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KWIECIEŃ-CZERWIEC

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
JUBILEUSZ 50-LECIA FROMBORSKIEGO PRZEDSZKOLA
„GWIAZDKOWE WZGÓRZE”
10 maja Przedszkole „Gwiazdkowe Wzgórze” świętowało swój Jubileusz 50-lecia. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w Archikatedrze w intencji społeczności przedszkola odprawiona przez księdza Prałata Jacka
Wojtkowskiego.
Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Przedszkola, którą rozpoczęła Dyrektor Przedszkola Pani Anna Zakrzewska, serdecznie witając przybyłych gości.
Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością:
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Pani Małgorzata Wrońska,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Hołubowski,
Dyrekcja Zespołu Szkół Panie Bożena Szczepanik i Magdalena Hołubowska, ks. Prałat Senior Tadeusz Graniczka, księża
Jan Sztygiel i Piotr Brygoła, Dyrektor Szpitala SPSPZOZ Pan
Bogdan Jussis, Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku Pani Joanna Lewandowska,
kierownik Posterunku Policji st. asp. Kazimierz Kubiak. A także emerytowani i obecni pracownicy przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, przyjaciele przedszkola i inne osoby
związane z naszym przedszkolem, wychowankowie i rodzice.
Nie zabrakło serdecznych słów i życzeń, które złożyli zaproszeni goście. Były prezenty dla Przedszkola,
kwiaty, podziękowania, słodycze dla dzieci i serdeczne
życzenia dalszych wspaniałych lat. Burmistrz Pani Małgorzata Wrońska wręczyła prezent w postaci aparatu fotograficznego, którym Przedszkole będzie mogło dokumentować wydarzenia z życia placówki i kolejne jubileusze.
Dyrektor Przedszkola Pani Anna Zakrzewska i Pani
Ewa Sieniawska przedstawiły historię wychowania
przedszkolnego we Fromborku. Swoimi wspomnieniami z przeszłości podzieliły się byłe dyrektorki przedszkola Panie Halina Bielawska i Feliksa Kowalczyk.

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

Najmilszym akcentem uroczystości był wspaniały występ
artystyczny naszych dzieci - przedszkolaków. Wystąpiły one w
regionalnych strojach warmińskich, tańcząc na wstępie pięknego poloneza. Odśpiewały również hymn Przedszkola. Zaprezentowały barwne pokazy taneczne oraz wesołe wierszyki i
skecze, które bardzo podobały się zgromadzonej publiczności.
Dyrektor Zespołu Szkół Pani Bożena Szczepanik z okazjiJubileuszu wręczyła nagrody pracownikom przedszkola
- nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Po zakończeniu części oficjalnej można było zwiedzić placówkę, obejrzeć wystawę zdjęć dawnych absolwentów i pracowników Przedszkola oraz powspominać
dawne czasy podczas oglądania kronik przedszkolnych.
Jubileusz 50-lecia przeszedł do historii, pozostaną po nim
fotografie w księdze pamiątkowej i wspomnienia w naszych
sercach i pamięci. Teraz zapiszemy nowe, miejmy nadzieję, że równie piękne karty, w historii naszego przedszkola.
Jolanta Kosicka

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

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I PROJEKTY GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

		 ROZWÓJ E-USŁUG W GMINIE FROMBORK
			
20.01.2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20072013 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do
usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje
dla obywateli. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do
końca I kwartału 2015 r. W ramach projektu zaplanowano wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zostanie
zakupiony i wdrożony elektroniczny obieg dokumentów. Wdrożonych będzie 7 e-usług: e-biuro obsługi interesanta, e-deklaracje,
e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-konsultacje społeczne, e-rada.
		
		 REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW WE
		 FROMBORKU
			
W czerwcu br. ruszyły pierwsze prace związane z rekultywacją składowiska odpadów. Wykonane zostaną prace makroniwelacyjne oraz izolacja korony składowiska, odbudowa
warstwy glebowej i terenu trawiastego (złoża odpadów), a
także zadrzewienie pozostałego obszaru niekorzystnie przekształconego w wyniku rekultywacji. Planowana rekultywacja
obejmuje obszar 1,7 ha i jest dofinansowana ze środków RPO
Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Ekologiczne
BUDEKO z Dopiewa i ZIEMBUD Maciej Baumgart z Pruszcza.
		 ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SIECI
		 DESZCZOWEJ ORAZ SEPARATORÓW I PIASKOWNIKÓW
			
10 kwietnia br. podpisano umowę na zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i
piaskowników. Dostawcą urządzenia jest firma ANB Sp. z
o.o. z Warszawy. Zakup jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-2013.

		 Projekt zakłada realizację zajęć specjalistycznych, korekcyjnych,
rozwijających zdolności i zainteresowania wszystkich przedszkolaków. Dzieci z zaburzeniami mowy otrzymają indywidualną
pomoc logopedyczną. Psycholog i terapeuta będą wspierać społeczno-emocjonalny rozwój przedszkolaków. Natomiast zabawy
w języku angielskim staną się dobrą okazją do rozwoju umiejętności językowych i późniejszej edukacji. Dzieci wykazujące
zainteresowania i zdolności artystyczne będą mogły je rozwijać
na zajęciach umuzykalniających i plastycznych. W projekcie zaplanowano również zajęcia korygujące wady postawy z instruktorem gimnastyki korekcyjnej. W ramach działań dodatkowych
przewidziano wyjazdy edukacyjne do Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, do oliwskiego zoo, kina i teatru w Elblągu, warsztaty z robotyki oraz przeglądy piosenek, wystawy i konkursy prac
plastycznych. Przedszkole zostanie również doposażone w dodatkowy sprzęt do zajęć, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzięki
projektowi stworzono 1 nowe miejsce pracy. Wartość projektu
wynosi ok. 424 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie ok. 360 tys. zł.

Kończą się prace budowlane związane z realizacją inwestycji
pn.: ”Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”, dofinansowanej ze środków ze środków
Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 20072013. W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw o
profilu rybackim, w tym urządzenia zabawowe, nawierzchnie poliuretanowe, a także wykonanie ciągów komunikacyjnych (chodniki, droga dojazdowa z parkingiem), postawienie toalety wolnostojącej i wykonanie do niej przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Zagospodarowanie skweru na rogu ulic Kopernika i Katedralnej: urządzono alejki chodnikowe, posadzono rośliny ozdobne iglaste (tuje), zainstalowano
stół betonowy z szachownicą i siedziskami, umieszczono stojak kwietny. Odpoczynek w tym miejscu
umożliwiają ławki, przy której ustawiono kosze na śmieci.

REPREZENTANCI FROMBORKA I BRANIEWA
STANĘLI NA STARCIE MARATONU W RZYMIE
Reprezentanci Fromborka, nauczyciele fromborskiego Zespołu Szkół - Maciej Gajowniczek i Marcin Filipek - 23 marca
stanęli na starcie maratonu „20. Maratona di Roma” i pokonali
wiodący ulicami Wiecznego Miasta dystans 42 km 195 m w
stolicy Włoch. Byli częścią pięcioosobowej reprezentacji powiatu braniewskiego (grupy Rim Tim Team) na tej imprezie.

		
		

		 PROJEKT „RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH DZIECI”
			
Gmina Frombork już kolejny raz realizuje w Przedszkolu
„Gwiazdkowe Wzgórze” projekt współfinansowany ze środków
UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wystartował w marcu tego roku i trwać będzie do czerwca roku
2015. W ramach działań uruchomiono dodatkową grupę dla dzieci
3-5-letnich, które do tej pory nie były objęte edukacją przedszkolną.

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez
modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy
przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania
wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu”
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-2013. W ramach zadania doposażono blok kuchenny, zakupiono materiały do jego remontu i
sprzęt kuchenny. Zakupiono także sprzęt multimedialny, przyrządy zabawowe na plac zabaw i materiały do naprawy ogrodzenia.

„Maratona di Roma” jest jednym z 18 biegów ulicznych wyróżnionych przez IAAF odznaką IAAF Road Race Gold Label. Trasa
biegu choć malownicza nie należała do najłatwiejszych, przewijały
się elementy płaskiej nawierzchni asfaltowej, trafiały fragmenty
bruku, w części trasa wiodła pod wzgórza rzymskie. Tym bardziej
cieszyła biegaczy meta na Via dei Fori Imperiali pod Koloseum.
				

OTWARTE MISTRZOSTWA FROMBORKA W BRYDŻU SPORTOWYM
2 kwietnia rozegrane zostały VI Otwarte Mistrzostwa
Fromborka w Brydżu Sportowym w ramach GRAND PRIX
WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA.

Kasza, Piotr Pilarski. Gościny zawodnikom udzielili właściciele
restauracji „Pod Wzgórzem” - Barbara i Ryszard Chrzanowscy.

W turnieju wzięło udział 17 par. Sędzią głównym Mistrzostw
był Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego Bogusław Gierulski. Po kilkugodzinnej walce najlepszymi graczami
okazali się: 1. Robert Grad - Jan Chodkiewicz, 2. Wojciech Aniszewski - Marek Serdyński, 3. Ryszard Pichla - Bogusław Gierulski.
Oficjalne zakończenie Mistrzostw odbyło się późnym wieczorem. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, które osobiście wręczyła Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim.
Puchary ufundował Starosta Braniewski, nagrody rzeczowe
zasponsorowali: Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Dobromira i Zygmunt
Czarneccy, Tomasz, Piotr i Paweł Kozioł, Janina Krogulska, Jerzy
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fot. Jolanta Kosicka
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MARSZ PAMIĘCI W 9 ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Inicjatywa tego wieczoru papieskiego wyszła od samych
mieszkańców. Jest to bardzo budujące, że nie tylko w wielkich
miastach, ale właśnie w naszym małym miasteczku ludzie z miasta i gminy Frombork oraz powiatu braniewskiego wyrazili chęć
spędzenia tego wieczoru i w ten sposób oddali cześć i hołd wielkiemu człowiekowi, jakim był Papież Polak Jan Paweł II.

„Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i
tylko święci mogą odnowić ludzkość”.
Jan Paweł II
W 9 rocznicę śmierci Jana Pawła II we Fromborku 2
kwietnia odbył się Marsz Pamięci „Takiego Cię Pamiętamy”.
Bieg był wyrazem upamiętnienia naszego Wielkiego Rodaka
Papieża Polaka Jana Pawła II.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 20.45 Apelem Jasnogórskim z Błogosławionym Janem Pawłem II na Wzgórzu Katedralnym. Po apelu ze Wzgórza Katedralnego ruszył marsz ulicami
Krasickiego, Kopernika i Katedralną. Trasa, którą mieli do przejścia lub przebiegnięcia uczestnicy wynosiła ok. 1 km. Osoby,
które nie mogły pokonać tego dystansu, miały okazję obejrzeć
na dziedzińcu katedralnym pokaz slajdów ukazujących życie Papieża i wysłuchać jego słów. O godzinie 21.37 odbyła się wspólna modlitwa połączona z puszczeniem lampionów do nieba. Całość zakończył pokaz Grupy Ogniowej NARA-zie.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz przybyłych gości
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku. Trasa marszu
była widoczna, gdyż zabezpieczali ją strażacy z pochodniami.

fot. Maciej Gajowniczek

REGIONALNE ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE
ZWIEŃCZONE SUKCESEM NASZEJ REPREZENTACJI
Piegża, czyżyk, pustułka, hipochondryczny hrabia - to tylko kilka przykładów z dyktanda, które odbyło
się 11 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie podczas IX Regionalnych Mistrzostw Ortografii.
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. Bezbłędnie dyktando napisała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.
Drużyna Urzędu Miasta i Gminy Frombork bierze udział w
mistrzostwach od początku jego istnienia. W tym roku zmagali
się z ortografią: Jolanta Kosicka, Monika Iwańska i Damian Krasiński. W zmaganiach ortograficznych reprezentantom naszego
Urzędu udało się zająć w kategorii „Reszta świata” - I miejsce.
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość od organizatora o ostatnim w tym roku konkursie ortograficznym. Dla
przypomnienia w ciągu 9 lat Urząd Miasta i Gminy Frombork zdobył 4 razy - I miejsce, a w roku ubiegłym dodatkową nagrodę specjalną „Najlepsi z Najlepszych”.

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 Braniewa i Przewodniczący Rady Miasta Braniewa. Sponsorami pozostałych nagród
byli: PKO BP, Nadleśnictwo Zaporowo i osoby indywidualne.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW MŁODSZYCH NA FROMBORSKIM ORLIKU
VII KONKURS POTRAW, CIAST, PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH
W świetlicy w Wielkim Wierznie 4 kwietnia odbył się
po raz siódmy już Konkurs Potraw, Ciast, Pisanek i Palm
Wielkanocnych, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Celem konkursu była
popularyzacja świątecznych tradycji kulinarnych, a także integracja z mieszkańcami miasta i gminy Frombork.

Na boisku fromborskiego Orlika rozegrany został 12 kwietnia Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych. Udział w turnieju wzięło pięć drużyn - Smoki (Braniewo), Zalew Frombork
Aktimel (Frombork), Rekiny (Frombork), FC Orły (Frombork).

Organizatorzy Turnieju składają podziękowania: trenerowi
Markowi Wójcikowi za pomoc w organizacji turnieju oraz Kamilowi Maćkowiakowi, Jonatanowi Łacmanowi, Rafałowi Kotowskiemu, Krzysztofowi Sanockiemu za sędziowanie i pomoc w
przeprowadzeniu turnieju, a Adrianowi Białowąsowi za zdjęcia.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na drugą
edycję turnieju w przyszłym roku.
Krzysztof Prochna - Orlik Frombork

Po zaciętej i emocjonującej walce zwyciężyła drużyna Rekinów. Drugie miejsce zajęły Smoki, trzecie miejsce przypadło
dla Aktimela. Najlepszym piłkarzem turnieju został Wojtek Kimso
z Braniewa, królem strzelców - Radek Witkowski z Fromborka,
najlepszym bramkarzem Konrad Przybyła również z Fromborka.
Nagrody zwycięzcom wręczyła osobiście Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska. Medale i
statuetki ufundował Urząd Miasta i Gminy Frombork, a puchar dla zwycięskiej drużyny Klub „Zalew” Frombork. Upominkiem wyróżniona została Julka Dziewanowska, która
była jedyną dziewczynką biorącą udział w rozgrywkach.

W konkursie wzięło udział około trzydziestu uczestników w różnym przedziale wiekowym, a wśród nich Koło
Gospodyń Wiejskich w Wielkim Wierznie, przedstawicielki Związku Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu III Wieku, a także nasze sołectwa i osoby indywidualne.
Gośćmi specjalnymi konkursu była Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork Pani Małgorzata Wrońska oraz Państwo Małgorzata i
Mariusz Sadowscy - właściciele Zajazdu Bankietowo - Weselnego „Dolina Sadosiów” z miejscowości Dobry, gmina Godkowo. Państwo Sadowscy również byli uczestnikami konkursu.
W tym roku zrezygnowano z ogólnego oceniania przez
jury przygotowanych potraw, ciast, pisanek i palm. Uczestnicy opowiadali o ich sposobie wykonania. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a także atrakcyjne
nagrody rzeczowe w postaci sadzonek drzewek i krzewów
oraz słodyczy, ufundowanych przez MGOK we Fromborku
oraz Stanisława Jasinę z Firmy Ubezpieczeniowej Perfect.
Jolanta Kosicka

UDZIAŁ W BIEGACH NASZYCH REPREZENTANTÓW
BIEG SOLIDARNOŚCI W SZTUMIE
3 maja w Sztumie odbył się XXIV Bieg Solidarności. W biegu
na dystansie 10 km wystartowało 520 osób. Krzysztof Prochna
zajął 21 miejsce w kategorii open i 3 w kategorii M-40. Konrad
Przybyła w biegu gimnazjalistów na dystansie 1100 m był 12.
BIEG EUROPEJSKI W GDYNI
10 maja w Gdyni odbył się Bieg Europejski. Na linii startu
biegu głównego na dystansie 10 km stanęło 5800 osób. Krzysztof Prochna zajął 72 miejsce w kategorii open, 7 w kategorii
M-40 i 4 w kategorii pracowników samorządowych. Konrad
Przybyła w biegu młodzieżowym na dystansie 2 km był 9.
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FROMBORSCY LAUREACI KONKURSU NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH” NAGRODZENI NA SESJI RADY MIEJSKIEJ
Wyłoniono laureatów fromborskiej edycji
XX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Najlepszych
wolontariuszy ze szkoły podstawowej i gimnazjum wybrało
jury spośród 10 zgłoszonych uczniów.

W kategorii „Ósemeczki” (10-13 lat) nagrodzeni zostali:
I miejsce - Oliwia Sienkiewicz
II miejsce - Maciej Glegoła
III miejsce - Eliza Ilczuk
IV miejsce - Miłosz Hołubowski
V miejsce - Alicja Olkowska
VI miejsce - Jakub Urbanowicz

7 maja na sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska na etapie lokalnym uroczyście wręczyła
wyróżnienia nagrodzonym laureatom fromborskiej edycji. Każdy
z laureatów otrzymał dyplom, książki i nagrody rzeczowe.
Pani Burmistrz podziękowała młodym ludziom, mającym z
jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego
oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i
pospieszyć mu z pomocą. Gratulując młodzieży tego zaszczytnego lauru, podziękowała za ich zaangażowanie na rzecz potrzebujących, za pozytywną postawę i działania na rzecz najbliższego
otoczenia: osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, grupy
rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień. Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Hołubowski również serdecznie pogratulował
nagrodzonym laureatom.

„8 Wspaniałych” to konkurs dla młodych ludzi wyróżniających się konsekwentną pomocą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w
obronie dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu codziennym. Swoją postawą i zaangażowaniem starają się zmieniać świat na lepszy. Poprzez pomoc innym stają się wzorem
do naśladowania - nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia.
				
Jolanta Kosicka

DELEGACJA Z MIASTA ŁASK Z WIZYTĄ WE FROMBORKU
W sobotę 24 maja Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska przyjęła w siedzibie naszego urzędu goszczącą we Fromborku kilkudziesięcioosobową
delegację
samorządową
z
Urzędu Miejskiego w Łasku z województwa łódzkiego.

nym. Członkowie delegacji podziękowali Pani
Burmistrz za ciepłe i życzliwe przyjęcie i przyznali, że są pod dużym wrażeniem naszego miasta.
Jolanta Kosicka

W składzie delegacji na czele z burmistrzem Gabrielem
Szkudlarkiem znalazło się kilkudziesięciu przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Łasku i sołtysów. Wizyta była okazją do wymiany
informacji, wzajemnych doświadczeń oraz wspólnej dyskusji na
temat rozwoju obydwu gmin, poczynionych i trwających inwestycjach, funkcjonowaniu i działaniu jednostek podległych gminom.
Większość członków delegacji odwiedziło Frombork po
raz pierwszy. Wizyta w Urzędzie Miasta była dla nich okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wrażeniami na temat Fromborka. Po wizycie łaska delegacja
udała się na krótką przejażdżkę statkiem po Zalewie Wiśla-

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA WE FROMBORKU
31 maja
Udział wzięły
lizowały na
ciąganiu liny

W kategorii „Ósemki” (14-19 lat) nagrodzeni zostali:
I miejsce - Klaudia Tomaszewicz
II miejsce - Hanna Krajnik
III miejsce - Karolina Stankiewicz
IV miejsce - Konrad Przybyła

PREZYDENT SŁOWACJI Z OFICJALNĄ WIZYTĄ W GRODZIE KOPERNIKA
W środę 21 maja z oficjalną wizytą we Fromborku gościł prezydent Słowacji Ivan Gašparovič z małżonką. Para
prezydencka zwiedziła fromborską katedrę oraz Muzeum
Mikołaja Kopernika.

dzanie muzeum i katedry w tak szybkim tempie nie zaspokoiło mojej ciekawości. Na pewno zjawię się tutaj jako turysta.
Słowacki prezydent kończy drugą kadencję swojego urzędowania. Wizyta w Polsce była wizytą pożegnalną. Prezydent Gašparovič odchodzi z urzędu po zakończeniu dwóch
pięcioletnich kadencji. Kancelaria prezydenta wskazała słowackiemu gościowi dwa miejsca w Polsce warte odwiedzenia: Malbork i właśnie Frombork. Z Fromborka słowacka delegacja udała się do pokrzyżackiej warowni w Malborku. To
był ostatni punkt wizyty w Polsce słowackiego prezydenta.
Wizyta tak dostojnych gości to ogromne wyróżnienie
i duży zaszczyt dla Warmii i Mazur, a zwłaszcza dla Fromborka. Mamy nadzieję, że choć tak krótka wizyta we Fromborku na długo pozostanie w pamięci słowackich gości.
			
Jolanta Kosicka

Prezydent Słowacji przyjechał do Polski z pożegnalną wizytą na zaproszenie Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Para prezydencka po wizycie w Warszawie przybyła wraz z
towarzyszącą delegacją słowacką do Fromborka statkiem z
Krynicy Morskiej, którą w porcie oficjalnie przywitał Wojewoda Warmińsko - Mazurski Marian Podziewski wraz z Burmistrz
Fromborka Małgorzatą Wrońską. Wizyta na Wzgórzu Katedralnym rozpoczęła się od powitania na dziedzińcu przez Proboszcza Parafii Katedralnej ks. Prałata dr. Jacka Wojtkowskiego
oraz Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika Henryka Szkopa.
W ciągu krótkiej godzinnej wizyty para prezydencka
zwiedziła fromborską katedrę, odwiedziła grób Mikołaja Kopernika, a także wysłuchała koncertu organowego w wykonaniu organmistrza Arkadiusza Popławskiego. W Muzeum
Mikołaja Kopernika zwiedziła wybrane ekspozycje muzealne.
- Bardzo się cieszę, że kancelaria prezydenta Komorowskiego wybrała właśnie ten region do zwiedzenia - powiedział prezydent Słowacji Ivan Gašparovič. - Bardzo się cieszę,
że mogłem zobaczyć katedrę, jak również Muzeum Mikołaja
Kopernika. Jestem przekonany, że już nie jako prezydent, ale
jako turysta na pewno jeszcze tutaj powrócę, ponieważ zwie-
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odbył się Sportowy Dzień Dziecka.
dzieci od 2 do 16 lat. Dzieci rywaStrażackim torze przeszkód, w przeoraz
w obsłudze hydronetki wodnej.

Zabawie towarzyszyła duża liczba kibiców oraz świetna pogoda. Dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody – policyjny i strażacki. Po konkurencjach wszyscy udali się do Ronina
na ognisko i pieczone kiełbaski. Tam też odbyło się wręczenie
nagród i słodyczy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się jazda
starym motorem, za co dziękujemy panu Wojciechowi Wołodko.
Podziękowania za pomoc w organizacji imprezy dla Fromborskiej Straży Pożarnej, oraz Policji za udostępnienie pojazdu i dla wszystkich osób pomagających przy imprezie.
Zapraszamy za rok.
Orlik Frombork - Krzysztof Prochna

UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWEGO REJSU ŻEGLARSKIEGO
Z WIZYTĄ WE FROMBORKU
Pięć jachtów przypłynęło 23 czerwca do Fromborka
w ramach trwającego XXXVI Międzynarodowego Rejsu
Żeglarskiego „Poznajmy Pętlę Żuławską i Zalew Wiślany 2014”. Podczas dwudniowego pobytu uczestnicy rejsu
zwiedzili zabytki naszego miasta i poznali jego historię.
W porcie serdecznie powitała żeglarzy Burmistrz naszego
miasta Małgorzata Wrońska, przekazując na ręce Komandora Rejsu Wojciecha Skóry materiały promujące Frombork dla
wszystkich uczestników wodnej wyprawy. Podczas krótkiego
spotkania Burmistrz poinformowała pokrótce o ważniejszych
inwestycjach w naszym mieście i jego atrakcjach turystycznych. Wśród uczestników rejsu znalazła się załoga z Ukrainy.
Rejs rozpoczął się z Elbląga, objął również Malbork, Gniew,
Tczew, Rybinę, Kąty Rybackie, Krynicę Morską, Piaski, Nową
Pasłękę. Z Fromborka żeglarze wypłyną do Tolkmicka, Suchacza i Elbląga, gdzie odbędzie się oficjalne zakończenie rejsu.
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LEŚNY MARSZOBIEG BOSO NA ŁONIE NATURY
Spacer po leśnych ścieżkach to niby żaden wyczyn, ale
jeśli, nie zważając na szyszki oraz kamienie, zdejmiemy
buty i pójdziemy boso? Taki ekstremalny marsz odbył się
w sobotę 24 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Biegania Boso. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury wraz z fromborskim astronomem Andrzejem Pilskim zorganizował we
Fromborku leśny marszobieg boso oraz Nordic Walking.

czas bosego marszu ma doskonały wpływ na całe nasze ciało.
				
Jolanta Kosicka

Na starcie przy parkingu za Baudą o godzinie 12 stawiło się
aż 22 amatorów chodzenia na bosaka. Frajdę z chodzenia boso
miały również dzieci uczestniczące w marszu. Uczestnicy mieli do pokonania około 4 km traktem leśnym. Na mecie czekał
na wszystkich catering w postaci gorącej kiełbaski, przygotowany przez Restaurację „Pod Wzgórzem”. Wszyscy uczestnicy
odznaczeni zostali medalami - ciasteczkami w kształcie stopy.
Pierwszy raz na bosy przemarsz leśnymi ścieżkami wybrali się rok temu. Choć wśród uczestników panowały pewne obawy, już po pierwszych kilkunastu metrach
wszyscy przekonali się, że to nic strasznego, a niecodzienne odczucia podczas takiego spaceru mogą być całkiem
przyjemne. Nie brakowało też osób, które miały chęć na
jeszcze dłuższy i bardziej ekstremalny marsz bez obuwia.
Dla zdecydowanej większości z nas życie bez butów
wydaje się nieprawdopodobne, ale może warto choć czasem o
nich zapomnieć? Naturalny masaż stóp, jaki wykonujemy podWYJAZDOWE WE FROMBORKU POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWA,
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 13 czerwca przeprowadziła wyjazdowe posiedzenie w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy we Fromborku.

cego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania
wolnego czasu przez dzieci - Now@ er@ w przedszkolu”
•inwestycja zrealizowana przez Zespół Szkół pn. „Przyjazna
szkoła dla sześciolatka” - plac zabaw
•inwestycja realizowana obecnie przez Urząd Miasta i Gminy Frombork pn. ”Zagospodarowanie nabrzeża portowego z placem zabaw”
Ostatnim punktem wyjazdowego posiedzenia było
zwiedzenie i lustracja Fromborka. Członkowie zobaczyli m.in. Szpital z przylegającym parkiem, Wzgórze Katedralne, Wieżę Wodną oraz port fromborski.
Jolanta Kosicka

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jan Bobek. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Wiceprzewodnicząca
Komisji Urszula Zakrzewska oraz jej członkowie. Na zaproszenie
Przewodniczącego w posiedzeniu wzięli udział także zaproszeni
goście - Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Jarosław Sarnowski oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew
Wiślany” w Braniewie z Prezesem Zarządu Pawłem Kozłem.
Na wstępie przewodniczący Komisji przestawił porządek
posiedzenia, w którym na początku miało miejsce wystąpienie Burmistrz Małgorzaty Wrońskiej, która przedstawiła
informację o stanie przygotowań miasta Fromborka do funkcji uzdrowiska. Dyrektor Departamentu Jarosław Sarnowski
omówił realizację projektów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Prezes Zarządu LGR Paweł Kozioł zapoznał zebranych z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej
„Zalew Wiślany”. Zaprezentował także inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego na terenie Fromborka:
•
inwestycja
zrealizowana
przez
Przedszkole
„Gwiazdkowe Wzgórze” pn. „Modernizacja obiektu pełnią-

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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