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WYDANIE LISTOPADOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI WE FROMBORKU
10 listopada odbyły się we Fromborku uroczystości z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św.
w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny, sprawowana przez
ks. prałata Jacka Wojtkowskiego.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz ulicami Fromborka kolumny
złożonej z orkiestry wojsk lądowych w asyście pocztów sztandarowych,
z udziałem przedstawicieli władz
lokalnych, policji, straży pożarnej,
kombatantów, instytucji, organizacji pozarządowych, uczniów
oraz mieszkańców Fromborka.
Pod pomnikiem Bohaterów i Bojowników Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny zapalono
znicze i złożono okolicznościowe
wiązanki kwiatów. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork Krystyna Lewańska
wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
fot. Jolanta Kosicka

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.

KALENDARIUM IMPREZ
Grudzień 2012
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.
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Wędrówki Fromborskie – Marsz Mikołaja
VI Konkurs Regionalnych Potraw, Ciast i Nalewek Wigilijnych
Wigilia Polska na Rynku
Sylwester na Rynku

KONKURS PLASTYCZNY „DOM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT”
W Zespole Szkół odbyło się podsumowanie
październikowego konkursu plastycznego „Dom dla bezdomnych zwierząt”. Konkurs został ogłoszony z okazji Światowego Dnia Zwierząt. W konkursie brały udział dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej.
Nagrody książkowe zostały zasponsorowane przez Urząd
Miasta i Gminy Frombork. Nagrodzone dzieci otrzymały również
ekologiczne długopisy. Konkurs przeprowadziły Katarzyna Rożak
z Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku oraz Krystyna Sieniawska – pedagog szkolny.
Wyniki konkursu plastycznego
„Dom dla bezdomnych zwierząt”
Przedszkole

Ewelina Czaczkowska, Agata Krasińska, Klaudia Kwiatkowska,
Oskar Zieliński
Wyróżnienia: Oliwia Grasso, Carmen Bieńkowska
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Mateusz Węglewski, Natalia Kasza, Patryk Bajor
II miejsce – Nina Tulisow, Gawłowski Kacper
III miejsce – Wiktoria Kozłowska, Kacper Krakowiak
Wyróżnienia: Oliwia Wojtowicz, Patryk Oleszczuk, Kamila Smolińska,

Paulina Malinowska, Oskar Hrybek, Alicja He, Anna Ostapiuk
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ZAPISZ SIĘ NA KURS TAŃCA COUNTRY!
Od października 2012 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
we Fromborku odbywa się kurs tańca country prowadzony przez
Małgorzatę i Piotra Pleskot z zespołu Country Dance Club Elbląg. W zajęciach, które odbywają się w każdą środę w godz.
16–18, biorą udział dzieci z przedszkola oraz młodzież ze szkoły

podstawowej i gimnazjum. Od 14 listopada do dzieci
i młodzieży dołączyła grupa pań z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Fromborka. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Lista uczestników jest ciągle otwarta.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 228 526.

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRANIEWIE.
ODSŁONIĘCIE PŁYTY PAMIĄTKOWEJ KS. KANONIKA WŁADYSŁAWA ŚWITALSKIEGO
9 listopada w Braniewie Zespół Szkół Zawodowych obchodził jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Historia tej placówki rozpoczyna się 1 września 1962 roku, ale tradycje szkolnictwa w tych
budynkach sięgają XVI wieku. Po sprowadzeniu do Braniewa
w 1564 r. przez ks. kardynała Stanisława Hozjusza Towarzystwa
Jezusowego, męskiego papieskiego zakonu apostolskiego, Kościoła katolickiego, zwanego powszechnie jezuitami powstaje tu
i jest prowadzona przez jezuitów pierwsza placówka tego zakonu
i jednocześnie staje się ona pierwszą szkołą średnią w Polsce.
Funkcjonowała tu także drukarnia, w której wydawano druki
urzędowe, księgi liturgiczne, dzieła teologiczne, polemiczne, historyczne, dewocyjne i podręczniki szkolne.

rzy po kasacie zakonu jezuitów przejęli obowiązki wykładowców
już w 1826 r. Na początku XX w. pracę dydaktyczną w tej uczelni
prowadziło już 18 duchownych. Jednym z nich był ks. kanonik,
profesor Władysław Świtalski, który zginął we Fromborku w lutym 1945 r., zastrzelony przez czerwonoarmistę.
Podczas uroczystości jubileuszowych Zespołu Szkół Zawodowych została odsłonięta płyta pamiątkowa, która jako piąta z kolei została umieszczona w podcieniach na ścianie budynku dawnej uczelni, upamiętniająca ks. kanonika Świtalskiego, który był
także rektorem Akademii Braniewskiej w latach 1914–1917 oraz
1926–1927. Wcześniejsze fundacje tablic, które zapoczątkowano
w styczniu 2006 roku poświęcone były także wykładowcom braniewskich uczelni – Antonio Posseviniemu, założycielowi Akademii
Papieskiej w Braniewie, druga – św. Andrzejowi Boboli, który w latach 1606–1611 studiował w szkole jezuickiej w Braniewie. Trzecia
z kolei tablica upamiętnia najbardziej znaną postać braniewskiej
uczelni, ks. kardynała Stanisława Hozjusza, biskupa warmińskiego,
który dwukrotnie był kandydatem do tronu papieskiego. Czwarta tablica została odsłonięta w lipcu 2008 i upamiętnia dwóch światowej
sławy matematyków Wilhelma Killinga i Karla Weierstrassa – wykładowców braniewskiego Liceum Hosianum.

Po kasacie zakonu w 1780 roku szkoła została przekształcona
przez władze pruskie w Gymnasium Academikum, a od 1818 r.
w Liceum Hosianum, które w 1912 r. zmieniono na Akademię
Państwową. Po 1918 dawne kolegium stało się Państwową Akademią Teologiczną, którą w 1944 r. przeniesiono do Wrocławia.
Historia tej uczelni mocno związana jest z Fromborkiem i rezydującymi tu kanonikami Warmińskiej Kapituły Katedralnej, któ-
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Fundatorem odsłoniętej tablicy, poświęconej ks. kanonikowi Władysławowi Świtalskiemu było Starostwo Powiatowe w Braniewie,
a inicjatorem Towarzystwo Miłośników Braniewa. Uroczystość obchodów rozpoczęła się Mszą
św., która została odprawiona w intencji jubileuszu
szkoły w Bazylice Mniejszej św. Katarzyny w Braniewie.
Postać kanonika Władysława Świtalskiego została przedstawiona podczas homilii wygłoszonej przez ks. biskupa Jacka
Jezierskiego. Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie
i poświęcenie przez ks. biskupa tablicy zawieszonej na murach dawnej uczelni. W uroczystości wzięli udział Starosta
Powiatowy Krzysztof Kowalski i przedstawiciel rodziny kanonika, stryjeczny wnuk Janusz Świtalski przybyły do Braniewa
wraz z innymi członkami rodziny, Jerzym i Danutą Świtalskimi
z Bydgoszczy.
Po uroczystości odsłonięcia rodzina kanonika i członkowie
Towarzystwa Miłośników Braniewa udali się na cmentarz kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku przy
ul. Sanatoryjnej, gdzie spoczywa kanonik i gdzie na jego mogile
złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Ks. kanonik Władysław Świtalski jest włączony do procesu beatyfikacyjnego dotyczącego męczenników drugiej wojny
światowej. Obecnie pierwszy etap postępowania w Archidiecezji Warmińskiej został zakończony i dokumenty zostały złożone
w Kongregacji do Spraw Świętych w Rzymie.
Jadwiga Semków

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – WĘDRÓWKI FROMBORSKIE

10 listopada już po raz trzeci we Fromborku odbył się „Marsz
Niepodległości”, który otwiera cykl imprez rekreacyjnych pod
wspólną nazwą „Wędrówki Fromborskie”.
Start marszu rozpoczął się o godz. 12 spod pomnika
Mikołaja Kopernika. Większość uczestników maszerowało
w stylu Nordic Walking na trasie Frombork–Ronin–Nowiny.
Uczestniczyło w nim ponad 60 osób w wieku od 3 do 81
lat: z Fromborka, Braniewa, Ronina, Narusy, Drewnowa,
Jędrychowa, a nawet z Gdańska i Elbląga. Na mecie marszu przygotowana była zupa oraz pieczone ziemniaki prosto
z ogniska. Tradycyjnie wśród obecnych rozlosowano nagrody w postaci świeżej ryby (m.in. sandacz), narzędzia ogrodnicze oraz słodycze.
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Sponsorami nagród byli: „Hydro-Mal” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Charzyński, Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Perfect Stanisław Jasina, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Agnieszka Niska-Bednarczyk oraz MGOK we Fromborku.

Organizatorem imprezy był MGOK we Fromborku.
Zapraszamy wszystkich chętnych na marsz
Mikołaja, który odbędzie się 8 grudnia br.
fot. Jolanta Kosicka

ELBLĄSKIE PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ WE FROMBORKU
Grupa przedszkolna dzieci „JEŻYKI LICZEBNIKI” z personelem
wychowawczyń Przedszkola Nr 4 w Elblągu 13 listopada wybrały się w podróż do Grodu Kopernika. Złożyły wizytę w Urzędzie
Miasta i Gminy, gdzie przywitała ich serdecznie i ugościła Burmistrz Krystyna Lewańska. Pani Burmistrz przekazała dzieciom
najważniejsze informacje dotyczące miasta i jego atrakcji.
„Jeżyki Liczebniki” na pamiątkę pobytu otrzymały książki „Mikołaj Kopernik” oraz „Pan Samochodzik i… zagadki Fromborka”
oraz grafikę przedstawiającą fromborską katedrę w zimowej scenerii. Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze.
Zwiedzanie Fromborka było kolejnym punktem wycieczki.
Ostatnią atrakcją było planetarium, gdzie przedszkolaki obejrzały projekcję pt. „Marsjańska przygoda”. Wycieczka do miasta
Mikołaja Kopernika dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych
przeżyć i wrażeń.
fot. Jolanta Kosicka

WE FROMBORKU BĘDZIE LODOWISKO!
Od 6 grudnia najmłodsi mieszkańcy Fromborka będą mogli
jeździć na łyżwach na odkrytym lodowisku. Obiekt powstaje na
Osiedlu Słonecznym w ramach projektu "Biały Orlik".
26 listopada 2012 r. rozpoczęły się prace montażowe sezonowego lodowiska w ramach Programu "BIAŁY ORLIK". Instalacja
powstaje na boisku do siatkówki i koszykówki, które znajduje
się na terenie kompleksu boisk „Orlik”. Posiada ono odpowiednią nawierzchnię i oświetlenie, co w znacznym stopniu obniży
koszty realizacji inwestycji. Lodowisko będzie demontowane po
sezonie zimowym, a boisko będzie dalej wykorzystywane do rozgrywek sportowych w sezonie letnim.
Oficjalne otwarcie lodowiska nastąpi już 6 grudnia br. Będzie to z pewnością wspaniały mikołajkowy prezent dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Do tego czasu musi zostać
jeszcze rozstrzygnięta sprawa obsługi i utrzymywania lodowiska
oraz warunki korzystania z obiektu, w tym wysokości opłat.

Obiekt powstanie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu i Turystyki i środkom gminnym.
fot. Jolanta Kosicka
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WIZYTACJA SOŁECTW NASZEJ GMINY
14 listopada burmistrz Krystyna Lewańska wizytowała Sołectwa naszej Gminy: Jędrychowo, Nowe Sadłuki i Wielkie
Wierzno. W czasie wizytacji zapoznała się z zakresem robót realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Odwiedziła również
gospodarstwo rolne Sołtysa i rolnika Józefa Korybskiego, który
w ramach modernizacji tegoż gospodarstwa realizuje budowę
nowoczesnej obory.
fot. Bogusław Zych

PAMIĘĆ O DRUHNIE BARBARZE BOGDAŃSKIEJ-PAWŁOWSKIEJ
HONOROWEJ OBYWATELCE FROMBORKA
8 listopada 2012 r. w Olsztynie w wieku 84 lat zmarła
Druhna harcmistrzyni Barbara
Bogdańska-Pawłowska – instruktorka Związku Harcerstwa
Polskiego, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn
Grunwaldzkich”, członkini Rady
ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Honorowy Obywatel
Fromborka i Gminy Grunwald.
Do ZHP wstąpiła w 1938 r.
w Brzozowie. Była inicjatorką
powstania „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” – największego ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego w ZHP.
Była komendantką kilku Ogólnopolskich Harcerskich Zlotów
Grunwaldzkich, odbywających się każdego roku w lipcu na polu
bitwy pod Grunwaldem. W latach 1967–1973 uczestniczyła

w Operacji 1001 Frombork. Wyróżniono Ją tytułem Honorowego
Obywatela Fromborka oraz Złotą Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.
Cześć Jej pamięci!
Czuwaj!
Źródło: Wikipedia

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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