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LIPIEC-WRZESIEŃ

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
Szanowni Państwo
W październiku mija rok pełnienia funkcji burmistrza miasta i gminy Frombork. W związku z tym pragnę zapoznać naszych mieszkańców – czytelników biuletynu z podejmowanymi w tym okresie działaniami na rzecz naszego miasta i gminy.
Był to rok bardzo intensywnej pracy. Właśnie tylko rok, bo przecież inni pełniący tę funkcję samorządowcy mieli na swoją pracę i zaprezentowanie jej efektów 4 lata. Uważam, że udało mi się osiągnąć jak na ten rok dużo. Ruszyło kilka dużych projektów inwestycyjnych,
nabiera realnych kształtów uzdrowisko Frombork, udaje się pozyskać sporo środków zewnętrznych, co przy blisko o połowę mniejszym
w porównaniu do ubiegłych lat budżecie, jest niesłychanie istotne.
										
Burmistrz Miasta i Gminy
										
Małgorzata Wrońska

RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH DZIECI
Jedno z najkorzystniejszych, a jednocześnie dających niesamowitą satysfakcję działań to realizowany we fromborskim
przedszkolu projekt „Równe szanse dla wszystkich dzieci”. Dzięki
niemu wszystkie dzieci z miasta i gminy mogą chodzić do przedszkola i korzystać z ciekawej oferty edukacyjnej. Nie ma już dzieci oczekujących na miejsce. Dzieci w ramach projektu uczęszczają na dodatkowe zajęcia językowe, muzyczne, mają opiekę
logopedy, organizowane są atrakcyjne wycieczki. Powstało też
nowe miejsce pracy i została nowocześnie wyremontowana i
doposażona jedna z sal przedszkola. Wartość projektu to ponad
424 tys. zł w tym 360 tys. dofinansowania.

REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA
Kolejnym przedsięwzięciem – jakże oczekiwanym przez
mieszkańców Fromborka – jest remont centrum naszego miasta.
30 września podpisałam w Urzędzie Marszałkowskim umowę na
dofinansowanie rewitalizacji Rynku i zachowanej części Kanału
Kopernika na odcinku od Wieży Wodnej do portu. Rynek otrzyma
nową nawierzchnię, fontannę, ławki i latarnie, wymienione zostaną instalacje podziemne. Natomiast Kanał Kopernika przejdzie
gruntowny remont z całkowitą odbudową ścian, utwardzeniem

dna i wprowadzeniem przepływu wody. Zamontowane zostaną
nowe balustrady i latarnie, wykonane nowe kładki nad kanałem,
uporządkowaniu ulegnie również okolica. To ogromne przedsięwzięcie ma być ukończone do końca września 2015 r. Realizacja
tej oczekiwanej inwestycji sprawi, że centrum naszego miasta
nabierze dawnego blasku i przestanie już straszyć swoim wyglądem naszych mieszkańców i licznie odwiedzających Frombork
turystów. Projekt uzyskał blisko 2 mln zł dofinansowania.

CHATA RYBACKA
Do zmiany wizerunku nadzalewowego rejonu
miasta walnie przyczyni się również planowany generalny remont przejętego od PKP byłego dworca kolejowego
we Fromborku, z przeznaczeniem na obiekt kultury powiązany
z promocją tradycji rybackich, informacją turystyczną i rozbudowanym zapleczem sanitarnym m.in. dla żeglarzy pod nazwą
Chata Rybacka. Obiekt ten dysponując salami wystawowymi,
konferencyjnymi, salą projekcyjną ma się stać tętniącym życiem
lokalnym centrum tej części miasta. Mamy zagwarantowane
dofinansowanie (1mln zł), opracowaliśmy dokumentację projektową, więc niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę
ogłosimy przetarg na wykonanie tego zadania.

ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻA PORTOWEGO Z PLACem ZABAW
Pokaźną i całkowicie zakończoną inwestycją jest zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem
zabaw. Powstał bardzo duży, przyjazny i bezpieczny plac zabaw
z komfortowym zapleczem sanitarnym, o którym wiele dobrego
można usłyszeć nie tylko we Fromborku. Dodatkowo w ramach
tej samej inwestycji, w sąsiedztwie placu przebudowano drogę i
chodniki. Wyraźnie widać, że zaniedbana okolica w tej części ulicy Portowej pięknieje i staje się celem spacerów mieszkańców
i turystów. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,1 mln złotych,
w tym 635 tysięcy dofinansowania.

WDRAŻANIE PROJEKTU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W trakcie realizacji jest projekt „Rozwój e-usług w Gminie
Frombork”. Jest to projekt polegający m.in. na wprowadzeniu
elektronicznego obiegu dokumentów, a tym samym umożliwieniu interesantom korzystania z usług urzędu za pomocą Internetu. W ramach projektu wymienione zostanie także komputerowe
wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy wraz z oprogramowaniem.
Komputery wycofywane z urzędu zostaną przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich i jednostek podległych urzędowi
np. Zespołu Szkół we Fromborku i Biblioteki Gminnej. Wdrożenie
projektu jest niewątpliwie wprowadzeniem do naszego urzędu
metod pracy i obsługi interesanta na miarę XXI wieku. Wartość
projektu to blisko 630 tys. zł w tym 534 tys. dofinansowania.

KOLEJNY KROK W KIERUNKU UZDROWISKA
Początki były trudne, bo rok 2013, bardzo istotny dla sprawy
uzdrowiska we Fromborku, nie był dla niej zbyt korzystny. Zawirowania kadrowe sprawiły, że kilka istotnych i terminowych
spraw nie szło takim tempem jak powinno. Dlatego też niedługo
po objęciu obowiązków Burmistrza musiałam stoczyć walkę o
utrzymanie przyznanych już środków na uzbrojenie terenów przeznaczonych pod uzdrowisko. Groziło nam ich odebranie właśnie
ze względu na ryzyko opóźnienia. Po długich negocjacjach w

Ministerstwie Gospodarki uzyskaliśmy przesunięcie terminów
realizacji, a co za tym idzie mogliśmy ogłosić przetarg na projekt
uzbrojenia terenu uzdrowiskowego. W chwili obecnej projektowanie dobiega końca i w przyszłym roku przystępujemy do realizacji w terenie. Powstaną nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i cała infrastruktura techniczna zapewniająca zaopatrzenie w
media obiektów przyszłego uzdrowiska - mówimy tu o ponad 6
mln złotych. To połowa tegorocznego budżetu gminy.
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To nie wszystko - w sierpniu złożyłam w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie rekonstrukcji odwiertu wód geotermalnych, bez którego nie może się
rozpocząć kolejny etap prac nad uzdrowiskiem. Dopinamy jeszcze ostatnie formalności i liczymy na bardzo korzystne, bo blisko
stuprocentowe dofinansowanie. A jest co dofinansowywać, bo
koszt rekonstrukcji szacowany jest na 4,1 mln zł.
Uczestniczyłam też w prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie konsultacjach dotyczących nowej unijnej
perspektywy finansowania i dzięki temu Frombork ma zarezerwowaną pulę środków na rozwój uzdrowiska. Dzięki tym konsultacjom wizja uzdrowiska zaczyna się klarować i przybiera coraz
bardziej realne kształty

ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA SIECI DESZCZOWEJ,
SEPARATORÓW I PIASKOWNIKÓW
W trosce o stan sieci kanalizacyjnej na terenie gminy zdecydowaliśmy się podjąć starania o dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Udało się i w sierpniu odebraliśmy gotowy, zbudowany
na nasze zamówienie pojazd, który podniesie jakość i wydajność
pracy oraz umożliwi podejmowanie działań będących do tej
pory poza zasięgiem naszych możliwości technicznych. Zakup
urządzenia ma też na celu zmniejszenie zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego, przeciwdziałanie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód Zalewu Wiślanego i regulację stosunków wodnych
w glebie poprzez oczyszczanie i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sieci deszczowej, separatorów i piaskowników na terenie
miasta i gminy Frombork. Koszt pojazdu to ok. 405 tys. zł, w tym
ok. 230 tys. dofinansowania.

W CELU POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY
W lipcu br. z inicjatywy mieszkańców i władz samorządowych Miasta i Gminy Frombork, sołectwa Baranówka, Biedkowo, Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki wzbogaciły się o nowe
elementy zabawowe na placach zabaw w wymienionych wyżej miejscowościach. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z
funduszu sołeckiego.
W Bogdanach w dniu 4 lipca zgodnie z planem i oczekiwaniem mieszkańców na terenie przeznaczonym na rekreacje postawiono drewnianą wiatę. Oprócz istniejącej świetlicy będzie
to kolejne miejsce na organizowanie spotkań mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy Frombork
z funduszu sołeckiego Sołectwa Bogdany.
Teren wiejski gminy jest dla mnie bardzo ważny i chcę systematycznie poprawiać jakość życia jego mieszkańców. Dokończyliśmy remont z wymianą nawierzchni drogi wewnętrznej w
Wielkim Wierznie. Wyremontowaliśmy w takim samym zakresie
drogę w Jędrychowie, a w przyszłym roku planujemy remont
kolejnej. Do końca roku ma być wykonana dokumentacja projektowa z pozwoleniami na budowę kanalizacji sanitarnej z lokalnymi oczyszczalniami ścieków w Baranówce, Wielkim Wierznie
i Nowych Sadłukach. W przyszłym roku mając, łącznie z opracowanymi wcześniej projektami, dokumentację na skanalizowanie
5 wsi wystąpimy o dofinansowanie ich budowy, a będą to sumy
liczone w milionach.
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W TROSCE O NASZYCH MIESZKAŃCÓW
W bieżącym roku zatrudniłam w ramach robót
interwencyjnych i publicznych 29 osób, 24 osoby w ramach prac społeczno-użytecznych oraz dwie osoby na staż.
Dzięki temu Urząd Miasta i Gminy Frombork znalazł się na trzecim miejscu w grupie największych pracodawców na terenie
miasta i Gminy Frombork.
Realizowana przez kierownictwo Urzędu polityka pozwala nie
tylko na wsparcie rodzin tych pracowników w trudnej sytuacji
materialnej, ale również przyczynia się do racjonalizacji kosztów
utrzymania infrastruktury komunalnej i terenów publicznych naszego miasta i gminy.
Zatrudnieni pracownicy zajmowali się między innymi remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego, urządzeniem skweru
przy ulicy Kopernika, remontami lokali komunalnych i chodników, utrzymaniem zieleni na terenie miasta i sołectw oraz obsługą imprez masowych. Dzięki temu gmina osiągnęła wymierne
oszczędności, a potrzebujący pracy mieszkańcy otrzymali czasowe zatrudnienie, poprawiając byt swoich rodzin.

NA RZECZ DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
W sierpniu 2014 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielkim otrzymała ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych do
prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. Wartość zakupu to 52.500 zł, w tym 45.500 zł to
dofinansowanie ze środków Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Sprzęt ten posłuży do ratowania życia ludzkiego w
wypadkach komunikacyjnych na terenie naszej gminy i powiatu braniewskiego, między innymi na drodze ekspresowej S-22
przebiegającej przez teren gminy Frombork.

ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ SALI ŚLUBÓW
We wrześniu otrzymałam wiadomość, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski Marian Podziewski uwzględnił mój wniosek o
przyznanie środków na modernizację Sali Ślubów fromborskiego
Urzędu Miasta i przyznał na ten cel kwotę 20.000 zł. Zaplanowana jeszcze w bieżącym roku modernizacja sali pozwoli zapewnić
odpowiedni standard ceremonii ślubnych będących przecież wydarzeniami wielkiej rangi w życiu osób zawierających związek
małżeński.

WYBORY SAMORZĄDOWE

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014
przypominamy, że od 2014 r. powstał nowy lokal wyborczy dla wyborców z Osiedla Słonecznego, ul. Młynarskiej oraz ul. Kolonia Robotnicza. Lokal ten mieści się w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16 (budynek przedszkola).
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DNI FROMBORKA. MIASTO ŚWIĘTOWAŁO PO RAZ DWUNASTY
XII Dni Fromborka od 1 do 3 sierpnia były świętem miasta, mieszkańców, Honorowych Obywateli Fromborka, zaproszonych gości i turystów, którzy
postanowili spędzić w Grodzie Kopernika kilka dni.
Miasto zaczęło świętować już w piątkowy wieczór.
Uroczysta inauguracja obchodów Dni Fromborka odbyła się w piątkowy wieczór na scenie przy plaży miejskiej nad
Zalewem Wiślanym, której dokonała Burmistrz naszego miasta Małgorzata Wrońska, witając serdecznie przybyłych licznie mieszkańców miasta i gminy Frombork oraz zaproszonych
dostojnych gości. Wśród nich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów z województwa i powiatu, przedstawicieli
służb mundurowych, policji i straży pożarnej, przedstawicieli
mediów, sprawujących patronat medialny nad Dniami Fromborka, sympatyków i przyjaciół Fromborka oraz wszystkich
przybyłych miłośników Teatru i spektakli w Grodzie Kopernika.
Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach miasta delegacje naszych miast partnerskich: z miasta Swietłyj w Rosji,
z miasta Kazlu Ruda z Litwy, z zaprzyjaźnionej Gminy Szypliszki oraz licznie przybyłych Honorowych Obywateli Fromborka.
W trakcie inauguracji nastąpiło uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela Fromborka Panu prof.
Adamowi Massalskiemu - profesorowi nauk humanistycznych, byłemu rektorowi Akademii Świętokrzyskiej, przewodniczącemu Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2007-2013.
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. Cztery jubileuszowe pary z miasta i gminy Frombork zostały uroczyście uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie: Państwo Maria i Edward
Gajek, Stanisława i Jan Pichla, Marianna i Stanisław Siwek,
Natalia i Edward Urbanowicz. W imieniu Prezydenta RP medale
uroczyście wręczyli jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Małgorzata Wrońska wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Hołubowskim. Był to niezwykle wzniosły i wzruszający moment. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od władz
samorządowych Fromborka, upominki oraz wiązanki kwiatów.

w nim wielebny pastor, niedawno ożeniony z bardzo
nowoczesną młodą kobietą, byłą aktorką. To znakomity
spektakl, pełen wielu zabawnych sytuacji, w którym łatwo się
pogubić kto jest kim. Doskonała gra aktorska i świetna zabawa
publiczności - tak wyglądał piątkowy wieczór obchodów święta miasta. Znakomita gra aktorów podobała się zgromadzonej
publiczności i została przez nią entuzjastycznie przyjęta. Ci, co
oglądali te wspaniałe przedstawienie, długo będą pamiętali
scenerię i rewelacyjną grę aktorów. Dziękujemy Dyrektorowi
Teatru Mirosławowi Siedlerowi za wspaniałe 10 lat współpracy!
IX Międzynarodowe Regaty Żeglarskie o Bursztyn Miasta
Kopernika
Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczął się od Międzynarodowych Regat o Bursztyn Miasta Kopernika, w których startowały jachty polskie i rosyjskie, rywalizowały ze sobą w sobotni
upalny dzień na wodach Zalewu Wiślanego. W Regatach wzięło
udział 25 załóg, w tym pięć z Rosji. Ta impreza to także kolejna
okazja do popularyzowania turystyki żeglarskiej jako czynnej formy wypoczynku oraz integracja żeglarzy i lokalnej społeczności.
Nie zabrakło muzyki organowej
Tradycyjnie już, jak co roku, odbył się w katedrze uroczysty koncert z okazji Dni Fromborka. Wykonawcą tego koncertu był organmistrz Arkadiusz Popławski. Była to z pewnością
niezwykła „uczta” dla ucha nie tylko dla koneserów muzyki
organowej, pragnących posłuchać najlepszych wykonawców
muzyki organowej, ale i dla wszystkich wrażliwych muzycznie
dusz, które w brzmieniu organów szukają spokoju i wyciszenia.
Oficjalne otwarcie placu zabaw i zabawa dla dzieci
Drugiego dnia obchodów po południu nastąpiło uroczyste
oficjalne oddanie do użytku nowoczesnego placu zabaw przy
trakcie pieszym prowadzącym do plaży w ramach inwestycji ”Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw”, dofinansowanej ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY
2007-2013. W ramach zadania został wybudowany plac zabaw o profilu rybackim, a także wykonano ciągi komunikacyjne (chodniki i drogę dojazdową z parkingiem) oraz postawiono
toaletę wolnostojącą z przyłączem wodno-kanalizacyjnym.
Uroczystego otwarcia placu zabaw dokonali Burmistrz Małgorzata Wrońska wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” i firmy Saternus Distribution z Chorzowa. Proboszcz naszej parafii ks. Jacek Wojtkowski dokonał uroczystego poświęcenia tego obiektu, z którego
najbardziej zadowoleni są najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.
Występy artystyczne
Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych. W
sobotni wieczór na scenie przy plaży miejskiej w bloku muzycznym wystąpiły zespołyrockowe: HARAZD z muzyką folk-rocku
ukraińskiego, BLEEDERS oraz zespoły ludowe WARMIANKI
i TON-LIRA. Gwiazdą wieczoru był zespół rockowy KOBRANOCKA. W bloku tanecznym wystąpiły zespoły OVERTIME
i FEELING. Występy artystów przyciągnęły do siebie rzesze
publiczności miejscowej i z innych powiatów. Do późnych
godzin wieczornych zabawiały zgromadzoną licznie publiczność. Nie zabrakło wspaniałej atmosfery, zabawy i tańców.
Letnie Studio na Żywo Radia Olsztyn
W Niedzielę do Fromborka zawitała letnia redakcja Radia
Olsztyn, która uruchomiła studio na żywo na miejscowej plaży,
promując nasze miasto i jego atrakcje. Talenty wokalne miały

Teatr elbląski po raz dziesiąty bawił fromborską publiczność
Na tegoroczne Dni Fromborka aktorzy elbląskiego Teatru im.
Aleksandra Sewruka już dziesiąty rok z rzędu zaprezentowali
swój spektakl. W tym roku była to sztuka: „O co biega?” Philipa
Kinga. Klasyczna brytyjska farsa od 1945 roku bawi widzów
na całym świecie. Małe angielskie miasteczko w czasie wojny,
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gólne elementy. Wspaniała pogoda, która akurat na piątkowe
popołudnie, sobotę i niedzielę wyjątkowo dopisała, sprawiła,
że te dwa i pół dnia można zaliczyć do wyjątkowo udanych.
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 XII Dni Fromborka.
Jolanta Kosicka

okazję wystąpić i zaśpiewać w objazdowym studiu nagrań. Radio Olsztyn z mini studia relacjonowało, prowadziło wywiady i rozmowy z organizatorami, mieszkańcami i gośćmi zaproszonymi.
Atrakcje sportowe
Nie zabrakło również atrakcji sportowych podczas obchodów miasta. W sobotę odbyły się liczne turnieje: turniej Old Boyów i młodzików w piłce nożnej na Orliku
oraz turniej plażowej piłki siatkowej na basenie miejskim.
Stoiska promocyjne miejscowości tematycznych, wojska,
policji i straży pożarnej
W trakcie XII Dni Fromborka wystawiły się licznie stoiska kulinarne, promocyjne i rzemieślnicze miejscowości tematycznych
naszego regionu. Wśród nich zaprezentowały się: Jędrychowo,
Wielkie Wierzno, Pogrodzie i Stowarzyszenie „Wierzba”. Przyciągały wspaniałymi wyrobami kulinarnymi domowej roboty. To
wspaniała promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i lokalnych walorów oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
W trakcie niedzielnego festynu we Fromborku prezentowały
się również służby mundurowe, w tym 9 Braniewska Brygada
Kawalerii Pancernej, Powiatowa Komenda Policji i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W namiotach promocyjnym można było zobaczyć indywidualne wyposażenie
żołnierza, policjanta i strażaka, a nawet przymierzyć poszcze-

57 MIĘDZYNARODOWE REGATY ŻEGLARSKIE „FROMBORSKA JESIEŃ”
Już po raz 57 w sobotni słoneczny dzień 6 września na
wodach Zalewu Wiślanego we Fromborku rozegrane zostały
Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”.
Międzynarodowe Regaty „Fromborska Jesień” w Grodzie
Kopernika to impreza znana doskonale na Warmii i Mazurach, w
sąsiednich regionach i w sąsiadującym obwodzie kaliningradzkim Rosji. Od pięćdziesięciu siedmiu lat przyciągająca do Fromborka coraz liczniejszą rzeszę żeglarzy, jak i kibiców żeglarstwa.
To świetna promocja żeglarstwa, ale też naszego miasta - Grodu
Kopernika.
Uroczyste rozpoczęcie regat nastąpiło o godz. 10 podniesieniem bandery. Oficjalnego otwarcia regat o godzinie 10 dokonał
Komandor MKŻ „Dal” Tadeusz Karpowicz wraz z Kierownictwem
Regat: Komandorem Mariuszem Rakocińskim i Wicekomadorem
Marianem Toczyskim.
W uroczystym otwarciu Regat uczestniczyli zaproszeni
goście, którzy uświetnili swoją obecnością imprezę żeglarską:
Starosta Powiatu Braniewskiego Krzysztof Kowalski, Burmistrz
naszego miasta Małgorzata Wrońska, Prezes EOZŻ Henryk Malentowicz, Prezes Klubu Żeglarskiego z Nowej Pasłęki Andrzej
Włodarczyk, przedstawiciel PTTK Odział Ziemi Elbląskiej Marian
Tomaszewski. Po odprawie sterników nastąpił start uczestników
regat.
Wzorem lat ubiegłych licznie dopisało grono zwolenników
sportów wodnych z kraju i zagranicy. W Regatach startowało
46 jachtów - 30 z Polski (Gdańsk, Elbląg, Frombork, Krynica Morska, Tolkmicko, Nowa Pasłęka, Suchacz) oraz 16 załóg z Rosji
(Obwód Kaliningradzki). 174 żeglarzy rywalizowało ze sobą w
sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego.
Zawody zostały rozegrane w dobrych warunkach wiatrowych oraz pięknej słonecznej pogodzie. Po prawdziwej sportowej rywalizacji odbyła się uroczystość podsumowanie regat.
Zwycięzcom zostały wręczone puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów. Puchary w trzech grupach ufundowali: Burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska, Dyrektor

Marek Wróbel - Wodociągi Fromborskie, Piekarnia Warmińska
z Braniewa.
Regaty Żeglarskie we Fromborku zakończył występ szantowy
w wykonaniu Marka Józefów. Serwowano również wspaniałą
zupę ogórkową i pieczone kiełbaski na grillu. Miła, sympatyczna i żeglarska atmosfera tego spotkania udzielała się wszystkim
zgromadzonym.
Jolanta Kosicka
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ROLNICZE ŚWIĘTO - DOŻYNKI GMINNE W NARUSIE
W niedzielę 21 września uroczystą mszą świętą polową, połączoną z odpustem Świętego Ojca Pio, w intencji
rolników, za tegoroczne plony i zbiory odprawioną przez ks.
Prałata Jacka Wojtkowskiego w asyście pocztów sztandarowych, rozpoczęły się tegoroczne Dożynki Gminne w miejscowości Narusa - na terenie Stadniny Koni.
Święto Plonów zgromadziło liczne grono rolników z miasta
i gminy Frombork oraz zaproszonych gości. W uroczystościach
dożynkowych udział wzięli: Burmistrz naszego miasta i gminy
Małgorzata Wrońska wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Markunem, w imieniu Starosty Braniewskiego
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Agnieszka Brewczak, Kierownik Biura Terenowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Braniewie Henryk
Bakinowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Zakrzewski, Kierownik Posterunku Policji Kazimierz Kubiak, radni i sołtysi
Gminy Frombork, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i
gminy Frombork. Tegorocznymi Starostami Święta Plonów byli:
Bożena Salitra z Narusy i Kazimierz Guściora z Jędrychowa.
Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się przekazaniem okazałego bochna chleba dożynkowego przez Starostów Dożynek na
ręce Pani Burmistrz, który specjalnie na tę uroczystość upiekła
fromborska piekarnia.

za wzorowe prowadzenie swoich gospodarstw rodzinnych oraz wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania otrzymali: Kazimierz Guściora z Jędrychowa, Zbigniew
Łukaszuk z Ronina oraz Mirosław Sołoduch z Krzyżewa. Uroczystego uhonorowania rolników dokonała Burmistrz Małgorzata
Wrońska, gratulując serdecznie tak zaszczytnego wyróżnienia.
Należy dodać, że podczas dożynek powiatowych Starosta Braniewski wyróżnił z naszej gminy Państwa Marię i Józefa Sadzewiczów z Wielkiego Wierzna i Pana Jana Uhryna z Krzyżewa za
wzorowe prowadzenie gospodarstwa rodzinnego.
Uroczystość była jak co roku okazją do zaprezentowania
wieńców i stroików dożynkowych. Tradycyjnie jak co roku pięknej oryginalnej prezentacji płodów rolnych na placu dożynkowym
z tegorocznych zbiorów wykonała wraz z mieszkańcami Narusy
Pani Longina Woelky. Wszyscy autorzy włożyli w ich wykonanie
dużo pracy i serca. Artystyczną oprawą uroczystości dożynkowych był występ zespołu Warmianki i Węgrzyny oraz młodzieży
gimnazjalnej. Do tańca i zabawy przygrywał zespół FIRE.
W trakcie uroczystości odbyły się również liczne licytacje
przeprowadzone przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury Henryka Horbacza. I tak uczestnicy licytacji wygrywali
m. in. worki drewna opałowego i kominkowego, karnety rodzinne na basen, darmowe obiady w restauracjach dla dwóch osób,
przegląd techniczny auta, przetwory rybne, pizze, jazdy na lonży,
darmowe usługi fryzjerskie, czy też talon zakupowy w zakładzie
szklarskim.
W trakcie dożynek nie zabrakło sutego poczęstunku dla
uczestników dożynek i zgromadzonych mieszkańców. Pracownicy Ośrodka Kultury zaserwowali wspaniałą zupę ogórkową z
kotła, bigos z kwaszonej kapusty, sałatkę warzywną i pieczone
kiełbaski na ognisku. Nie zabrakło również słodkości i ciast upieczonych przez miejscowe gospodynie. Można też było zakupić
wędzone kiełbasy i wędliny, sery, miody i nalewki na stoisku
wystawionym przez Gospodarstwo Ekologiczne z Jeżewa, którego właściciel na dożynki w Narusie przyjechał aż z województwa
kujawsko-pomorskiego. Niezwykłą atrakcją dla dzieci były przejażdżki kucykami ze Stadniny Koni Narusa, dmuchany zamekzjeżdżalnia, skoki na bandżi, czy stoisko, na którym można było
pomalować sobie twarz.
Święto plonów zakończyło się zabawą taneczną przy skocznych dźwiękach zespołu FIRE, który zabawiał publiczność do
późnych godzin wieczornych.
Jolanta Kosicka

Burmistrz Małgorzata Wrońska podziękowała wszystkim
rolnikom i ich rodzinom za trud pracy na roli, za zebrane plony,
będące efektem całorocznej pracy. Jak co roku i teraz uzasadnienie znalazły słowa wypowiadane przy dzieleniu się chlebem z
tegorocznych zbiorów: „by nikomu tego chleba nigdy nie zabrakło”. Uczestnikom Święta Plonów - wszystkim Rolnikom - życzyła wszelkiego dobra, zdrowia i wytrwałości w codziennej pracy,
sprzyjających warunków atmosferycznych oraz satysfakcji z jej
gospodarczych rezultatów. Aby ich trudny i piękny zawód był z
należytą godnością doceniany i szanowany. Podziękowała także
wszystkim za udział w uroczystościach, który to stanowi docenienie znaczenia Święta Plonów dla wszystkich mieszkańców
miasta i Gminy Frombork. Starosta Braniewski niestety nie mógł
uczestniczyć w oficjalnym ceremoniale naszych dożynek. Serdeczne życzenia w jego imieniu na ręce Pani Burmistrz z okazji
dożynek przekazała Pani Agnieszka Brewczak.
Podczas uroczystości dożynkowych trzech rolników z naszej
gminy otrzymało Honorowe Odznaki za Zasługi dla Rolnictwa
nadane na wniosek Burmistrz naszego miasta i gminy Małgorzaty Wrońskiej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki
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UROCZYSTA INAUGURACJA WE FROMBORKU
EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA NA WARMII I MAZURACH
W piątek 5 września w Muzeum Mikołaja Kopernika - w
Szpitalu św. Ducha - odbyło się uroczyste otwarcie obchodów tych dni na Warmii i Mazurach. Tegoroczne Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach odbywają się pod hasłem:
Dziedzictwo - źródło tożsamości, co ma podkreślić znaczenie
naszej wspólnej historii dla naszej kultury, języka i tradycji.
Uroczystej inauguracji dokonał Piotr Żuchowski, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków. Gości przywitali również: Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Urzędu
Marszałkowskiego Anna Wasilewska, Kierownik Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie Iwona Liżewska oraz Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika Henryk Szkop. W uroczystości
uczestniczyli także licznie przybyli zaproszeni goście z województwa i powiatu braniewskiego m.in. Radna Sejmiku Województwa Urszula Zakrzewska, Radny Powiatu Leszek Dziąg, Burmistrz
naszego miasta Małgorzata Wrońska.
Po oficjalnym otwarciu i wystąpieniach przedstawicieli
władz państwowych i samorządowych odbyły się dwa wykłady.
Pierwszy z nich „Sacrum wobec żywiołu wody” wygłosiła dr Jowita Jagla. Drugi wykład ks. prałat kan. dr Jacek Wojtkowski pt.
„Digitalizacja metodą skaningu laserowego 3D pomnika historii – Bazyliki Archikatedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku”.
Następnie odbył się wspaniały koncert organowy dla uczestników uroczystości w archikatedrze fromborskiej w wykonaniu
organmistrza Arkadiusza Popławskiego oraz otwarcie wystawy

„Fides – Ratio – Ars (Wiara - Rozum - Sztuka). Skarby Warmii
i Mazur” w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnym.
Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z muzeów, instytucji kościelnych oraz kościołów z terenu całej Warmii i Mazur.
Wystawa prezentuje najwspanialsze, najcenniejsze, ale i
najoryginalniejsze przykłady malarstwa, rzeźby, złotnictwa, tkaniny artystycznej, grafiki i meblarstwa powstałe od XIV do XIX
wieku na terenie Warmii i Mazur. Wystawę Fides – Ratio – Ars
można oglądać na parterze oraz na drugim piętrze w dawnym
Pałacu Biskupim (główny budynek Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku) do końca roku 2015.
					
Jolanta Kosicka

V MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR TRZECH MARSZAŁKÓW
KĄTY RYBACKIE - FROMBORK - BAŁTIJSK
Po raz piąty na wodach Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego odbyły się Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech
Marszałków - pomorskiego, kaliningradzkiego i warmińskomazurskiego. Trwały cztery dni od 3 do 6 lipca. Regaty rozpoczęły się w Kątach Rybackich i miały swój finał w Bałtijsku.
Regaty rozegrano w dwóch etapach. Zawody rozpoczęły się
4 lipca pierwszym etapem z Kątów Rybackich do Fromborka, a
następnego dnia z Fromborka do Bałtijska. Uczestniczyły w nich
24 jachty - 13 z Rosji, 11 z Polski. Jachty klasyfikowano w trzech
grupach. W pierwszym etapie fundatorami pucharów i nagród
był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek
Protas. Zakończenie pierwszego etapu odbył się 4 lipca we
Fromborku Wszystkich żeglarzy serdecznie powitała w porcie
Burmistrz naszego miasta Małgorzata Wrońska. Życzyła uczestnikom regat przyjaznych wiatrów i niezapomnianych wrażeń z
pobytu we Fromborku.
Frombork na przyjęcie żeglarzy przygotował niemałe atrakcje. Wśród nich oprócz poczęstunku w postaci grochówki,
przygotowanej przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, znalazł się także zorganizowany specjalnie dla wodniaków koncert organowy w katedrze wykonany przez organmistrza
Arkadiusza Popławskiego
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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