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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Frombork
przeżycia Wielkanocy w atmosferze
szczególnej radości i pokoju,
zgody i pojednania, otwarcia na potrzeby
innych, miłości, wzajemnej życzliwości
rodziny, przyjaciół i znajomych,
a także zdolności do przebaczania,
która jest drogą do pokoju.
Wesołego Alleluja!
KOLEJNE WYRÓŻNIENIE GMINY FROMBORK
27 lutego odbyła się w Auli Wydziału Nauk
Ekonomicznych
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego
w
Olsztynie
konferencja
pn.
„Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy
jednostek
samorządu
terytorialnego”.
Zaprezentowano
na
niej
wyniki
rankingu
najdynamiczniej rozwijających się gmin w naszym
województwie.

Gmina
Frombork
w
rankingu
Zrównoważonego Rozwoju w kategorii gmin miejskowiejskich w województwie warmińsko - mazurskim
zajęła 8 miejsce.
Wyróżnienie z rąk Marszałka Gustawa Marka
Brzezina w imieniu samorządu odebrała Burmistrz
Małgorzata Wrońska.

Przewodnicząca Rady
Barbara Kędzierska

Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa.
Święto, które ma na celu okazanie wdzięczności,
uznania i szacunku sołtysom za ich pracę oraz
zwrócenie uwagi na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Z tej okazji podczas ostatniej XVIII Sesji Rady
Miejskiej Burmistrz Małgorzata Wrońska złożyła
wszystkim sołtysom serdeczne życzenia z okazji,
przypadającego 11 marca, ich święta. Podziękowała
również za współpracę, zaangażowanie i liczne
inicjatywy w realizacji przedsięwzięć na rzecz
mieszkańców. Podkreśliła, że większość Sołtysów
w Gminie Frombork pełni swoją funkcję od wielu lat,
co świadczy o ogromnym zaufaniu lokalnej
społeczności.
Każdy sołtys z tej okazji został uhonorowany
artystycznym
kwiatkiem
wykonanym
przez
pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury we Fromborku.

Uroczystość zakończyła degustacja wspaniałego
okolicznościowego tortu z okazji tego święta oraz
występ młodych wokalistek z sekcji wokalnej
fromborskiego MGOK pod dyrekcją Karoliny
Janickiej.

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku
przedszkola, MGOK i biblioteki we Fromborku.
Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na energię w każdej postaci poprzez
gruntowną
termomodernizację,
wymianę
przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania
i oświetlenia na energooszczędne. Wyników
konkursu spodziewamy się w czerwcu br.
Rekonstrukcja odwiertu wód leczniczych
Otrzymaliśmy
odpowiedź
Unii
Europejskiej
w sprawie finansowania rekonstrukcji odwiertów ze
środków
RPO
województwa
warmińsko
mazurskiego. Opinia ta potwierdza, że komisja nie
widzi takiej możliwości w chwili obecnej. W związku
z powyższym umawiamy się, jak to zostało
wcześniej ustalone, na spotkanie z ministrem
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na kolejne
spotkanie, tym razem z liczniejszą reprezentacją
władz instytucji centralnych mogących wesprzeć nas
w pozyskaniu środków na ten cel. Koszt
rekonstrukcji szacowany jest na ok. 3 miliony złotych
i nie ma możliwości, by została przeprowadzona bez
wsparcia
zewnętrznego.
Jednocześnie
bez
czynnego odwiertu lub choćby zapewnienia
finansowania
jego
odbudowy,
jakiekolwiek
inwestycje na terenie przeznaczonym na uzdrowisko
nie mają sensu.

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA
NA WARMII I MAZURACH
3 marca 2017 roku w Centrum KongresowoKonferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie odbyło
się spotkanie z okazji obchodów Samorządowego
Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach, którego
inicjatorem był Samorząd Województwa Warmińsko
– Mazurskiego.

Realizacja Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest

W uroczystości uczestniczyło około 1000
sołtysów z naszego województwa, w tym
przedstawiciele naszych sołectw Gminy Frombork
oraz Burmistrz Małgorzata Wrońska wraz z Zastępcą
Agnieszką Nawrot - Kopycińską. Na spotkaniu
poruszone zostały tematy dotyczące roli sołtysa
w społeczności lokalnej oraz działań Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz
aktywności mieszkańców wsi. Uroczystość zwieńczył
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.
INFORMACJE O STANIE INWESTYCJI
I MAJĄTKU GMINY
Modernizacja energetyczna budynku
przedszkola, MGOK i Biblioteki
W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji polegającej na
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Zarządzeniem nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Frombork z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadzony
został „Regulamin realizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
i gminy Frombork w roku 2017”. Jednocześnie
rozpoczęte zostały działania mające na celu
uzyskanie
dofinansowania
ze
środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest. W ramach
przyjętego Regulaminu właściciele nieruchomości na
terenie miasta i gminy Frombork, na których znajdują
się wyroby zawierające azbest w postaci pokryć
dachowych
bądź
składowanych
wyrobów
zawierających azbest, mogli do dnia 28 lutego 2017
roku składać wnioski o zakwalifikowanie do
Programu. W przypadku otrzymania dofinansowania
od WFOŚiGW w Olsztynie wybrana w przetargu
firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje będzie
wykonywała prace związane z demontażem,
transportem
i
unieszkodliwieniem
wyrobów
zawierających azbest.
Właściciele nieruchomości zakwalifikowani do
Programu poniosą koszty w wysokości 15% wartości
prac związanych z demontażem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest na danej
nieruchomości. Resztę kosztów, czyli 85% wartości
ww. prac, poniesie Gmina Frombork ze środków
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Olsztynie.

Projekt "Umiem pływać"
We współpracy z Zespołem Szkół realizujemy
kolejną, piątą już, edycję programu "Umiem pływać".
Cykl obejmuje 10 wyjazdów na basen do Braniewa
dla 28 dzieci na zajęcia z instruktorem nauki
pływania. Wkład własny gminy do programu pokryty
zostanie z funduszów Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

doświadczonych urbanistów zmiana planu miała
zająć co najwyżej 6 miesięcy. Kontynuując działania
zamówiłam dokumentację remontu i adaptacji
dworca, kładąc nacisk na zapewnienie obsługi
turystów na wysokim poziomie. Po przebudowie
obiekt miał także spełniać funkcję zaplecza
socjalnego obsługi żeglarzy, którego we Fromborku
praktycznie nie ma.
Niestety życie pokazało, że szacunki
urbanistów dotyczące czasu potrzebnego na
dokonanie zmiany MPZP były zbyt optymistyczne
i cały proces z uwagi na położenie nieruchomości na
terenie pasa nadbrzeżnego wód morskich (tak jest
klasyfikowany nasz zalew) zajął 17 miesięcy!
Ponieważ wykluczało to dotrzymanie terminów
umownych, wobec braku możliwości ich zmiany
rozwiązałam umowę o dofinansowanie.
To jednak nie zakończyło sprawy, bowiem
instytucja dofinansowująca projekt uznała, że
w związku z przekazaniem nam zaliczki na realizację
projektu,
a
później
jej
zwrotem
jako
niewykorzystanej, gminie należy się „kara” w postaci
odsetek w wysokości niemal 140 tysięcy zł, co jest
sumą zbliżoną do tegorocznego budżetu drogowego
naszej gminy. Stanowisko to spotkało się z moim
oburzeniem i stanowczym protestem, bowiem tak
traktuje się kogoś, kto jedno zadeklarował, drugie
wykonał, a „po drodze” poświadczył nieprawdę.
Tymczasem gminie przelano zarezerwowane dla niej
pieniądze, a gmina je zwróciła. Tłumaczenie, że jest
to de facto karanie gminy nie za niewykonanie
zadania, ale za przelanie na jej konto zaliczki, trwało
kilkanaście miesięcy i wymagało wielu spotkań
w bardzo wielu gabinetach, łącznie z ministerialnymi.
Sprawą finalnie i bardzo profesjonalnie zajęło się
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej i to jego szef, minister Marek
Gróbarczyk, uznał naszą argumentację i w całości
odsetki te w marcu br. umorzył.
Chciałabym
tu
bardzo
podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnego
finału tej sprawy i zapewnić, że nie kończy to tematu
zagospodarowania dworca. „Chata” w tej czy innej
formule w nim powstanie, bo jest potrzebna, a on dla
jej potrzeb wprost stworzony.
Burmistrz Miasta i Gminy
Małgorzata Wrońska

DOBRE ZŁEGO … ZAKOŃCZENIE
Nie ma chyba mieszkańca naszej gminy,
który nie słyszałby o „Chacie Rybackiej we
Fromborku”. Ponieważ temat ten budzi pewne
kontrowersje, poniżej zamieszczamy informację Pani
Burmistrz w tej sprawie.
Po objęciu urzędu Burmistrza przystąpiłam
do przeglądu realizowanych przez Gminę projektów
i podpisanych umów, w szczególności podpisanej
przez komisarza Marka Misztala umowy na
dofinansowanie budowy „Chaty Rybackiej we
Fromborku”. „Chata” miała być obiektem kulturalno –
muzealnym, podkreślającym tradycje rybackie
regionu. Po przyjrzeniu się planowanej inwestycji
stwierdziłam, że lokalizację obiektu wybrano
wyjątkowo beztrosko, nie zastanawiając się zupełnie
nad potencjałem zabudowywanej działki. Mówimy tu
o ponadhektarowej działce gminnej położonej
bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym w centrum
Fromborka. Jest to nieruchomość o ogromnym
potencjale i wartości i jej wykorzystanie na cele
budowlane musi być bardzo dobrze przemyślane,
a w tym przypadku mielibyśmy do czynienia
z działką droższą od budynku, który ma na niej
stanąć. Uważając, że nie do przyjęcia jest, by Gmina
zmarnowała tak atrakcyjną nieruchomość inwestując
w budowę nowego obiektu, skierowałam swoją
uwagę na stojący kilkadziesiąt metrów dalej budynek
dworca kolejowego. Jednopoziomowy, świetnie
skomunikowany i zaopatrzony w duży parking
budynek dworca o wiele lepiej nadaje się do
adaptacji na „Chatę” niż zaprojektowany na nią
piętrowy
budynek
ze
spadzistym
dachem
i niewielkim parkingiem. Ponadto dworzec został
przejęty przez Gminę na cele określone w ustawie
o komercjalizacji PKP i Gmina ma bardzo
ograniczone i wyraźnie wskazane ramy jego
wykorzystania, w które to ramy Chata świetnie się
mieściła. Wielkim błędem byłoby niewykorzystanie
nadarzającej
się
okazji
przemyślanego
zagospodarowania niszczejącego obiektu. Dlatego,
po uzyskaniu zgody instytucji dofinansowującej
przystąpiłam do realizacji „Chaty” w budynku
dworca.
Prace rozpoczęły się od przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Frombork (w skrócie MPZP),
który przewidywał adaptację dworca na mieszkania
(niezgodnie z warunkami jego przejęcia od PKP
i zdrowym rozsądkiem). Zgodnie z zapewnieniami

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
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Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież
Zapobiega
Pożarom” odbyły się we Fromborku w dniach
17 i 29 marca.
W eliminacjach gminnych konkursu w tym
roku udział wzięło 128 uczniów. Młodzi adepci
pożarnictwa zmagania rozpoczęli od etapu
pisemnego, który odbył się 17 marca w Zespole
Szkół we Fromborku. Test jednokrotnego wyboru
składał się z 25 pytań. Na zwycięzców testu czekał
etap ustny.

29 marca w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy we Fromborku przedstawiciele
poszczególnych grup wiekowych zmagali się
z pytaniami zadawanymi przez jury, w skład którego
w tym roku weszli Strażacy Ochotnicy z jednostki
OSP z Fromborka, którym przewodniczył Komendant
Gminny Związku OSP dh Damian Krasiński. Zgodnie
z Regulaminem do etapu Powiatowego Konkursu,
który odbędzie się 7 kwietnia br. w Braniewskim
Centrum Kultury, zakwalifikowało się po dwóch
najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.
W wyniku rozgrywek finałowych etapu
gminnego, kolejność zajętych miejsc przedstawiła
się następująco:
 I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
 Piotr Łukasik – I miejsce
 Jakub Brzuziewski – II miejsce
 Zofia Żakiewicz – III miejsce
Wyróżnienia: Paulina Malinowska,
Jakub Urbanowicz, Kacper Gawłowski
 II grupa wiekowa (gimnazjum):
 Jakub Urbanowicz – I miejsce
 Wiktor Rogiński – II miejsce
 Oskar Szyszka – III miejsce
Wyróżnienia: Oliwia Sienkiewicz, Jan Cichowlas

Sztukę po raz pierwszy dla fromborskiej
publiczności zaprezentowali aktorzy Teatru im.
Jaracza w Olsztynie: Katarzyna Kropidłowska
i Marian Czarkowski. Był to to jubileuszowy setny
występ aktorów w tym cyklu. Natomiast w świat
teatru wprowadziła widzów, prowadząca cały cykl,
Elżbieta Lenkiewicz. Za "pełną scenografię"
posłużyły jedynie: stół, lampki, dwie szklanki wody
i telefon. Te skromne środki wystarczyły, aby
zaintrygować i rozbawić zgromadzoną publiczność,
gdyż najistotniejsza dla przekazu sztuki była
mistrzowska interpretacja tekstu przez dwójkę
aktorów olsztyńskiego Teatru.
Forma teatru czytanego spotyka się z coraz
większym zainteresowaniem. To teatr wyobraźni,
w którym interpretacja należy do widza. Chcemy,
aby „Teatr przy stoliku” był we Fromborku inicjatywą
cykliczną. Ale czy to się uda, wszystko zależy od
publiczności.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
PRZEDSZKOLAKÓW O PUCHAR
BURMISTRZA FROMBORKA

Wręczenie
nagród
rzeczowych
oraz
pamiątkowych dyplomów, ufundowanych przez
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzatę
Wrońską odbyło się tuż po ogłoszeniu wyników.
Liczymy na dalsze sukcesy i gratulujemy już
zdobytej wiedzy.
Komendant Gminny Związku OSP
dh Damian Krasiński
TEATR PRZY STOLIKU WE FROMBORKU
Niewiele trzeba, by stworzyć teatr. Wystarczy stół,
telefon... i dwoje ludzi. Przekonali się o tym ci, którzy
przybyli 22 marca do sali konferencyjnej Urzędu
Miasta we Fromborku i obejrzeli sztukę Pierre'a
Sauvil'a "Słońce dla dwojga", wystawioną przez
aktorów olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza.
„Teatr przy stoliku” to atrakcyjna i działająca
na wyobraźnię forma promocji teatru. Polega na
czytaniu sztuki teatralnej z pełną interpretacją
aktorską. Biorą w niej udział profesjonalni aktorzy,
tworząc swoistą wersję teatralnego słuchowiska.

Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków o Puchar
Burmistrza Fromborka odbył się 4 marca w sali
gimnastycznej
Liceum
Ogólnokształcącego
w Braniewie, a zorganizowany został przez
fromborskich
animatorów
sportu
Marka
Szpakowskiego i Pawła Osmańskiego.
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W turnieju wzięło udział 5 drużyn z Braniewa,
Fromborka i Pasłęka: Orlik Frombork, Orlik
Braniewo, SI Warmia Braniewo, Polonia Pasłęk
i Zatoka Braniewo. Turniej był pełen emocji nie tylko
dla zawodników, ale i dla zgromadzonych kibiców.
Pamiątkowe dyplomy dla zwycięskich drużyn,
medale oraz nagrody ufundowała i wręczyła
Burmistrz Małgorzata Wrońska. Sędzią zawodów był
Paweł Osmański.

Dyrektor Zespołu Szkół Sylwia Mechlińska
w
swoim
wystąpieniu
serdecznie
powitała
zaproszonych gości, obecnych i byłych nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców, absolwentów,
uczniów, sympatyków i przyjaciół szkoły.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca w Bazylice Archikatedralnej odbyła się
uroczysta Msza św. z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W uroczystości udział wzięła Burmistrz
Małgorzata Wrońska wraz z Przewodniczącą Rady
Miejskiej
Barbarą
Kędzierską.
Odświętnego
charakteru
nadało
uczestnictwo
pocztów
sztandarowych: Miasta i Gminy Frombork, Zespołu
Szkół we Fromborku, Ochotniczych Straży
Pożarnych z Fromborka i Jędrychowa.
Szkoła Muzyczna Yamaha w Braniewie
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowała
z tej okazji koncert słowno-muzyczny poświęcony
pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w Zespole
Szkół
uczniowie
gimnazjum
przygotowali
okolicznościową gazetkę o żołnierzach wyklętych.

W uroczystości obok pedagogów i innych
osób związanych z fromborską oświatą uczestniczyli
przedstawiciele naszego miasta z Burmistrz
Małgorzatą Wrońską oraz przewodniczącą Rady
Miejskiej Barbarą Kędzierską na czele. Następnie
głos zabrali goście, byli absolwenci i sympatycy
szkoły. W swoich wystąpieniach przekazali
gratulacje, wdzięczność i podziękowania - bo to
właśnie szkoła na przełomie tych lat była świadkiem
i uczestnikiem wielu przemian społecznych,
gospodarczych i kolejnych reform oświaty.

fot. Mirosław Bukowski
Część oficjalną uświetniły występy artystyczne
„Z biegiem dni, z biegiem lat". Wszyscy przybyli
na uroczystość mogli zobaczyć przygotowane przez
uczniów i absolwentów szkoły pełne wzruszeń
i pięknych wspomnień inscenizacje, których tematem
były dzieje szkoły na przestrzeni 70 lat. Nie zabrakło
oczywiście
występu
przedszkolaków,
które
odświętnie ubrane w tradycyjne warmińskie stroje
zatańczyły taniec „Szot" oraz zaśpiewały pięknie
hymn przedszkola „Nasze Przedszkole Gwiazdkowe
Wzgórze". Po występach zapłonęły świeczki na
jubileuszowym torcie, ufundowanym przez Burmistrz
Małgorzatę Wrońską.

JUBILEUSZ 70-LECIA EDUKACJI
WE FROMBORKU
Zespół Szkół we Fromborku obchodził 25 lutego
Jubileusz
70-lecia
edukacji
fromborskiej.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w Bazylice Archikatedralnej celebrowaną
przez księdza Prałata Jacka Wojtkowskiego
w intencji nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły.
Po mszy delegacje szkoły złożyły kwiaty pod
popiersiem Mikołaja Kopernika. Dalsza część
uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół, gdzie odbył się okolicznościowy jubileuszowy
apel.
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Zakończeniem uroczystości kościelnych było
złożenie kwiatów przy grobie wielkiego astronoma,
najsłynniejszego mieszkańca
Fromborka przez
Marszałka, władze naszego miasta, dyrekcję
Muzeum Mikołaja Kopernika i Zespołu Szkół we
Fromborku oraz mieszkańców miasta i gminy
Frombork.
Obchodom towarzyszyły w tym dniu po
południu wykłady w Parku Astronomicznym
Muzeum Mikołaja Kopernika pod hasłem
„Fromborskie tradycje astronomiczne, które
wygłosili:
- Małgorzata Czupajło - "Mikołaj Kopernik inspiracją
dla popularyzacji astronomii we Fromborku".
- Edyta Jurkiewicz - Pilska - "Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii Oddział we Fromborku (1954
- 1987) – krótka historia".
- dr Henryk Brancewicz - przedstawiciel Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, astronom z Krakowa - "PTMA - krótka
refleksja".
Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić
Park Astronomiczny.

Na zakończenie organizatorzy uroczystości
zaprosili wszystkich do obejrzenia niezwykle
interesujących wystaw „Zatrzymane w kadrze",
zorganizowanych z okazji jubileuszu na korytarzach
szkoły. Tu można było zobaczyć tablo ze zdjęciami
fromborskiej kadry pedagogicznej na przestrzeni 70
lat, wystawy fotograficzne absolwentów szkoły,
archiwalne zdjęcia i stare kroniki szkolne. Licznie
przybyli uczestnicy uroczystości przechadzając się
po wystawach, snuli wspomnienia, wpatrując się
w stare fotografie, niejednokrotnie ku swemu
zaskoczeniu, dostrzegając swoje podobizny zrobione
ileś lat wstecz. Przez tych siedem dekad wiele się
działo, wiele zmieniło, wiele poprawiło.
fot. Zespół Szkół
544 ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA
KOPERNIKA WE FROMBORKU
We Fromborku uroczyście obchodzono 544 rocznicę
urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji w Bazylice
Archikatedralnej 19 lutego odbyła się uroczysta
msza
święta,
której
przewodniczył
Ksiądz
Arcybiskup
Józef
Górzyński,
Metropolita
Warmiński.

PROMOCJA FROMBORKA NA ANTENIE
POLSKIEGO RADIA
W ramach audycji "Jedyne takie miejsce"
dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia Roman
Czejarek zawitał do Grodu Kopernika. W sobotę
11 lutego na żywo z Fromborka słuchacze „Jedynki”
w całym kraju dowiedzieli się, co wyjątkowego
i magicznego ma w sobie Frombork.
Ekipa „Jedynki” miała swą bazę we
fromborskiej bibliotece, gdzie miała miejsce
realizacja audycji, a obok budynku stanął wóz
satelitarny. Tu odbywały się wszystkie rozmowy
z zaproszonymi gośćmi.
O atrakcjach turystycznych Fromborka
opowiedziała Jadwiga Urbanowicz (przewodnik
turystyczny), Małgorzata Czupajło (Kierownik
Działu Edukacji Muzeum Mikołaja Kopernika) przybliżyła postać naszego astronoma Mikołaja
Kopernika, opowiedziała o Planetarium i atrakcjach
Parku Astronomicznego.

Uroczysta msza św. odbyła się z udziałem
Biskupa Elbląskiego Ks. bpa Jacka Jezierskiego.
W
uroczystościach
uczestniczył
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz przedstawiciele władz naszego
miasta - Burmistrz Małgorzata Wrońska wraz z
przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Kędzierską.
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ZŁOTE GODY PARY MAŁŻEŃSKIEJ

Jolanta Tulisow ze Stadniny Koni Narusa opowiedziała o agroturystyce i turystyce konnej oraz
aktywnym wypoczynku oferowanym przez Stadninę
Koni Narusa, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury Ewelina Ślepokura - o imprezach
organizowanych we Fromborku.

20 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Małgorzata
Wrońska
dokonała
uroczystego
wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych,
Gospodarki
Przestrzennej
i Komunalnej, Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy Frombork Andrzej Szyszło mówił
o zrealizowanych i planowanych inwestycjach
w mieście, Kierownik Działu Historii Medycyny
dr Jowita Jagla (Muzeum Mikołaja Kopernika) o wystawach eksponowanych w Muzeum Mikołaja
Kopernika, ks. prałat Jacek Wojtkowski o Archikatedrze Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja,
koncertach
organowych
i
Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Organowej.
Burmistrz
Małgorzata
Wrońska
w podsumowaniu audycji zaprezentowała atuty
Fromborka oraz plany miasta na przyszłość.

Uroczyście uhonorowani zostali Państwo Janina
i Roman Rocławscy z miejscowości Bogdany.
Ceremonia wręczenia odbyła się w Urzędzie Miasta
i Gminy w obecności Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Barbary Chomackiej i Sołtys Bogdan
Anny Janickiej. Jubilaci otrzymali także pamiątkowy
list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek.
25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
We Fromborku podczas 25. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano rekordową
kwotę - aż 18.758,67 złotych! O 1.951,75 złotych
więcej jak w roku ubiegłym.
„Na ratowanie życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia
godnej
opieki
medycznej
seniorów” - to hasło przyświecało tegorocznemu
25. Finałowi WOŚP, który odbył się w niedzielę
15 stycznia 2017 roku.

W audycji "Jedyne takie miejsce" Roman
Czejarek odwiedził z mikrofonem m.in. Bazylikę
Archikatedralną oraz grób Mikołaja Kopernika,
Planetarium, Park Astronomiczny i Muzeum Mikołaja
Kopernika.
W katedrze mógł posłuchać koncertu
organowego, który specjalnie dla radiowej Jedynki
wykonał
organmistrz
Arkadiusz
Popławski.
W brzmieniu organowym zachwycił przepięknie
wykonany utwór z filmu "Titanic".

Orkiestra we Fromborku zaczęła już grać
w sobotę 14 stycznia. Na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół rozegrany został IV Turniej Piłki Siatkowej
WOŚP, podczas którego o zwycięstwo walczyło
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dwanaście drużyn. W niedzielę przed południem
odbył się IX Fromborski Bieg WOŚP, w którym
uczestniczyły tłumy biegaczy i zwolenników nordic
walking. Dochód za udział w obu sportowych
imprezach został przekazany do sztabu WOŚP.
W niedzielę już od wczesnych godzin
rannych
40
wolontariuszy
z
puszkami
i identyfikatorami kwestowało na ulicach naszego
miasta. Główna część lokalnego finału WOŚP odbyła
się w Zespole Szkół. Dzieło Orkiestry wspierano
wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy,
odbyły się liczne licytacje przedmiotów ofiarowanych
przez sponsorów. Były kiermasze, drobne przekąski,
loteria fantowa i kawiarenka.
Czas umilały występy dzieci z przedszkola
i szkoły, Szkoły Muzycznej Yamaha z Braniewa,
zespołu Rivers z Mławy oraz niezastąpionego
zespołu "Warmianki". Było też prowadzone przez
fromborski szpital stanowisko pomiaru ciśnienia oraz
poziomu cukru we krwi. W międzyczasie rozegrany
został również turniej warcabowy z trzykrotnym
wicemistrzem Polski Andrzejem Grodeckim.

Pomimo siarczystego mrozu frekwencja
podczas Orszaku Trzech Króli dopisała. W rolę
Trzech Króli - Kacpra, Melchiora, Baltazara wcielili się mieszkańcy miasta i gminy Frombork,
którzy przodowali na koniach w strojnych szatach.
Uczestnicy orszaku w kolorowych koronach
i przebraniach wspólnie kolędując, maszerowali
w kolorowym korowodzie. Po dotarciu do celu trzej
królowie złożyli pokłon narodzonemu Jezusowi.
PUNKT DORADZTWA DLA ROLNIKÓW
Uprzejmie informujemy o uruchomieniu od dnia
17 stycznia br. punktu doradztwa dla rolników.
Dyżur informacyjny pełniony jest w każdy wtorek
w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze Rady
Miejskiej we Fromborku, ul. Młynarska 5a (pokój nr
16, I piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy).
Informacji udziela pracownik WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie pani Izabela Kocięda - tel. 665 920 495.
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE BRANIEWSKIM

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Z początkiem roku 2017 w Powiecie
Braniewskim zostały uruchomione dwa PUNKTY
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. Mieszczą
się one w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych
w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13. Pomoc
prawną można uzyskać od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz. 8-12 i 14-18. Tel. 503 825 408, 723 649 398
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą
skorzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby
fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego
zostało
przyznane
świadczenie
z
pomocy
społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby
posiadające
ważną
Kartę
Dużej
Rodziny,
kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

W przypadające 6 stycznia święto Trzech
Króli ulicami Fromborka przeszedł kolorowy Orszak.
Niezwykle barwny pochód wyruszył po mszy świętej
spod katedry, aby ostatecznie dotrzeć do stajenki
na Rynku Miejskim.

POMOC PRAWNA W GMINIE FROMBORK
Z nieodpłatnej pomocy prawnej można także
skorzystać w Urzędzie Miasta i Gminy we
Fromborku. Mieszkańców Miasta i Gminy Frombork
przyjmuje adwokat Marcin Wróbel w pierwszą
środę każdego miesiąca w godzinach od 11 do 13
w siedzibie Urzędu, ul. Młynarska 5a, pokój 16.

Zorganizowany po raz drugi Orszak Trzech
Króli przez Parafię Katedralną Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, Urząd Miasta i Gminy,
Ochotniczą Straż Pożarną we Fromborku, przy
udziale Stadniny Koni Narusa, zgromadził licznie
mieszkańców chętnych do udziału we wspólnym
kolędowaniu.
Wśród uczestników Orszaku znaleźli się m.in.
Burmistrz Miasta i Gminy Małgorzata Wrońska,
Proboszcz Parafii Katedralnej Prałat Ks. Jacek
Wojtkowski, Pastor Kościoła Zielonoświątkowego
Wojciech Gajewski oraz Komendant Gminny OSP
we Fromborku Damian Krasiński.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a
14-530 FROMBORK
tel. +48 55 244 06 60, fax 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl
Redakcja: Insp. ds. promocji - Jolanta Bieńkowska
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