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WYDANIE LIPCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ZAKOŃCZONO REMONT ULICY KRZYWEJ
7 lipca 2011 r. została zakończona inwestycja remontu ulicy
krzywej we Fromborku, bardzo
długo oczekiwana przez mieszkańców tej ulicy.
Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Braniewie. Remont został zakończony w terminie. Wykonano 2300
m2 nawierzchni bitumicznej, 1600
m2 chodnika z kostki betonowej
oraz infrastrukturę odwadniającą
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.

nawierzchnię. Odbioru inwestycji
dokonali: burmistrz Krystyna Lewańska z zastępcą Zbigniewem Kędziorą, inspektor Zenon Niedzwiecki
ze strony Urzędu Miasta i Gminy
oraz zastępca dyrektora ww. przedsiębiorstwa Andrzej Skoczylas przy
udziale Inspektora Nadzoru Marka
Pieczyńskiego. Inwestorem jest
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. Koszt inwestycji wyniósł
433 848,13 zł z budżetu miasta.
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1–2 – Międzynarodowy Turniej w Warcabach Klasycznych

APEL
„BĄDŹ DARCZYŃCĄ”

do wszystkich mieszkańców Fromborka
oraz Szanownych Gości biorących udział w obchodach „Dni Fromborka”
Szanowni Państwo!
Kazimierz Dolny
to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych relikwii naszej kultury.
Kazimierz Dolny to małe miasteczko wspaniałych, sympatycznych i gospodarnych ludzi.
Kazimierz Dolny to przyszłe miasto partnerskie Fromborka.
Kazimierz Dolny to miasto, które dotknęła tragedia: 31 maja 2011 r. w godzinach nocnych na skutek
wybuchu gazu zniszczeniu uległ budynek, który był siedzibą Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.
W wyniku eksplozji jedna czwarta budynku została całkowicie zniszczona, zaś pozostała część uległa znacznemu uszkodzeniu.
Po ocenie zniszczeń Sztab Kryzysowy zdecydował, iż obiekt nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
Nadzór Budowlany wyłączył budynek szkoły z użytkowania. Nowa szkoła może powstać nie wcześniej niż za 2 lata.
Przez ten czas nauka będzie zorganizowana w szkole kontenerowej.
Kazimierz Dolny, a konkretnie jego mieszkańcy zawiązali społeczny Komitet Odbudowy Szkoły,
który zwraca się do Szanownych Państwa o pomoc finansową.
Mieszkańcy Fromborka i okolic, Szanowni goście!
W obliczu tragedii, która dotknęła głównie dzieci, nie możemy pozostać obojętni. Wspomóżmy Kazimierz Dolny. Liczy się
każda złotówka. Jako przyszłe miasto partnerskie jesteśmy do tego zobowiązani. Przypominamy, iż nasze kontakty rozwijały i rozwijają się pomyślnie. Czerpiemy wiedzę z ich doświadczeń głównie w sferze rozwoju turystyki.
W odezwie na ich tragedię zawiązany został 14 lipca 2011 r. Fromborski Komitet na rzecz odbudowy
Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.
ZBIÓRKA PIENIĘDZY PROWADZONA BĘDZIE W TRAKCIE „DNI FROMBORKA”
w dniach 5–7 sierpnia 2011 roku.
Wszystkim darczyńcom już dziś dziękujemy!
Bądź darczyńcą!
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
oraz
Fromborski Komitet na rzecz odbudowy
Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
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GWIAZDY COUNTRY W GRODZIE KOPERNIKA

Przez dwa dni weekendu 2 i 3 lipca Frombork tętnił muzyką Country. III Spotkania Country przyciągnęły do Grodu Kopernika największe gwiazdy tego nurtu muzycznego. Impreza została zapoczątkowana 2 lata temu jako seria koncertów w ramach Dni Fromborka.
Bardzo spodobała się mieszkańcom i gościom naszego miasta i już
w następnym roku była to impreza samodzielna w ramach obchodów 700-lecia Fromborka. A w tym roku już impreza dwudniowa,
gdzie na scenie zaprezentowało się 12 artystów country. Koncerty
poprowadzili: Wojciech Dudkowski i Mikołaj Kruczyński.
Pierwszego dnia, mimo niesprzyjającej aury w strugach
deszczu, podziwialiśmy występ zespołu The Medley z Poznania,
składającego się z doświadczonych muzyków od wielu lat zwią-

Na scenie wystąpili również młodzi adepci grający
muzykę country: Next Generation i Natan The Best. W przerwach między koncertami w rytm muzyki country tańczył zespół
Country Dance Club Elbląg.
Gwiazdą wieczoru tego dnia był artysta zza południowej granicy ze Słowacji Allan Mikušek z zespołem, jeden z najpopular-

niejszych w Słowacji piosenkarzy muzyki country. W ubiegłym
roku wystąpił jako gość specjalny II Spotkań Country.
Po koncercie odbył się malowniczy pokaz fajerwerków, a na
zakończenie wystąpił zespół Strefa 50, zagrzewając wszystkich
do tańca i zabawy.
Kolejną atrakcją podczas Spotkań była niedzielna msza św.
o godz. 11 w katedrze, do której oprawę muzyczną dali muzycy
country. Wystąpiła Agata Bzinkowska z zespołu Next Generation
oraz Robert Rybczyński z zespołu Honky Tonk Brothers.
Drugi dzień fromborskiego festiwalu country odbył się już przy
słonecznej pogodzie i przyciągnął nad Zalew dużo więcej publicz-

zanych z nurtem muzyki country, blues, jazz, rock, swobodnie
poruszających się w tych gatunkach i nie tworzących barier
miedzy nimi. Wystąpił także zespół Honky Tonk Brothers. Nazwa trafnie opisuje ich styl „Brothers” – ponieważ trzon zespołu
tworzą bracia Rybczyńscy: Robert (lider zespołu, gitara basowa,
śpiew) i Marcin (śpiew, gitara akustyczna).
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ności. W tym dniu zaprezentowała się znakomita
wokalistka, zdobywczyni wielu nagród, obdarzona
znakomitym głosem Alicja Boncol z towarzyszeniem
zespołu KoAlicja. Wystąpił też zespół Colorado Band
z Łodzi z wokalistą Januszem Nastarowiczem – któ-

Dodatkowymi atrakcjami imprezy był także zlot motocyklistów, jarmark rzemiosła oraz stoiska promocyjne, handlowe
i kulinarne.
Jolanta Kosicka
Organizatorzy:
UrządMiasta i Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

rego muzyka nawiązuje do korzeni country oraz klasycznego rocka.
I zespół Fayerwerk z Gabrysią Mycielską. Na scenie zaprezentował
się także fromborczanin Krzysztof Piotrowski. W przerwach między koncertami tańczył tym razem zespół Scena Country.

Patronat medialny:
TVP Olsztyn, TV Braniewo 24, Dziennik Elbląski, Saloon.pl, Dyliżans
fot. Jolanta Kosicka

I MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE BURSZTYNU
WE FROMBORKU
z bursztynu. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie, przy wykorzystaniu dowolnych technik i dostarczone
od 25 lipca do 12 sierpnia 2011 roku, na adres:
Agencja Marketingowo-Reklamowa
Lider Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 31/3
82-300 Elbląg
Zwieńczeniem niniejszego konkursu będzie wystawa, która odbędzie się w dniach 20–27 sierpnia 2011,
na której zostaną wyeksponowane nadesłane prace.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski wręczy nagrody rzeczowe
zwycięzcom konkursu.
Regulamin imprezy jest dostępny w siedzibie Agencji
Marketingowo-Reklamowej Lider Sp. z o.o., znajdującej
się w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego 31/3. Szczegółowe
informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 55 236 40 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lider@elblag.com.pl oraz na stronie internetowej www.powiat-braniewo.pl. Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie oraz do obejrzenia eksponowanej później wystawy.
Konkurs i wystawa są realizowane w ramach przedsięwzięcia I Międzynarodowe Triennale Bursztynu dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007–2013.

Na przełomie lipca i sierpnia w Szpitalu Św. Ducha we Fromborku, Powiat Braniewski i Stowarzyszenie „Dom Warmiński”
we współpracy z Agencją Marketingowo-Reklamową LIDER
organizuje konkurs I Międzynarodowe Triennale Bursztynu. Jest
to wydarzenie kulturalne promujące naturalny polski surowiec,
jakim jest bursztyn.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które
zgłoszą do konkursu swoje dwa autorskie wyroby wykonane

MOJE BOISKO – ORLIK 2012
W dniu 22 lipca został przekazany plac budowy dla firmy EVERSPORT z Warszawy w celu dalszej realizacji inwestycji pn. Budowa
kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” we Fromborku. Zostały wykonane już prace geodezyjne.
JK
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II MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR TRZECH MARSZAŁKÓW
KRYNICA MORSKA–FROMBORK–BAŁTIJSK
Po raz drugi na Zalewie Wiślanym odbyły się Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, trwały trzy dni od
14 do 16 lipca. Ubiegłoroczne regaty zakończyły się we Fromborku, tegoroczne swój finał miały w Bałtijsku. Regaty rozegrano w dwóch etapach. Zawody rozpoczęły się 15 lipca etapem
z Krynicy Morskiej do Fromborka, a następnego dnia z Fromborka do Bałtijska. Uczestniczyło w nich 44 jachty – 19 z Rosji, 24
z Polski i jeden z Litwy. Jachty klasyfikowano w trzech grupach.
W pierwszym etapie fundatorami nagród byli: burmistrz Krynicy
Morskiej Adam Ostrowski i Fromborka Krystyna Lewańska oraz
dyrektor elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jerzy Wcisła.

Rosji w Polsce Sergiej Puczkow, konsul Polski w Kaliningradzie Marek Gołkowski i członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Witold Wróblewski.

Celem ich podróży była konferencja zatytułowana „Dwa zalewy – jeden akwen”, która miała miejsce w Restauracji „Pod
Wzgórzem” we Fromborku i dotyczyła spraw Zalewu Wiślanego
i Kaliningradzkiego. Przedstawiciele Rosji przedstawili perspektywy rozwoju portu w Kaliningradzie, założenia projektu przygotowywanego wspólnie z elbląskim Biurem Regionalnym dotyczącego tworzenia infrastruktury turystycznej po obu stronach Zalewu
i wzdłuż rzek łączących ten zalew z Zalewem Kurońskim. W proNa trasie z Krynicy Morskiej do Fromborka żeglarzom asystował statek pasażerski, na który organizatorzy zaprosili specjalistów
od spraw dróg wodnych, morskich, ekologii, transportu, turystyki
oraz polityków i samorządowców z Polski i Rosji. Wśród nich był
m.in. marszałek senatu RP Bogdan Borusewicz, od lat wspierający
działania na rzecz aktywizacji Zalewu Wiślanego, konsul generalny

jekcie wartości 4,4 mln euro uczestniczy także litewska Kłajpeda
i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedstawione zostały również dane pokazujące perspektywy transportu multimodalnego na południowowschodnim Bałtyku.
Ze strony polskiej przedstawione zostały perspektywy rozwoju naszego portu, problemy w utrzymaniu torów wodnych
na Zalewie Wiślanym oraz stan przygotowań do budowy kanału
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przez Mierzeję. Jeden z największych w Polsce projektów
tworzenia infrastruktury dla żeglarstwa przedstawił lider
projektu „Pętla Żuławska” Zbigniew Ptak. Projekt już jest
w fazie realizacyjnej i za dwa lata kosztem 80 mln zł powstanie m.in. sieć marin, z których siedem zlokalizowano
wokół Zalewu Wiślanego.
II Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków
są kontynuacją Zlotów Żeglarskich organizowanych przez
marszałków województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego od 2007 roku. W ubiegłym roku do grona organizatorów dołączył gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, po podpisaniu w 2009 r. porozumienia o przywróceniu żeglugi na
Zalewie Wiślanym.
Najważniejszy etap regat prowadził z Fromborka do Bałtijska.
W tym roku bowiem Bałtijsk objął rolę gospodarza regat. Rosjanie bardzo uroczyście przyjęli uczestników regat. W Bałtijsku
przywitał żeglarzy wicegubernator Obwodu Kaliningradzkiego
Roman Skoryj. Rosjanie triumfowali na mecie Regat Trzech Marszałków w Bałtijsku.
Bezapelacyjnie Rosjanie zwyciężyli w grupie 1 „pomorskiej”.
Tam zwyciężyła załoga jachtu „Rif”, a dwa kolejne miejsca zajęły
także jachty rosyjskie: „Yulia” i „Arktika”. Załoga „Yulii” otrzymała też
puchar dla najszybszego jachtu, ufundowany przez Jerzego Wcisłę.
Polsko-rosyjską załogę miał jacht „Aphrodite”, który zwyciężył
w grupie 2, którą opiekował się gubernator Obwodu Kaliningradzkie-

go. Sternikiem jachtu był tu Rosjanin Igor Bagrow, a jednym z członków załogi polski konsul w Kaliningradzie Marek Gołkowski. Drugie
miejsce w tej grupie zajął elbląski jacht „Berbeć II” ze sternikiem
Ryszardem Seroką, a trzecie rosyjski „Tulen”.
W dwóch kategoriach rosyjscy żeglarze stawali na najwyższym stopniu podium. Tylko jedną z trzech kategorii wygrała
polska załoga z jachtu „Strefa ciszy 2” z kapitanem Januszem
Justyńskim i odebrała puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. „Strefa Ciszy 2” wyprzedziła rosyjską „Vegę” i polskiego „Facila”.
Jolanta Kosicka
fot. Jolanta Kosicka

PRZEBUDOWA MOSTU
NA DRODZE POWIATOWEJ
FROMBORK–BOGDANY

PRACE REMONTOWE
ZABYTKOWEJ KAPLICZKI

Remont mostu nad Kanałem Kopernika na drodze powiatowej Frombork–Bogdany rozpoczął się 5 lipca br. Przewiduje się,
że prace potrwają do końca listopada. W związku z tym na najbliższe cztery miesiące droga została zamknięta dla ruchu. Realizatorem inwestycji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie.
Remont mostu jest uciążliwy dla mieszkańców dojeżdżających
do Fromborka. Na czas remontu wykonano tylko mostek dla pieszych i motocykli. Ze względu na ograniczone środki finansowe Zarząd Dróg Powiatowych wprowadził objazd, gdyż wykonanie kładki
dla samochodów osobowych znacznie podniosłoby koszt inwestycji. Ruch odbywa się zgodnie z zaplanowanym projektem.
Po przebudowie powstanie dwukierunkowa jezdnia oraz zostanie wydzielony chodnik. Konstrukcja mostu będzie wzmocniona, co poprawi bezpieczeństwo. Największą ulgę odczują
kierowcy ciężarówek, którzy do tej pory – nie mogąc korzystać
z mostu – musieli jeździć okrężną drogą przez Braniewo.

Na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Frombork prowadzone są
aktualnie prace remontowe zabytkowej kapliczki znajdującej się
w granicach miasta Frombork przy drodze wojewódzkiej Nr 505
w kierunku Pasłęka. Budowa kapliczki datowana jest na 1823
rok, o czym świadczy zachowana tablica. Obiekt wpisany jest do
gminnego rejestru zabytków. Jest to już kolejny obiekt zabytkowy
uratowany z inicjatywy burmistrz Krystyny Lewańskiej i zachowany dla przyszłych pokoleń świadczący o bogatej historii naszej
„Małej Ojczyzny” – miejsca, w którym przyszło nam żyć.
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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