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WYDANIE LIPCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
POPIERSIE MIKOŁAJA KOPERNIKA PO REKONSTRUKCJI

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

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

Uroczystego ponownego odsłonięcia popiersia Mikołaja
Kopernika dokonano 24 czerwca w obecności dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Popiersie po renowacji ponownie umieszczono na cokole przed
budynkiem Zespołu Szkół we Fromborku. Wykonane przez
harcerzy pod kierunkiem druhny drużynowej Genowefy Nowak, nauczycielki z Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu
w ramach Operacji 1001 Frombork, zostało uroczyście odsłonięte po raz pierwszy 22 lipca 1971 r. Początkowo pomnik ten
ustawiony był w parku na wysokości dworca. Ponad 14 lat
temu popiersie, które było wykonane z wypalanej gliny zostało zdewastowane przez nieznanych sprawców i przez długie lata przeleżało w magazynie szkoły. Renowacji dokonano
z inicjatywy Bogusława Zycha Komendanta Gminnego w ramach realizacji przez OSP Frombork
zadania publicznego 5.2 z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz
świadomości obywatelskiej. Oprócz środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta i  Gminy Frombork wsparcia finansowego udzielili również Honorowi Obywatele Grodu Kopernika.

PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
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06-08.08.
06-08.08.
09-21.08.
     15.08.
18-23.08.
     29.08.

CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001:2001

–
–
–
–
–
–

04-06.09. –
10-12.09. –
     19.09. –
25.09.  –
     27.09. –

SIERPIEŃ 2010
8. Dni Fromborka
4. Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika   
Plener Malarski – 5. Warmińskie Spotkania Twórcze  
Odpust z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – impreza plenerowa
40. Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego (CZAK)
Zakończenie 43. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
WRZESIEŃ 2010
53. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
6. Warmińsko-Kaszubski Zwiad Quadów
Dożynki gminne w Narusie
Uroczyste wyjazdowe posiedzenie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej z okazji 65-lecia
Wojewódzkie Dni Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki

UCHWAŁY XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
30 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/272/10

Uchwała Nr XLIV/275/10

w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

w sprawie nadania Panu Janowi Piotrowi Brzozeckiemu

tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.

Uchwała Nr XLIV/273/10

Uchwała Nr XLIV/276/10

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli zasadności skargi
radnej Haliny Chybińskiej, członka komisji mieszkaniowej.

w sprawie nadania Panu Andrzejowi Chorosińskiemu

tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.
Uchwała Nr XLIV/277/10

Na wniosek grupy radnych zleca się Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej we Fromborku zbadanie zasadności skargi radnej Haliny Chybińskiej, członka komisji mieszkaniowej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie przydzielenia lokalu
socjalnego bez zachowania uchwalonych przez Radę Miejską  
we Fromborku procedur.

w sprawie nadania Pani Helenie Kozłowskiej
tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.

Uchwała Nr XLIV/278/10
w sprawie nadania Panu Andrzejowi Kowalewskiemu
tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.

Uchwała Nr XLIV/279/10

Uchwała Nr XLIV/274/10

w sprawie nadania Pani Bożenie Szczepanik
tytułu Honorowego Obywatela Fromborka.

w sprawie nadania Pani Urszuli Brewczyńskiej tytułu Honorowego
Obywatela Fromborka.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 28 MAJA do 30 czerwca 2010 r.
Panie Przewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

żonej w obrębie nr 2 miasta Fromborka. Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław Mudryk, zam.
Frombork;
• lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku nr 8 w mieście Fromborku przy ulicy Osiedle Słoneczne. Nabywcami
zostali Państwo Halina i Jan Szwajkowscy, zam. Frombork.
28 czerwca 2010 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 123/11 o powierzchni 0,8555 ha, obręb
Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
Nabywcą nieruchomości ustalona została STL Spółka z o.o.
w Przytocznej za cenę sprzedaży w kwocie 122 077,00 złotych
brutto. Przeznaczenie: na budowę hali produkcyjnej do produkcji
granulatu energetycznego.
Ponadto zorganizowano cztery przetargi ustne nieograniczone,
które nie dały rezultatów:
• na sprzedaż 5 nieruchomości oznaczonych numerami
197/6,197/11, 197/12 i 197/13 obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej oraz 17 nieruchomości oznaczonych
numerem 6/4 i numerami 6/6 do 6/21 obręb nr 7 miasta
Fromborka z przeznaczeniem na zabudowę garażową;
• na sprzedaż 2 nieruchomości oznaczonych numerami 24/1
i 197/1 (połączone) obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy
Basztowej na zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
• na dzierżawę trzech miejsc na działalność handlowo-gastronomiczną na działce nr 28/2 obręb nr 6 miasta Fromborka
przy ulicy Rybackiej (na Placu Górników);
• na najem budynku użytkowego położonego na działce nr 4/2
obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Portowej (dawny
punkt informacji turystycznej).
Przeprowadzono postępowania na wyłonienie wykonawców
w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie
zadań:

Sprawozdanie obejmuje okres od 28 maja do 30 czerwca 2010
roku. W tym czasie wprowadziłam 5 zarządzeń w następujących
sprawach:
– Nr 22/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzania Powszechnego
Spisu Rolnego w 2010 r.,
– Nr 23/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzania wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
– Nr 24/10 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów strażackich,
– Nr 25/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie powołania inkasenta do poboru w 2010 roku opłat przystaniowych dobowych
za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża
portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
oraz ustalenia terminów rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych,
– Nr 26/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Podpisałam 3 umowy notarialne na zbycie nieruchomości Miasta i Gminy Frombork, w tym na sprzedaż:
• lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku użytkowym
na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem
141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej
(Przybudówka). Nabywcami zostali Państwo Anna i Wojciech Myszka, zam. Bogdany oraz Państwo Jadwiga i Józef
Szpakowscy, zam. Frombork;
• nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 17/1 o powierzchni 0,0708 ha poło-
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1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody i budowę kanalizacji sanitarnej z pompowniami Narusa-Frombork – oferta wybrana to
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28 A
82-100 Nowy Dwór Gdański, cena oferty netto 3 066 921,81 zł.
brutto 3 741 644,61 zł.
2. Wyłonienie banku na udzielenie długoterminowego kredytu
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 982 059,00 zł. Wybrano Bank Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Olsztynie ul. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn cena
oferty 363 420,60 zł.
W dniach 28–30 maja odbyły się obchody 700-lecia Fromborka.
Państwo Radni otrzymaliście zaproszenia na nasze uroczystości,
więc nie będę ich szczegółowo omawiać. W obchodach uczestniczyła delegacja z partnerskiego miasta Kazlu Ruda z Litwy.
Delegacja prosiła o przekazanie pozdrowień w związku z jubileuszem Państwu Radnym.
31 maja na zaproszenie Proboszcza Parafii w Błudowie ks. Huberta Chodyny wzięłam udział w obchodach 700-lecia Wsi i Parafii Błudowo.
2 czerwca uczestniczyłam w Konferencji Regionalnej w Elblągu
„Czas na kobiety w praktyce” w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.
5 czerwca w pokazie historycznym „Wojny Głodowej” we Fromborku oraz w Pikniku „Pod Kapeluszem”, który został zorganizowany w ramach projektu wsi tematycznych w Narusie w Stadninie Koni.
8 czerwca na zaproszenie władz samorządowych województwa
warmińsko - mazurskiego byłam w Elblągu na uroczystości XXlecia Samorządów w Polsce.
13 czerwca w Elblągu na premierze spektaklu „Mikołaj Kopernik
– dwa światy” w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Dla przypo-

mnienia – prapremiera odbyła się 28 maja na Rynku we Fromborku.
19 czerwca wzięłam udział w wyjeździe mieszkańców Jędrychowa na Westerplatte. Wyjazd odbył
się z inicjatywy pana Gerarda Dengera, byłego
mieszkańca Jędrychowa.
20 czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Frekwencja we Fromborku wyniosła 49,12 %, w tym:
• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 – 56,67%
• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 – 32,16%
• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 – 59,26%
Frekwencja na poziomie średniej województwa – 49,11%. Zdecydowanie wygrał Bronisław Komorowski – 782 głosy tj. 50,52%,
drugie miejsce – Jarosław Kaczyński – 310 głosów tj. 20,03% oraz
trzecie miejsce – Grzegorz Napieralski - 290 głosów tj. 18,73 %.
W dniach 24–28 czerwca przewodniczyłam delegacji fromborskiej na obchodach Dni Ziemi Suskiej na zaproszenie władz samorządowych miasta partnerskiego Sucha Beskidzka. Serdeczne
pozdrowienia przekazuje Radnym miasta i gminy Frombork Burmistrz Suchej Beskidzkiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
z okazji naszego jubileuszu.
Otrzymaliście Państwo Radni zaproszenia na uroczystości 700lecia lokacji miasta oraz 20-lecia samorządu fromborskiego. Pozostaję z nadzieją, że obecność Państwa Radnych w dniu 8 lipca
będzie zdecydowanie większa niż w uroczystościach majowych
inaugurujących ten Jubileusz.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 czerwca 2010

INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA SESJI
w dniU 30 czerwca 2010 r.
podczas uroczystości 700-lecia lokalizacji miasta i 20-lecia
Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca 2010 roku.
6. Uchwała w sprawie nadania Pani Helenie Kozłowskiej tytułu
Honorowego Obywatela Fromborka – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka
został nadany Pani Helenie Kozłowskiej podczas uroczystości
700-lecia lokalizacji miasta i 20-lecia Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca 2010 roku.
7. Uchwała w sprawie nadania Panu Andrzejowi Kowalewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Fromborka –

Na XLIV sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 30.06.2010 r. podjęto 8 uchwał
Do dnia dzisiejszego zrealizowano 8 uchwał. Są to:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. – wprowadzono zmiany do budżetu na 2010 rok zgodnie z uchwałą.
2. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli zasadności skargi radnej Haliny Chybińskiej, członka komisji
mieszkaniowej – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została przekazana do realizacji Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała w sprawie nadania Pani Urszuli Brewczyńskiej tytułu
Honorowego Obywatela Fromborka - uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka
został nadany Pani Urszuli Brewczyńskiej podczas uroczystości 700-lecia lokalizacji miasta i 20-lecia Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca 2010 roku.
4. Uchwała w sprawie nadania Panu Janowi Piotrowi Brzozeckiemu tytułu Honorowego Obywatela Fromborka – uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia. Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka został nadany Panu Janowi Piotrowi Brzozeckiemu podczas uroczystości 700-lecia lokalizacji miasta i 20lecia Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca 2010 roku.
5. Uchwała w sprawie nadania Panu Andrzejowi Chorosińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Fromborka – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Tytuł Honorowego Obywatela
Fromborka został nadany Panu Andrzejowi Chorosińskiemu

Harmonogram dyżurów radnych
Rady Miejskiej we Fromborku
w sierpniu 2010
Lp.

imię i nazwisko

dzień dyżuru

w godzinach

1.

Lila Subkowska

04.08.2010

15.00–16.00

2.

Halina Chybińska

11.08.2010

15.00–16.00

3.

Julianna Niedzwiecka

18.08.2010

15.00–16.00

4.

Halina Rycio

25.08.2010

15.00–16.00

Dyżury pełnione będą w biurze Rady UMiG, I piętro, pok. nr 16.
Radni z  terenu gminy utrzymują kontakt z wyborcami w swoich
okręgach wyborczych.
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uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Tytuł
Honorowego Obywatela Fromborka został nadany Panu Andrzejowi Kowalewskiemu podczas
uroczystości 700-lecia lokalizacji miasta i 20lecia Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca
2010 roku.

8. Uchwała w sprawie nadania Pani Bożenie Szczepanik tytułu
Honorowego Obywatela Fromborka – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka
został nadany Pani Bożenie Szczepanik podczas uroczystości
700-lecia lokalizacji miasta i 20-lecia Samorządu Fromborskiego w dniu 8 lipca 2010 roku.

IV MISTRZOSTWA SIŁACZY POLSKI PÓŁNOCNEJ

Odbyły się one 26 czerwca na Placu Górników pod Wieżą
Wodną. Oprócz zawodników z Fromborka (Arkadiusz Gawdzik, Paweł Gawdzik, Krzysztof Kochański, Paweł Kochański,
Paweł Krasiński) w zawodach wystartowało trzech zawodników spoza grodu Kopernika (Marcin Garbas – Bytom, Radosław Kruk – Elbląg, Karol Siwek – Zabrze).
Zawodnicy wzięli udział w 8 konkurencjach: wyciskanie
sztangi leżąc, podciąganie się na drążku, podnoszenie się na
poręczach, martwy ciąg, wyciskanie sztangi stojąc, spacer
farmera i przerzucanie bloczków betonowych.

wtórzyć wyciskanie 90-kilogramowej sztangi. Zawodnikowi
z Elbląga udało się ją wycisnąć jeden raz więcej.

Głównym sponsorem zawodów była firma Hydro-Mal Jerzego Charzyńskiego z Braniewa, a pulę nagród uzupełnili także:
Iwona i Mirosław Borowscy, Andrzej Roemer, Barbara i Mariusz Kielesińscy oraz Olga i Andrzej Grodeccy.
Organizatorem (także sponsorem) zawodów był MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku.
Po zmaganiach trwających niemal 3 godziny ostateczna kolejność w zawodach ukształtowała się następująco: 1. Marcin
Garbas, 2. Radosław Kruk, 3. Arkadiusz Gawdzik, 4. Krzysztof
Kochański, 5. Paweł Gawdzik, 6. Karol Siwek, 7. Paweł Kochański,  8. Paweł Krasiński.

O drugiej lokacie musiała zdecydować dogrywka pomiędzy Radosławem Krukiem i Arkadiuszem Gawdzikiem – wyczerpani
zawodnicy musieli zdobyć się na jeszcze jeden wysiłek i po-
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URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
LAUREATEM DWÓCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU
,,AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”.
W lipcu 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskają dofinansowanie w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy
w realizacji kontraktów socjalnych” – edycja 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku jest jednym z 18 podmiotów
w skali całego kraju, które otrzymały dofinansowanie w wysokości
100 000 zł. Celem ww. konkursu jest współpraca pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego – Klubem Integracji Społecznej
a ośrodkiem pomocy społecznej i powiatowym urzędem pracy, przy
realizacji kontraktów socjalnych promujących formy zatrudnienia
wspieranego (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne).
Również w lipcu 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
wyłoniło 19 podmiotów w skali całego kraju, które otrzymają dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Gmina Frombork

również otrzyma dofinansowanie w wysokości 90 000 zł. Celem tego
konkursu jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które stosują
instrumenty aktywnych form pomocy (Klub Integracji Społecznej,
kontrakty socjalne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne).
Oba konkursy będą realizowane w latach 2010–2011, natomiast
dotacje zostaną przeznaczone na:
– zakup niezbędnych materiałów i sprzętu technicznego dla osób,
które będą pracowały na rzecz społeczności lokalnej w ramach
prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych,
– na remonty mieszkań komunalnych oraz socjalnych.
Autorem ww. projektów jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Fromborku.
Janina Jachimowicz
Kierownik MGOPS we Fromborku

FROMBORK TĘTNIŁ MUZYKĄ COUNTRY

W sobotę 3 lipca Frombork tętnił muzyką Country. Przy molo
w pogodnej atmosferze i malowniczej scenerii Zalewu Wiślanego odbyło się już po raz drugi we Fromborku 2 Spotkanie Country.
Rok temu gwiazdy country wystąpiły w ramach Dni Fromborka.
W tym roku w ramach nowego fromborskiego festiwalu country. Mamy nadzieję, że już na trwałe wpisanego do repertuaru
imprez.
Gwiazdą wieczoru był Lonstar z zespołem, jeden z najpopularniejszych w Polsce piosenkarzy muzyki country. Kultowy bohater całego pokolenia polskich wykonawców i fanów country,
cieszący się uznaniem i szacunkiem środowiska artystycznego
w Polsce i USA. Bezpośrednio po koncercie Lonstar uroczyście
przekazał gitarę Gościowi Specjalnemu – Allanowi Mikuškowi ze
Słowacji – nagrodę im. Petera Duli.
Rodzicami chrzestnymi płyty zostali: Krystyna Lewańska – Burmistrz Fromborka oraz Allan Mikušek – gość specjalny Spotkania,

Na scenie wystąpił również zespół Whiskey River. W tym roku
przypada jubileusz XX-lecia grupy. Z tej okazji wydał nową płytę
pt. „Indian Summer”. Swoim koncertem promował właśnie tę
płytę, której chrzest odbył się właśnie na scenie fromborskiej.
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gwiazda country ze Słowacji. Choć wiele kompozycji zespołu „Whisky River” mieści się w konwencji
bluesowej czy rock-n-rollowej, a autorski materiał
zapełnił dobrych kilka krążków, w oczach wiernych
fanów pozostają jednym z czołowych i najstarszych zespołów tzw. polskiego nurtu country.
Wystąpiła także Grupa Furmana z Bielska-Białej, jedyny polski

zespół, który łącząc muzykę country i bluegrass z reggae i punk
rockiem stworzył oryginalny styl i charakterystyczne brzmienie.
Oprócz zespołów wystąpiła też Krystyna Mazur. W rytm muzyki
country tańczył zespół Country Dance Club Elbląg oraz zespół Rodeo, które najbardziej chyba zapadły w pamięci tej publiczności,
która z country miała pierwszy raz do czynienia. Można z całą pewnością powiedzieć, że we fromborskiej scenerii muzyka country
się sprawdziła od zeszłego roku, a jej oprawa muzyczna
i wizualna wzbudziła duże zainteresowanie wśród publiczności.
Po koncercie odbył się malowniczy pokaz fajerwerków,
a na zakończenie wystąpił zespół Molly Malone’s Band,
zagrzewając wszystkich do tańca i zabawy.
Jolanta Kosicka
Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sponsorzy imprezy:
Park Fosa i Telebim w Braniewie
Patronat medialny:
Radio Gdańsk, TV Braniewo 24, Saloon.pl,
Dyliżans, Country Wortale.net

RUSZYŁA KOLEJ NADZALEWOWA
Braniewa. W Tolkmicku turyści będą mogli wsiąść na statek do
Krynicy Morskiej.
W założeniu uruchomienie połączenia turystycznego na linii kolejowej nr 254 ma przyciągnąć na te tereny odwiedzających,
wypoczywających i urlopowiczów, którzy będą mogli podziwiać
zarówno piękno Zalewu Wiślanego, jak i Wysoczyzny Elbląskiej.
Tegoroczne wakacje będą sprawdzianem dla tego pomysłu.

Po czterech latach przerwy wróciła kolej nadzalewowa na
trasie Elbląg–Braniewo/Krynica Morska. Od niedzieli 4 lipca
połączenie na tej trasie w sezonie letnim uruchomiła Arriva
PCC Sp. z o.o. – polski prywatny przewoźnik kolejowy świadczący usługi na terenie województw: kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Pociągi na trasie Grudziądz - Braniewo będą skomunikowane ze
statkami kursującymi z Tolkmicka do Krynicy Morskiej i z powrotem. Kursy będą odbywały się w niedziele i święta do 29
sierpnia 2010 r.
Ruch na trasie Elbląg–Braniewo został zamknięty w 2006 roku.
Dzięki kilkuletnim staraniom samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, zainteresowanych gmin, a także miłośników
kolei nadzalewowej, reaktywowana została trasa nadzalewowa.
Pociąg niewątpliwie będzie turystyczną atrakcją. Będzie jeździł  
co niedzielę przez całe wakacje, od Grudziądza przez Elbląg do

Prace przy budowie Kolei Nadzalewowej (niem. Haffuferbahn
– HUB) rozpoczęto w 1897 r. Linia ta miała połączyć Elbląg
z Królewcem. W maju 1899 r. oddano do użytku pierwszy odcinek trasy Elbląg–Frombork, a we wrześniu odcinek Frombork–Braniewo.
Od momentu powstania Kolej Nadzalewowa stanowiła ważny
fragment lokalnej sieci kolejowej w Prusach Wschodnich, łącząc
dwa większe miasta (Elbląg i Braniewo). Do 1918 r. na odcinku Elbląg–Kadyny spotkać można było pociąg cesarza Niemiec,
Wilhelma II, który w Kadynach miał swoją letnią rezydencję.
Źródło: Wikipedia

Połączenie turystyczne Elbląg–Braniewo/Krynica Morska zostało
uruchomione we współpracy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa Powiatowego
Elbląg, Starostwa Powiatowego Braniewo, Urzędu Miasta Elbląga, Urzędu Miasta Braniewa, Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko,
Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Urzędu Gminy Elbląg, Urzędu
Gminy Braniewo, Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei
Żelaznych z Gdyni, Armatora statku M/S MONIKA oraz spółki
ARRIVA i PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych
w Olsztynie.
Jolanta Kosicka
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UROCZYSTOŚCI 700-LECIA LOKACJI MIASTA I 20-LECIA
SAMORZĄDU FROMBORSKIEGO
Uroczystości 8 lipca rozpoczęła msza św. w Archikatedrze
w intencji miasta i jego mieszkańców w związku z 700-leciem
lokacji miasta oraz 20-leciem samorządu fromborskiego. Po jej
zakończeniu został poświęcony sztandar miasta ufundowany
przez mieszkańców miasta i gminy Frombork i jego przyjaciół.
Nastąpiło jego przekazanie przez Przewodniczącą Komitetu Fundacji Sztandaru Panią Jolantę Ciach na ręce Burmistrz Krystyny
Lewańskiej. Burmistrz dokonała jego prezentacji i przekazała dla
pocztu sztandarowego.

skrzypce, Błażej Maliszewski – altówka, Tadeusz
Samsek – wiolonczela.
W trakcie uroczystości odbyła się także ceremonia wręczenia tytułów Honorowych Obywateli Fromborka, nadanych przez Radę
Miejską na sesji w dniu 30 czerwca br. na wniosek Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Fromborka w dowód szczególnego
uznania za zasługi w dziedzinie odbudowy, rozwoju, albo też promocji Fromborka. I tak tytuł Honorowego Obywatela Fromborka
otrzymali:
1. Pani Urszula Brewczyńska – długoletnia mieszkanka Fromborka, pracownik Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku, tytuł otrzymała głównie za działalność w czasie Operacji
1001 Frombork,
2. Pan Jan Piotr Brzozecki – jeden z organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku, początkowo jako kierownik organizacyjny, a od 2005 r. dyrektor,
3. Pan Andrzej Chorosiński – organista, kompozytor i pedagog, z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej we
Fromborku związany od 33 lat,
4. Pani Helena Kozłowska – harcmistrz i instruktorka ZHP czynnie związana z Fromborkiem w czasie Operacji 1001 Frombork
i Operacji 2001 Frombork,
5. Pan Andrzej Kowalewski – organmistrz, podczas corocznych
festiwali zabezpiecza obsługę organów od 1967 r., obecny jest
podczas nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.
6. Pani Bożena Szczepanik – wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół
we Fromborku, aktywna na rzecz środowiska lokalnego, dobry gospodarz kierowanej placówki; dzięki jej zabiegom od
kilku lat trwa współpraca dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół ze
szkołami z miast partnerskich – Swietłyj w Rosji, Kazlu Ruda
na Litwie oraz Sucha Beskidzka – realizowane są wspólne
projekty; szkoła uczestniczy czynnie w życiu miasta.

Druga część uroczystości odbyła się w zespole poszpitalnym
św. Ducha, którą prowadziła elbląska dziennikarka Pani Marta
Hajkowicz. Otwarcia uroczystości dokonali Burmistrz Krystyna
Lewańska i Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jussis, witając przybyłych na oba jubileusze zaproszonych gości.
Pan Andrzej Rzempołuch – historyk z Olsztyna wystąpił kolejno z ciekawym wykładem, przedstawił bowiem rys historyczny dziejów Fromborka na przestrzeni wieków pt. „Miasto pod
Wzgórzem. Frombork 1310–2010”. W swojej prezentacji omówił założenie miasta – przywilej lokacyjny, obrazowe źródła do
dziejów miasta, mówił o Fromborku nowożytnym, zabytkach
Fromborka i teraźniejszości.

Uroczystego wręczenia odznak i uchwał dokonali Burmistrz
i przewodniczący Rady.
Jubileusz miasta i 20-lecie samorządu fromborskiego to doskonały moment do wyróżnienia działaczy samorządowych, którzy
poświęcili wiele lat, by liderować swoim środowiskom. Doceniając ich zasługi za wieloletnie sprawowanie funkcji sołtysa, za
to co zrobili dla swoich miejscowości – podziękowania i okolicznościowe medale z okazji 700-lecia z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady otrzymali: Pan Zenon Dudak – Sołectwo
Biedkowo, Pan Józef Korneluk – Sołectwo Krzywiec, Pan Zbigniew Łukaszuk – Sołectwo Ronin, Pan Jan Mazurek – Sołectwo

Następnym punktem programu było wystąpienie Burmistrz Krystyny Lewańskiej, która w swojej prezentacji omówiła osiągnięcia miasta i gminy i perspektywy rozwoju na kolejne lata.
Cały przebieg uroczystości uświetniał swoim występem Kwartet Smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w składzie:
Anna Manicka – pierwsze skrzypce, Anita Jarzębska – drugie
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Jędrychowo, Pan Józef Sadzewicz – Sołectwo Wielkie Wierzno
i Pan Jan Uhryn – Sołectwo Krzyżewo.
Medale pamiątkowe wykonane specjalnie na 700-lecie miasta otrzymali również obecni goście oraz burmistrzowie, wicei przewodniczący Rady poprzednich kadencji.

Wyróżnienia i podziękowania z okazji 20-lecia samorządu otrzymali także długoletni pracownicy samorządowi – pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Frombork: Panie – Elżbieta Gajewska,
Urszula Gajowniczek, Jolanta Kosicka, Teresa Podlasz, Wanda
Przybyła, Maria Rogińska oraz Panowie – Zenon Niedzwiecki
i Bogdan Szczyrba.
Podziękowania za prawie 4-letnią współpracę otrzymał od Pani
Burmistrz – Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jussis, od
Przewodniczącego – Burmistrz Krystyna Lewańska. Pan Andrzej
Włodarczyk – Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wręczył także Pani Burmistrz medal za zasługi dla WOPR.
Koncert Kwartetu zakończył oficjalną część uroczystości w szpitalu św. Ducha. Po czym wszyscy uczestnicy udali się do ogrodów przyszpitalnych na urodzinowy toast oraz po toaście na
oglądanie i konsumpcję siedmiu tortów urodzinowych zrobionych
specjalnie z okazji 700-lecia miasta przez sponsorów: Piekarnię
Warmińską w Braniewie – tort na lata 1310–1410, pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Frombork – lata 1410–1510, Piekarnię
we Fromborku – lata 1510–1610, Firmę Celebra w Elblągu – lata
1610–1710, Cukiernię Jawo w Braniewie – lata 1710–1810, Restaurację „Pod Wzgórzem” we Fromborku – lata 1810–1910 oraz
Restaurację „Don Roberto” we Fromborku – lata 1910–2010.
Przed krojeniem tortów komisja – kapituła szybkich wyróżnień
– dokonała ich oceny i wyłoniła zwycięzcę najładniejszego tortu – Firmę Celebra z Elbląga. W nagrodę przedstawiciele Firmy
otrzymali zaproszenie na niedzielne koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej oraz dwa pamiątkowe bony
miejskie.
Po poczęstunku uczestnicy udali się na Wzgórze Katedralne do
byłego Pałacu Biskupiego, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy
poświęconej historii miasta Fromborka pt. „700 lat miasta Fromborka”. Wystawę przygotował zespół pracowników Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest kustosz Pani Jagoda Semków. Autorem projektu plastycznego – Piotr Milewski, oprawy graficznej – kustosz
Janusz Goliński, projektu zaproszeń na wystawę – Zbigniew
Janeczek.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork

Ekspozycja wystawy obejmuje kilka działów, które miały znaczenie w historii rozwoju miasta. Dotyczy to zarówno powstających
tu obiektów, rozwijających się rzemiosł i życia gospodarczego,
ale także odbudowy zniszczeń, powstałych na skutek wojen na
przestrzeni wieków. Tematem prezentowanym na wystawie był
kościół parafialny św. Mikołaja, jego etapy rozwoju, zniszczenia
i odbudowy oraz wieża wodna.

Następny temat to rozwój rybołówstwa, rzemiosła, a także kolejnictwa, aptekarstwa i poczty. Eksponaty, które są na wystawie
reprezentują różne dziedziny życia i powstawały przez cały okres
rozwoju miasteczka. Wystawa pokazuje wyłącznie te zabytki,
które pochodzą z Fromborka: wydobyte podczas prac archeologicznych, pozostawione w budynkach dawnych mieszkańców
lub przekazywane do miejscowego muzeum. Inną grupę zabytków stanowią dokumenty obrazujące najnowszą historię miasta,
czas odbudowy po II wojnie światowej i udział harcerzy w akcji
pod nazwą OPERACJA 1001 Frombork. Pokazane są także dzieła
sztuki – rysunki, grafika i malarstwo – z widokami Fromborka na
przestrzeni wieków. Zostało także przygotowane Kalendarium,
które w największym skrócie przytacza najważniejsze wydarzenia w miasteczku.
Jolanta Kosicka

BEZPOŚREDNI AUTOBUS
Z FROMBORKA DO WARSZAWY
PKS Warszawa POLONUS w sezonie letnim od 26 czerwca do
31 sierpnia 2010 uruchomił bezpośredni kurs autobusu z FROMBORKA do WARSZAWY i z powrotem.
Poniżej rozkłady jazdy obu kursów.
FROMBORK–WARSZAWA
Przez Braniewo, Pieniężno, Ornetę, Dobre Miasto,
Olsztyn, Olsztynek, Nidzicę, Płońsk
16:15 – Frombork
22:30 – Warszawa Centr. PKP 06
WARSZAWA–FROMBORK
09:00 – Warszawa Dworzec Zachodni
15:10 – Frombork
tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

