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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
STREFA OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI
WE FROMBORKU
Specyfika zabudowy i układu
drogowego dolnego tarasu
miasta Frombork w połączeniu
ze sporym ruchem pieszych
w tej okolicy i konsekwentnie
realizowanym przywracaniem
przestrzeni publicznej mieszkańcom, powoduje
coraz częstsze konflikty na linii kierowca – pieszy
i realne zagrożenie dla tych ostatnich.

ZŁOTY JUBILEUSZ MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ
W tym roku we Fromborku obchodzimy 50 - lecie
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Należy
on do najstarszych tego typu imprez kulturalnych w kraju i
w Europie. Festiwal odbywa się we fromborskiej gotyckiej
Bazylice archikatedralnej na Wzgórzu Katedralnym
o doskonałej akustyce, gdzie na wspaniałych organach
o bogatych możliwościach brzmieniowych od półwiecza
grają uznani artyści z kraju, całej Europy i poza jej granic.

Aby rozwiązać ten problem całościowo nie
„dekorując” całego śródmieścia lasem znaków
drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie,
jako odpowiedzialny za większość ulic śródmiejskich,
wprowadził
strefę
ograniczonej
prędkości
30 km/h.
Strefa ograniczonej prędkości nie została
zdefiniowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
ale opis znaku B-43, w rozporządzeniu w sprawie
znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu
drogowym, jest dokładny. Znak B-43 „strefa
ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy,
w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości
określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Co najistotniejsze, skrzyżowania mijane przez
kierowcę nie unieważniają ograniczenia prędkości.
Dopiero minięcie znaku B-44 „koniec strefy
ograniczonej prędkości” pozwala kierowcy zwiększyć
prędkość. Nowa organizacja ruchu powinna
zdecydowanie ograniczyć zagrożenia dla pieszych i
ułatwić im poruszanie się po naszym pięknym
mieście.
Przy okazji jeszcze raz zwracamy Państwa uwagę
na nową lokalizację znaku zakazu postoju przy
fromborskiej placówce poczty i stosowanie się do
niego. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa - ulica
Pocztowa zwęża się, co wymuszało omijanie
zaparkowanych na wysokości poczty aut, jadąc
kołami prawej strony pojazdu po chodniku i po
nowym Rynku. Po przesunięciu znaku problem
wciąż może wystąpić, zwłaszcza w przypadku
samochodów dostawczych i autokarów, ale nie
dotyczy już posadzki rynku.
Dbajmy o nasza wspólną własność, a będzie nam
długo służyć.

Obecnie naczelny patronat nad festiwalem
sprawuje Filharmonia Bałtycka z prof. Romanem
Peruckim na czele. Instrument katedralny należy do grona
najsłynniejszych koncertowych organów północnej Polski,
a w bliższych i dalszych zakątkach kraju i świata
Frombork i Wzgórze Katedralne oprócz słynnej postaci
kanonika Mikołaja Kopernika słynie przede wszystkim
właśnie z organów i koncertów festiwalowych. Niektóre
z koncertów ubogacane są także o występy chórów
i solistów instrumentalistów. Tak jest również i w tym
roku.
Podczas jubileuszowej 50 edycji festiwalu czeka
nas 7 koncertów, podczas których wystąpią:
2 lipca, niedziela, godz. 15:30
Arno Hartmann (Niemcy), dyrygent, Roman Perucki,
organy, Łukasz Długosz, flet, Orkiestra Symfoniczna
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina

9 lipca, niedziela, godz. 15:30
Andrzej Chorosiński, organy
16 lipca, niedziela, godz. 15:30
Ludmiła Gołub (Rosja), organy
23 lipca, niedziela, godz. 15:30
Wolfgang Seifen (Niemcy) organy
30 lipca, niedziela, godz. 15:30
Marek Stefański, organy
6 sierpnia, niedziela, godz. 15:30
Josef Still (Niemcy), organy
13 sierpnia, niedziela, godz. 15:30
Arkadiusz Popławski, organy

INFORMACJE O STANIE INWESTYCJI
I MAJĄTKU GMINY

Z przykrością informujemy, że nasz wniosek także
nie uzyskał dofinansowania z uwagi na zbyt małą
ilość punktów uzyskanych przez projekt. Niestety dla
nas punktacja w konkursie była dość specyficzna
i premiowała inwestycje obsługujące jak najwięcej
osób prowadzone na terenach bardzo aktywnych
gospodarczo – np. sporo punktów można było
otrzymać za ilość przedsiębiorstw na terenie gminy,
liczoną w setkach (minimum 200). Punktowano też
dodatkowo inwestycje dotyczące jednocześnie
wodociągu i kanalizacji (nasza gmina jest
zwodociągowana w blisko 100%), a nawet
powiązanie
inwestycji
z
budową
sieci
szerokopasmowego Internetu.

Remont drogi w Jędrychowie
8 maja br. podpisana została umowa na wykonanie
modernizacji trzech odcinków gruntowej drogi
gminnej w Jędrychowie, o łącznej długości 355 m.
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie dróg
nowymi płytami betonowymi z utwardzeniem
zjazdów na posesje i remontem przepustu pod nową
drogą. Umowę podpisano z przedsiębiorcą branży
drogowej z Milejewa Radosławem Kameckim, który
za wykonanie prac do 31 lipca 2017 r. otrzyma blisko
99 tysięcy złotych. Są to ostatnie odcinki, jakie
zostały do utwardzenia we wsi (poprzednie
utwardzono w latach 2013 i 2014). Po zakończeniu
prac oraz ustawieniu wiat na wykonanych
w ubiegłym roku przystankach będzie można
powiedzieć, że kilkudziesięcioletnie problemy
komunikacyjne w Jędrychowie zostały rozwiązane.

Modernizacja Miejskiego Systemu
Ciepłowniczego Fromborka
Kontynuując działania mające na celu modernizację,
rozbudowę i poprawę efektywności ekonomicznej
Miejskiego Systemu Ciepłowniczego Fromborka, po
podjęciu uchwały Rady Miejskiej, podpisana została
z obecnym jego dzierżawcą umowa na dziesięć lat.
Tak długi okres dzierżawy pozwoli firmie Leoterm
z Elbląga wystąpić o pożyczkę na modernizację
urządzeń
kotłowni
oraz
podjąć
starania
o
dofinansowanie
budowy
przyłącza
do
fromborskiego szpitala. Jest to bezpośredni skutek
stanowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który
niedawno odrzucił nasz wniosek o dofinansowanie
twierdząc, że udzielenie nam pomocy w taki sposób,
w jaki wnioskowaliśmy, stanowiłoby pomoc publiczną
dla przedsiębiorcy. W chwili obecnej dzierżawca
przygotowuje wnioski o dofinansowanie oraz kredyt,
które zamierza złożyć do końca czerwca br.
Dokumentacja plaży miejskiej
Podpisana
została
umowa
z
wykonawcą
dokumentacji
plaży
miejskiej
z
terenem
rekreacyjnym,
budynkiem
gastronomicznogospodarczym,
instalacjami,
oświetleniem
i dojazdem. Koszt dokumentacji 49.320 zł brutto,
termin wykonania 29 października 2017 r. Jeszcze
w
tym
roku
planujemy
złożyć
wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji ze środków
przeznaczonych
na
działania
w
gminach
uzdrowiskowych. Zagospodarowanie tego terenu
pozwoli „zwrócić” Zalew Wiślany Fromborkowi
i stworzyć wspaniałe miejsce rekreacji i kinezyterapii
bezpośrednio nad wodą.

Modernizacja energetyczna budynku
przedszkola, MGOK i Biblioteki
W Urzędzie Marszałkowskim trwa ocena wniosków
termomodernizacyjnych,
w
tym
naszego,
dotyczącego
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. W chwili obecnej nasz wniosek
po pozytywnym przejściu oceny formalnej trafił do
oceny merytorycznej. Zakończenie postępowania
powinno nastąpić do końca lipca br.

Nowe wiaty przystankowe w Krzyżewie
Jesienią 2014 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie wykonał nowe zatoki autobusowe przy
drodze wojewódzkiej w Krzyżewie. Pragnąc
doprowadzić je do właściwego stanu końcowego na
ten rok zaplanowaliśmy ustawienie nowych wiat
przystankowych. Mamy już ofertę wykonawcy, mamy
zabezpieczone pieniądze, czekamy na ostatni
potrzebny dokument, czyli zgodę właściciela terenu
– ZDW w Olsztynie.

Budowa kanalizacji w Wielkim Wierznie
i Nowych Sadłukach
Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego oficjalną
informację dotyczącą oceny wniosków na inwestycje
wodno – kanalizacyjne, w tym naszego wniosku
o dofinansowanie budowy kanalizacji we wsi Wielkie
Wierzno i Nowe Sadłuki. Już na pierwszym etapie
oceny z 87 złożonych wniosków odrzucono 54.
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Nowa wiata rekreacyjna Wielkim Wierznie
Rozbudowuje się teren rekreacyjny z placem zabaw
w Wielkim Wierznie.
Cieszący
się
dużą
popularnością wśród mieszkańców plac w centrum
wsi wzbogacił się w tym roku o nową wiatę
rekreacyjną. Wykonawcą wiaty jest Tartak Płoskinia.
Prace przy fundamentach oraz montaż wiaty
zakończył się w czerwcu br.

przekazywane na składowisko. Powyższe dane ujęte
są w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, a następnie
przekazywane do dnia 31 marca każdego roku
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz Warmińsko-Mazurskiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska.

Przebudowa portu rybackiego we Fromborku
Z inicjatywy samorządu pod koniec marca br.
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku odbyło się
spotkanie dotyczące planów przebudowy przez
Urząd Morski w Gdyni portu rybackiego we
Fromborku.
W
spotkaniu
wzięli
udział
przedstawiciele Urzędu Morskiego, Rady Miejskiej,
władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy.
Pani Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Zastępca
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds.
Technicznych zaprezentowała aktualną koncepcję
przebudowy portu, która zakłada kompleksowy
remont nabrzeży z dostosowaniem do aktualnych
standardów technicznych oraz wprowadzenie
rozwiązań zmniejszających ryzyko podtapiania portu
w czasie cofki. Z punktu widzenia interesu Gminy
Frombork najistotniejsza jest planowana likwidacja
„wyspy” wewnątrz basenu portowego, co pozwoli na
zwiększenie liczby miejsc cumowniczych po stronie
turystycznej portu. W chwili obecnej inwestor
finalizuje sprawy formalne i jesienią tego roku
zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu.
W
przypadku
pozytywnego
rozstrzygnięcia
przebudowa rozpoczęłaby się jesienią 2018 i trwała
do końca 2019 r.

NIE KUPUJ PSA - ADOPTUJ!
Gdzie można przygarnąć psa?
Bezdomne psy z terenu miasta
i gminy Frombork przebywają
w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt PSI RAJ w Pasłęku
prowadzonym przez WarmińskoMazurskie
Stowarzyszenie
Obrońców Praw Zwierząt im. Św.
Franciszka z Asyżu w Pasłęku.
Schronisko znajduje się przy ul. Wojska Polskiego
w Pasłęku, na terenie położonym przy oczyszczalni
ścieków.
Adres korespondencyjny schroniska:
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Praw Zwierząt
ul. Plac Grunwaldzki 8
14-400 Pasłęk

Obrońców

Warunki adopcji
Przede wszystkim adoptujący zobowiązuje się do
otoczenia
psa
rzetelną
opieką
oraz
do
odpowiedzialnego postępowania względem niego.
Adoptujący powinien również zapewnić psu opiekę
weterynaryjną. Przed odwiedzeniem schroniska
osoby chcące przygarnąć psa proszone są o kontakt
pod nr tel. 531 689 126 lub 792 074 136.

Opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych
Mając na uwadze zadania, jakie na gminy nakłada
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt, podpisano umowę na zapewnienie opieki
weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz wolno
żyjącym znajdującym się na terenie miasta i gminy
Frombork, a także porozumienie dotyczące
interweniowania w sytuacji zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy
Frombork z lecznicą weterynaryjną Starwet
w Braniewie.

Szczegóły
na
naszej
stronie
internetowej
www.frombork.pl w zakładce Nie kupuj psa - adoptuj!
KONCERT INNY NIŻ WSZYSTKIE

Recykling
Gmina Frombork osiągnęła w 2016 r. wymagane
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów frakcji papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło – na poziomie 38,71% przy wymaganych co
najmniej 18%, a odpadów frakcji inne niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe na
poziomie 82,59% przy wymaganych co najmniej
42%. Osiągnięto również poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych
do
składowania
określony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25
maja 2012 r., gdyż takie odpady nie były

17 czerwca na Rynku we Fromborku wystąpiła Ania
Broda, artystka pochodząca z Warmii, tworząca
własną muzykę inspirowaną pięknem otaczającej
przyrody, krajobrazem tworzonym przez ludzi
i naturę. Koncertem, połączonym z warsztatem, który
sama nazwała "Moja Tajemnica", zachęciła
najmłodszych do współtworzenia muzyki.
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TURNIEJ MIAST KOPERNIKAŃSKICH
I PARTNERSKICH
16 czerwca uczestniczyliśmy w VIII Turnieju Miast
Kopernikańskich i Partnerskich w Toruniu. To ósma
edycja imprezy zainicjowanej w 2010 r. przez
Frombork.

Do rywalizacji przystąpiły najlepsze zespoły z terenu
Powiatu Braniewskiego: ZSZ Braniewo, LO
Braniewo, Inicjatywa Sportowa WARMIA Braniewo
i ORLIK Frombork. Rywalizowano systemem "każdy
z każdym", a zawody sędziował sędzia z Braniew
Rafał Ciepliński, a opiekę medyczną sprawował
Marek Szpakowski.
Tabela końcowa:
1. ORLIK FROMBORK
2. IS WARMIA BRANIEWO
3. ZSZ BRANIEWO
4. LO BRANIEWO

W licznych konkurencjach zmierzyło się
sześć drużyn z miast związanych z Mikołajem
Kopernikiem: Braniewo, Elbląg, Frombork, Lidzbark
Warmiński, Olsztyn i Toruń. W składzie fromborskiej
ekipy znaleźli się: reprezentanci Urzędu Miasta
i Gminy, Rady Miejskiej, Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych.

7 pkt
6
2
1

6:0
4:1
1:3
1:8

Najlepszymi zawodniczkami decyzją opiekunów
drużyn zostały: Ewa Markowska i Karolina Cichowlas
(ORLIK), Natalia Buczyńska (ZSZ), Dominika Ryś
(LO), Julia Smolka (IS WARMIA).
Skład
ORLIKA:
Ewa
Markowska,
Karolina
Cichowlas, Julka Dziewanowska, Kamila Przybyła,
Agnieszka Chalińska, Sylwia Zgórzyńska, Wiktoria
Podbielska, Małgorzata Kazimierska.
Drużyna z Orlika dziękuje Pani Magdalenie
Rogaczewskiej z Biura Rachunkowego ORION za
ufundowanie strojów.
DZIEŃ OTWARTEJ STRAŻNICY W OSP
FROMBORK

W tegorocznej rywalizacji wygrał Elbląg,
który zorganizuje turniej w 2018 roku. Braniewo
uplasowało się na drugim miejscu, Toruń na
trzecim, a Frombork na czwartym.
DZIEWCZĘTA Z ORLIKA FROMBORK
NAJLEPSZE!
13 czerwca roku na fromborskim ORLIKU 2012
odbył się pierwszy oficjalny Turniej w piłce nożnej
dziewcząt o Puchar Biura Rachunkowego ORION
Magdaleny Rogaczewskiej, która była fundatorem
nagród dla wszystkich drużyn i wyróżnień
indywidualnych, zorganizowany przez Animatorów
Orlika. Znakomicie spisały się dziewczęta z nowo
powstałej fromborskiej drużyny, które po zaciętej
grze wywalczyły I miejsce!!!

1 czerwca otworem dla wszystkich chętnych stanęła
strażnica jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we
Fromborku. W godzinach od 10 do 18
zainteresowani zwiedzali teren remizy, poznając tym
samym zadania, jakie realizuje obecnie straż
pożarna podczas swoich codziennych obowiązków.
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Najliczniejsze
grupy
z
fromborskiego
Gimnazjum, Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze"
oraz Powiatowego Domu Dziecka "Słoneczne
Wzgórze" poznały podstawy udzielania pierwszej
pomocy, zasady gaszenia pożarów oraz techniki
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.
Najmłodsi zafascynowani byli zabawami na
torze
do
zawodów
Młodzieżowych
Drużyn
Pożarniczych oraz posługiwania się hydronetkami.
Nie lada atrakcją był też kolejny "śnieg" tej wiosny,
gdy ochotnicy z Fromborka pokazali sposób
wytwarzania piany gaśniczej. Całość zwieńczyły
pokazy funkcjonowania sprzętu do prowadzenia
działań z zakresu ratownictwa technicznego i
wodnego. W sumie przez osiem godzin fromborską
remizę odwiedziło blisko 150 osób.
W tym roku OSP Frombork będzie obchodzić
jubileusz 70-lecia istnienia. Od ubiegłego roku
zbieramy na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Nasze działania to wciąż zbyt mało. Realizacja jego
zakupu będzie możliwa dzięki wsparciu dla naszej
jednostki. Nadal prosimy Mieszkańców Miasta i
Gminy Frombork i ludzi dobrej woli o wpłaty na
nasze
konto:
Braniewsko-Pasłęcki
Bank
Spółdzielczy, Filia we Fromborku - 87 8313 0009
0060 0721 2000 0010 z dopiskiem: „zakup
samochodu”.
Komendant Gminny Związku OSP
dh Damian Krasiński

DNI RODZINY
W sobotnie popołudnie 27 maja na fromborskim
Rynku odbyły się Dni Rodziny. Zabawę rozpoczęła
grupa cyrkowa, której w magicznych sztuczkach
pomagali najmłodsi uczestnicy. Na zakończenie
naszego wspólnego świętowania Dni Rodziny
wystąpili wokaliści z MGOK oraz Szkoły Muzycznej
Yamaha z Braniewa.

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW
WE FROMBORKU

SZTAFETA DOOKOŁA ŚWIATA

Noc Muzeów to europejska akcja, zorganizowana
w tym roku 20 maja, do której, jak co roku włączyło
się Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
i Muzeum Pomnika Historii „Frombork Zespół
Katedralny”. Fromborska Noc Muzeów trwała od
godz. 16, a frekwencja dopisywała aż do samej
północy.

W niedzielę 28 maja przez nasze miasto przejeżdżali
uczestnicy sztafety rowerowej Bike Jamboree.
Dwa lata temu dojechali w rowerowej
sztafecie z Polski do Japonii na międzynarodowy zlot
skautów. W tym roku wyruszają jeszcze dalej, by
przez kolejne dwa i pół roku dotrzeć na
międzynarodowy zlot skautów, tzw. Jamboree, do
Zachodniej Wirginii w USA (lipiec/sierpień 2019),
a potem wrócić do Polski.
Przywitaliśmy ich gorąco, wręczając upominki
z Fromborka. Życzymy im wytrwałości i powodzenia
w drodze do Ameryki Północnej!

W programie tego szczególnego dnia już od
godziny 16 w Bazylice katedralnej można było
wysłuchać
wyjątkowego koncertu
„Brzmienie
żyjącego światła” inspirowanego twórczością świętej
Hildegardy z Bingen w wykonaniu wokalistki Joanny
Orzeł i organisty Marka Rogalskiego.
Zwiedzający mogli w tym dniu zobaczyć
liczne wystawy w dawnym pałacu biskupim: „Cóż
jest świat… szachownica”. Angelusy i demony
5

w
sztuce
chrześcijańskiej,
kolekcjonerska
„Rzemiosło artystyczne dawnych Prus” oraz
zobaczyć specjalne seanse w Planetarium. W Parku
Astronomicznym oprócz zwiedzania i nocnych
pokazów nieba odbył się wykład astronoma dr
Ernesta Świerczyńskiego "Król jest jeden, ale nie
sam - Jowisz i jego księżyce".
W zespole poszpitalnym św. Ducha z kolei na
zwiedzających czekały też niemałe atrakcje. Między
innymi wykład kustosza Działu Historii Medycyny dr
Jowity Jagli "Kobieta z brodą". Oprócz zwiedzania
wystawy „Profesjonalne zabawy z ciałem”, odbył się
ciekawy pokaz destylacji olejków eterycznych
i produkcji wody różanej, spotkanie z zielarzem
i sprzedaż produktów zielarskich przez Spółdzielnię
Socjalną "Negocjator" z Liksajn. W godzinach
wieczornych odbyły się występy dziecięcego zespołu
muzyki dawnej Il Vento Musicale "Muzyka dawnego
renesansu" z Młodzieżowego Domu Kultury
w Elblągu. Tu na zakończenie odbyły się pokazy
rekonstrukcji
historycznych
Elbląskiej
Szkoły
Fechtunku "Fortis".
Zwiedzający, zgodnie z dewizą wydarzenia,
poza eksponatami w Muzeum Mikołaja Kopernika,
mogli również w tym dniu podziwiać panoramę
okolicy z tarasu widokowego Wieży Radziejowskiego
(dawnej dzwonnicy). Mogli także otworzyć się na
przyjemność i wiedzę, jaka płynie ze zwiedzania.

pamiątkowych flag dla mieszkańców wykonanych
specjalnie z tej okazji przez fromborski Ośrodek
Kultury.

KONCERTOWY POWIEW WIOSNY
30
kwietnia
rozpoczęliśmy
sezon
imprez
plenerowych we Fromborku. Na fromborskim Rynku
popołudnie umilał koncert zespołu ONI z Elbląga,
atrakcją były konkursy i zabawy rodzinne
z nagrodami. Już niedługo spotykamy się na Rynku
ponownie. Na letnie weekendy przygotowaliśmy
wiele atrakcji plenerowych, na które będziemy
Państwa zapraszać.

Fromborska Noc Muzeów po raz kolejny stała
się także, jeśli nie przede wszystkim, wspaniałą
okazją do wspólnych spotkań wielu pasjonatów
lokalnej historii oraz ożywionych dyskusji. Taka forma
spotkań z historią i wzajemnej wymiany doświadczeń
staje się już powoli naszą lokalną tradycją.

XXIII EDYCJA SAMORZĄDOWEGO KONKURSU
NASTOLATKÓW ,,OŚMIU WSPANIAŁYCH"
25 kwietnia 2017 r. Jury w składzie: Agnieszka
Nawrot-Kopycińska,
Maria
Łacko,
Krystyna
Sieniawska, Monika Rosa-Olejniczak, Janina
Jachimowicz wyłoniło zwycięzców Samorządowego
Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych" we
Fromborku.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
I DZIEŃ FLAGI
3 maja na Wzgórzu Katedralnym świętowaliśmy 226.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień
Flagi.
W samo południe wybrzmiały pieśni w
wykonaniu naszych lokalnych artystów: Warmianek,
solistów reprezentujących MGOK oraz Szkołę
Muzyczną Yamaha z Braniewa, występujących przy
akompaniamencie Karoliny Janickiej. Nie zabrakło

I miejsce - Olkowska Alicja
II miejsce - Urbanowicz Jakub
III miejsce - Sienkiewicz Oliwia
IV miejsce - Hołubowski Miłosz
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe,
które zostaną wręczone na zakończenie roku
szkolnego.
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Frombork
Braniewo.
Fromborską
trasę
przemierzyło około 50 biegaczy. Biegły dzieci,
młodzież, dorośli oraz osoby w starszym wieku.
W dłuższą trasę do Braniewa wyruszyło ponad 20
osób. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu biegu
otrzymali
pamiątkowe
medale.
Fromborskim
uczestnikom medale wręczyła Burmistrz Małgorzata
Wrońska. Współorganizatorami Biegu Pamięci była
fromborska Parafia oraz Urząd Miasta i Gminy we
Fromborku.

„8 Wspaniałych" to konkurs dla młodych ludzi
wyróżniających
się
konsekwentną
pomocą
potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz
społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie
dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu
codziennym. Swoją postawą i zaangażowaniem
starają się zmieniać świat na lepszy. Poprzez pomoc
innym stają się wzorem do naśladowania - nie tylko
dla rówieśników z najbliższego otoczenia.
Koordynator konkursu
Janina Jachimowicz

ZAPRASZAMY NA XV DNI FROMBORKA!

PAPIESKI BIEG PAMIĘCI
Święto Miasta - Dni Fromborka - obchodzone
w tym roku po raz piętnasty - weszły na stałe do
kalendarza imprez naszego województwa. Odbędą
się w dniach 4 - 5 sierpnia 2017 r. Staramy się
nadać im odpowiedni klimat i niepowtarzalną
atmosferę.
Dobrą tradycją święta miasta stała się
inauguracja
tych
obchodów
spektaklami
plenerowymi wystawianymi przez Teatr im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu, które są
prawdziwymi
wydarzeniami
kulturalnymi.
Wśród atrakcji w tym roku m.in.:

Kolejny rok z rzędu, tym razem 22 kwietna wyruszyli
z Fromborka uczestnicy Biegu Pamięci, aby uczcić
Papieża Polaka Jana Pawła II.

Piątek - 4 sierpnia
- Spektakl Teatralny "Edith i Marlene" Evy Pataki
Sobota - 5 sierpnia
- XI Międzynarodowe Regaty o Bursztyn Miasta
Kopernika
- Gry i Zabawy ze Strażą OSP Frombork
- występy wykonawców i zespołów:
FIRE, PLAYBOYS

Uczestnicy mogli wystartować na jednej z czterech
tras. Pierwszej, 2-kilometrowej we Fromborku,
drugiej 12-kilometrowej z Fromborka do Braniewa,
trzeciej 5-kilometrowej wiodącej ulicami Braniewa
oraz czwartej kilometrowej dla najmłodszych.
Bieg poprzedziła msza święta o godzinie
11.30 w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia
NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku
odprawiona w intencji o błogosławieństwo boże dla
ludu warmińskiego w 140 rocznicę objawień Matki
Bożej Gietrzwałdzkiej.
Uczestników biegu przed startem powitała
Burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska, życząc
wszystkim wytrwałości i pomyślnego ukończenia
trasy. O godz. 12.30 wyruszyli zawodnicy
przemierzając 2-kilometrowy odcinek we Fromborku
oraz biegu zespołowego na 12-kilometrowej trasie

Szczegóły już wkrótce na plakatach i na stronie
www.frombork.pl
PLAYBOYS
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WAKACYJNE ATRAKCJE - ZAPLANUJ SWÓJ WOLNY CZAS
Lipiec

Sierpień

02.07. - 13.08.
50 Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej
Katedra

4 - 5.08.
XV DNI FROMBORKA
05.08.
XI Regaty Żeglarskie o Bursztyn Miasta
Kopernika - Zalew Wiślany

08.07.
Warsztaty malarskie dla dzieci
Rynek Miejski

06.08.
Fromborski Bieg Copernicusa

22.07.
Promocja czytelnictwa
"Pan Samochodzik"
Rynek Miejski

15.08.
Festyn Odpustowy
19.08.
Zajęcia animacyjne dla dzieci
Rynek Miejski

29.07.
Zajęcia z harcerzami
Rynek Miejski

26.08.
III Fromborski Zlot Czarownic
plac nad Zalewem

Lipcowe piątki - 7, 14, 21, 28
Kino Letnie
Rynek Miejski

PROGRAM WAKACYJNY MGOK
LIPIEC 2017

GODZINY OTWARCIA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO
WE FROMBORKU

OD 1 LIPCA - DO 31 SIERPNIA
PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA: 1300 - 2100
ZAJĘCIA SPORTOWE
Poniedziałek
00

00

13 - 21

- Sporty indywidualne i zespołowe
wg zainteresowań

Wtorek
15.00 - 16.30 - Piłka nożna (dzieci do kl. VI SP)
19.00 - 21.00 - Piłka nożna (seniorzy) + Piłka siatkowa

Środa
18.00 - 21.00 - Tenis ziemny indywidualnie

Czwartek
15.00 - 16.30 - Piłka nożna (dzieci do kl. VI SP)
19.00 - 21.00 - Piłka nożna (seniorzy) + Piłka siatkowa

Piątek, Sobota
00

00

13 - 21

- Sporty indywidualne i zespołowe
wg zainteresowań

Niedziela
13.00 - 15.00 - Tenis ziemny indywidualnie
19.00 - 21.00 - Piłka siatkowa

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
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