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WYDANIE SIERPNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWY
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK
Rozpoczęto prace przy budowie zespołu boisk sportowych
w ramach budowy kompleksu
„Moje boisko ORLIK 2012”. Inwestycję realizuje wyłoniona
w przetargu firma EVERSPORT
z Warszawy. Planowany termin
zakończenia
przedsięwzięcia
i oddania obiektu do użytku –
31.10.2011 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.

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

Wrzesień 2011

2 – Dzień Działkowca
3–4 – 54. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
18 – Dożynki Gminne

Październik 2011

1–2 – Międzynarodowy Turniej w Warcabach Klasycznych
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10 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
12 – Wędrówki Fromborskie cz. I Marsz z okazji Święta Niepodległości
26 – Wędrówki Fromborskie cz. II Marsz z okazji Andrzejek

ŚWIĘTO MIASTA PO RAZ DZIEWIĄTY
IX Dni Fromborka od 5 do 7 sierpnia były świętem
miasta, mieszkańców, Honorowych Obywateli Fromborka,
zaproszonych gości i turystów, którzy postanowili spędzić
w Grodzie Kopernika kilka dni. W piątkowy wieczór inauguracja
dziewiątych obchodów odbyła się tradycyjnie, jak co roku, na
Wzgórzu Katedralnym.

Na tegoroczne Dni Fromborka aktorzy elbląskiego Teatru
im. Aleksandra Sewruka już siódmy rok z rzędu zaprezentowali swoje spektakle. W tym roku były to dwie sztuki:
„Hermes przeszedł czyli mity greckie” Macieja Wojtyszki
w reżyserii Artura Hofmana w ramach cyklu „VI WarmińskoMazurskich Spotkań z Teatrem… na Wodzie”, która została
wystawiona w piątkowy wieczór oraz sztuka w wykonaniu

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Podczas inauguracji miał miejsce niezwykły jubileusz Złotych
Godów par małżeńskich, które od pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze małżeńskiej – dla uhonorowania zgodnego
i przykładnego pożycia małżeńskiego. Siedmiu jubileuszowym
parom z miasta i gminy Frombork zostały uroczyście wręczone
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP wręczyli jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Hołubowkim. Był to niezwykle wzniosły i wzruszający moment. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od władz
samorządowych Fromborka, upominki oraz wiązanki kwiatów.

portugalsko-polskich aktorów „Burza Szekspira: Ontologia, Rekonstrukcja i Manipulacja" według „Burzy" Williama
Szekspira wystawiona w sobotni wieczór na Wzgórzu Katedralnym.
Sztuki wystawiane w tym urokliwym miejscu cieszą się
dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród publiczności,
a także są prawdziwymi wydarzeniami kulturalnymi od siedmiu
lat. I tym razem było podobnie. Znakomita gra aktorów podobała się zgromadzonej publiczności i została przez nią entuzjastycznie przyjęta. Ci, co oglądali te wspaniałe przedstawienia,
długo będą pamiętali scenerię i rewelacyjną grę aktorów.

2

dnia święta miasta. Występ zespołu szantowego Kubryk z Ustki umilił uroczystość zakończenia regat.
W niedzielę tradycyjnie w katedrze odbył się
uroczysty koncert z okazji Dni Fromborka. Wykonawcami tego koncertu byli: Ewa Bąk – organy,
Polska, Danuta Mossakowska – Dulska – sopran, Polska,
Marcin Ciszewski – kontratenor, Polska.
Zabawa dla dzieci
Trzeciego dnia obchodów po południu wystąpił między innymi jeden z najlepszych w Europie, goszczący po raz siódmy
już we Fromborku, Duet Clownów Cyrkowych Ruphert i Rico.
I tym razem clowni zabawiali najmłodszą publiczność, i nie tylko,
wspaniałą zabawą. Było jak zwykle dużo piosenek, konkursów
i humoru. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami, babciami i dziadkami dały się porwać clownom do wspaniałej zabawy. Ruphert
i Rico zadziwili publiczność rewelacyjną zabawą i udowodnili po
raz kolejny, jak są doskonali. Niestety świetną zabawę popsuła
burzowa i deszczowa aura, która przerwała występ duetu.

Na uroczystość przybyli również członkowie rodzin i zaproszeni
goście. Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia – aby w dobrym zdrowiu, bez trosk i kłopotów doczekali
dalszych wspaniałych rocznic.
Dodatkową atrakcją piątkowego wieczoru była możliwość
zwiedzania po spektaklu Wieży Radziejowskiego i podziwiać
z niej piękne fromborskie sierpniowe niebo.
Atrakcje sportowe
Nie zabrakło również atrakcji sportowych podczas obchodów
święta miasta. Drugi dzień Dni Fromborka rozpoczął się od VI Regat
o Bursztyn Miasta Kopernika. Odbył się również Turniej Old Boyów
drużyn 6-osobowych w piłce nożnej o puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej we Fromborku, w którym wzięły udział drużyny:
z Kazimierza Dolnego, Braniewa i Fromborka. Siłacze mogli się
w tym dniu zmierzyć w wyciskaniu sztangi i w siłowaniu na rękę.
W niedzielę odbył się przy plaży Turniej Żaków – mecz przyszłych
gwiazd piłki nożnej Olimpii Elbląg i Zalewu Frombork rocznika 2003
i 2004 o puchar prezesa Klubu Sportowego Zalew Frombork.

Zdrowa Woda i występy fromborskich artystów
W niedzielny wieczór rozpoczęły się występy zespołów muzycznych. Wystąpili: Zespół Warmianki, Tamara i Michał Janiccy, Krzysztof Piotrowski oraz na zakończenie zespół bluesoworockowy Zdrowa Woda. Połączenie granego żywiołowo rocka
i bluesa, a także komunikatywnych i ironicznych tekstów – sprawia, że zespół jest entuzjastycznie odbierany zarówno przez nastolatków, 20- i 30-latków, jak i dojrzałych koneserów muzyki. IX
Dni Fromborka zakończyły się w bluesowo-rockowym brzmieniu
w późnych godzinach wieczornych.
W trakcie Dni Fromborka odbyła się także zbiórka pieniędzy na
odbudowę szkoły w Kazimierzu Dolnym, zniszczonej po wybuchu
gazu. W czasie Dni Fromborka zebraliśmy ponad 2000 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie!

W rytmie disco polo
W sobotni wieczór na scenie przy plaży miejskiej zagościła w tym roku muzyka disco polo, która przyciągnęła do siebie
rzesze publiczności miejscowej i z innych powiatów. W bloku
muzycznym wystąpiły zespoły znane i lubiane: Mega Dance,
Maxel, Diadem i Akcent. Do późnych godzin wieczornych zabawiały zgromadzoną licznie publiczność. Nie zabrakło wspaniałej
atmosfery, zabawy i tańców. Niezwykle efektownym na koniec
okazał się pokaz tańca z ogniem.

Podsumowanie VI Regat o Bursztyn Miasta Kopernika i wręczenie nagród odbyły się uroczyście przy plaży w niedzielę trzeciego
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Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach miasta delegacje naszych miast partnerskich:
z miasta Swietłyj w Rosji, z miasta Kazlu Ruda z Litwy i z Suchej Beskidzkiej, jak również z miasta
Kazimierz Dolny i licznie przybyłych Honorowych
Obywateli Fromborka.
Imprezami towarzyszącymi obchodów miasta były: stoiska
kulinarne, promocyjne, rzemiosło, zabawy dla dzieci.
Organizatorami tegorocznych Dni Fromborka był Urząd Miasta i Gminy Frombork i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za
okazane nam wsparcie i bezpośrednią pomoc w organizacji tegorocznych IX Dni Fromborka.
Jolanta Kosicka
Zdjęcia: Jolanta Kosicka

VI REGATY O BURSZTYN KOPERNIKA
6 i 7 sierpnia podczas IX Dni Fromborka na wodach Zalewu
Wiślanego odbyły się już po raz szósty Regaty o Bursztyn Kopernika. Do grodu Kopernika przybyli żeglarze z całej Polski, Rosji
oraz Niemiec. W zawodach wystartowały 24 jachty kabinowe –
balastowe i balastowo-mieczowe. Stu żeglarzy rywalizowało ze
sobą w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego.
Jachty zostały podzielone na 3 grupy startowe według współczynnika KWR, uwzględniającego długość i wagę jachtu oraz powierzchnie żagla. Regaty rozegrano w miarę dobrych warunkach
atmosferycznych.

Bezwzględnie najszybszym jachtem okazał się jacht BEZAN
z kapitanem Błażejem Olszewskim. Zwycięzcom zostały wręczone puchary i dyplomy oraz wszystkim uczestnikom regat wręczone nagrody rzeczowe.

Sędzią głównym regat był Paweł Karpowicz. Organizatorem regat był Powiat Braniewski, działający w imieniu i na
rzecz Stowarzyszenia Dom Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, a wykonawcą PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
w Elblągu.
A tak uplasowały się wyniki w poszczególnych grupach.
W GRUPIE I:
1. jacht IRBIS – Polska
2. jacht BEZAN – Polska
3. jacht GLORIA – Rosja
W GRUPIE II:
1. jacht CYKLON – Polska
2. jacht DELPHINE – Niemcy
3. jacht HARNAŚ – Polska
W GRUPIE III:
1. jacht STREFA CISZY 2 – Polska
2. jacht MARIE – Polska
3. jacht VEGA – ALFA – Polska
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Atrakcją regat sobotniego wieczoru był występ zespołu
z Elbląga z repertuarem szantowych piosenek. Tradycyjnie
też płonęło ognisko żeglarskie, serwowano również wspaniałą grochówkę i pieczone kiełbaski. Miła, sympatyczna
i żeglarska atmosfera tego spotkania udzielała się wszystkim zgromadzonym.
Ta impreza to także kolejna okazja do popularyzowania
turystyki żeglarskiej jako czynnej formy wypoczynku oraz integracja żeglarzy i lokalnej społeczności.
Jolanta Kosicka
Zdjęcia: Jolanta Kosicka

WYSTAWA POKONKURSOWA
I MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE BURSZTYNU WE FROMBORKU
Wernisaż podsumowujący konkurs odbył się 20 sierpnia we
fromborskim Szpitalu św. Ducha. Do końca sierpnia można było
oglądać wystawę pokonkursową prac, zgłoszonych do udziału
w I Międzynarodowym Triennale Bursztynu.
I Międzynarodowe Triennale Bursztynu było skierowane do
szerokiej liczby wystawców i odbiorców, zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. W konkursie wystartowało 9 wystawców i artystów z Polski i Niemiec. Uczestnicy konkursu przygotowali 19
prac w dowolnej formie, przy wykorzystaniu różnych technik.
Każdy wyrób autorski zawierał bursztyn w połączeniu z innymi
surowcami.

Jury w składzie: Robert Pytlos – Pełnomocnik Prezydenta
Gdańska ds. Bursztynu, dr Anna Sobecka – historyczka sztuki,
kuratorka, opiekun kolekcji bursztynu w Muzeum Zamkowym
w Malborku oraz Maciej Rozenberg – absolwent ASP w Gdańsku na kierunku fotografia reklamowa, projektant biżuterii, wybrało trzech zwycięzców konkursu:
I miejsce – Alina Filimoniuk – Pilecka z miejscowości Konieczki – za wisior „Portret Rodziny”
II miejsce – Tomasz Kargul z Elbląga – za naszyjnik „The King”
III miejsce – Bogumiła Adamska z Braniewa – za bransoletę
z cyklu "Mankiety”
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Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Pawła Kaczyńskiego z Warszawy za „Bransoletę” oraz Martiny Steffens z Niemiec za
pierścionek „A jednak się kręci”. Trzej zwycięzcy konkursu otrzymali
nagrody w postaci bursztynów – surowca niezbędnego do pracy
każdego z artystów. Natomiast osoby wyróżnione będą miały możli-

wość zaprezentowania swoich prac autorskich w czasie wystawy.
Organizatorzy: Powiat Braniewski i Stowarzyszenie „Dom
Warmiński” we współpracy z Agencją Marketingowo-Reklamową LIDER w Elblągu.
Zdjęcia: Jolanta Kosicka

NOWE CHODNIKI NA ULICY POCZTOWEJ
Rozpoczęto prace przy wymianie nowych nawierzchni chodników przy ulicy Pocztowej. Zostaną wymienione krawężniki,
obrzeża oraz płytki chodnikowe. Przedsięwzięcie realizowane
jest siłami pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez
Urząd Miasta i Gminy Frombork. Ulica Pocztowa została przejęta
od Starostwa i ma statut drogi gminnej.

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WE FROMBORKU

Od początku lipca br. prowadzone są roboty przy wykonywaniu dodatkowego ogrodzenia cmentarza komunalnego we
Fromborku. Realizacja przedsięwzięcia poprawi estetykę cmentarza oraz pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc
pochówków. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy Frombork.

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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