.
8 kwietnia Jury, w składzie:
1. Krystyna Lewańska – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
2. Maria Łacko – Dyrektor Biblioteki
3. Krystyna Sieniawska – Opiekun wolontariatu
4. Janina Jachimowicz – Koordynator konkursu
wyłoniło laureatów konkursu.
Laureatami zostali:
• w kategorii Ósemeczki:
I miejsce – Julia Dziewanowska
II miejsce – Michał He, Patryk Kazimierczak
III miejsce – Patrycja Gałązka, Aleksandra Ros
IV miejsce – Krystian Chłapowski
V miejsce – Natalia Nowakowicz

RAJD WE FROMBORKU
„WĘDRUJ Z NAMI, KOCHAJ ŻYCIE Z PRZYGODAMI”
Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza Pałacu Młodzieży
w Olsztynie zorganizowała 20 kwietnia rajd dla dzieci ze
szkół podstawowych, który miał miejsce we Fromborku.

Uczestniczyło w nim około 180 osób z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego, w tym najliczniej uczniowie z dziesięciu szkół
podstawowych powiatu olsztyńskiego. Komendantką Rajdu
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była Alicja Opalińska. Otwarcie Rajdu nastąpiło
pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, w którym
uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Zbigniew Kędziora oraz Honorowy Obywatel Fromborka i przewodnik Czesław Kozłowski. Uczestnicy rajdu zwiedzili fromborskie zabytki na Wzgórzu
Katedralnym: Muzeum Mikołaja Kopernika, Katedrę, Wieżę
Radziejowskiego. Odbyli także spacer po mieście i do portu
nad Zalewem Wiślanym. Oprócz zwiedzania zorganizowano
także grę terenową. Zakończenie rajdu i wręczenie nagród
dla najlepszych drużyn odbyło się także pod pomnikiem Kopernika ok. godz. 15.30.

REGIONALNE ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE
Strzyżyk, rżną z hołubcem, w okamgnieniu, w pohulankach
wśród rejwachu – to tylko kilka przykładów z dyktanda, które odbyło się 24 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie
podczas VIII Regionalnych Mistrzostw Ortografii.

W tym roku organizatorzy przyznali dodatkową nagrodę specjalną „Najlepsi z Najlepszych”, którą zdobyła nasza reprezentacja! Warunkiem przyznania nagrody była najmniejsza średnia
błędów z ostatnich czterech lat.

W konkursie uczestniczyły reprezentacje pracowników samorządów, instytucji, przedsiębiorstw prywatnych, służb mundurowych oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W mistrzostwach wzięło udział około 30 drużyn, które oceniano
w 3 kategoriach: uczniowie, nauczyciele i reszta świata. Żadna
drużyna nie napisała dyktanda bezbłędnie.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:
Reszta świata:
1. Straż Graniczna w Braniewie
2. 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie
3. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Nauczyciele:
1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Pieniężnie
2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie
3. Przedszkole Miejskie w Braniewie
Uczniowie:
1. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Liceum Ogólnokształcące w Braniewie
3. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
Tradycyjnie organizatorami konkursu była Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Braniewie przy współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie oraz nauczycieli
braniewskich szkół. Puchary ufundowali: Starosta Braniewski,
Burmistrz i Rada Miasta Braniewa. Sponsorami pozostałych nagród byli: Urząd Miasta i Gminy Frombork, Piekarnia Warmińska
w Braniewie, Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny „Zdrowe
Braniewo”, Wodociągi Miejskie w Braniewie i Sklep rękodzieła
„Kuferek Agi”.

Drużyna Urzędu Miasta i Gminy Frombork bierze udział w mistrzostwach od początku jego istnienia. W tym roku zmagała się
z ortografią w składzie: Jolanta Kosicka, Agata Woźnica i Damian
Krasiński. Tekst był dość trudny, jednak reprezentantom naszego
Urzędu udało się zająć w kategorii „Reszta świata” – III miejsce.
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Poniżej treść dyktanda, z którym zmagali się
uczestnicy konkursu ortografii, który został przygotowany przez językoznawców spoza regionu braniewskiego zgodnie z zasadami pisowni obowiązującymi
w Słowniku Ortograficznym pod red. E. Polańskiego.
DYKTANDO
Braniewo 2013 r.
Tegoroczna wiosna płata co i rusz figle, zmierzając bardziej
ku mroźnej zimie, ziemi oprószonej niebieskoszarym śnieżnym
pyłem oraz bożonarodzeniowym klimatem w święta Wielkiej
Nocy. Tym bardziej każdy promień słońca powoduje zachłanne
spojrzenie w stronę nieba i podążanie za nim niby żonkil, pierwiosnek czy też przylaszczka. A tu przecież trzeba wymyślić kolejny tekst na braniewskie Mistrzostwa!
A może warto by tak zacytować fragmenty dyktand pisanych
gdzieś tam w Polsce. Cóż państwo powiedzą na to: „Pół dżdżem,
pół suszą będąc, w półśnie pogrążony, właśniem miał w okamgnieniu w mróz się przepoczwarzyć, kiedy mój współlokator, z tych niewydarzonych, chrząknął niby przypadkiem tuż-tuż przy mej twarzy.
Chcąc nie chcąc i rad nierad, nie jestem bezuchy, widzę, skonfundowany, choć się oczy plączą, pejzaż spod Igołomi popstrzony przez
muchy i konterfekt Netzschego odzianego w poncho.”
A może coś bliższego siedemnastoipółletniej młodzieży – tekst
quasi hip-hopowy: „Posłuchajcież, to rzecz rzadka i nie żadna gadka szmatka, ale minishow z otoczką, jak to strzyżyk woleoczko,
wprawdzie, jużci, poniewczasie, superrandkę w cud-szałasie wygooglował na Facebooku. A tam, tere-fere kuku, to nie były hockiklocki, ale wpośród przaśnej nocki gadu-gadu tete-a-tete, zdezawuowane wnet (albo raczej rachu-ciachu) w pohulankach wśród
rejwachu. Naprzód cmok, cmok wraz, nawzajem, baju, baju nad
tokajem, gul, gul w głąb, aż nadto, w bród. Za czym tańce z damą
cud. Rżną z hołubcem obertasa: hop-siup, tup, tup i hopsasa!”
W stolicy również stają w konkursowe szranki, mierząc się
między innymi z takim oto tekstem: „Ledwo ledwo bladozłoty,
z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złotoczerwonemu świeżo wschodzącemu słońcu, a już spośród rozwichrzonych
wierchów z ponadprzeciętną chyżością wychynął szaropióry kobuz i niemalże znienacka spadł na z nagła dostrzeżony łup – z cicha kwilące zniedołężniałe z trwogi przepiórcze pisklę. I o mało
co rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśliby nie wynurzył się
nieoczekiwanie sponad świeżo rozoranych bruzd ryżowłosy lis
przechera, z groźnie obnażonymi zębiskami.”
I kto podołał tej mieszance i wyjdzie z honorem z auli?

OTWARTE MISTRZOSTWA FROMBORKA W BRYDŻU SPORTOWYM
24 kwietnia rozegrane zostały V Otwarte Mistrzostwa Fromborka w Brydżu Sportowym w ramach GRAND PRIX WARMII,
ŻUŁAW I POWIŚLA.
W turnieju wzięło udział 15 par reprezentujących m.in. Elbląg, Frombork, Braniewo, Sztum. Sędzią głównym Mistrzostw
był Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego Bogusław Gierulski.
Po sześciogodzinnej walce najlepszymi graczami okazali się:
1. Robert Grad – Jan Chodkiewicz
2. Mariusz Sarnowski – Henryk Hacik
3. Michał Gutowski – Daniel Wesołowski
Wyłoniono także najlepszą parę z Fromborka – Dominik Wojczuk i Leon Nahorski.
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Puchary i nagrody rzeczowe zasponsorowali: Starostwo
Powiatowe w Braniewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we
Fromborku, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Dobromira
i Zygmunt Czarneccy, Piotr i Paweł Kozioł, Regina Wołek, Leonard Kotowski.
Gościny zawodnikom udzielili właściciele restauracji „Pod
Wzgórzem” – Barbara i Ryszard Chrzanowscy. Organizatorem
Mistrzostw był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.
fot. Jolanta Kosicka

WIOSENNE WĘDROWANIE PO WARMII
W dniach 26–28 kwietnia 2013 r. odbył się cykliczny 43.
Rajd Turystyczny Braniewska Wiosna. W turystycznej imprezie
wzięło udział ponad 250 turystów z województw: pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego (w tym około 60 osób z Fromborka).
Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Klub Turystyczny PTTK „Figa" w Braniewie działający
przy Klubie Wojskowym w Braniewie. Współorganizatorami rajdu
był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta
i Gminy we Fromborku oraz Braniewskie Centrum Kultury.
Celem rajdu była popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, poznanie walorów krajoznawczych po-

wiatu braniewskiego oraz popularyzacja czynnego wypoczynku.
Rajd przygotował Komitet Organizacyjny w składzie:
1. Komendant rajdu – Andrzej Jakielski
2. Zastępca ds. organizacyjnych – Jolanta Mienicka
3. Zastępca ds. programowych – Helena Kozłowska
4. Zastępca ds. tras – Zbigniew Kędziora
5. Członek Komendy – Jolanta Gromadzińska
6. Członek Komendy – Dorota Dawidziak
7. Członek Komendy – Martyna Jurgielewicz
8. Członek Komendy – Maria Atkielska
Kierownicy tras: Czesław Kozłowski, Artur Maliszewski,
Maria Polańska, Anna Plejnis, Jakub Jakubowski, przygotowali

Jolanta Tulisow
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5 atrakcyjnych tras pieszych. W ofercie znalazła
się też trasa Nordic Walking.
Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się w niedzielę 15 kwietnia ok. godz. 12 w Braniewskim
Centrum Kultury na zakończeniu imprezy. Tradycyjny turystyczny posiłek w postaci grochówki przygotowała Restauracja „Orient” z Braniewa. Po posileniu się uczestnicy udali się do sali kinowej, gdzie o godz. 12.30 kol. Czesław
Kozłowski rozpoczął uroczyste zakończenie rajdu.

sponsorom za wsparcie finansowe oraz złożył podziękowania
Dyrekcji BCK za udostępnienie obiektu.

Sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu przekazała
wszystkim zebranym turystyczne pozdrowienia, a następnie
w asyście Heleny Kozłowskiej wręczyła Złote i Srebrne odznaki „Siedmiomilowe buty” dla najmłodszych turystów z klasy
IIIc SP 6 w Braniewie. Kolejnym punktem było wręczenie leNa wstępie powitał wszystkich uczestników oraz oficjeli,
a wśród nich: Barbarę Krajnik – Sekretarza Zarządu Oddziału
PTTK w Elblągu, Jolantę Mienicką – Kierownika Klubu Wojskowego w Braniewie oraz Zbigniewa Kędziorę – Zastępcę Burmistrza Fromborka.

gitymacji członkowskich dla przedstawicieli nowo powstałego
Koła PTTK Maniutki przy Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku oraz Dyplomy Zarządu Oddziału

Głos zabrał Komendant Rajdu Andrzej Jakielski, który podziękował uczestnikom za aktywny udział w rajdzie, wszystkim

w podziękowaniu za pracę na rzecz turystyki. Otrzymali je: Lila
Subkowska, Anna Plejnis, Aleksandra Balcerak, Jolanta Gromadzińska, Dorota Dawidziak, Martyna Jurgielewicz, Roman
ENI Polska
Spółka
z o.o. w Warszawie
Balcerak
i Artur
Maliszewski.
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Następnie Prezes KT „Figa” w Braniewie
Zbigniew Kędziora wręczył w imieniu Burmistrz
Fromborka Krystyny Lewańskiej upominki w podziękowaniu za wkład w rozwój turystyki pieszej
w naszym regionie. Upominki otrzymały Szkoły: Zespół Szkół we Fromborku, Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 6
w Braniewie, Gimnazjum nr 1 w Braniewie oraz dla Dyrekcja Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.
Prowadzący kol. Kozłowski poprosił na scenę wszystkich
kierowników tras, którym wręczono upominki od Komendy Rajdu – ci zaś zaprezentowali swoich uczestników tras – po czym
wyróżniono grupy turystyczne nagrodami i pucharami.
Uroczystego zamknięcia rajdu dokonali: opiekun SKKT-PTTK
„Sokół” Czesław Kozłowski oraz Prezes Klubu Turystycznego
PTTK „Figa” Zbigniew Kędziora.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRANIEWSKIEGO
dowe, a także tworzeniu oferty produktów i usług podmiotom
ekonomii społecznej.
Zakres wsparcia w ramach IPS jest szeroki i obejmuje również:
• doradztwo z zakresu powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
• doradztwo biznesowe (badanie potencjału podmiotów do
prowadzenia działalności rynkowej, budowanie marki, przygotowanie biznesplanów);
• animację, która ma na celu pobudzenie i inspirowanie do
działań;
• doradztwo specjalistyczne (zawodowe i psychologiczne,
z księgowości, marketingu, planowania strategicznego i biznesowego, fundraisingu);
• szkolenie zawodowe, kursy doskonalące;
• doradztwo z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, wypracowania wysokiej jakości usług i produktów;
• cykl szkoleniowy pn. Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej,
skierowana do młodzieży w wieku 18–24 lat;
• szkolenia dla młodzieży w zakresie zakładania, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
Inkubator oferuje także ekspercką i animacyjną pomoc
samorządom i instytucją rynku pracy przy działaniach zwią-

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie, będący projektem ESWIP, od stycznia 2013 r. prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców powiatu braniewskiego.
Celem działalności inkubatora jest przede wszystkim przyczynianie się do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w regionie.
Warto promować ekonomię społeczną, ponieważ jest to coraz
częściej stosowana i coraz bardziej skuteczna forma prowadzenia polityki społecznej, zachęcająca osoby zagrożone tzw.
wykluczeniem społecznym do przedsiębiorczości, która pobudza do działania i kreatywności. Inkubator Przedsiębiorczości
Społecznej (IPS) powstał z myślą o wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji
pozarządowych, w kierunku ekonomizacji i profesjonalizacji ich
funkcjonowania.
Jednocześnie oferuje kompleksowe wsparcie m.in. grupom nieformalnym, osobom bezrobotnym, młodzieży w wieku
18–24 lata, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze
ekonomii społecznej.
Specjaliści z Inkubatora bezpłatnie wspierają inicjatywy
ekonomii społecznej poprzez ambicję, szkolenia oraz doradztwo. Pomagają przy zakładaniu spółdzielni socjalnych, prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizacje poza rzą-
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zanych z założeniem partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii
społecznej oraz poszukiwaniu długotrwałych źródeł finansowania instytucji wsparcia ekonomii społecznej w powiecie
braniewskim.
Istotnym elementem działalności Inkubatora jest nieodpłatne
użyczanie podmiotem ekonomii społecznej w pełni wyposażonej
przestrzeni biurowej z dostępem do Internetu, ksera, telefonu
i faksu. Dodatkowo przewidziane jest nieodpłatne użyczanie pomieszczeń magazynowo gospodarczych.
Skuteczne wspieranie sektora ekonomii społecznej nie może
się odbyć bez zaangażowania instytucji, które w obszarze po-

lityki funkcjonują. Współpraca partnerów zainteresowanych niwelowaniem skutków wykluczenia społecznego jakie niesie za
sobą bezrobocie daje możliwość wypracowania kompleksowego, trwałego wsparcia i realizowania skutecznych działań w obszarze ekonomii społecznej.
W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić do korzystania z szerokiej oferty bezpłatnych usług Inkubatora. Z naszej
strony oferujemy szereg działań, które w ramach projektu się
odbywają.
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej mieści się w Braniewie na ul. Moniuszki 22d.

KALENDARIUM IMPREZ
Maj 2013
2–
5–
6–
18 –
18–21 –
23 –
23–26 –
26 –

Prezentacja Andrzeja Pilskiego „Bose Wędrówki”
Leśny Marszobieg Boso w ramach Międzynarodowego Dnia Biegania Boso oraz Nordic Walking
Prezentacja „Organów wirtualnych” – Edith Jurkiewicz-Pilska
Noc Muzeów
Muzealne Dni Kopernikańskie
Seminarium „Mikołaj Kopernik we Fromborku”
Zlot Honorowych Obywateli Fromborka – 40 lat po Operacji 1001 – Frombork
Bieg Kopernikański

Czerwiec 2013
1 – VIII Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy
1–2 – Dzień Dziecka oraz Międzynarodowy Turniej Piłkarski Młodzików
7–9 – IV Warmińskie Spotkania z Historią „Frombork w Czasach Kopernika”
8 – II Dni Baranówki
28 – Święto Śledzia
29 – Międzynarodowy Turniej Piłkarski – OLD BOYS
30.06.–25.08. – 46. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

Lipiec 2013
5–7 – IV Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków
20–22 – VIII Spływ Kajakowy Wodami Warmii

tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
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