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WYDANIE LIPCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ABY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ MIESZKAŃCOM NARUSY
W ramach projektu Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 rozpoczęte zostały zaawansowane roboty
ziemne przy wykonaniu placu
rekreacyjnego w miejscowości Narusa.

Powstały obiekt niewątpliwie przyczyni się do integracji
społeczeństwa sołectwa Narusa. Koszt przedsięwzięcia to około 140 tys. złotych pozyskanych
w ramach PROW. Termin zakończenia prac i oddanie do użytku
zaplanowane zostało do końca
sierpnia 2013 r.

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.

KALENDARIUM IMPREZ
Sierpień 2013
2–4 –
3–4 –
11 –
15 –
15–19 –
17 –
30 –
31 –

XI DNI FROMBORKA
VIII Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
Zawody Konne – Narusa 2013
Festyn odpustowy z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
II Międzynarodowy Młodzieżowy Plener Malarski
Odpust św. Rocha – Spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Krzywca
Dzień Działkowca
„Pożegnanie lata” – Festyn

Wrzesień 2013
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

7–8 – 56. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
15 – Dożynki Gminne

Paźdzernik 2013
4–6 – 44. Rajd Turystyczny Braniewska Jesień
– Święto Seniora (Frombork, Wlk. Wierzno, Jędrychowo)

KINO PLENEROWE WE FROMBORKU.
NADZALEWOWY POKAZ FILMOWY
19 lipca odbył się seans filmowy na dworcu
kolejowym we Fromborku w ramach projektu Kolej
na kino. Film pt. „Ewa chce spać” w reżyserii Tadeusza
Chmielewskiego z 1957 roku przyciągnął w piątkowy wieczór dużo amatorów starego kina. Na seans przybyli nie tylko
mieszkańcy Fromborka, ale również okolicznych miejscowości i turyści.

malnie 5 zdjęć na adres: kino@swiatowid.elblag.pl w terminie
do 10 września br. (w treści e-maila należy podać: imię i nazwisko oraz nr tel. autora).
Kino plenerowe zagości jeszcze w Suchaczu (16 sierpnia)
i Elblągu (6 września).

Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.
Projekt pn. Kolej na kino jest współfinansowany ze środków
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Partnerzy: Urząd Miejski w Elblągu, Urząd Miasta i Gminy
w Tolkmicku, Restauracja Zapiecek w Suchaczu, Urząd Gminy
i Urząd Miasta w Braniewie, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, projekt Kino RP, Cyfrowe Repozytorium Filmowe, Filmoteka Narodowa, Stowarzyszenie Suchacz Taka Wieś, MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku.
fot. Jolanta Kosicka

Wieczór zakończył się quizem filmowym. Widzowie odpowiadali na pytania dotyczące obejrzanego filmu oraz projektu
pn. Kolej na kino. W nagrodę otrzymali gadżety projektu Kolei
na kino.
Projektowi towarzyszy konkurs fotograficzny „Nowa przestrzeń kina”. Do wygrania: klasyka polskiego kina, książki o fotografii, wystawa pokonkursowa w Centrum Spotkań Europejskich
Światowid. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maksy-

WIZYTA UKRAIŃSKICH DZIENNIKARZY WE FROMBORKU
Na Warmii i Mazurach przebywała 45-osobowa grupa ukraińskich dziennikarzy uczestniczących w rozpoczętym 14 lipca
w Górowie Iławeckim Międzynarodowym Festiwalu Programów
Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Mosty”. W ramach obchodów Dni Ochrony Środowiska na Warmii i Mazurach uczestnicy Festiwalu gościli 16 lipca we Fromborku.

Kopernika, Wieżę Radziejowskiego, a także katedrę, w której
wysłuchali koncertu organowego. Podziwiali też widok z Wieży
Wodnej.

Ostatnim punktem programu ich pobytu we Fromborku była
wizyta w ekologicznej kotłowni opalanej biomasą (słomą), gdzie
zostali powitani przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
Frombork. Tu w tajniki działania kotłowni przybyłych gości wprowadził dzierżawca kotłowni Pan Leszek Hak. Gościom towarzy-

Uczestnicy Kalinowych Mostów podczas wizyty w Grodzie
Kopernika zwiedzili na Wzgórzu Katedralnym Muzeum Mikołaja
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szył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Pan Adam Krzyśków oraz
pracownik Nadleśnictwa Zaporowo Pan Antoni Czyż. Tego dnia
dziennikarze odwiedzili także Nadleśnictwo Zaporowo, a następnego dnia przepłynęli statkiem z Fromborka do Krynicy Morskiej.

Festiwal odbywa się dzięki finansowemu
wsparciu Ministra Administracji i Cyfryzacji, Marszałka Województwa i Prezydenta Olsztyna. Organizatorami przedsięwzięcia są: Związek Ukraińców
w Polsce i Rówieński Obwodowy Komitet Radia
i Telewizji. Organizatorem obchodów Dni Ochrony Środowiska na Warmii i Mazurach był Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Nadleśnictwo
Zaporowo.
Jolanta Kosicka

Programy radiowe i telewizyjne, które powstaną w związku
z wizytą w Polsce oceni międzynarodowe jury. Wszystkie audycje będą też emitowane przez redakcje dziennikarzy biorących
udział w imprezie.

STYPENDYŚCI FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA
Z WIZYTĄ W GRODZIE KOPERNIKA
1200 stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
zawitało 10 lipca do Fromborka w ramach trwającego od 5 do
18 lipca w Olsztynie obozu integracyjno-formacyjnego.

Stypendyści przyjechali z Olsztyna dwoma specjalnymi pociągami zamówionymi przez samorząd województwa. Na dworcu
we Fromborku o godzinie 11 powitał ich Marszałek Województwa
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Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. O godzinie 12 odbyła się w Archikatedrze uroczysta msza
święta sprawowana przez Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego. W trakcie wizyty stypendyści zwiedzili zabytki Fromborka oraz wysłuchali koncertu
organowego w Archikatedrze. W Muzeum Mikołaja Kopernika zapoznali się z życiem i twórczością naszego wielkiego
astronoma. Dodatkową atrakcją, którą mogli obejrzeć, był pokaz

działania ratownictwa technicznego zademonstrowany przez naszych strażaków. Nie zabrakło również poczęstunku w postaci
wspaniałego żurku przygotowanego przez Elżbietę Agrejcowicz
wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu
Szkół, Urzędu Miasta i Gminy, Przychodni Rejonowej.
Od dwunastu już lat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje letnie obozy w największych miastach naszego kraju.
Ich celem jest zapoznanie młodzieży z ofertą wyższych uczelni

oraz poznanie historii Polski poprzez poznanie historii najważniejszych miast. Obóz to też świetna okazja, żeby się poznać i zintegrować.
Jolanta Kosicka

WAŻNE WYDARZENIE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ EKOLOGICZNĄ I ŚCIEKOWĄ
NA TERENIE GMINY FROMBORK
5 lipca nastąpił rozruch technologiczny przepompowni i kanalizacji tłocznej w największej miejscowości gminy Frombork.
Dzięki tej inwestycji ścieki komunalne z gospodarstw domowych w Bogdanach za pośrednictwem kolektora tłoczone są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków we Fromborku.
Dzięki tej inwestycji nastąpi zdecydowana poprawa czystości wody w rzece Baudzie. Koszt inwestycji 1 mln 168 tys. zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków unijnych.
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KONCERT INAUGURACYJNY
46. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ
WE FROMBORKU
30 czerwca już po raz 46. rozpoczął się Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku, który jest jednym
z najstarszych tego typu festiwali w Polsce. Koncert inauguracyjny wykonał Kwartet Smyczkowy Orkiestry Kameralnej
Progress z towarzyszeniem organów, na których zagrał Maciej
Zakrzewski.

Festiwal rozpoczął się 30 czerwca, a zakończy 25 sierpnia koncertem Marii Peruckiej (skrzypce), Danuty Mossakowskiej-Dulskiej (sopran) i Romana Peruckiego (organy).
Przez niemal całe wakacje we fromborskiej katedrze zagrają
muzycy m.in. z Niemiec, Finlandii, Austrii, Rosji, Mołdawii
oraz Włoch.

Nie tylko wspaniałe instrumenty, ciekawe i pięknie miejsce,
ale także przybywająca corocznie publiczność i wykonawcy
tworzą niepowtarzalny klimat koncertów fromborskich. Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy starają się urozmaicić
program, jak i wykonawców.

Organizatorem festiwalu jest: Fundacja na Rzecz Warmii
i Mazur i Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.
Bilety do nabycia w kasie katedralnej we Fromborku w cenie: bilet normalny 20 zł, ulgowy 15 zł
fot. Jolanta Kosicka

PIŁKARSKIE ROZGRYWKI NA FROMBORSKIM STADIONIE
III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLD BOYÓW
Trzy drużyny rywalizowały w III Turnieju Piłki Nożnej Old
Boyów o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztofa Hołubowskiego, który został rozegrany 29
czerwca na stadionie miejskim we Fromborku. W turnieju
startowały drużyny 6-osobowe z Kazimierza Dolnego, Milejewa i Fromborka.
Po wielogodzinnych zmaganiach bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Kazimierza Dolnego, na drugim miejscu
uplasowała się drużyna z Milejewa, trzecie miejsce zajął
Frombork.
Dla uczestników na zakończenie rozgrywek czekały niemałe atrakcje kulinarne. Była to smaczna zupa ogórkowa
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z kotła i marynowany okoń. Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku.
Drużyny otrzymały okolicznościowe puchary i upominki,
sponsorowane przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku.
Organizatorem turnieju był Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za współzawodnictwo. Do zobaczenia na kolejnym Turnieju!
Jolanta Kosicka

FROMBORSKIE ŚWIĘTO ŚLEDZIA

28 czerwca odbył się we Fromborku festyn plenerowy
„ŚWIĘTO ŚLEDZIA”, na którym nie zabrakło degustacji potraw
z ryb, konkursów i koncertów.

Święto Śledzia uświetniły występy zespołów muzycznych.
Dla zgromadzonej publiczności wystąpili: zespoły BB z Olsztyna,

Podczas imprezy odbywającej się na plaży miejskiej nad
Zalewem Wiślanym mieszkańcy i turyści mogli spróbować potraw nie tylko ze śledzi. W menu degustacji były także leszcze,
sandacze i okonie w różnych postaciach: smażone, marynowane, wędzone, w oleju i w pomidorach. Była również zupa rybna
z kotła. Do udziału w imprezie zaproszone zostały koła gospodyń
wiejskich, które przygotowały rybne dania.
W trakcie festynu odbył się turniej gmin z licznymi konkurencjami, z którymi zmagali się zawodnicy. Dla najmłodszych
zorganizowano rybne miasteczko rozrywki z dmuchanymi zjeżdżalniami.
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Libra Band z Braniewa, szesnastoletni wokalista z Kalisza Olaf
Bressa oraz uczniowie ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Braniewie. Gwiazdą wieczoru był polski raper Mezo.

To wydarzenie promujące działalność Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Programu Operacyjnego RYBY 2007–2013 wśród
lokalnej społeczności, a za pośrednictwem mediów regionalnych także na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Piątkowe święto było podsumowaniem tegorocznego sezonu połowowego. To święto rybaków, a także mieszkańców oraz
przyjezdnych turystów, zachęcające do wspólnego świętowania. To także doskonałe promowanie miejscowości nadzalewowych, które latem stają się ośrodkami turystycznymi.

Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Rybacka „Zalew
Wiślany”.
Jolanta Kosicka

FROMBORK MALOWANY.
WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ MŁODYCH ARTYSTÓW Z OLSZTYNA
Od 17 do 27 czerwca trwał we Fromborku plener malarski
studentów I roku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uroczyste podsumowanie spotkania młodych
twórców zwieńczone wystawą poplenerową prac powstałych
w trakcie pleneru odbyło się 27 czerwca w Kapitularzu na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

Prace artystów oglądać można od godz. 9 do 17. Wernisaż
uświetniły recytacje poezji Pani Stefani Zielińskiej w wykonaniu autorki, a oprawę muzyczną przygotował Karol Kuncewicz.
Plener został zorganizowany dzięki współpracy Archidiecezji
Warmińskiej, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Prowadzący plener: dr hab. Marzena Huculak, mgr Joanna
Bentkowska-Hlebowicz.
Uczestnicy pleneru – studenci I roku: Sylwia Ciećko, Dominika Dreźniak, Justyna Kołakowska, Sylwia Loentowicz, Martyna
Marek, Anna Pacanowska, Weronika Zaniesienko.
fot. Jolanta Kosicka
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KONCERT ZESPOŁU STATE URGE
zykę z jednej strony głęboko zakorzenioną w klasycznym rockowym brzmieniu, a bazującą na improwizacjach instrumentalnych
z akcentami jazzu, bluesa, a nawet muzyki klasycznej.

27 czerwca State Urge wystąpił przed fromborską publicznością pod Wieżą Wodną z koncertem promującym debiutancki album White Rock Experience, który jest ich faktycznym
debiutem.

Pomimo swojej krótkiej działalności zespół ma już na swoim koncie sukcesy m.in. I miejsce na trójmiejskiej FAMIE, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie rockowym „Sen o Dolinie” w Dolinie Charlotty oraz zaistniał po raz pierwszy w eterze
Programu Trzeciego Polskiego Radia w trakcie audycji Piotra
Kaczkowskiego.
Źródło: www.stateurge.com
fot. Jolanta Kosicka

State Urge to zespół z Gdyni utworzony z inicjatywy czterech
młodych muzyków: Marcina Cieślika – gitara i wokal, Marcina
Bocheńskiego – perkusja, Krystiana Papiernika – gitara basowa
i Michała Tarkowskiego – instrumenty klawiszowe. Wspólnie
tworzą muzykę od 2009 roku. Połączyła ich wspólna pasja do
tworzenia niebanalnej muzyki z gatunku rock progresywny. Mu-

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO GRUPY SZEŚCIOLATKÓW
Rok szkolny 2012/2013 dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania murów Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” we Fromborku dla grupy sześciolatków. 26 czerwca odbyło się uroczyste
zakończenie roku przedszkolnego wychowanków grupy „O”.
Dyrekcja Przedszkola wraz z wychowawcami postanowiła
uczcić ten ważny dla nich dzień. Zaproszono Dyrektora Zespołu
Szkół we Fromborku Panią Bożenę Szczepanik, która pogratulowała przyszłym pierwszoklasistom zdania „pierwszej małej matury” w życiu.
Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Pod czujnym okiem
nauczycielek, przedszkolaki przygotowały prezentację swoich umiejętności. Dzieci wzbogaciły ten dzień swoim występem artystycz-

nym, rozpoczynając godnie zatańczonym polonezem. Sześciolatki,
jak na absolwentów przystało, pięknie i godnie podziękowały wierszami całemu gronu pedagogicznemu za trud i wysiłek włożony
w ich edukację oraz całemu personelowi przedszkola za ten wspaniały czas. Słowami wykonanych piosenek wyraziły swoje pozytywne emocje związane z chwilami spędzonymi w przedszkolu. Na
koniec odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i książek dla dzieci,
a dla rodziców podziękowań za całoroczną współpracę.
Pożegnania nadszedł czas i dzieci czekają na letnie leniuchowanie. Ale już po wakacjach cała grupa spotka się w szkole podstawowej, by tam zacząć nową edukację.
Jolanta Kosicka

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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