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STYCZEŃ–MARZEC

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
FROMBORK ZAGRAŁ W XXII FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
ZEBRALIŚMY PONAD 13 TYS. ZŁOTYCH!
„Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów” – to hasło przyświecało tegorocznemu XXII Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który odbył się w niedzielę 12 stycznia 2014 r.

We Fromborku podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową kwotę – aż 13 282,98 złotych! O 1533,72 zł więcej jak w roku ubiegłym. I w tym roku nie
zabrakło ludzkiej dobroci i serca.
Tegoroczny finał WOŚP rozpoczęliśmy już 11 stycznia Sportową Sobotą na sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku,
gdzie rozegrany został turniej piłki siatkowej. Wzięły w nim udział
drużyny miejscowych instytucji oraz organizacji społecznych
(Urząd Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Fundacja Zdrowych Serc, Policja, nauczyciele, uczniowie i absolwenci oraz obsługa i administracja Zespołu
Szkół). Bezkonkurencyjną okazała się drużyna absolwentów Zespołu Szkół, na drugim miejscu uplasowali się nauczyciele ZS, na
trzecim Ochotnicza Straż Pożarna.

Tego dnia o godzinie 18.30 odbył się tradycyjnie już VI Fromborski Marszobieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 140 uczestników pokonało trzykilometrową trasę wiodącą
uliczkami na Osiedlu Słonecznym. Uczestnicy biegu otrzymali
pamiątkowe medale, zostały rozlosowane również koszulki z tegorocznego 8 warszawskiego biegu oraz inne nagrody rzeczowe.

Na „Orliku” po biegu na uczestników czekała gorąca zupa, pieczone kiełbaski na ognisku i słodycze ufundowane przez MGOK
we Fromborku.
Łączny dochód w kwocie 1856,36 zł za udział w obu sportowych imprezach został przekazany do sztabu WOŚP.
Główna część lokalnego finału WOŚP odbyła się w Restauracji „Pod Wzgórzem”, prowadzony przez Krystynę Sieniawską,
Elżbietę Agrejcowicz i szefa fromborskiego Sztabu WOŚP Monikę Horbacz.
Dzieło Orkiestry wspierano nie tylko wrzucając pieniądze do
puszek wolontariuszy, prowadzących zbiórkę na terenie miasta
i gminy Frombork. Można było także wziąć udział w licznych licytacjach różnych przedmiotów ofiarowanych WOŚP przez spon-

„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.

sorów i darczyńców. W restauracji prowadzono
jednocześnie kilka akcji pomagających w zbiórce
pieniędzy – loterię fantową, a także kawiarenkę
z pysznymi ciastami i napojami. Miejscowy Szpital
wystawił ozdoby ręcznie wykonane przez pacjentów. Licytowano także bilety na podnośnik straży pożarnej, przejażdżki samochodem pożarniczym i policyjnym, co było
niemałą atrakcją i przeżyciem zwłaszcza dla najmłodszych. Było
też stanowisko pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi
prowadzone przez miejscowy szpital. Wszystkie pieniądze zebrane w tych akcjach przekazane zostały na WOŚP.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
I OSÓB WSPIERAJĄCYCH XXII FINAŁ WOŚP
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska
pragnie gorąco podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom, organizatorom oraz osobom wspierającym to wydarzenie.
Dzięki gorącym sercom mieszkańców Miasta i Gminy
Frombork znów padł rekord. W tym roku uzbieraliśmy na rzecz
WOŚP 13 282,98 złotych!

Jak co roku podczas trwania Finału odbyły się występy
artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha
w Braniewie, zespołu „Warmianki”, a także dzieci przedszkolnych i z Zespołu Szkół.
Na zakończenie Finału o godz. 17.30 przy restauracji „Pod
Wzgórzem” wystąpił z pokazem ogni młodzieżowy zespół NARAzie z Zespołu Szkół.
Jolanta Kosicka

W podziękowaniu chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć
wszystkich, którzy wspierali XXII Finał WOŚP we Fromborku:
- Restauracja „Pod Wzgórzem”
- Straż Pożarna
- Policja
- Szpital SP SP ZOZ
- Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze”
- Dariusz Paprota
- Alicja Grabowska-Gitlin
- Jolanta Tulisow
- Marta Augustynowicz
- Małgorzata Łukasik
- Kinga Bajor
Mieliśmy szczęście i ogromny zaszczyt współpracować
z wieloma wspaniałymi ludźmi, firmami i instytucjami w organizacji XXII Finału WOŚP:
- SZTAB NR 003159
- Zespół Szkół
- Powiatowy Dom Dziecka
- Straż Pożarna
- SP SP ZOZ
- Policja
- Formacja Zdrowych Serc
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Miasta i Gminy
- wolontariusze z Zespołu Szkół
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ!
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BIEG URODZINOWY GDYNI Z UDZIAŁEM REPREZENTANTÓW FROMBORKA

Na dystansie 10 km w ogólnej klasyfikacji Krzysztof
Prochna zajął 65 miejsce, w kategorii M-40 – 9 miejsce, zaś 3
w klasyfikacji samorządowców z czasem ponad 36 minut. Konrad Przybyła w Biegu szkół gimnazjalnych na dystansie 2 km
zajął 19 miejsce. Wszyscy uczestnicy biegu dostali wyjątkowe
medale, przypominające kształtem żagiel.

Rekordowa liczba zawodników wzięła w tym roku udział 8 lutego
w Biegu Urodzinowym Gdyni. W sumie na starcie stanęło 4250 osób.
Wśród nich reprezentanci Fromborka – Krzysztof Prochna i Konrad
Przybyła.

MIĘDZYNARODOWE REGATY BOJEROWE „COPERNICUS CUP” 2014
WE FROMBORKU
wręczyli Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski wraz z Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzatą Wrońską.
Z 37 zgłoszonych do regat zawodników sklasyfikowano 34.
W końcowej klasyfikacji po rozegraniu 9 wyścigów zwycięzcami
zostali:
1. Dariusz Kardaś (AZS UWM Olsztyn)
2. Tomasz Zakrzewski (MKZ Mikołajki)
3. Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn)

Na Zalewie Wiślanym w dniach 8–9 lutego 2014 r. rozegrane
zostały MIĘDZYNARODOWE REGATY BOJEROWE „COPERNICUS CUP”
2014 w kategorii DN-Senior. Do regat zgłosiło się 37 zawodników z 3
krajów (Anglii, Holandii i Polski). Zawodnicy naszego kraju reprezentowali takie ośrodki żeglarskie jak: Chojnice, Charzykowy, Człuchów,
Gdańsk, Mikołajki, Mrągowo, Olsztyn, Sopot, Tolkmicko, Warszawa.
Start do pierwszego wyścigu odbył się w sobotę 8 lutego
o godz. 11.30. W tym dniu udało się rozegrać 5 wyścigów. Kolejne 4 wyścigi rozegrane zostały w niedzielę. Warunki były bardzo trudne. Dużo wody na lodzie, miejscami bardzo rozmoczone
zaspy. Wiatr był zmienny co do siły i kierunku, jednak słoneczna
pogoda łagodziła trudy związane z utrudnieniami na lodzie. Kilku
zawodników wycofało się z rywalizacji ze względu na trudne warunki, a inni zaliczyli awarie sprzętu.
Oficjalne zakończenie zawodów bojerowych i rozdanie nagród odbyło się w niedzielę o godz. 15.00. Zwycięzcy otrzymali
puchary, nagrody rzeczowe i upominki. Ufundowali je i osobiście

Dodatkową atrakcją regat były pyszne posiłki dla zawodników. W sobotę na bojerowców czekała pyszna grochówka,
a w niedzielę fasolka po bretońsku, przyrządzone przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku.
Głównym organizatorem regat było Stowarzyszenie Flota Polska DN przy udziale współorganizatorów: Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury we Fromborku. Sędzią Głównym zawodów był
Wojciech Rolbiecki z LKS Charzykowy.
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IV ZIMOWY KOPERNIKOWSKI MARSZOBIEG TERENOWY
Chodzenie z kijkami to coraz modniejsza dyscyplina. Dla jej miłośników Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował 15 lutego po raz czwarty Zimowy Marszo-

marszobiegu przy wiacie turystycznej czekał na maszerujących
gorący posiłek – fasolka po bretońsku. Wśród uczestników
rozlosowano nagrody rzeczowe, które sponsorował Miejsko-

bieg Terenowy. Spod pomnika Mikołaja Kopernika wystartowało 30 osób z terenu miasta i gminy Frombork w różnym wieku.
Trasa wiodła z Fromborka do miejscowości Ronin. Na mecie

Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Każdy dostał tez pamiątkowy znaczek ufundowany przez Starostwo Powiatowe
w Braniewie.

ZIMOWE GRAND PRIX SZTUMSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
riach wiekowych. I tu nie zabrakło naszych reprezentantów –
Krzysztofa Prochny i Konrada Przybyły. W ogólnej klasyfikacji
Krzysztof Prochna zajął 17 miejsce, zaś w klasyfikacji M-40
– 4 miejsce. Konrad przybyła w biegu juniorów na dystansie
4,7 km był 26.
Impreza miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez ruch na świeżym powietrzu. W biegu wystartowało ponad 600 uczestników.

15 lutego odbył się ostatni z czterech biegów kończący zmagania
biegaczek i biegaczy w XV edycji Zimowego Grand Prix Sztumskich
Biegów Przełajowych. W ramach imprezy odbywały się również biegi dla dzieci szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, biegi kobiet
i juniorów na dystansie 4,7 km, mężczyzn na dystansie 9,4 km oraz
marsz nordic walking wokół Jeziora Zajezierskiego.
Rywalizacja, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, toczyła się na kilku dystansach w dwudziestu katego-
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541 ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA
uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Małgorzata Wrońska, Wicestarosta Braniewski Wincenty Przyborowski, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika Henryk
Szkop wraz z pracownikami, młodzież Zespołu Szkół oraz mieszkańcy miasta i gminy Frombork.
Po Mszy Św. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, Wicestarosta Powiatu Braniewskiego oraz Dyrektor Muzeum Mikołaja
Kopernika złożyli kwiaty na grobie Mikołaja Kopernika.

Dokładnie 541 lat temu 19 lutego 1473 r. w Toruniu urodził się
Mikołaj Kopernik, wielki polski astronom, lekarz i kanonik warmiński. Człowiek epoki odrodzenia, autor przełomowego dzieła „O obrotach ciał niebieskich” („De Revolutionibus orbium coelestium”).
W celu godnego uczczenia tej rocznicy urodzin w środę 19
lutego o godz. 18 w archikatedrze fromborskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta, którą celebrował Prepozyt Kapituły Warmińskiej Ks. Biskup Jacek Jezierski. W uroczystości

BIEG Z OKAZJI DNIA KOBIET
9 marca 2014 r. w Malborku odbył się po raz drugi Bieg z okazji
Dnia Kobiet zorganizowany przez Malborską 22 Bazę Lotniczą. I tym
razem nie zabrakło naszego przedstawiciela. Krzysztof Prochna, który
brał udział w tej imprezie sportowej, zajął w ogólnej klasyfikacji 14
miejsce, natomiast w kategorii wiekowej M-40 – 2 miejsce.
Wzięło w nim udział blisko 300 biegaczy, którzy mieli do pokonania tym razem pięciokilometrową trasę poprowadzoną ulicami miasta oraz w okolicach zamku i parku miejskiego.

KUSTOSZ JAGODA SEMKÓW ODBIERA NAGRODĘ
STOWARZYSZENIA „DOM WARMIŃSKI”
Na sesji Rady Miejskiej 20 marca miało miejsce wręczenie nagrody w postaci statuetki Copernicusa Jagodzie Semków, którego
dokonał Prezes Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim Jarosław Kogut.
Dla przypomnienia – Kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku Jagoda Semków decyzją Kapituły Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim została uhonorowana tytułem „Przyjaciel Warmii”.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata
Wrońska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem
Hołubowskim złożyli uhonorowanej Jagodzie Semków serdeczne gratulacje i życzenia osobistej satysfakcji z dokonań, sukcesów w pracy zawodowej i dalszego wspaniałego rozwoju.
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I WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Organizatorami biegów byli: Krzysztof Prochna (Orlik) i Dariusz Urbanowicz (Zespół Szkół).
Rywalizowano na trzech dystansach:
• Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy klasy IV–VI –
bieg na 400 m
• Gimnazjum: dziewczęta – 600 m, chłopcy – 800 m
W każdej kategorii wiekowej najlepsza trójka zwycięzców
otrzymała medale, które ufundował Urząd Miasta i Gminy
Frombork.
WYNIKI I BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH:

W pierwszym dniu wiosny 21 marca ponad 100 uczestników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum naszego Zespołu Szkół
wzięło udział w I Wiosennych Biegach Przełajowych we Fromborku. Terenem zmagań był park miejski przy fromborskim szpitalu.

SZKOŁA PODSTAWOWA –
DZIEWCZĘTA

SZKOŁA PODSTAWOWA –
CHŁOPCY

IV klasa
1. Kaja Przyborowska
2. Inez Browarska
3. Maja Glegota

IV klasa
1. Jakub Szpakowski
2. Seweryn Gdowik
3. Oskar Szyszka

V klasa
1. Florentyna Karpowicz
2. Wiktoria Jaworska
3. Karolina Szustakiewicz

V klasa
1. Piotr Lewandowski
2. Mateusz Gajek
3. Maciej Siwek

VI klasa
1. Marta Łatacz
2. Wanessa Komoń
3. Karolina Cichowlas

VI klasa
1. Kacper Tylzanowski
2. Dominik Gula
3. Miłosz Hołubowski

GIMNAZJUM – DZIEWCZĘTA

GIMNAZJUM – CHŁOPCY

I klasa
1. Natalia Nowakowicz
2. Julia Dziewanowska
3. Agata Markowska

I klasa
1. Michał He
2. Krystian Chłapowski
3. Igor Tulisow

II klasa
1. Ewa Markowska
2. Patrycja Łutaj
3. Patrycja Stankiewicz

II klasa
1. Czarek Lewandowski
2. Patryk Łatacz
3. Arek Czupajło

III klasa
1. Weronika Wołodko
2. Klaudia Tomaszewicz
3. Oliwia Rusznica

III klasa
1. Karol Czapliński
2. Paweł Król
3. Piotr Grzywacz

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc przy organizacji
imprezy Grażynie Skowrońskiej i Adrianowi Białowąs.
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FROMBORSKIE WIKTORIE WRĘCZONE PO RAZ SIÓDMY
3. w kategorii ZDROWIE, SPORT I REKREACJA:
• Andrzej Grodecki
za bezinteresowną popularyzację i organizowanie mistrzostw
warcabowych, zarażanie swoją pasją innych i wykreowanie mistrzów tej dyscypliny

Uroczysta gala wręczenia statuetek fromborskiej WIKTORII odbyła
się 22 marca we Fromborku w restauracji „Pod Wzgórzem”. To już VII
edycja. To lokalne wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swoją
pasją, pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy
Frombork. Statuetka przyznawana jest w dwunastu kategoriach.
Dwunastu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało w tym
roku to szczególne wyróżnienie. Wybrała ich Kapituła, w skład której wchodzą nagrodzeni poprzedniej edycji. Wśród nich znaleźli się
m.in. nasi lokalni biznesmeni, przedstawiciele zakładów pracy, organizacji pozarządowych, duchowni, rolnicy, działacze społeczni. Statuetki Wiktorii, srebrne zapinki oraz dyplomy uroczyście wręczyła
nagrodzonym burmistrz naszego miasta Pani Małgorzata Wrońska,
która złożyła serdeczne pogratulacje i podziękowała wyróżnionym
za ich aktywność, zaangażowanie i zasługi dla miasta i gminy Frombork. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz laureaci
poprzednich edycji, ich rodziny i znajomi.
Decyzją Kapituły uhonorowani zostali:
1. w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: ks. Jan Sztygiel
za wytrwałą, konsekwentną, budzącą podziw ponaddziesięcioletnią pracę nad rewitalizacją znajdujących się w części zachodniej Wzgórza Katedralnego domów fromborskich kanoników
wraz z parkiem oraz ich umiejętne zagospodarowanie
2. w kategorii KULTURA: Adam Węgrzynowski
za zaangażowanie ukierunkowane na podtrzymywanie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie gminy Frombork

• Weronika Wołodko
za szczególne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej, pasję do
sportu i wielkie zaangażowanie na rzecz jego propagowania
4. w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
za podejmowanie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców miasta i sołectw przy wykorzystywaniu oddolnych inicjatyw społecznych, tworzenie warunków do upowszechnianiu sportu i aktywnej
rekreacji oraz za organizowanie różnorodnych imprez i przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Frombork
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5. w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Firma FRO-RYB Irena
i Józef Stankiewicz
za szczególne zaangażowanie w rozwój firmy rodzinnej, stworzenie infrastruktury gastronomiczno-handlowej poprzez umiejętne
atrakcyjne zagospodarowanie obiektów, a tym samym spełnienie oczekiwań ze strony mieszkańców i turystów

• Leon Rynkiewicz
za pasję odkrywania historii grodu Kopernika oraz za zaangażowanie ukierunkowane na podtrzymywanie amatorskiego ruchu
muzycznego na terenie gminy Frombork

6. w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO: Józef Sadzewicz
za nowoczesne i wzorowe prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz zaangażowanie i aktywną działalność społeczną na rzecz Miasta i Gminy Frombork

• Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Słoneczne 12
za przykładne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz
estetykę administrowanej posesji

7. w kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Lipami” Wielkie Wierzno
za przełamywanie stereotypów dotyczących pełnienia społecznej roli kobiet na wsi, pobudzanie chęci i zapału do pracy na rzecz
swojego środowiska, pracy w grupie oraz integracji i mobilizacji
środowiska
9. w kategorii ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ FROMBORKA: Józef Lemke
za utrzymywanie i kultywowanie od lat tradycji rodzinnych w rybołówstwie oraz działalność w żeglarstwie fromborskim

8. w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
• Elżbieta Agrejcowicz
za społeczne i aktywne zaangażowanie w pracy na rzecz osób,
organizacji pozarządowych, a także innych instytucji działających
w różnych obszarach społecznych na terenie Fromborka oraz duży
osobisty wkład i pomoc w organizacji imprez w mieście

Uroczystość uświetnił swoim występem zespół HRC w składzie: Dariusz Sieniawski (vocal, gitara) i Marek Kaczmarzewski
(organy). Wystąpił także zespół „Warmianki”.
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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