ROK 2013, NR 2

WYDANIE LUTOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„MIKOŁAJ KOPERNIK OBYWATEL FROMBORKA”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku ogłasza
KONKURS PLASTYCZNY „MIKOŁAJ KOPERNIK OBYWATEL FROMBORKA”
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszyscy chętni z miasta i gminy Frombork.
Warunki uczestnictwa:
1. Samodzielne wykonanie przez uczestnika pracy plastycznej w dowolnej technice.
2. Format prac dowolny. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
3. Czytelne opisanie pracy: imię i nazwisko/wiek autora/szkoła i klasa/adres i nr telefonu.
Prace należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku
do 30 kwietnia 2013 r.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2013 r. pod
Wieżą Wodną we Fromborku podczas Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka.
Wystawę pokonkursową wszystkich prac będzie można obejrzeć w dniach 30.04–
30.05.2013 w MGOK we Fromborku.
Prace można odebrać 30.05.2013 w godz. 10.00–16.00
Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność organizatora.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
Zapraszamy do udziału w konkursie!

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
Marzec 2013

09 – Dzień Kobiet
22 – VI Konkurs Potraw, Palm i Pisanek Wielkanocnych

Kwiecień 2013
17 – Grand Prix Warmii, Żuław oraz Kujaw w Brydżu Sportowym
26–28 – 43. Rajd Turystyczny Braniewska Wiosna

Maj 2013

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

02 –
18 –
18–21 –
23 –
23–26 –
26 –

Dzień Flagi. II Wędrówki Majowe (Nordic Walking)
Noc Muzeów
Muzealne Dni Kopernikańskie
Seminarium „Mikołaj Kopernik we Fromborku”
Zlot Honorowych Obywateli Fromborka – 40 lat po Operacji 1001 – Frombork
Bieg Kopernikański

FERIE ZIMOWE 2013
Wycieczki, ciekawe zajęcia edukacyjno-kulturalne, bale przebierańców, kuligi i wiele innych atrakcji
czekało na uczestników ferii zimowych z Fromborka i okolic
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz świetlicach wiejskich.
W MGOK najmłodsi spędzili czas nie tylko rozrywkowo, ale
również bardzo pożytecznie, uczestniczyli w zajęciach origami,
tworzenia ozdób karnawałowych, pieczenia bułeczek, uczyli się

również tańczyć i śpiewać. Dzieci wspólnie z seniorami wzięły
udział w pokoleniowym turnieju zręcznościowym, zorganizowanym podczas zajęć plastycznych. Odbyły się również zajęcia plastyczne z użyciem techniki Decoupage’u.
Z racji karnawału nie zabrakło balu przebierańców z zabawami, konkursami, słodkim poczęstunkiem, dobrą zabawą oraz
paczkami od Św. Mikołaja. W ramach wycieczek wyjazdowych
uczestnicy ferii z MGOK pojechali do Multikina.
Rekreacyjnie dzieci wzięły udział w szaleństwach na śniegu,
kuligach w pięknej zimowej scenerii z ogniskiem i kiełbaskami,
odwiedziły plenerowe lodowisko. Wzięły udział w inspirowanych własną pomysłowością, turniejach sportowych, grach i zabawach na śniegu, tworzeniu śnieżnych obrazów.
Na zakończenie ferii odbyło się wspólne ognisko oraz bal karnawałowy, na który przybyli m.in. piraci, księżniczki, postacie
z komiksów, czarownice, wróżki, kowboje i zwierzaki. W atrakcjach zorganizowanych podczas zimowego wypoczynku przez
MGOK wzięło udział około 300 dzieci.
fot. archiwum MGOK
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REGATY BOJEROWE „COPERNICUS CUP” 2013 NA ZALEWIE WIŚLANYM
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Na Zalewie Wiślanym w dniach 2–3 lutego 2013 r. rozegrane
zostały REGATY BOJEROWE „COPERNICUS CUP” 2013 o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kategoriach: DN-Senior,
DN-Junior, DN-Junior Młodszy i Ice-Optimist. W ramach regat
odbyły się także Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.

W klasie IceOptimist:
1. Mikołaj Mickiewicz (MKŻ Mikołajki)
2. Wiktoria Gubin (MBSW Giżycko)
3. Michał Strusiński (MBSW Giżycko)

Start do wyścigu odbył się w sobotę 2 lutego o godz. 11.
Wprawdzie w ten weekend pogoda nie była nadzwyczajna, ale
na Zalewie Wiślanym ścigali się zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych. W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
tytuł zdobył Mateusz Olbryś z MKŻ Mikołajki, a wśród dziewcząt
Gracja Podziewska z MBSW Giżycko. W regatach Copernicus
Cup rywalizowano we wszystkich kategoriach i w międzynarodowej stawce (byli Węgrzy, Czesi i Niemcy). Tu klasę potwierdził
Michał Burczyński, który wygrał też zawody o Puchar Burmistrza
Fromborka.
Zakończenie zawodów bojerowych i rozdanie nagród odbyło
się w niedzielę o godz. 14 w Domu Rybaka w Nowej Pasłęce.
Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i upominki, które osobiście wręczyła Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska.

MISTRZOSTWA POLSKI
kat. Junior Młodszy
1. Mateusz Olbryś (MKŻ Mikołajki)
2. Gracja Podziewska (MBSW Giżycko)
3. Paweł Roszkowski (Baza Mrągowo)

WYNIKI REGAT „COPERNICUS CUP”
W klasie SENIOR/JUNIOR:
1. Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn)
2. Dariusz Kardaś (AZS UWM Olsztyn)
3. Karol Jabłoński (Baza Mrągowo)

Regaty o Puchar Burmistrza Fromborka
1. Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn)
2. Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki)
3. Adam Baranowski (Flota Polska DN Olsztyn)

W klasie JUNIOR MŁODSZY:
1. Mateusz Olbryś (MKŻ Mikołajki)
2. Gracja Podziewska (MBSW Giżycko)
3. Paweł Roszkowski (Baza Mrągowo)

fot. Jolanta Kosicka
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FROMBORSKIE WIKTORIE WRĘCZONE PO RAZ SZÓSTY
16 lutego we Fromborku w restauracji „Pod Wzgórzem” odbyła się po raz szósty uroczysta gala wręczenia
statuetek fromborskiej WIKTORII. To lokalne wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swoją pasją, pracą zawodową
i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy Frombork. 20 laureatów w dwunastu kategoriach otrzymało w tym roku to szczególne wyróżnienie. Wśród nich znaleźli się m.in. nasi lokalni biznesmeni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele
zakładów pracy, organizacji pozarządowych, rolnicy i działacze
społeczni. Statuetki Wiktorii oraz dyplomy i srebrne zapinki uroczyście wręczyła nominowanym burmistrz Krystyna Lewańska.
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście oraz laureaci
poprzednich edycji, ich rodziny i znajomi.

Wojciech Chybiński

Decyzją Kapituły uhonorowani zostali:
1. w kategorii OCHRONA ZABYTKÓW: Dobromira i Zygmunt
Czarneccy
		 za pozyskanie środków i przeprowadzenie remontu renesansowej najstarszej Wieży Wodnej w Polsce oraz przykładne
zagospodarowanie zabytkowego obiektu
2. w kategorii KULTURA: Krystyna Łukaszuk
		 za podtrzymywanie tradycji i dorobku kulturowego Warmii
oraz działalność na rzecz integracji i aktywizacji środowiska
emerytów, rencistów i inwalidów
Małgorzata Misiuk

Krystyna Łukaszuk
Grupa Ogniowa NARAzie

3. w kategorii ZDROWIE, SPORT I REKREACJA:
1. Wojciech Chybiński
		 za aktywne promowanie zawodu lekarza specjalisty poprzez
przedstawianie humanistycznego wizerunku psychiatrii
oraz tworzenie wyjątkowej relacji terapeutycznej opartej na
szacunku i zrozumieniu trudnej roli chorego psychicznie we
współczesnym świecie
		 2. Małgorzata Misiuk
		 za propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zarażanie tą pasją mieszkańców niezależnie od wieku
		 3. Grupa Ogniowa NARAzie
		 za promocję miasta poprzez specyficzną formę tworzenia
niezwykłych widowisk przedstawiających piękno muzyki
z malowniczością płomieni

czej poprzez współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi
w kraju i za granicą, jako znawcy wiedzy o Wszechświecie
oraz za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz propagowania postaci Mikołaja Kopernika oraz walorów Fromborka

4. w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE:
		 1. Edith Jurkiewicz-Pilska i Andrzej Pilski
		 za upowszechnianie wiedzy astronomicznej wśród młodzieży, aktywne prowadzenie działalności naukowej i wydawni-

Edith Jurkiewicz-Pilska

4

		 2. Hanna Turuta
		 za wyjątkową aktywność, zaangażowanie i wsparcie na
rzecz pomocy osobom chorym psychicznie, ich rodzinom
i opiekunom w ramach stowarzyszenia „Pro-familia” oraz za
bezinteresowne włączanie się w inicjatywy społeczno-kulturalne miasta i Zespołu Szkół

7. w kategorii ROLNICTWO I LEŚNICTWO:
Henryk Bakinowski
		 za długoletnie i godne reprezentowanie rolników
Gminy Frombork w samorządzie rolniczym

Henryk Bakinowski

8. w kategorii BEZPIECZEŃSTWO: Ryszard Nowocień
		 za czuwanie nad bezpieczeństwem rybaków, żeglarzy i turystów pływających na wodach Zalewu Wiślanego oraz za
szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

Hanna Turuta

5. w kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Zbigniew Ciach
		 za zaangażowanie w rozwój własnej firmy, urbanistyczne
zagospodarowanie ulicy Starej, konsekwentne dążenie do
powstania osiedla mieszkaniowego „Niewiastowo” oraz
otwarcie na wspieranie wielu inicjatyw społecznych na
rzecz miasta

Ryszard Nowocień

9. w kategorii ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
		 1. Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
		 za aktywizację lokalnej społeczności naszego miasta do podejmowania inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
oraz rozwoju obszarów objętych lokalną strategią rozwoju

Zbigniew Ciach

6. w kategorii MENADŻER: Jolanta Tulisow
		 za utworzenie dobrze funkcjonującej Stadniny Koni, stworzenie ciekawej oferty spędzania wolnego czasu, oferując możliwości zgłębiania tajników jazdy konnej, szeroko
pojętą rekreację konną oraz otwarcie na współpracę ze
środowiskiem lokalnym, samorządem i podmiotami turystycznymi

LGR Zalew Wiślany

		 2. Nieformalne Stowarzyszenie Fromborskich Morsów
		 za propagowanie idei utrzymania ogólnej dobrej sprawności
ciała i zdrowia poprzez dostosowanie organizmu do chłodnej
pory roku w myśl zasady:
		 Temperatura wody znaczenia nie ma, zaś morsem będzie
ten, który się o tym na własnej skórze przekonać odważy.

Jolanta Tulisow
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działalność w środowisku emerytów, rencistów oraz czynny
udział w Zespole „Warmianki”.

Nieformalne Stowarzyszenie Fromborskich Morsów

10. w kategorii MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH:
		 1. Marcin Zabłocki
		 za realizację społecznej pasji odkrywania szczegółów trudnej
historii naszego miasta w celu jej dokumentowania, zachowania i przekazania dla kolejnych pokoleń

Stanisław Rogiński

12. w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA:
		 za okazywaną życzliwość dla grodu Kopernika i jego mieszkańców

Marcin Zabłocki
Jerzy Kujawski – Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INECO w Iławie

		 2. Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Słoneczne 4
		 za przykładne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,
estetykę administrowanej posesji i terenów przyległych
poprzez cykliczne organizowanie wspólnych prac porządkowych połączonych z integracyjnych spędzeniem czasu

Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Słoneczne 4

11. w kategorii ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ FROMBORKA:
		 1. Zygmunt Kiljan
		 za długoletnie sumienne prowadzenie we Fromborku działalności rzemieślniczej w zawodzie tkactwa oraz aktywnej
działalności społecznej.
		 2. Stanisław Rogiński
		 za długoletnią wzorową pracę na rzecz rolnictwa, aktywną

ENI Polska Spółka z o.o. w Warszawie
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1. Jerzy Kujawski – Pracownia Inwestycyjno-Projektowa
INECO w Iławie
2. Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
3. Eni Polska Spółka z o.o. w Warszawie

Uroczystość uświetnili swoim występem zespół „Warmianki” oraz Tamara i Michał Janiccy.
						
Jolanta Kosicka

ŚWIĘTO SZKOŁY W 540 ROCZNICĘ URODZIN KOPERNIKA
19 lutego Szkoła Podstawowa we Fromborku uroczyście
obchodziła Święto jej Wielkiego Patrona Mikołaja Kopernika
– w 540 rocznicę jego urodzin. Szkoła w tym dniu zmieniła
się czasowo – korytarze wypełnione były kramami tworzącymi klimat rynku średniowiecznego, klasy natomiast udekorowane zostały w miejsca, gdzie żył i pracował Mikołaj
Kopernik. Szkoła wypełniła się żakami, magami, mnichami,
astronomami, a także mieszczkami i przekupkami fromborskimi. Wystroje kramów wspaniale oddawały charakter
kopernikańskiej epoki. Uczestnicy mogli zakosztować róż-

nych smakołyków: chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym,
pieczonego mięsiwa, pierożków, pasztecików, pierniczków,
ciast i ciasteczek.
W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście. W tym
dniu odbył się uroczysty apel oraz konkurs recytatorski „Kopernik
– wszechświat”.
Gratulujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i ich
rodzicom za tak wspaniale i pomysłowo przygotowaną uroczystość.
Jolanta Kosicka
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UŁATWIENIA W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO – ZMIANA USTAWY
wego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania
w nowym miejscu pobytu;
• wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego
z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli
polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG
oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego;
• odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu
osobistego;
• wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.

W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono następujące ułatwienia w realizacji obowiązku
meldunkowego:
• zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
• likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
• likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
• wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej;
• wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czaso-

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie
ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień
1 stycznia 2015 r., zaś zniesienie obowiązku meldunkowego
przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZGŁOŚ WSPANIAŁEGO DO UDZIAŁU W XIX EDYCJI
SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Kartę uczestnictwa można pobrać w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku lub ze strony internetowej www.swiatnatak.pl.
Przeprowadzenie eliminacji lokalnych – do 22 marca 2013 r.
Koordynator konkursu
Janina Jachimowicz, tel. 55 243 75 35

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego promotorem jest Fundacja „Świat na Tak”. Udział w nim mogą wziąć
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy promują pozytywne postawy i działają na rzecz
rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy. Każdy z terenu miasta i gminy Frombork może
zgłosić „wspaniałego” do udziału
w konkursie.
Celem Konkursu jest wyłanianie
i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży,
przeciwdziałanie przemocy i agresji
oraz upowszechnianie młodzieżowego
wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi
ludzie, którzy budują lepszy, bardziej
humanitarny świat, a przez pomoc
innym stają się wzorem do naśladowania.
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11 marca 2013 r.
Miejsce zgłaszania: MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.
Laureaci poprzedniej edycji

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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