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WRZESIEŃ–GRUDZIEŃ

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
43 JACHTY UCZESTNICZYŁY W 56. MIĘDZYNARODOWYCH REGATACH
„FROMBORSKA JESIEŃ”
56. Międzynarodowe Regaty „Fromborska Jesień” odbyły się w 7
września. Startowały w nich 23 załogi jachtów – z Polski (Gdańsk,
Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Nowa Pasłęka, Suchacz) oraz 20
załóg z Rosji (Obwód Kaliningradzki). Żeglarze rywalizowali ze sobą
w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego.
Jachty zostały podzielone na trzy grupy wg współczynników
przeliczeniowych w zależności od współczynnika przeliczeniowego KWR. Regaty rozegrano w miarę dobrych warunkach atmosferycznych. Po prawdziwej sportowej rywalizacji odbyła się
uroczystość podsumowanie regat.
A tak uplasowały się wyniki w poszczególnych grupach.
W GRUPIE I:
1. jacht TIULEN – Rosja (Kaliningrad)
2. jacht STREFA CISZY II – Polska (Elbląg)
3. jacht FACIL – POLSKA (Elbląg)
W GRUPIE II:
1. jacht BERBEĆ II – Polska (Elbląg)
2. jacht VERA – Rosja (Kaliningrad)
3. jacht PAPAGO – Polska (Elbląg)
W GRUPIE III:
1. jacht BALTICA – Rosja (Bałtijsk)
2. jacht APHRODITA – Rosja (Kaliningrad)
3. jacht IRBIS – Polska (Suchacz)

mistrz Fromborka Marek Misztal, Zarząd Wodociągi Miejskie
w Braniewie oraz Dyrektor Marek Wróbel – Wodociągi Fromborskie.
Atrakcją regat był występ zespołu muzycznego w składzie: Józef Przyborowski, Wiesław Przyborowski i Zdzisław
Bryk. Tradycyjnie też płonęło ognisko żeglarskie, serwowano również wspaniałą grochówkę i pieczone kiełbaski. Miła,
sympatyczna i żeglarska atmosfera tego spotkania udzielała
się wszystkim zgromadzonym.
MKŻ „DAL” we Fromborku składa serdeczne podziękowania
sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zabezpieczenia ratowniczego Regat tak na wodzie, jak
i we Fromborku.
Jolanta Kosicka

Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe (ufundowane przez Burmistrza Braniewa).
Puchary w trzech grupach ufundowali: Starosta Braniewski
Krzysztof Kowalski, Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński, BurOrganizatorzy Regat:
Morski Klub Żeglarski „DAL” we Fromborku (Komandor Regat Tadeusz Karpowicz, Wicekomandor Marian Toczyski, sekretarz Regat Andrzej Turkiewicz, Bosman Klubu Wiesław
Czupiel) • Starosta Braniewski • Burmistrzowie Braniewa i Fromborka • PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury • Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Sponsorzy Regat:
Starosta Braniewski • Urząd Miasta Braniewa • Urząd Miasta i Gminy Frombork • PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej • Browar Grupa Żywiec w Elblągu • Lilianna i Stanisław Mudrykowie • Justyna Ostrowska • Józef Przyborowski • Browar Żywiec w Elblągu

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

MIASTO I GMINA TRZYKROTNIE NAGRODZONE STATUETKĄ
KAZIMIERZA WIELKIEGOZA I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM
RANKINGU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH W KATEGORII
MAŁYCH MIAST W LATACH 2003, 2004 i 2005.

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE W NARUSIE
JUŻ OTWARTE
wstały obiekt niewątpliwie przyczyni się do integracji społeczeństwa sołectwa Narusa, którego naprawdę brakowało.
Jolanta Kosicka

Fromborska wieś kojarzy się wielu ludziom
z wielkich miast z brakiem perspektyw i warunków do
rozwoju dzieci i młodzieży. Jednak obserwując inwestycje
w infrastrukturę i liczne inicjatywy społeczne mieszkańców Narusy, możemy się przekonać, że wcale tak nie jest i że niektóre
wsie mogą się poszczycić nie gorszymi niż w miastach obiektami
rekreacyjnymi.
Dowodem na to jest oddane do użytku 14 września Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Narusie, Osadzie Pod Kapeluszem,
którego budowę sfinansowano z funduszy Unii Europejskiej, ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
lata 2007–2013 w ramach projektu Odnowa i Rozwój Wsi. Koszt
przedsięwzięcia to około 140 tys. złotych pozyskanych w ramach PROW.
– Marzenia się spełniają, dowodem na to jest ten kompleks
sportowo-rekreacyjny – mówi Sołtys Narusy Tadeusz Salitra. Po-

DOŻYNKI GMINNE – WIELKIE WIERZNO 2013
i Starostę Święta Plonów, którymi byli: Krystyna Łukaszuk z Fromborka i Józef Sadzewicz z Wielkiego Wierzna. W części oficjalnej
było przekazanie okazałego bochna chleba dożynkowego przez
Starostów Dożynek Burmistrzowi Markowi Misztalowi, który specjalnie na tę uroczystość upiekła Piekarnia we Fromborku.

Uroczystą mszą świętą w intencji rolników za tegoroczne plony
i zbiory, odprawioną w Wielkim Wierznie w kościele pw. Wszystkich
Świętych przez ks. Radosława Gołębiewskiego w asyście pocztów
sztandarowych, rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne – Tradycyjne Święto Plonów.
To największe w roku święto Rolników – obchodzone co roku
w innym sołectwie będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych
i zebraniu plonów odbyło się w niedzielę 15 września w miejscowości Wielkie Wierzno. Zgromadziło liczne grono rolników z miasta i gminy Frombork oraz zaproszonych gości. W uroczystościach
dożynkowych udział wzięli: Radna Sejmiku Województwa Urszula
Zakrzewska, Burmistrz Fromborka Marek Misztal wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim, w imieniu
Starosty Braniewskiego Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,

Dożynkowy dzień był okazją do wyrażenia uznania za ciężką i pełną poświęceń pracę w rolnictwie, godną najwyższego
szacunku i uznania przez całe społeczeństwo. Tegoroczne żniwa
szczególnie doświadczyły rolników i ukazały mozolną pracę, jaką
musieli wykonać, abyśmy wszyscy mogli korzystać z dobrodziejstw plonów. Burmistrz Marek Misztal podziękował Rolnikom
za trud pracy na roli. Jak co roku i teraz uzasadnienie znalazły
słowa wypowiadane przy dzieleniu się chlebem z tegorocznych
zbiorów: „by nikomu tego chleba nigdy nie zabrakło”. Złożył także najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, pełnej
satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń, życzył wszystkim rolnikom, by tegoroczne plony były powodem do dumy i satysfakcji, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Podziękował także wszystkim za udział w uroczystościach, który
to stanowi docenienie znaczenia Święta Plonów dla wszystkich
mieszkańców miasta i Gminy Frombork.
Uroczystość była jak co roku okazją do zaprezentowania
wieńców i stroików dożynkowych. Okazały wieniec dożynkowy
w kształcie krzyża wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich

Sportu i Promocji Powiatu Agnieszka Brewczak, Kierownik Biura
Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Braniewie Henryk Bakinowski, Proboszcz Parafii Wszystkich
Świętych ks. Radosław Gołębiewski, Sołtysi i Radni Gminy Frombork, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i gminy Frombork.
Serdeczne życzenia Starosty Braniewskiego z okazji dożynek przekazała na ręce Burmistrza Pani Agnieszka Brewczak.
Prowadzący uroczystość Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku Henryk Horbacz przedstawił Starościnę
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„Pod Lipami” z Wielkiego Wierzna, a pięknej oryginalnej prezentacji płodów rolnych na placu dożynkowym z tegorocznych
zbiorów wykonała Pani Longina Woelky Doradca Rolniczy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wszystkie
osoby włożyły w ich wykonanie dużo pracy i serca.
Artystyczną oprawą uroczystości dożynkowych był występ
zespołu Warmianki i Węgrzyny. W rytm muzyki country wystąpili artyści z Wielkopolski – Zofia Jastrzębska i Adam Kata. Zespół
ONI z Młynar zabawiał uczestników gminnych dożynek do późnych godzin wieczornych.
Organizatorom przyjęcia dożynkowego „robota paliła się
w rękach” w trakcie trwania uroczystości dożynkowych. Na

stołach nie zabrakło sutego poczęstunku, były
słodkości i ciasta upieczone przez miejscowe gospodynie.
Organizatorem święta plonów byli: Sołectwa
Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy we Fromborku.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Dożynek Gminnych. Dziękujemy również księdzu
Radosławowi Gołębiewskiemu za odprawienie uroczystej mszy
w intencji rolników oraz fromborskiej Piekarni Waldemara Grodzkiego za upieczenie dożynkowych bochnów chleba.
Jolanta Kosicka

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „PIŁKARSKIE PIĄTKI”
Na „Orliku” SP 3 w Braniewie 18 września rozegrano turniej eliminacyjny piłkarskich piątek szkół podstawowych. W braniewskiej
grupie wystartowało 5 drużyn (zawodnicy z klas 4–6): SP Frombork,
SP 3 Braniewo, SP 5 Braniewo, SP 6 Braniewo, SP Płoskinia.
Drużyna reprezentująca Zespół Szkół, a zarazem miasto Frombork,
wystąpiła w następującym składzie: Miłosz Hołubowski, Kacper Tylzanowski, Maksymilian Sienkiewicz, Piotr Lewandowski, Karolina Cichowlas, Jan Cichowals, Jakub Cichowlas, Jakub Szpakowski.
Wszystkie mecze stały na wysokim poziomie. Było dużo walki, pięknych akcji, parad bramkarskich oraz goli.
Bardzo dobrze wypadła nasza drużyna zajmując ostatecznie
I miejsce i awans do Powiatowego Turnieju Finałowego, który
został rozegrany w Pieniężnie 2 października.
Jolanta Kosicka

DRUGA EDYCJA PROJEKTU „SENIOR – AKTYWNOŚĆ POPRZEZ EDUKACJĘ”
niczyć w bezpłatnych zajęciach różnego typu m.in. w warsztatach fotograficzno-filmowych, dziennikarskich, rękodzielniczych,
komputerowych i kulinarnych. Do wyboru mają również zajęcia
ruchowe: aerobik, fitness w wodzie i naukę tańców latynoamerykańskich. Są też spotkania z ciekawymi ludźmi i wykłady na
różne tematy począwszy od historii regionu, poprzez ekonomię
na edukacji prozdrowotnej kończąc. W ramach projektu zostanie
również przeprowadzony konkurs na najaktywniejszego seniora
powiatu braniewskiego.
Jolanta Kosicka

Oficjalna inauguracja drugiej edycji projektu pt. „Senior – aktywność poprzez edukację” odbyła się w 26 września w Braniewskim
Centrum kultury. Drugą edycję projektu realizuje Stowarzyszenie
"Pomocna dłoń" z Braniewa, które pozyskało pieniądze na ten cel
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Rządowego
Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2012–2013”.
Podczas inauguracji zabrali głos przedstawiciele władz m.in.
Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński, Burmistrz Fromborka Marek
Misztal. W inauguracji uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa
Powiatowego, Prezes Stowarzyszenia "Pomocna
dłoń" Marian Narejko, zaproszeni goście i uczestnicy
projektu. Spotkanie inauguracyjne prowadziła dziennikarka Telewizji Elbląskiej Marta Hajkowicz.
Głównym celem projektu jest edukacja i aktywizacja osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu braniewskiego. Pierwszą edycję projektu
„Pomocna dłoń” realizowała w terminie: od października 2012 roku do maja 2013 roku. Wzięło
w niej udział 50 osób po 60 roku życia. W czerwcu tego roku rozpoczęła się druga edycja projektu, która potrwa do końca grudnia 2013 roku.
Tym razem bierze w nim udział grupa 70 osób
z Braniewa i Fromborka, w większości słuchaczy
miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zajęcia seniorskie ruszyły po wakacjach.
W drugiej edycji projektu seniorzy mogą uczest-
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ŚWIĘTO FROMBORSKICH SENIORÓW
„Źle jest zmarnować młodość,
a już całkiem głupio zmarnować starość."
Piotr Kuncewicz

potrzebnym. Równie miłe życzenia złożyli pozostali zaproszeni goście:
przedstawiciele Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku Henryk Horbacz.
Spotkanie potoczyło się w radosnej i sympatycznej atmosferze przyjaźni, przy obfitym poczęstunku, kawie i słodkościach.
W takt skocznych melodii granych przez Kapelę „Węgrzyny” śpiewał zespół „Warmianki”. Jak co roku spotkanie było także okazją
do rozmów na temat poszanowania wieku dojrzałego oraz rozważania na temat miejsca seniorów w codziennym życiu ich rodzin.
Organizatorem tego spotkania, w którym wzięło udział około
50 seniorów, było Koło Związku Emerytów i Rencistów.
Do naszych drogich Seniorów kierujemy najserdeczniejsze
życzenia dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń, aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał, a w życiu
osobistym dopisywały pomyślność i szczęście.
Jolanta Kosicka

Obchody Dnia Seniora stało się już tradycją dla seniorów fromborskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym
roku spotkali się w niedzielę 6 października w Restauracji „Don Roberto” we Fromborku, by uczcić ten dzień i wspólnie spędzić kilka
miłych chwil. Były gratulacje i życzenia, artystyczne występy seniorów, okazje do rozmów przy stole i zabawy.

KUSTOSZ JAGODA SEMKÓW
„PRZYJACIELEM WARMII”
Kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Pani Jagoda Semków decyzją Kapituły Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
w Lidzbarku Warmińskim została uhonorowana tytułem „Przyjaciel
Warmii”.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Marek Misztal na spotkaniu w dniu 30 września złożył uhonorowanej Pani
Jagodzie Semków serdeczne gratulacje i życzenia osobistej satysfakcji z dokonań, sukcesów w pracy zawodowej i dalszego
wspaniałego rozwoju. Wręczenie nagrody w postaci statuetki
Copernicusa odbyło się 16 grudnia podczas uroczystej gali.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Koła Związku we
Fromborku Krystyna Łukaszuk. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Marek Misztal z okazji Dnia Seniora złożył wszystkim gorące życzenia
wszelkiej pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych i wielu lat życia w zdrowiu, wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat,
szacunkiem i miłością najbliższych. Życzył wszystkim optymizmu życiowego i radości w przeżywaniu „jesieni życia”, aby czuć się zawsze

MAŁGORZATA WROŃSKA ZOSTAŁA ZAPRZYSIĘŻONA
NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Pani Małgorzata Wrońska otrzymała zaświadczenie o wyborze, które wręczyła jej przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku, a po złożeniu ślubowania przyjęła insygnium
władzy samorządowej.
W uroczystości wzięli udział, poza radnymi także zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele samorządów
województwa i powiatu braniewskiego: radna Sejmiku Urszula Zakrzewska, Starosta Krzysztof Kowalski, Burmistrz
Braniewa Henryk Mroziński, Wójt Gminy Braniewo Tomasz

7 października podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we
Fromborku, Pani Małgorzata Wrońska, wybrana 22 września 2013 r.
w przedterminowych wyborach samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, złożyła uroczyste ślubowanie w obecności
radnych oraz licznych gości, wypowiadając słowa: „Obejmując urząd
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”.
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Burmistrz podziękowała mieszkańcom za zaufanie, życzliwość i wsparcie w trakcie kampanii
wyborczej. Dodała, że nie zawiedzie zaufania wyborców, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców oraz rozwój miasta i gminy.

Tego dnia obowiązki przekazał pełniący dotychczas tę funkcję Pan Marek Misztal, któremu serdeczne podziękowania złożył
Przewodniczący Rady Miejskiej.

Sielicki, Wójt Gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, przedstawiciele Powiatowej Straży, miejscowej Policji oraz jednostek
organizacyjnych Urzędu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ WE FROMBORKU
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za najcenniejszy dar – niewyczerpane bogactwo wiedzy.
Panie Anna Zakrzewska i Stanisława Czajkowska otrzymały
gratulacje i Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, które uroczyście wręczyła Burmistrz Małgorzata Wrońska. Natomiast Dyrektor Zespołu Szkół
Bożena Szczepanik wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

11 października był dla Zespołu Szkół dniem odświętnym, radosnym i wyjątkowym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W poczet
społeczności szkolnej tego dnia przyjęci zostali uczniowie, którzy we
wrześniu rozpoczęli naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Pani
Małgorzata Wrońska, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji i uczniowie Zespołu Szkół oraz rodzice i zaproszeni goście. Wszystkich uczestników powitała serdecznie Pani
Dyrektor Bożena Szczepanik. Następnie odbyło się uroczyste
ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po złożeniu przysięgi Pani
Dyrektor pasowała każdego pierwszoklasistę na pełnoprawnego
ucznia szkoły. Tego dnia złożyły także uroczystą przysięgę dwie
mianowane nauczycielki Panie Anna Nocoń i Agata Stankiewicz.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Małgorzata Wrońska złożyła serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania wszystkim Nauczycielom, Dyrekcji, Pedagogom, Pracownikom Administracji i Obsługi szkoły. Życzyła sukcesów w pracy zawodowej
oraz w życiu osobistym oraz podziękowała za twórczy wkład pracy
w edukację młodzieży na przestrzeni minionego roku szkolnego.
W tym wyjątkowym dniu podziękowała wszystkim pracownikom oświaty za wskazywanie młodzieży uniwersalnych wartości

Uroczystość uświetniły występy uczniów – wspaniały program artystyczny w wykonaniu najmłodszych pierwszoklasistów. Gimnazjaliści zaprezentowali bardzo ciekawy program
artystyczny „Galę nauczycielskich Oskarów”, podczas której
z dowcipem, humorem oraz lekkim przymrużeniem oka wręczyli
nauczycielom nagrody w postaci zabawnych statuetek Oskarów. Młodzież zaprezentowała wysoki poziom swoich umiejętności aktorskich i wokalnych.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty za trud i wysiłek wkładany w edukację naszych dzieci i życzymy jak najwięcej entuzjazmu, radości i satysfakcji z codziennej pracy.
Jolanta Kosicka
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V BIEG POD BURSZTYNOWĄ KOMNATĘ W PASŁĘKU
Z UDZIAŁEM NASZEGO REPREZENTANTA
12 października w Pasłęku odbył się V Bieg pod Bursztynową Komnatę, w którym startował reprezentant Fromborka
Krzysztof Prochna. W tym ciężkim biegu terenowym wzięło udział 109 zawodników z różnych regionów Polski, a najwięcej z Warmii i Mazur.
Liczne podbiegi i przeszkody ustawione na trasie o długości
9,5 km utrudniały bieg, ale dodawały mu uroku. Paweł Tarasiuk z Poznania oraz Katarzyna Biryło z Braniewa zostali tryumfatorami piątej
edycji Biegu Pod Bursztynową Komnatę. Druga na mecie była Aleksandra Jakimczuk z Braniewa. Fromborczanin Krzysztof Prochna zajął
11 miejsce, a w kategorii 36-50 lat uplasował się na trzeciej pozycji.
Po wręczeniu pucharów i nagród dla zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz kategorii wiekowych tradycyjnie odbyło się
losowanie nagród. Dwóch szczęśliwców otrzymało prawdziwe
bryły bursztynu.
Jolanta Kosicka

ŚWIĘTOWALI SENIORZY W JĘDRYCHOWIE
pomyślności, szczęścia w gronie najbliższych i dalszych
długich lat w zdrowiu i pogodzie ducha. Równie miłe życzenia złożyli Seniorom: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku Henryk Horbacz i w imieniu Zarządu
Koła Związku Emerytów i Rencistów we Fromborku Prezes
Krystyna Łukaszuk.
Podczas uroczystości specjalnie dla Seniorów z repertuarem
piosenek ludowych, biesiadnych i regionalnych wystąpił zespół
seniorów z Fromborka „Warmianki” z kapelą „Węgrzyny”. Dla
upamiętnienia uroczystego Dnia Seniora Pani Burmistrz w asyście dyrektora Ośrodka Kultury Henryka Horbacza posadziła dwa
cisy przy Sołeckim Centrum Kultury.
Spotkanie potoczyło się w radosnej i sympatycznej atmosferze przyjaźni przy sutym poczęstunku, który przygotowały Panie
z Jędrychowa i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we
Fromborku.
Jolanta Kosicka

23 października z okazji Dnia Seniora emeryci i renciści z Krzywca i Jędrychowa spotkali się w Sołeckim Centrum Kultury w Jędrychowie, by uczcić ten dzień i wspólnie spędzić kilka miłych chwil.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska złożyła Seniorom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej

SUKCESY FROMBORCZAN W IV BIEGU św. HUBERTA
I RAJDZIE NORDIC WALKING W TUCHOLI
Ponad 400 biegaczy i 65 kijkarzy wzięło udział w IV Biegu
św. Huberta w Tucholi, a wśród nich także reprezentanci Fromborka. Zawodnicy mieli do pokonania piękną, ale wymagającą,
15-kilometrowa trasę.
Startujący fromborczanin Krzysztof Prochna w biegu zajął
29 miejsce, a w kategorii 40–49 lat uplasował się na 6 pozycji.
Tradycyjnie również na 10 kilometrowej trasie rywalizowali kijkarze. Mieszkanka Fromborka Bożena Truchan-Bajer stanęła na
trzecim stopniu podium w kategorii kobiet, zaś jej mąż Piotr Bajer
zajął 7 miejsce w kategorii mężczyzn. Gratulujemy wspaniałych
wyników!
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MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada już po raz czwarty we Fromborku odbył się „Marsz
Niepodległości” z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości.
Start marszu rozpoczął się o godz. 12 spod pomnika Mikołaja Kopernika.
Większość uczestników maszerowało w stylu Nordic Walking na trasie Frombork–Ronin–Nowiny. Uczestniczyło w nim
ponad 30 osób. Na mecie marszu w Roninie przygotowana była
wyśmienita gorąca zupa. Tradycyjnie wśród obecnych rozlosowano nagrody rzeczowe. Organizatorem imprezy był MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
WE FROMBORKU
10 listopada odbyły się we Fromborku uroczystości z okazji
95. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. prałata Jacka Wojtkowskiego.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz ulicami Fromborka kolumny złożonej z orkiestry wojsk lądowych w asyście pocztów
sztandarowych, z udziałem przedstawicieli władz 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 okolicznościowe wiązanki
kwiatów. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
Jolanta Kosicka

EKO-MIKOŁAJKI I MARSZ GWIAŹDZISTY
uczestników czekała gorąca zupa gulaszowa. Św. Mikołaj tego dnia
rozdawał uczestnikom słodkie upominki i okolicznościowe długopisy
z napisem EKO-Frombork. Na rynku wśród uczestników imprezy rozlosowane zostały nagrody rzeczowe. Były to: przetwory rybne, Księgi
Honorowych Obywateli Fromborka, artykuły gospodarcze i budowlane,
sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych, a nawet drewno opałowe.

W sobotę 7 grudnia na fromborskim rynku odbyły się Eko-Mikołajki, w ramach których w zamian za posegregowane odpady komunalne można było otrzymać sadzonkę choinki. Tego samego dnia
w ramach mikołajkowej imprezy odbył się „Marsz Gwiaździsty”.

Sponsorzy nagród:
Nadleśnictwo Zaporowo • Szkółka Drzew i Krzewów Gursztyn • Sklep Budowlany OMEGA we Fromborku • Gospodarstwo Ogrodnicze Beata i Jacek Jurgielewicz • Prezes PGK Jerzy Charzyński • Sklep Rybny Fro-Ryb • Sklep Wielobranżowy Dorota Strabel • Jerzy Dębicki
Organizatorzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury • Urząd Miasta i Gminy Frombork

Oprócz mieszkańców Fromborka w imprezie uczestniczyła
liczna grupa biegaczy i kijkarzy z Braniewa i okolic. Część zawodników wyruszyła spod pomnika Mikołaja Kopernika, mieszkańcy
gminy z sołectw. Zawodnicy z Braniewa wystartowali w lesie
przy rzece Baudzie. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób.
Mimo, że pogoda w tym dniu była wietrzna z opadami deszczu ze
śniegiem, nikt nie narzekał i wszyscy razem dotarli na rynek, gdzie na
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FROMBORSKI „BIAŁY ORLIK”
SPORTOWYM OBIEKTEM ROKU 2013!
Lodowisko we Fromborku cieszyło się ogromnym powodzeniem
wśród pasjonatów jazdy na łyżwach i docenione zostało również
przez Klub Sportowa Polska i miesięcznik Builder „Promujemy Pol-

ską Architekturę”. Tytuł Sportowy Obiekt Roku jest przyznawany
obiektom sportowym i rekreacyjnym
za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także zastosowane w nich rozwiązania materiałowe, technologiczne i funkcjonalne.
W dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania
i wysiłku zakończonego budową składanego lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik” Burmistrz Miasta i Gminy Pani Małgorzata Wrońska odebrała wyróżnienie w XIV edycji
konkursu Budowniczy Polskiego Sportu za „Obiekt Sportowy
Roku 2013” i medal „Inwestor na Medal”.
Rozdanie nagród odbyło się 14 listopada 2013 r. podczas uroczystej Gali Budowniczych Polskiego Sportu 2013 w Warszawie.
Jolanta Kosicka

KONKURS POTRAW I CIAST WIGILIJNYCH ORAZ NALEWEK
Tym razem 29 uczestników przygotowało 19 potraw, 8 ciast,
15 nalewek, 9 przetworów i 4 kartki i ozdoby świąteczne. Wśród
potraw królowały wigilijne pierogi, śledzie i ryby w różnych postaciach, barszcz z uszkami i zupa grzybowa.
W tym roku zrezygnowano z ogólnego oceniania przez jury
przygotowanych potraw, ciast, nalewek, przetworów i kartek.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe na zasadzie losowania.
Celem konkursu jest popularyzacja świątecznych tradycji kulinarnych, prezentacja tradycyjnych potraw sporządzonych przez mieszkańców różnych rejonów Polski, a także integracja społeczności lokalnej.
Jolanta Kosicka

VII Konkurs Potraw i Ciast Wigilijnych oraz Nalewek odbył 13 grudnia w restauracji „Pod Wzgórzem” we Fromborku, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Siódma edycja konkursu
została przeprowadzona w pięciu kategoriach: potrawy, ciasta, nalewki, przetwory oraz kartki i ozdoby świąteczne. Każdy z uczestników
miał prawo przygotować i zgłosić do konkursu dowolną liczbę potraw
sporządzonych wedle własnego przepisu.
W konkursie wzięli udział: mieszkańcy miasta i gminy Frombork, a nawet gminy Elbląg, Zespół Szkół, Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze”, Biblioteka Miejska, Sołectwo Nowe
Sadłuki, Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”, Warsztaty
Terapii Zajęciowej.

FROMBORSKI WIECZÓR WIGILIJNY NA RYNKU MIEJSKIM
kowskim złożyli życzenia świąteczne licznie przybyłym mieszkańcom miasta i gminy Frombork. W miłej przedświątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Dużą atrakcją tegorocznej Wigilii, jak co roku, był żłóbek z żywymi zwierzętami ze Stadniny Koni Narusa, która przykuwała
uwagę uczestników wieczoru wigilijnego oraz św. Mikołaj rozdający słodkie upominki. W menu wigilijnym znalazły się barszcz
czerwony, bigos oraz wspaniałe pierogi z kapustą i grzybami.
W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci przedszkolne z Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” i młodzież z Zespołu Szkół. Były kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Tradycyjnie, jak co roku, dużym powodzeniem i zainteresowaniem
cieszyły się liczne kiermasze świąteczne, na których można było
kupić ręcznie wykonane stroiki, pamiątki i ozdoby świąteczne.
Jolanta Kosicka

W piątek 20 grudnia w centrum naszego miasteczka na Rynku
Miejskim odbyła się już po raz jedenasty WIGILIA MIEJSKA, pełna
radosnego poczucia wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta
i gminy Frombork.
Burmistrz Małgorzata Wrońska wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim i ks. Prałatem Jackiem Wojt-

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury • Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej • Zespół Szkół • Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” • Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS • Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS • Stadnina Koni Narusa • Nadleśnictwo Zaporowo

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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