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WYDANIE MAJOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
DZIEŃ FLAGI NA SPORTOWO
2 maja z okazji Dnia Flagi Miłośnicy Nordic Walking uczestniczyli w I Majowym
Marszobiegu Terenowym, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Trasa wiodła spod pomnika Mikołaja Kopernika do miejscowości
Ronin, gdzie na uczestników czekała gorąca zupa. W imprezie wzięło udział ponad 30
osób z terenu Fromborka, Ronina, Narusy, Jędrychowa, Drewnowa, Braniewa oraz Elbląga. Wśród osób, które wzięły udział w marszobiegu zostały rozlosowane nagrody,
które sponsorowali: Przedsiębiorstwo HYDRO-MAL Jerzy Charzyński, Urząd Miasta
i Gminy we Fromborku, właściciele restauracji „Akcent” – Iwona i Mirosław Borowscy, właściciele restauracji „Pod Wzgórzem” – Barbara i Ryszard Chrzanowscy oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Sponsorami byli również państwo Lilianna
i Stanisław Mudrykowie, którzy podarowali
opał do przygotowania ciepłego posiłku.
Chodzenie z kijkami cieszy się w naszym
regionie dużym zainteresowaniem i wielką popularnością. Na ulicach można zobaczyć wielu
pasjonatów tej dyscypliny. We Fromborku odbywają się marszobiegi o każdej porze roku
i mają coraz więcej zwolenników.
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.

Zdjęcia: MGOK Frombork
Jolanta Kosicka

KALENDARIUM IMPREZ
Czerwiec 2012

1 – Dzień Dziecka
9 – VII Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy – Impreza Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
24.06–26.08 – 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
29–30 – Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków
30 – VI Mistrzostwa Siłaczy Polski Północnej oraz „Powitanie lata”

Lipiec 2012

7–8 – VII Spływ Kajakowy Wodami Warmii
14 – IV Spotkania Country

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

Sierpień 2012

3–5 – X DNI FROMBORKA
4–5 – VII Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika

ZAWODY SIŁY I MOCY
W weekend 5 maja odbyły się pod Wieżą Wodną we Fromborku MAJOWE ZAWODY W WYCISKANIU
HANTLI I SIŁOWANIU NA RĘKĘ.
Zawody w Wyciskaniu Hantli rozegrane były w czterech kategoriach: 25 kg prawa i lewa ręka, 17 kg prawa i lewa ręka.
Zawody w siłowaniu na rękę rozgrywane były w dwóch kategoriach wagowych: do 70 kg i kategoria Open poniżej 95 kg.
W kategorii do 70 kg zwyciężył Krzysztof Piotrowski, drugie miejsce zajął  Robert Sznajdowski, trzecie Krzysztof Piątkowski.
A oto szczegółowe wyniki obu konkurencji.
Wyciskanie HANTLI 25 kg
prawa ręka
Arkadiusz Gawdzik – 35 podn.
Bartosz Bąkowski – 31 podn.
Henryk Horbacz – 26 podn.
Andrzej Siwek – 25 podn.
Paweł Gawdzik – 23 podn.
Włodzimierz Fedirko – 19 podn.

Wyciskanie HANTLI 25 kg
lewa ręka
Arkadiusz Gawdzik – 35 podn.
Włodzimierz Fedirko – 22 podn.
Henryk Horbacz – 22 podn.
Paweł Gawdzik – 21 podn.
Andrzej Siwek – 20 podn.

Grand Prix w Wyciskaniu Hantli
Arkadiusz Gawdzik – 71 podniesień
Henryk Horbacz – 48 podniesień
Andrzej Siwek – 45 podniesień
Wyciskanie HANTLI 17 kg
prawa ręka
Krzysztof Kochański – 35 podn.
Krzysztof Piotrowski – 33 podn.
Robert Sznajdowski – 29 podn.

Wyciskanie HANTLI 17 kg
lewa ręka
Krzysztof Kochański – 33 podn.
Krzysztof Piotrowski – 23 podn.
Robert Sznajdowski – 18 podn.

Grand Prix w Wyciskaniu Hantli
Krzysztof Kochański – 68 podniesień
Krzysztof Piotrowski – 56 podniesień
Robert Sznajdowski – 47 podniesień
Siłowanie na rękę
Kategoria do 70 kg
Krzysztof Piotrowski
Robert Sznajdowski
Krzysztof Piątkowski
Krzysztof Kochański

Kategoria OPEN
(poniżej 95kg)
Marcin Furman
Bartosz Bąkowski
Andrzej Siwek

Zdjęcia: MGOK Frombork
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POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
WE FROMBORKU
Podczas akademii wręczono odznaczenia i wyróżnienia, awanse w stopniach, awanse w stanowiskach służbowych oraz okolicznościowe medale z okazji
XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymali je tak strażacy,

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się
8 maja we Fromborku połączone z obchodami XX-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości poprzedziła
msza święta w intencji wszystkich strażaków odprawiona w archikatedrze fromborskiej. Uroczysta akademia odbyła się w zespole poszpitalnym Świętego Ducha, którą prowadził zastępca
komendanta powiatowego PSP w Braniewie st. kpt. Wojciech
Jaroszek, natomiast rolę gospodarzy pełnili: prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska oraz
komendant powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław
Szczepanowicz.

jak i osoby wspierające pożarnictwo. Całość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym dla strażaków oraz gości. W strażackim święcie uczestniczyli także politycy, samorządowcy,
duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, przedsiębiorcy,
organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z poszczególnych gmin i miast.
Organizatorzy powiatowych obchodów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie.
Zdjęcia: Bogusław Zych

3

Z MIKOŁAJEM ZA PAN BRAT
KONKURS WIEDZY O KOPERNIKU
Fundacja im. Mikołaja Kopernika w ramach programu „Tradycja 2012” była inicjatorem konkursu o Mikołaju
Koperniku pn. „Mikołaj Kopernik – obywatel Fromborka”, który
odbył się 10 maja w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Współorganizatorami byli: Izba Dziedzictwa Kulturowego,
Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we
Fromborku.
Konkurs adresowany był do szkół i instytucji miasta i gminy Frombork. Do udziału zgłosiło się 6 trzyosobowych drużyn
uczniów Zespołu Szkół oraz dwuosobowa drużyna Urzędu Miasta i Gminy.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu składającego się z 20 pytań dotyczących życia i działalności Mikołaja
Kopernika. Z wiedzy o naszym astronomie najlepiej spisała się
drużyna Urzędu Miasta i Gminy w składzie: Agata Woźnica i Jolanta Kosicka, zajmując I miejsce i maksymalną ilość punktów.
Komisja, w składzie: Danuta Paszkiewicz i Marcin Filipek,
wręczyła wszystkim uczestnikom finału dyplomy, a laureatom
nagrody rzeczowe w postaci książek „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur”.
Celem konkursu było zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika, osobami, miejscowościami i miejscami związanymi z jego
życiem, działalnością i twórczością.
Mikołaj Kopernik był obywatelem Fromborka aż 30 lat i fakt
ten zachęca wszystkich do zapoznania się z jego ciekawym i bogatym życiorysem. My również zachęcamy Państwa do zapoznania się z postacią naszego wielkiego astronoma!
Jolanta Kosicka
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ŚWIĘTOWANIE ZE ŚLEDZIEM
12 maja odbył się we Fromborku festyn plenerowy ŚWIĘTO
ŚLEDZIA zorganizowany przez Lokalną Grupę Rybacką „Zalew
Wiślany”.
Podczas imprezy odbywającej się na plaży miejskiej nad Zalewem Wiślanym mieszkańcy i turyści mogli spróbować potraw
ze śledzi, a także potraw z innych ryb. Odbyły się liczne konkursy
i zabawy dla dzieci oraz całych rodzin, turniej piłki nożnej, turniej
gmin, pokazy strażackie, ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Festyn rozpoczęły zawody reprezentacji poszczególnych
gmin i miast oraz innych chętnych uczestników. Spontaniczny
aplauz widzów zagrzewał zawodników do zwiększonego wysiłku. Zapewnione były ciepłe posiłki i chłodne napoje. Była to też
doskonała okazja do zwiedzenia portu we Fromborku.
Wystąpiły zespoły regionalne, a punktem kulminacyjnym
imprezy były koncerty pod gwiazdami z udziałem artystów profesjonalnych. Wystąpiły zespoły D’Dorsh, Bilyj Berech, Verba
i Andrzej Rybiński.
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.
Sobotnie święto było podsumowaniem tegorocznego sezonu
połowowego śledzia. 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. LGR
„Zalew Wiślany” dołoży wszelkich starań, żeby Święto Śledzia
było imprezą cykliczną!
Jolanta Kosicka
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TA NOC NALEŻAŁA DO MUZEÓW.
EUROPEJSKA NOC MUZEÓW W GRODZIE KOPERNIKA
Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto spać.
Do jednej z nich niewątpliwie należy NOC MUZEÓW! Ci
co tego doświadczyli – wiedzą, że jest to wyjątkowe przeżycie
dla dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci.
Noc Muzeów to europejska akcja, zorganizowana w sobotni wieczór 19 maja. Również Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku włączyło się do tej akcji. Fromborska Noc Muzeów
odbyła się tego dnia od godz. 19 do 24 i upłynęła pod hasłem
„Wspomnienie o Mikołaju Koperniku. 469 rocznica śmierci.”

gości na nocne zwiedzanie miasta śladem wielkiego astronoma,
także do Szpitala św. Ducha. Wszędzie można było poczuć klimat
życia sprzed wieków we wnętrzach, do których można było się
udać na tę jedną noc.

Pomysł na nocne, bezpłatne zwiedzanie muzeów po raz
pierwszy został zrealizowany w 1997 roku w Berlinie. Przedsięwzięcie zakończyło się nadspodziewanym sukcesem i zachęciło
inne miasta do podjęcia podobnej inicjatywy. Zapoczątkowana
w Berlinie akcja, kontynuowana pod hasłem Europejskiej Nocy
Muzeów, związana jest z obchodami Międzynarodowego Dnia
Muzeów przypadającego w maju. W 2001 r. przekształciła się
w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział bierze
obecnie około 120 miast Europy. Głównym celem tej imprezy,
odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest
utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów i prezentowanej
przez nie sztuki oraz publiczności.

W programie tego szczególnego wieczoru znalazły się: projekcja filmu pt. „Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, odczyt
„Ostatnie chwile Mikołaja Kopernika we Fromborku” oraz krótki
koncert organowy przy grobie Mikołaja Kopernika w katedrze
w wykonaniu Teodory Maleckiej. Niemałymi atrakcjami okazały
się także seanse w planetarium przy dźwiękach muzyki pt. „Muzyka pod gwiazdami”. Zwiedzający, zgodnie z dewizą wydarzenia, mogli zobaczyć również w tym dniu eksponaty w dawnym
Pałacu Biskupów, podziwiać zachód słońca i nocną panoramę
okolicy z tarasu widokowego Wieży Radziejowskiego (dawnej

Noc Muzeów to dobra reklama dla miasta. Sensem takich
akcji jest zachęcenie mieszkańców i innych zainteresowanych
do poszerzania wiedzy o historii. Noc Muzeów cieszy się dużą
popularnością w wielu krajach. Z roku na rok do organizacji tego
wydarzenia przystępuje coraz więcej miast i coraz więcej widzów
chętnych odwiedzać muzea i galerie.
Jolanta Kosicka

dzwonnicy).  Mogli także otworzyć się na przyjemność i wiedzę,
jaka płynie ze zwiedzania.    
Muzeum Mikołaja Kopernika udostępniło tej nocy obiekty
swojej placówki nie tylko na Wzgórzu Katedralnym. Zaprosiło
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FESTIWAL HANZEATYCKI W KOŁOBRZEGU Z UDZIALEM FROMBORKA
W miniony weekend 26 maja Frombork zaprezentował się na
Festiwalu Hanzeatyckim podczas obchodów Hanzeatyckich Dni
Kołobrzegu. W ramach Festiwalu odbyły się 10. Spotkania Polskich Miast Hanzeatyckich z udziałem przedstawicieli miast: Kraków, Frombork, Szczecin, Słupsk, Kamień Pomorski, Białogard,
Goleniów, Słubice i  Kołobrzeg. W programie festiwalu znalazły
się wydarzenia o charakterze kulturalnym, historycznym, sportowo-żeglarskim i promocyjnym.
Podczas imprezy nasze miasto cały czas promowało się Przy
Regionalnym Centrum Kultury w pawilonie wystawienniczym.
Mieszkańcy i turyści mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną
przez miasta biorące udział w Festiwalu. Oprócz folderów promocyjnych na zwiedzających czekały drobne przekąski: chleb
ze smalcem i ogórkiem oraz słodkie wypieki. Wśród dzieci duże
emocje wzbudzał krakowski Lajkonik.
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Oprócz promocyjnego stoiska Frombork prezentował się od
strony sportowej, żeglarskiej i artystycznej. W sportowym duchu walki rozegrały się sobotnie zawody strzelania z karabinku
pneumatycznego. Frombork reprezentowało czterech strzelców, którzy drużynowo zdobyli 3 miejsce! Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej nasz strzelec Łukasz Żarnowski zajął
3 miejsce. Brawa dla strzeleckiej drużyny! Najwięcej emocji
i zabawy dostarczyły nam regaty na „Smoczych Łodziach” na
rzece Parsęcie. Tu była silna rywalizacja i walka na wiosła.
Choć nie zajęliśmy tu znaczącego miejsca, ale zabawa była
wyśmienita, „smocza i mokra”. Ponadto podczas prezentacji
artystycznych Miast Hanzeatyckich wystąpił ze swoim koncertem nasz fromborski reprezentant Krzysztof Piotrowski. Doping
ze strony drużyny Fromborka był znaczący i odczuwalny. Krzysiek dał z siebie wszystko i podobał się zgromadzonej publiczności. Ze względu na zaplanowany wyjazd nie doczekaliśmy
późniejszego koncertu Natalii Kukulskiej, która była gwiazdą
tego wieczoru.
Każdego roku Kołobrzeg świętuje nadanie praw miejskich.
Ma to także związek z przeszłością, bowiem hanzeatycka historia
Kołobrzegu sięga roku 1304. To także nawiązanie do najdawniejszej tradycji morskiej wspólnoty europejskiej.
Spotkania Miast Hanzeatyckich odbywają się co roku, w jednym z miast członków tzw. Nowej Hanzy. Nowa Hanza ma swój
początek od 1980 roku. Jej celem jest kontynuowanie tradycji
średniowiecznej Hanzy w zakresie rozwoju handlu i turystyki pomiędzy miastami członkowskimi.
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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