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Szanowni Państwo,
w grudniu 1990 roku zaczęto wydawać w naszym mieście Głos Nieszawski – Magazyn
Kulturalny Miasta Nieszawa. Pani B. Kosowska w pierwszym numerze GN napisała:
„Nasze pismo rodzi się pod skrzydłami Towarzystwa Miłośników Nieszawy” i tak trwało
przez 20 lat, kiedy to TMN było jego wydawcą.
Pierwszym redaktorem naczelnym została właśnie pani Bogusława Kosowska, która
przy współpracy z p.p. Ewą Błaszczyk, Romanem Chmielewskim, Ryszardem Lewandowskim, K. W.-Frelichowską, Marianem Ziemeckim, Barbarą Zimakowską, Jerzym Zyglarskim prowadziła GN przez 7 lat.
Aktyw ten założył sobie, że od 1990 roku GN będzie godnym kontynuatorem tygodnika wydawanego przed II wojną światową pod tym samym tytułem. Także postanowiono, że winieta czyli logo naszej gazety, będzie takie samo, jak kiedyś. Pan Ryszard
Lewandowski współredagujący GN odtworzył je i opracował na podstawie wiedzy uzyskanej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy w Toruniu.
W 1997 roku redaktorem naczelnym został pan Jerzy Zyglarski. Na początku pomagali tworzyć gazetę np.: p.p. Jerzy Olesiński, Stefan Stalpiński, Błażej Zyglarski, Stanisława Zyglarska,
Beata Belter. Potem powróciła „stara” kadra. I tak, przez dalsze 13 lat pisano historię miasta.
Nasza praca była dość wysoko oceniona nie tylko przez nieszawian, ale też na szczeblu regionu. W 2007 roku Zajęliśmy II miejsce w konkursie na najlepszą gazetę gminną
Pomorza i Kujaw – „Wielka Mała Prasa”. Jednocześnie dostaliśmy podziękowanie za
działanie na rzecz rozwoju „małej ojczyzny” i cenne inicjatywy służące budowie społeczeństwa obywatelskiego na Pomorzu i Kujawach. Podziękowanie podpisali Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Krzysztof Sikora i Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki.
Głos Nieszawski wysyłany był do: Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie, Biblioteki WTN we Włocławku, do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Zapewne GN jest też w naszej miejskiej bibliotece.
Przyjemną wiadomością jest też to, że na bazie GN powstały dwie prace magisterskie, jedna na UMK w Toruniu, druga na WSHE we Włocławku. Obecnie, korzystając
z wiadomości zawartych w GN pisze pracę magisterską nieszawianka studiująca we
Włocławku. Być może, że kiedyś pochwali się tym na łamach naszej gazety.
21 lipca 2010 roku ówczesny zespół redagujący Głos Nieszawski, po 20 latach (1990-2010) społecznej pracy, postanowił zawiesić wydawanie lokalnej gazety. Wydanie specjalne GN, ostatni, 124-y numer wydrukowano we wrześniu 2010 r.
W numerze tym napisałem: „Człowiek jest tyle wart, ile dobrego po sobie zostawi”.
Pewnie miałem rację, gdyż uważam także dzisiaj, że Głos Nieszawski jest dobrem miasta. Wszystko, co działo się przez 20 lat, zostało zapisane. Żadne ważne wydarzenie nie
umknęło redaktorom. Utrwalono na łamach gazety współczesne dzieje miasta i wspomnienia o starej, dawnej Nieszawie.
Pani Bogusława Kosowska zwracając się do czytelników GN w tym ostatnim numerze, napisała: „Jest czas powitań i rozstań. Zapowiadamy zakończenie (może tylko na
pewien czas) tej naszej prasowej przygody. Czy znajdzie się ktoś, kto zechce kontynuować nasze dzieło?”
Jerzy Zyglarski
były redaktor naczelny GN
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Szanowni Czytelnicy,
27 maja 2016 roku, po 6-letniej przerwie, z inicjatywy obecnego burmistrza miasta pana
Przemysława Jankowskiego, zespół w składzie: p.p. Beata Belter, Anna i Łukasz Kamińscy, Jerzy
i Grażyna Olesińscy, Maciej Marjański, Stefan Stalpiński i Jerzy Zyglarski, przy wsparciu radnego
RM Pawła Zaręby podejmuje próbę „przywrócenia życia” naszej gazecie.
Materiał zbiorą i przygotują pierwszy numer do drukowania p.p. Ewa Błaszczyk, Stanisława
Zyglarska oraz Błażej Zyglarski.
W czasie 6-letniej przerwy zapewne dużo się działo w naszym mieście, ale czy ktoś pamięta
wszystko?
Pamięć człowieka jest wybiórcza, interpretacja faktów różna i nie zawsze w całości prawdziwa. Ktoś coś zapomniał, inny coś dopowiedział do wydarzenia itd. itd. Stwierdzić trzeba, że
zapisane na bieżąco wydarzenia są raczej najbardziej prawdziwe i żeby je przypomnieć, łatwo
zajrzeć na zapisane strony pisma.
Zatem wznawiamy GN. Rodzą się też pytania: czy uda nam się wytrwać przez kilka lat? czy
będzie to ciekawa gazeta? czy będziemy wspierani? czy podołamy temu wyzwaniu? Przyznajemy, że jesteśmy lekko zestresowani.
Ale, cóż! Jak to mówią – do odważnych świat należy. Błędów nie popełnia ten, kto nic nie
robi! (chociaż błędem jest też nicnierobienie – prawda?)
Tak więc zapraszamy do współpracy poprzednich współredaktorów, którzy przez 20 lat pisali
interesujące nas artykuły.
Być może zgłosi się ktoś chętny z młodszego pokolenia z ciekawą propozycją niebanalnych
tekstów i ożywi strony naszego lokalnego czasopisma.
Szanowni Państwo,
będziemy zapisywać aktualne wydarzenia dotyczące oświaty, kultury, sportu, finansów, gospodarki dotyczące Nieszawy.
Zamieścimy niektóre przepisy prawne, może będziemy kontynuować cykl artykułów związanych ze zdrowiem, postaramy się zamieścić ciekawe przepisy kulinarne. Opowiemy o sukcesach naszych dzieci i wnuków. Przedstawimy ciąg dalszy historii miasta.
Zapewne będą też wywiady z ciekawymi ludźmi itd., itd....
Jesteśmy otwarci na konstruktywne uwagi i ciekawe propozycje. Pokażemy, że nasze miasto
żyje, że dzieje się tu dużo dobrego.
Pozdrawiamy wszystkich Mieszkańców Nieszawy, a szczególnie naszych wiernych Czytelników.
Zespół Redakcyjny
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Pracownicy UM Nieszawa
i MOPS
Anna Kamińska

Referat Gospodarki Komunalnej
lic. Piotr Wiśniewski – Zastępca Kierownika, budownictwo
mgr inż. Jakub Chmielewski - Asystent Burmistrza
ds. Środowiska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Agnieszka Ochocińska – Przewodnicząca
Rady Miejskiej
SEKRETARIAT Obsługa Rady
Agata Smykowska
Burmistrz Miasta Nieszawa
mgr inż. Przemysław Jankowski
Sekretarz, Kierownik USC
mgr Teresa Zwierzchowska
Księgowość
lic. Grażyna Koźmińska – Inspektor d/s Księgowości i Płac
Skarbnik Miasta
mgr inż. Anna Komorowska
Księgowość
Oliwia Wiśniewska – Referent ds. księgowości
lic. Anna Serocka – Referent ds. podatkowych
i księgowości budżetowej
Kierownik Referatu Komunalnego, Zastępca Kierownika USC
mgr Anna Zaręba-Chyb
Iwona Prokop – Referent ds. administracyjnych,
kasjer
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Emilia Wiśniewska – Kierownik
lic. Joanna Zimakowska – Pracownik socjalny
lic. Malina Szelążek – Pracownik socjalny
lic. Alicja Wiśniewska – Pracownik socjalny
mgr Anna Kamińska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych
mgr Aneta Komorowska-Dudek – Asystent rodziny
Barbara Stalpińska – Główna księgowa
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Skład osobowy
Rady Miejskiej Nieszawa 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agnieszka Ochocińska – Przewodnicząca
Rady Miejskiej Nieszawa
Paweł Zaręba – Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Nieszawa
Michał Kruk
Magdalena Kułakowska-Chlewicka
Jakub Lewandowski
Mariusz Lipigórski
Emila Grzelak (zd. Niedziałkowska)
Lucjan Osielski
Jolanta Piernikowska
Ewa Podlewska
Agnieszka Skwarek
Piotr Strychalski
Leon Szynkowski
Marek Wiśniewski
Tadeusz Wiśniewski

Komisja Rewizyjna
1) Mariusz Lipigórski – przewodniczący
2) Jakub Lewandowski – wiceprzewodniczący
3) Magdalena Kułakowska-Chlewicka – członek
Komisja Oświaty i Kultury
1) Emila Grzelak (zd. Niedziałkowska) – przewodnicząca
2) Tadeusz Wiśniewski – wiceprzewodniczący
3) Leon Szynkowski – członek
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1) Paweł Zaręba – przewodniczący
2) Marek Wiśniewski – wiceprzewodniczący
3) Piotr Strychalski – członek
Komisja Kultury Fizycznej, Ładu i Porządku Publicznego
1) Lucjan Osielski – przewodniczący
2) Marek Wiśniewski – wiceprzewodniczący
3) Jakub Lewandowski – członek
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący
2) Lucjan Osielski – wiceprzewodniczący
3) Michał Kruk – członek
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
1) Jolanta Piernikowska – przewodnicząca
2) Magdalena Kułakowska-Chlewicka – wiceprzewodnicząca
3) Ewa Podlewska – członek
4) Agnieszka Skwarek – członek
Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego
1) Leon Szynkowski – przewodniczący
2) Emila Grzelak (zd. Niedziałkowska) – wiceprzewodnicząca
3) Jolanta Piernikowska – członek
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Zmiany w Zespole Szkół

Z DNIA NA DZIEŃ

Stanisława Zyglarska

W Nieszawie funkcjonuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.
Uruchomiony został także Punkt Psychologiczny dla mieszkańców. Zajęcia prowadzi
Halina Duło – psycholog.
Na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Kościuszki 6 zajęcia
prowadzi Lokalny Animator Sportu – Łukasz
Szałek. Zajęcia sportowe odbywają się według
miesięcznych harmonogramów. Raz w miesiącu odbywają się zawody bądź turnieje sportowe z różnych dyscyplin.
2 kwietnia 2016 r. w nieszawskim muzeum
odbyła się promocja nowej książki Krystyny
Wasilkowskiej-Frelichowskiej pt. „Wysokie
progi. Opowieści z wyższych sfer”.

Od 18 stycznia 2016 roku obowiązki dyrektora ZS pełni pan mgr Piotr Śliwak.
– Czy może pan przedstawić się czytelnikom
GN. Proszę o parę zdań.
Urodziłem sie w 1961 roku w Myślborzu. Tam
ukończyłem szkołę podstawową i liceum. Studia
ukończyłem w Poznaniu.
– Na jakiej uczelni?
Studiowałem w latach 1980-1984 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
– Gdzie pan zaczął swą pracę zawodową?
Pracę nauczyciela matematyki rozpocząłem
w październiku 1984 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej w Krzywosądzy.
– Jak się potoczyły dalsze pana losy?
Od września 1999 roku do sierpnia 2014 roku
pełniłem funkcję dyrektora ww. placówki. Obecnie, do końca sierpnia 2016 roku pełnię obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Nieszawie, a od
1 września br. będę dyrektorem ZS przez 5 lat.
Równocześnie kontynuuję studia doktoranckie
związane z ekonomią i matematyką.
– Może mógłby pan powiedzieć coś o sobie,
coś z życia osobistego?
Mam pięcioro dzieci: Emilia – ma 18 lat, uczy
się w LO w Radziejowie. Roman – 28 lat, ukończył LO i obecnie pracuje. Marysia – ma 29 lat,
ukończyła Uniwersytet Gdański – geografię. Tomasz – ma 30 lat – jest nauczycielem, ukończył
studia na kierunku op-wych, oraz Paweł – ma 31
lat – jest policjantem.
Wyznania o moich dzieciach są dla mnie radosne, jednak mam i smutne wiadomości. Jestem
od trzech lat wdowcem. Żona moja była nauczycielką matematyki.
– Czy ma pan jakieś życzenia dotyczące pracy
zawodowej?
Tak. Chciałbym, aby wszystkie nasze nieszawskie dzieci uczyły się w naszych szkołach. I tu
apel do Rodziców: zaufajcie nam – nauczycielom. Uważam, że na dojazd dzieci do szkół poza
miejscem zamieszkania szkoda cennego zdrowia.
Związane są też z tym koszty finansowe. Szkoda
też czasu, gdyż ten można poświęcić np. na czytanie lektur.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Fot. 1. Podczas promocji książki – fot. B. Belter

Dnia 2 kwietnia 2016r. obchodzono rocznicę
śmierci św. Jana Pawła II- Honorowego Obywatela Miasta Nieszawa.
12 kwietnia 2016 r. podczas XIV sesji Rady
Miejskiej Nieszawa zatwierdzono aktualne
dokumenty strategiczne miasta: „Plan Odnowy Miejscowości Nieszawa na lata 2016-2026” oraz „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Nieszawa
na lata 2016-2026”.
15 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek na
konkurs dot. projektu pn.„Program Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa”.
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Dnia 15 kwietnia 2016 r. Jakub Szczepański
z II klasy Gimnazjum w Nieszawie zdobył IV
miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę” we Włocławku za
pracę pt. „Historia nieszawskich rybaków.”
16 kwietnia 2016 r. uczniowie ze Szkolnego
Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Nieszawie
uczcili 1050. rocznicę chrztu Polski na turystycznym szlaku podczas wycieczki do Kruszwicy.
W sobotę, 16 kwietnia 2016r. w nieszawskim
muzeum otwarto wystawę pt. „Fotografie dawnej Nieszawy”. Tytułowe prace autorstwa Józefa Spornego i Czesława Świeczkowskiego
przedstawiają nasze miasto na przestrzeni lat
i pochodzą ze zbiorów Kazimierza Lechosława Zborowskiego.
27 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta Nieszawa
– Przemysław Jankowski uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ciechocinku,
inaugurującej obchody Roku Jubileuszowego
z okazji 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek
oraz 100-lecia uzyskania praw miejskich.
W maju 2016 r. mieszkańców Nieszawy odwiedzili ankieterzy, którzy zbierali dane do
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miejskiej Nieszawa”.
Od maja 2016 r. mieszkańcy Nieszawy mogą
korzystać z bezpłatnego powiadamiania w systemie SISMS, za pomocą którego Urząd Miasta
w Nieszawie przekazuje informacje na zgłoszone telefony komórkowe m. in. o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych;
o poważnych awariach wodociągowych, energetycznych czy drogowych oraz zbliżających
się terminach płatności; o wszelkich ciekawych
wydarzeniach na terenie miasta. Szczegółowe
informacje na stronie: www.nieszawa.pl
Dnia 1 maja 2016 r. ruszyła przeprawa promowa w Nieszawie. Szczegóły na stronie internetowej: www.nieszawa.pl; telefon do obsługi
promu – 793 012 483.
Z dniem 1 maja 2016 r. zamknięto punkt kasowy Kujawskiego Banku Spółdzielczego przy
ul. Piekarskiej 1 w Nieszawie, mimo propozycji Burmistrza Miasta dot. umieszczenia tego
punktu w innym lokalu oraz listownego protestu mieszkańców z 87 podpisami, skierowanego do Zarządu Banku.
3 maja 2016r. obchodzono Święto Konstytucji
3 Maja.
W maju 2016r. nieszawianie wzięli udział w akcji
„Podwórko NIVEA”. Tym razem wysyłano SMS
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-y na utworzenie placu zabaw przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowe Miasto” – ul. Żabieniec.
19 maja 2016r. uczniowie Zespołu Szkół
w Nieszawie uczestniczyli w finale centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Morskiej
i Rzecznej „Młodzież na Morzu”, który się odbył w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.
21 maja 2016r. na nieszawskim Kompleksie
Boisk Sportowych ORLIK odbyły się potyczki
sportowe, czyli gry i zabawy ruchowe – wyścigi rzędów oraz Miniturniej Piłki Nożnej.

Fot. 2. Podczas potyczek sportowych – fot. E. Lewandowska

23 i 24 maja 2016 r. wypłacano w Nieszawie
świadczenia wychowawcze przyznane w ramach realizacji „Programu Rodzina 500+”.
Dnia 27 maja 2016 r. odbyły się uroczystości
z okazji 15. rocznicy utworzenia Ligi Morskiej
i Rzecznej w Nieszawie oraz 80. rocznicy
śmierci inż. kmdr. por. Heliodora Laskowskiego.
27 maja 2016r. odbyło się spotkanie dot. reaktywacji „Głosu Nieszawskiego”.
Dnia 27 maja 2016 r. minęła 140 rocznica urodzin Ferdynanda Antoniego OssendowskiegoHonorowego Obywatela Miasta Nieszawa.
Na nieszawskim promie można zawrzeć związek małżeński. Szczegóły na stronie: www.
nieszawa.pl
W czerwcu 2016 r. Burmistrz Miasta – P. Jankowski uczestniczył w pracach nad przygotowaniem aktualizacji „Strategii Obszaru
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Aleksandrowskiego”.
Dnia 3 czerwca 2016 r. otworzono kawiarnię pn. „Caffe u Krysty”, właściciel Krystyna
Kwaśniewska.
5 czerwca 2016r. na stadionie zorganizowano „Dzień Dziecka z Uśmiechem” dla dzieci
i młodzieży z Nieszawy i okolic.

>>>
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NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA

>>>
W dniach 7-9 czerwca 2016 r. w Nieszawie
odbyły się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadano sygnał alarmowy (syrena) dot. zagrożenia z powietrza.
Z okazji Święta Nieszawy dnia 8 czerwca
2016 r. odbyła się uroczysta XV sesja Rady
Miejskiej Nieszawa. Podsumowano konkurs
plastyczny pn. „Nieszawa w oczach dziecka”.W muzeum otwarto wernisaż Alojzego
Balcerzaka pt. „Pejzaże nadwiślańskie”. W kościele farnym wystąpił z koncertem wybitny tenor – Andrzej Jurkiewicz.
9 czerwca 2016 r. dotarli do Nieszawy uczestnicy XI Królewskiego Flisu Wiślanego.
19 czerwca 2016 r. na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbył się Turniej
Tenisa Ziemnego. W turnieju: I miejsce zdobył
Norbert Ciemiecki, II miejsce – Arkadiusz Olkowski, III miejsce – Patryk Koźmiński.

Fot. 3. Uczestnicy turnieju z animatorem sportu – fot. B. Podlewska

23 czerwca 2016 r. realizatorzy kampanii promocyjnej „Programu Rodzina 500+” zawitali
do Nieszawy. Na spotkanie z beneficjentami
programu przybył także wicewojewoda Józef
Ramlau.
Dnia 24 czerwca 2016r. przeprawa promowa
na Wiśle została wstrzymana z uwagi na niski
stan wody w rzece.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Nieszawie w dniu
24 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta – P. Jankowski wręczył dyplomy i nagrody ufundowane dla uczniów z najlepszymi wynikami
w nauce. Prymusem Szkoły Podstawowej
w Nieszawie została Natalia Pypkowska z kl. VI
ze średnią ocen – 5,64. Prymusem Gimnazjum
w Nieszawie została Magdalena Budna z kl. III
ze średnią ocen – 5,44.
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Fot. 4. Burmistrz wręcza nagrody prymusom – fot. B. Belter

W dniach 18–26 czerwca 2016 r. w klasztorze
gościli uczestnicy II Pleneru Kujawskiego zorganizowanego przez Powiat Aleksandrowski
pod hasłem „W klasztorku – Nieszawa 2016”.
25 czerwca 2016 r. na przystani promowej
w Nieszawie zorganizowano imprezę pn.
„Wianki 2016”, podczas której przeprowadzono konkurs wiedzy o Wiśle, konkurs na Miss
Wisły, konkurs taneczny, konkurs na wianek
świętojański.
28 czerwca 2016 r. odbyła się XVI sesja Rady
Miejskiej Nieszawa (sesja absolutoryjna).
Przykłady godne naśladowania w naszym mieście:
– wyraźnie poprawił się wygląd wielu elewacji
budynków prywatnych i komunalnych;
– nareszcie zasłonięto ruiny budynków przy pl.
K. Jagiellończyka;
– na rynku pojawiły się rabatki z kwiatami;
– w mieście jest ładniej, czyściej i spokojniej;
– nareszcie w Nieszawie mamy kawiarnię i market „Dino”;
– cieszy fakt, że boisko ORLIK codziennie tętni
życiem;
– odbywa się coraz więcej imprez miejskich,
które budzą zainteresowanie mieszkańców.
Nieszawian nurtują pytania:
– kiedy znów ruszy przeprawa promowa przez
Wisłę?
– co z promem „Wacław II”?
– czy w Nieszawie pojawi się jakiś ogródek piwny na okres wakacji?
– czy w Nieszawie będą jakieś zajęcia dla dzieci
podczas wakacji?
– kiedy ruszy „Szymonówka”?
– kiedy powstanie Dom Opieki w budynkach po
byłym LO?
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„Pozostawiam Panu Miasto
w lepszej kondycji
finansowej,
niż sam zastałem”

– rozmowa z Burmistrzem
Miasta Nieszawa
– mgr. inż. Przemysławem Jankowskim
Stefan Stalpiński

Fot. Burmistrz Miasta Nieszawa w gabinecie – fot. B. Belter

„Pozostawiam Panu Miasto w lepszej kondycji
finansowej, niż sam zastałem” – to słowa ustępującego Burmistrza, a jak było naprawdę?
Chyba nikt nie spodziewał się takiego stanu
rzeczy. Rzeczywistość, w której rozpocząłem
pracę, to była realna groźba utraty płynności finansowej. Na szczęście, podjęte działania, takie
jak: ugoda z bankiem obsługującym, porozumienia z kontrahentami, odraczanie terminów płatności zaległych i bieżących zobowiązań, prośby
o wcześniejsze wpłaty należności gminnych, zaowocowały. Dziś mam pewność, że podejmując
zobowiązania, jesteśmy wypłacalni i to jest najważniejsze. Uważam, że przeszłość należy zostawić za sobą i z perspektywą spoglądać w przyszłość.
Jeżeli wspomniał Pan o przyszłości, to jakie pomysły czy inwestycje czekają nas w najbliższym
czasie?
Niewątpliwie musimy zadbać o wizerunek
miasta. Jest to trudny i żmudny proces, bo choćbyśmy nie wiem jakie instrumenty posiadali, to
bez zaangażowania wszystkich mieszkańców
i właścicieli posesji nie osiągniemy zamierzonego celu. Staramy się dbać o czystość ulic miasta.

8

Udało nam się wyremontować własnymi siłami
dawno spisaną na straty zamiatarkę uliczną, która
mimo że nie jest nowa, całkiem nieźle się sprawuje. Wprowadzając roślinność, chcemy ożywić i rozweselić miasto, dokonujemy nowych
nasadzeń na terenach zielonych wokół kościoła
i przy ul. Rybaki. Poprawia się wygląd estetyczny budynków komunalnych, obecnie przystąpiliśmy do remontu dachu budynku przy ul. 3 Maja
21. Stan budynków komunalnych jest bardzo zły
i prawie każdy z nich wymaga naprawy. W zależności od konieczności będą więc realizowane kolejne remonty. Warto dodać, że nareszcie
uruchamiane są nowe konkursy na pozyskiwanie
środków europejskich, dzięki czemu będziemy
mogli aplikować o fundusze zewnętrzne z okresu
programowania 2013-2020. W planach mamy:
termomodernizację budynku szkoły podstawowej i biblioteki miejskiej, rewitalizację rynku oraz
nabrzeża wiślanego. Chciałbym podkreślić, że w
tym rozdaniu środków pomocowych celem rewitalizacji jest rozwiązanie problemów społecznych, a środki przeznaczone na inwestycje mają
stworzyć tylko narzędzie do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
Jak już wcześniej mówiłem, staram się podnosić atrakcyjność miasta. Stawiam na bliskość
Ciechocinka i kuracjuszy, dla których Nieszawa stanowi wspaniałą ofertę zagospodarowania
czasu. Dobra współpraca z władzami Starostwa
Aleksandrowskiego oraz Gminy Raciążek zaowocowała remontem drogi od Ciechocinka do
Nieszawy. Zadanie realizowane jest w dwóch
etapach. W tym roku w I etapie wyremontowana
zostanie nawierzchnia drogi od Ciechocinka do
Nieszawy, która zakończy się na wysokości Stacji
Uzdatniania Wody. Ponadto zmienione zostanie
ograniczenie prędkości z „40” na „70”. Jeżeli uda
nam się pozyskać środki, to w przyszłym roku
wykonamy dalszy odcinek ul. Ciechocińskiej, aż
do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Ulica Ciechocińska otrzyma nowy wygląd, a poza nową
nawierzchnią jezdni i chodników wykonamy odwodnienie i wymianę sieci wodociągowej oraz
zatoczkę autobusową. Jeśli chodzi o środki unijne, to w ramach poddziałania 10.2.2 „Kształcenie
ogólne”, przygotowujemy projekt na doposażenie szkoły w pomoce naukowe oraz na dodatkowe lekcje języka angielskiego, matematyki, fizyki,
chemii i biologii. W głowie rodzi się wiele pomysłów, ale problemem są oczywiście środki finansowe. Ile by ich nie było, to zawsze będzie ich za
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mało. Mam jednak nadzieję, że znajdę wspólny
język z radnymi i pozyskamy jak najwięcej środków zewnętrznych.
Po ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy są podzieleni. W jaki sposób, Pana zdaniem, można zmienić tę sytuację i scementować
społeczeństwo?
Jest to bardzo smutne, że poglądy poróżniły ze
sobą rodziny i przyjaciół. Myślę, że potrzeba czasu, aby osoby te przekonały się, że nie ma dalej
sensu chować urazy czy też złości. Ze swej strony
staram się być przychylny każdemu. Są oczywiście osoby, które są niezadowolone z podejmowanych przeze mnie decyzji, często przedkładając własny interes ponad interes miasta i jego
mieszkańców. Przypominam sobie, jak zaraz po
wyborach jeden z sędziwych mieszkańców Nieszawy podszedł do mnie i gratulując mi wygranej, stwierdził, że teraz zaznam zarówno wiele
życzliwości, jak i gorzkich słów, ale nie należy
się tym przejmować, gdyż każdy mierzy człowieka swoją miarą. Staram się o tym pamiętać i nie
chować urazy.
Czy widzi Pan światełko w tunelu, żeby nasze
miasto nie było w przyszłości kojarzone jako
miasto tzw. rencistów i emerytów?
Nie oszukujmy się, że Powiat Aleksandrowski
da wszystkim zatrudnienie. Naturalnym procesem
jest, że również nasza młodzież wyjeżdża z rodzinnej miejscowości, żeby się kształcić i nabyć
doświadczenia zawodowego. Część z tych ludzi wróci, aby wykorzystać nabyte umiejętności.
W mojej ocenie Nieszawa ma spory potencjał,
aby stać się miejscowością turystyczną. Jeżeli tylko miasto stworzy dogodne warunki i znajdą się
odważni mieszkańcy, w bardzo dynamiczny sposób nastąpi rozwój usług turystycznych. Znajdą
tu wówczas pracę osoby miejscowe. Oczywistą
rzeczą jest, że jeśli będzie praca, to stworzą się
perspektywy do zakładania rodzin i pozostania
w naszym jakże urokliwym miasteczku. Poprawi
się demografia miasta, dzięki czemu Nieszawa
nie będzie już postrzegana jako miasto emerytów
i rencistów.
Na ostatniej sesji radni rozliczali Pana z realizacji budżetu. Jakie są Pana refleksje?
Na początku mojej kariery na stanowisku
Burmistrza miałem pustą kasę, budżet uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, obowiązek wprowadzenia Programu Postępowania
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Naprawczego Finansów Gminy, 97 zaleceń pokontrolnych RIO i nieudzielone absolutorium.
Jest to bardzo wiele, jak dla początkującego samorządowca. W roku 2015 Rada Miejska nie
udzieliła mi absolutorium z wykonania budżetu
za działania poprzednika. Przypomnę, że ślubowałem dnia 5 grudnia 2014r. i niewiele można
było już zrobić. W tym roku Rada rozliczała mnie
i mój zespół za pracę w roku 2015. Cieszę się,
że w ocenie radnych działalność finansowa była
prawidłowa, choć wiele emocji wywołała dyskusja o umorzeniu podatku Spółce Lejko. W konsekwencji czego 4 spośród 13 radnych wstrzymało
się od głosu.
Panie Burmistrzu, czy nasze miasto stać na tak
wysokie umorzenie podatku?
To bardzo trudne pytanie. Łącznie umorzyłem
ponad 184 tys., ale należy wspomnieć, że 15 tys.
zł zaległego podatku zapłacono jeszcze w grudniu
2015r. Zaległości podatkowe narastały od roku
2011. W roku 2012 spółka złożyła dokumenty,
że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Na podstawie tych dokumentów w latach
2012-2014 nie naliczano jej podatku. W wyniku
analizy dochodów dopiero we wrześniu 2015r.
przystąpiono do naliczenia podatku. Jesienią
ubiegłego roku spółka poinformowała mnie, że
chce sprzedać obiekty. Poprosiła o umorzenie podatku, gdyż zadłużenie nieruchomości przewyższa ich wartość. Ustalono, że nieruchomość jest
zadłużone łącznie na blisko 2 mln zł. Bank wpisał
się na hipotekę. W wyniku negocjacji właściciela bank umorzył odsetki warunkowo do końca
grudnia 2015r. Ten ruch umożliwił zakup nieruchomości Fundacji SUE RYDER. Po kilkukrotnych
spotkaniach, mając pewność transakcji, umorzyłem kwotę 184 tys. zł. Kwota jest duża, ale praktycznie wirtualna. Nie dość, że nie do odzyskania, to z każdym rokiem rosnąca. Moim zdaniem,
zasadnym było przerwanie procesu naliczania
nieściągalnego podatku. Należy wspomnieć, że
bank wpisał zadłużenie przewyższające dwukrotnie wartość nieruchomości. Jeżeli gmina również
dokonałaby takiego wpisu, byłaby w kolejności
po bankach. W przypadku egzekucji komornik
zaspokoiłby roszczenia tylko banku. Dla nas po
prostu nie byłoby tych pieniędzy. Wówczas i tak
musielibyśmy dokonać odpisu należności, który
tak jak umorzenie, wpłynie za dwa lata na obniżenie subwencji dla gminy. Ze schorowanej właścicielki, która ma bardzo niskie świadczenia, ko-
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mornik też nie miałby możliwości egzekucji. Nie
zyskalibyśmy nic, dług by urósł, a nieruchomości ulegałyby dalszej dewastacji. Dzięki decyzji,
jaką podjąłem, pozyskaliśmy kontrahenta, który
reguluje swe zobowiązania na bieżąco. Rozpoczął proces projektowania inwestycji, co w przyszłości poprawi wizerunek miasta, ratując obiekty
przed zawaleniem. Widzimy, jak co roku znikają
z powierzchni miasta kolejne budynki. Inwestor
planuje stworzyć tu dom opieki wraz ze świetlicą
dla osób starszych, ośrodek rehabilitacji i edukacji, jak również obiekt gastronomiczny. Daje to
możliwość zatrudnienia kilku lub kilkunastu osób
z Nieszawy. Mam nadzieję, że to również przyczyni się do tego, aby w Nieszawie pozostawali młodzi ludzie. Biorąc pod uwagę to wszystko,
podjąłem decyzję o umorzeniu, ponieważ jedynie ja miałem takie uprawnienia. Uważam, że to
była słuszna decyzja.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Budżet miasta
Anna Komorowska

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2016 został
przyjęty Uchwałą Nr XII-84/2015 Rady Miejskiej
Nieszawa w dniu 29 grudnia 2015 r.
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości
5 981 327 ,00 zł , z czego:
– dochody bieżące w wysokości 5 881 327,00 zł,
– dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości
5 852 0579,00 zł , z czego:
– wydatki bieżące w wysokości 5 744 609,00 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 107 450,00 zł.
Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 129 268,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
W okresie I półrocza br. Budżet Miasta był
modyfikowany kilkakrotnie głównie w związku
z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi lub zmniejszającymi plan dotacji, szczególnie w dziale Pomoc
społeczna oraz zmniejszeniem części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 268 744,00 zł.
Na koniec czerwca 2016r. plan dochodów budżetowych wynosi 7 224 152,46 zł , z czego:
– dochody bieżące w wysokości 7 124 152,46 zł,
– dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień
30 czerwca 2016 r. wynosi 7 094 884,46 zł,
z czego:
– wydatki bieżące w wysokości 6 708 084,51 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 386 799,95 zł.
Zadania inwestycyjne planowane w 2016r. zakładają:
– modernizację sterowania oczyszczalni ścieków w Nieszawie – 15 375,00 zł,
– opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Nieszawa – 18 450,00 zł,
– przebudowę drogi nr 26036 na odcinku Ciechocinek – Siutkowo, na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie – 12 300,00 zł,
– remonty budynków komunalnych (wymiana
poszycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 21) – 75 550,00 zł,
– unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Nieszawa –
118 500,00 zł,
– spłatę zadłużenia za budowę ścieżki rowerowej – 60 000,00 zł,
– końcowe rozliczenie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście
Nieszawa” – 86 624,95 zł.
Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowi utrzymanie Zespołu Szkół
w Nieszawie i wynosi 2 088 175,33 zł, następnie utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w planowanej kwocie 1 902 410,02 zł.
Na wydatki administracji publicznej zaplanowano kwotę w wysokości 1 164 617,67 zł, dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi
50 600,00 zł, utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 45 464,00 zł , obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich stanowią kwotę 36 000,00 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została Uchwałą Nr VII-47/2015 Rady Miejskiej
Nieszawa w dniu 19 czerwca 2015 r.
Zmieniana była w zależności od zmian przyjmowanych w budżecie miasta. Wraz z Wieloletnią Prognozą finansową przyjmowany był załącznik pn. Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

„Witaj, majowa jutrzenko!”
Beata Belter
Konstytucja 3 Maja została uchwalona
w 1791r. Od tamtego dnia minęło już 225 lat.
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Była to pierwsza ustawa zasadnicza, regulującą
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
a jednocześnie pierwsza w Europie i druga na
świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.,
postępowa ustawa zasadnicza, która zapowiadała liczne reformy.
Obchody 225. rocznicy tego wydarzenia rozpoczęły się w Nieszawie uroczystą Mszą Św.
z udziałem orkiestry, sprawowaną za Ojczyzną
i parafię oraz za straż pożarną – z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka, co podkreślił w homilii
ks. Grzegorz Molewski.

Nieszawska. W pochodzie uczestniczyli: przedstawiciele władz miasta, radni miejscy i powiatowi, ksiądz proboszcz, pracownicy Urzędu Miasta
i jednostek podległych, nauczyciele i uczniowie,
mieszkańcy miasta, jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nieszawie, poczty sztandarowe OSP
i Kółka Rolniczego w Nieszawie oraz orkiestra
dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Romana
Organiściaka.

Fot. 3. Straż i orkiestra – fot. B. Belter
Fot. 1. Poczty sztandarowe – fot. B. Belter

Przed Mszą Św. uczniowie szkoły podstawowej z kl. I, II i V oraz uczniowie kl. III gimnazjum
pod kierunkiem p. Agnieszki Tyburskiej – wicedyrektora Zespołu Szkół oraz s. Klaudii (Doroty
Filip) – przełożonej Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nieszawie przedstawili okolicznościowy
montaż słowno-muzyczny nawiązujący do tego
patriotycznego wydarzenia.

Fot. 4. Przemarsz ulicami Nieszawy – fot. B. Belter

Fot. 2. Występ w kościele – fot. B. Belter

Następnie, w asyście Policji, odbył się przemarsz ulicami miasta: ul. Noakowskiego,
pl. K. Jagiellończyka, ul. 3 Maja, ul. Narutowicza,
ul. Kościuszki, ul. Zjazd aż do kapliczki Golgota
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Przy kapliczce Golgota Nieszawska, przy
której wartę trzymały harcerki, złożone zostały
okolicznościowe wiązanki kwiatów przez Burmistrza Miasta Nieszawa oraz radnych, delegację
uczniów Zespołu Szkół w Nieszawie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przedstawicieli Koła Prawa i Sprawiedliwości
oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz
Miasta Nieszawa – p. Przemysław Jankowski, który przedstawił historię obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i podziękował wszystkim zebranym
za udział w uroczystościach oraz za patriotyczną
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W działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nieszawie w roku 2015r. osiągnięto dochody w wysokości 1.223.179,80 zł.
W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę
263.061,90 zł, tj. 20,60% w stosunku do planu
dochodów uchwalonych przez Radę Miejską
Nieszawa Uchwałą Nr III-19 z dnia 30 stycznia
2015r.
W 2015 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 1.540.118,90 zł
, zrealizowano w wysokości 1.475.228,01 zł, tj.
95,79%
Fot. 5. Przed złożeniem wiązanek – fot. B. Belter

Fot. 6. Warta harcerek – fot. S. Malinowski

postawę. Następnie przemawiał radny p. Lucjan
Osielski, który nawiązując do reform proponowanych w 1791r., zachęcał do współpracy różnych grup społecznych. Głos zabrał także p. Daniel Koźmiński, prezes OSP w Nieszawie, który
zaprosił wszystkich zebranych do przejścia na
cmentarz parafialny w celu uczczenia pamięci
zmarłych strażaków. Uroczystości zakończyła
pieśń „Mazurek 3 Maja” w wykonaniu orkiestry.

Informacje o pracy MOPS
Emilia Wiśniewska

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 619.761,00zł do końca roku 2015 wydatkowano kwotę 612.307,00zł,
tj. 98,80% planu.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego zaplanowano na 2015 r. kwotę
582.168,00 zł do końca 2015 r. wydatkowano
kwotę 575.826,40zł, tj. 98,91%
Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2015 r. kwotę 19.000,00zł
do końca 2015 roku wydatkowano kwotę
18.811,39zł tj. 99,01% planu.
Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych
opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52% podstawy 1.200,00 zł –
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. 27,52%
podstawy 520,00 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna składki odprowadzono za 6 osób (31 św.)
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę
ich realizacji w 2015 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych świadczeń.
Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba
na pełen etat.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia
zdrowotne od świadczeń rodzinnych – zaplanowano kwotę 2.799,00 zł do końca 2015 r. wydatkowano kwotę 2.520,00 zł tj. 90,03% planu
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świad-

>>>
12

MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Nr 1(125)
lipiec 2016

>>>
czenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana
jest w wysokości 9,00% od kwoty 1.200,00 zł, tj.
od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego 9%
od kwoty 520,00 zł zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W roku 2015 r. składki te odprowadzono za:
– 4 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (17 św.) 2.520,00zł

gim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
30.000,00 zł, do końca 2015 roku wydatkowano
kwotę 21.219,31zł tj. 70,73% planu. Opieką objętych było ośmioro dzieci, pięcioro w placówce
socjalizacyjnej i troje w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278,90 zł
– na Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano
kwotę 67,00zł tj. 24,02% planu
Wpłynęło 5 wniosków o przyznanie KDR, wydano 24 karty.

Rozdział 85206 – Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej
W dniu 20.07.2015 r. została podpisana umowa nr. 82/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2015”, pomiędzy Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim a gminą Nieszawa.
Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano
kwotę 28.740,00 zł, z tego:
– 22.500,00 zł – środki z programu
– 6.240,00 – środki własne
Wydatkowano 26.570,14 zł tj. 92,45%

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
36.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS.
W omawianym okresie wydatkowano kwotę
24.069,21 zł tj. 66 86%.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy kierowanie
osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.
Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba.
Rozdział 85204 – Piecza zastępcza
Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia
09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu
na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10%
w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w druMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wydatki osobowe i rzeczowe w 2015 r.
zaplanowano 18.350,00 zł do końca 2015 roku
wydatkowano kwotę 15.945,43 zł tj. 86,90%
planu.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych – na zaplanowaną kwotę 4.934,00 zł do
końca 2015 roku wydatkowano 4.933,92 zł tj.
100% planu.
Składki zdrowotne odprowadzono za 12 osób.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe – zadania własne gminy – dotacja państwa
– zaplanowano kwotę 328.426,00 zł do końca
2015 roku wydatkowano kwotę 328.152,21 zł, tj.
99,92% planu.
W omawianym okresie sprawozdawczym
z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 135 rodzin (wypłacono 996 świadczeń).
Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę 63.764,00zł wydatkowano do końca
2015 roku 62.025,46 zł tj. 97,27% planu
Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało
16 osób, wypłacono 145 świadczeń.
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Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione
są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania
o Niepełnosprawności.
Od zasiłków stałych odprowadzane są składki
na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki
stanowi 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku
stałego.
Z pomocy w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
oraz źródło finansowania skorzystało 190 rodzin.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –
zaplanowano kwotę 232.516,00 zł z tego:
– 102.220,00zł – dotacja celowa na zadania
własne gminy
– 130.296,00zł – środki własne gminy
W okresie sprawozdawczym wydatkowano
215.236,17 tj. 92,57% z przyznanych środków
finansowych.
W tej grupie zatrudnionych jest 4 pracowników
(Kierownik Ośrodka, 2 terenowych pracowników
socjalnych i Główny księgowy na 1/4 etatu)
Należy tu podkreślić , że od 1 stycznia 2006r
zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej każdy pracownik
socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
16.050,00 zł do końca 2015 roku wydatkowano
11.446,28 tj. 71,32% planu.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
158.500,00 zł
z tego:
– 78.500,00 zł środki własne gminy
– 80.000,00 zł środki wsparcia finansowego gminy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.
wydatkowano 150.735,88zł tj.95,10% planu.
W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe
na zakup żywności i posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy
w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania
Zgodnie z umową nr 81/2015 zawartą w dniu
05.03.2015 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa
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w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania” w roku 2015, aneks nr 1 z dnia
15.09.2015r, aneks nr 2 z dnia 31.12.2015r.
Przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci
oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 80.000,00 zł
Koszt ogólny zadania na realizację programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł
Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 20% tj. 20.000,00 zł na dożywianie
dzieci oraz posiłków osobom go pozbawionym.
Na dożywianie w okresie od 01.01.2015 r do
31.12.2015 r wydatkowano kwotę 99.939,00zł tj.
99,94% planu
z tego:
– środki wsparcia finansowego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
79.951,20,
– środki własne gminy 19.987,80.
Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 38.027,00 zł
Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystały 144 rodziny, średnia wysokość zasiłku
wynosiła 70,00 zł miesięcznie, wydatkowano –
61.912,00zł:
1. Zasiłki celowe specjalne (28 rodzin)/ 11.060,00.
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze (105 rodzin)
38.610,00.
3. Opłata za schronisko (1 osoba) 1.126,88.

Święto Miasta Nieszawa
i jego patronki
św. Jadwigi Królowej
Beata Belter

Święto Nieszawy obchodzone jest w dniu
8 czerwca. To dzień szczególny dla mieszkańców i samorządu Nieszawy. Tego dnia odbywają się różne wydarzenia kulturalne, historyczne,
religijne i samorządowe. W roku 2002 tego dnia
wpłynął wniosek w sprawie nadania tytułu „Ho-
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norowego Obywatela Miasta Nieszawa” papieżowi Janowi Pawłowi II, obecnie świętemu. W roku
2004 odbyła się promocja monografii miasta pt.
„Dzieje Nieszawy”, t. I, pod red. Romana Czai.
W roku 2005 odbyły się uroczystości z okazji
nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta
Nieszawa” siostrze Małgorzacie Łucji Szewczykwspółzałożycielce Zgromadzenia Sióstr Serafitek.
Co roku w dniu 8 czerwca- odbywają się różne
koncerty, wernisaże, odczyty naukowe, wieczory historyczne, uroczyste sesje Rady Miejskiej,
a także uroczystości religijne ku czci Św. Jadwigi
– Królowej Polski.
Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta XV
Sesja Rady Miejskiej Nieszawa z okazji Święta
Miasta Nieszawa i jego patronki Św. Jadwigi Królowej. Wszystkich zebranych na sali posiedzeń
Urzędu Miasta w Nieszawie powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa – p. Agnieszka
Ochocińska. Na uroczystą sesję przybyli: Burmistrz Miasta Nieszawa – p. Przemysław Jankowski, radni miejscy, kierownicy w Urzędzie Miasta
i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, dyrektorzy Zespołu Szkół i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz goście: radny powiatowy – p. Andrzej
Nawrocki, nieszawski proboszcz – ks. Grzegorz
Molewski, kierownik Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie – p. Ryszard Lewandowski, p. Barbara Zimakowska, dzieci i młodzież, uczestniczący w konkursie plastycznym
pod nazwą: „Nieszawa w oczach dziecka”, a także ich rodzice i artystyczni opiekunowie oraz jury
konkursu i mieszkańcy miasta.

inicjatorów, a właściwie orędowników tego święta i patronatu – ks. Wacława Kneblewskiego,
ks. Wojciecha Sowę oraz Waldemara Rozynkowskiego.

Fot. 2. Przemówienie Burmistrza Nieszawy – fot. B. Belter

Następnie p. Barbara Zimakowska wygłosiła referat pt. „Związki Świętej Jadwigi Królowej
z Nieszawą i Kujawami”. Podkreśliła w nim, że
kult Św. Jadwigi Królowej w Nieszawie trwa już
prawie sześć wieków. Mówiła o związkach małżonki Jagiełły z Nieszawą i Kujawami; przestawiła
wizerunki Królowej znajdujące się w nieszawskiej
farze oraz informacje o uroczystości przekazania
nieszawskiej parafii relikwii św. Jadwigi Królowej
– w dniu 8 czerwca 2000r.

Fot. 3. Referat B. Zimakowskiej – fot. B. Belter

Fot. 1. Podczas sesji – fot. B. Belter

Po przyjęciu porządku obrad przez radnych
głos zabrał Burmistrz Miasta Nieszawa – p. P. Jankowski, który przybliżył przyczyny i okoliczności ustanowienia Święta Nieszawy oraz przyjęcia
patronatu Św. Jadwigi Królowej; wskazał także
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Przewodniczący jury konkursu plastycznego
pn. „Nieszawa w oczach dziecka” – p. Ryszard
Lewandowski odczytał protokół jury. Dyplomy
i nagrody dla laureatów oraz podziękowania dla
ich artystycznych opiekunów wręczali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa – p. A. Ochocińska oraz Burmistrz Miasta Nieszawa – p. P. Jankowski. Wszystkie prace konkursowe zostały
wyeksponowane w sali obrad.
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Fot. 4. Wyniki konkursu plastycznego czyta R. Lewandowski – fot.
B. Belter

Kolejnym punktem obchodów Święta Nieszawy był wernisaż p. Alojzego Balcerzaka, zatytułowany „Pejzaże nadwiślańskie”, który odbył
się w Muzeum Stanisława Noakowskiego. Na
uroczystość przybył dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – p. Piotr
Nowakowski, który przybliżył sylwetkę, dorobek
twórczy i główne motywy malarstwa artysty oraz
powitał gości, syna i przyjaciół malarza. Pejzaże,
które można było oglądać w muzeum, przedstawiały równiny mazowieckie, kujawskie, tereny
nadwiślańskie, okolice Żelazowej Woli. Wiele
z nich stanowiło nawiązanie do muzyki Fryderyka Chopina oraz do kultury romantycznej w Polsce, np. cykl „Moje Mazowsze dla Fryderyka
Chopina”.

Fot. 6. Podczas homilii – fot. B. Belter

Fot. 7. Występ Zespołu Muzyki Dawnej – fot. B. Belter

Mszę poprzedził występ uczniów Zespołu Szkół w Nieszawie, nawiązujący do historii
i tradycji miasta. Występ i prezentacja multimedialna o Nieszawie zostały przygotowane przez
dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierownictwem ś. Klaudii (Doroty Filip), p. Aleksandry Kryszak, p. Sylwii Urbańskiej
i p. Krzysztofa Rewersa.

Fot. 5. Otwarcie wystawy A. Balcerzaka – fot. B. Belter

Po wernisażu rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta z okazji Święta Miasta Nieszawa i jego patronki Św. Jadwigi Królowej – w kościele farnym
pw. św. Jadwigi Śląskiej, podczas której występował Zespół Muzyki Dawnej z Nieszawy pod
kierownictwem p. Agnieszki Witki oraz na którą
przybył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nieszawie. Ks. proboszcz G. Molewski w homilii przedstawił sylwetkę patronki miasta – Św. Jadwigi Królowej, podkreślając jej liczne cnoty, miłość do ludzi chorych, więzionych,
głodnych, potrzebujących Bożego Miłosierdzia.
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Fot. 8. Występ uczniów – fot. B. Belter
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Po mszy – w kościele parafialnym wystąpił
znakomity polski tenor – p. Andrzej Jurkiewicz,
który podczas koncertu przy akompaniamencie
akordeonu zaśpiewał pieśni po polsku, włosku
i ukraińsku; recytował wiersze patriotyczne oraz
wykonał własne kompozycje.

Podczas mszy i koncertu można było także
podziwiać obraz Św. Jadwigi Królowej pędzla
A. Balcerzaka, który został umieszczony przy ołtarzu głównym.

Program „Rodzina 500 +”
Emilia Wiśniewska

Fot. 9. Śpiewa A. Jurkiewicz – fot. B. Belter

Fot. 10. Gratulacje składa Burmistrz Nieszawy – fot. B. Belter

Fot. 11. Życzenia od Przewodniczącej Rady – fot. B. Belter
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie realizuje zadania z zakresu świadczeń
wychowawczych 500 plus od 1 kwietnia 2016r.
Informacja o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
wydanych decyzjach w sprawie oraz o poniesionych na ten cel wydatkach z budżetu państwa na
terenie Gminy Nieszawa
Liczba złożonych w formie papierowej „pierwszych” wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 129
Liczba złożonych w formie elektronicznej
„pierwszych” wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego – 9
Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (wydanych
na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i elektronicznej) – 121
Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w okresie kwiecień – czerwiec 2016r. – 542
Poniesione z budżetu państwa wydatki na
świadczenie wychowawcze (bez środków na
koszty obsługi i na wdrożenie) w okresie kwiecień – czerwiec 2016r – 270.709,70 zł
Wydatki na wdrożenie oraz koszty obsługi –
7.735,07 zł
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania
tego świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
matce,
ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku
życia.
>>>
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Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na
dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na
pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1 200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje,
jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do
świadczenia wychowawczego na własne
dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na
dziecko świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia wychowawczego, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio
na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego
dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
Terminy składania wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata
świadczenia wychowawczego
1. Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie
później niż ostatniego dnia miesiąca, za który
przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie
wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się
najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
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o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października
tego roku.
5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie
od dnia 1 września do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Ważne:
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna
się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do
świadczenia wychowawczego na pierwszy okres,
rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie
i uzyskaniu dochodu.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.
(włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia
po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.
Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy
wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami.
Powyższe regulacje są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy
i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwiania spraw. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., zastosowanie mają podstawowe przepisy art. 18 i 21
ustawy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia
ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
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Rodzinny wywiad środowiskowy
Ustawa zawiera możliwe do zastosowania w wyjątkowych sytuacjach mechanizmy w przypadku
marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub
zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Rozwiązania te określa
art. 9, art. 15, art. 22 i art. 23 ustawy.

Realizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych
na Kompleksie Boisk
Sportowych ORLIK
Łukasz Szałek

Obiekt Sportowy ORLIK składa się z boiska
do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, na
którym można rozgrywać mecze piłki siatkowej,
piłki koszykowej, piłki ręcznej. Na boisku tym
można krzewić także walory tenisa ziemnego,
lekkoatletyki, badmintona itd. Zajęcia odbywają
się następująco:
Poniedziałek 1500–2100
Wtorek
1500–2100
Środa
1500–2100
Czwartek
1500–2100
Piątek
1500–2100
Sobota
1300–2100
Nieszawski Orlik wpisał się na stałe w lokalny
krajobraz stanowiąc ogólnodostępną przestrzeń
tętniącą aktywnością sportową dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Odbywają się imprezy
sportowe (potyczki w formie gier i zabaw ruchowych, zawody, turnieje) na szczeblu lokalnym,
ale także o zasięgu ogólnopolskim i europejskim.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy:
• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dzieci do
lat 15;
• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej w kategorii
16–21 lat;
• Turniej Piłki Siatkowej;
• Sportowe Potyczki Rodzinne (gry i zabawy ruchowe na wesoło – wyścigi rzędów + miniturnieje);
• Turniej Tenisa Ziemnego;
• Turniej Piłki Nożnej dla mieszkańców Miasta
Nieszawa, Rady Miejskiej Nieszawa, Urzędu
Miasta Nieszawa oraz Ochotniczej Straży PoMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

żarnej w Nieszawie;
• rozgrywki piłki nożnej i siatkowej dla OLDBOYS w zależności od potrzeb uczestników;
• różne formy aktywności ruchowej dla seniorów;
• akcje promujące zdrowe odżywianie;
• rozgrywki towarzyskie i rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w piłkę nożną, siatkową, tenisa ziemnego w zależności od potrzeb
uczestników.
We wrześniu 2015 roku nieszawski Orlik wziął
również udział w wydarzeniu ogólnopolskim pn.
„Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej”
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zwyciężając jednocześnie w konkursie na najciekawszą i najlepszą relację z „Rodzinnej Sztafety im.
Kamili Skolimowskiej”. Od głównego organizatora sztafety – Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymaliśmy nagrody tj. kartę podarunkową
w wysokości 500 zł do sieci Decathlon na zakup
sprzętu sportowego, bidon na wodę, tzw. bank
energii (zapasowy akumulator np. do telefonu)
oraz lnianą torbę.
Od 01. 03. 2016 r. oprócz prowadzonych zajęć zorganizowaliśmy:
• zawody sprawnościowe z okazji Pierwszego
Dnia Wiosny pn. „Wiosno, ruszam z Tobą”;
• Potyczki Sportowe (gry i zabawy ruchowe na
wesoło – wyścigi rzędów + Miniturniej Piłki
Nożnej);
• Turniej Tenisa Ziemnego.
Już 23. 07. 2016 r. (sobota) o godz. 1700 rozgrywamy Turniej Piłki Siatkowej na który wszystkich gorąco zapraszamy (szczegóły dostępne są
na stronie internetowej Miasta Nieszawa – zakładka „ORLIK W NIESZAWIE” oraz na tablicach
i słupach ogłoszeniowych).
W 2016 roku planujemy także:
• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dzieci do lat 15;
• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej w kategorii
16–21 lat;
• Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci
i młodzieży;
• Turniej Piłki Nożnej dla osób dorosłych;
• Turniej Siatkonogi;
• zawody lekkoatletyczne;
• Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej dla OLDBOYS;
• Bieg Nadwiślański w ramach promocji aktywnego trybu życia pn. „Trzymaj Formę”;
• Mistrzostwa Króla Żonglerki;
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• Turniej Piłki Koszykowej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;
• Turniej Piłki Nożnej dla mieszkańców Miasta
Nieszawa, Rady Miejskiej Nieszawa, Urzędu
Miasta Nieszawa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie;
• rozgrywki piłki nożnej i siatkowej dla OLDBOYS w zależności od potrzeb uczestników;
• różne formy aktywności ruchowej dla seniorów;
• akcje promujące zdrowe odżywianie;
• rozgrywki towarzyskie i rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w piłkę nożną, siatkową, tenisa ziemnego w zależności od potrzeb
uczestników;
• wycieczki.
Podobnie, jak w ubiegłym roku pragniemy
wziąć udział w wydarzeniu ogólnopolskim pn.
„Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej”
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz takich imprezach ogólnopolskich jak:
• „Orlik 3x3 Junior”;
• „Turniej Orlika o Puchar Premiera”;
• „Igrzyska Przedszkolaka”;
• „Mila Niepodległości”.
Jako Lokalny Animator Sportu w Nieszawie
podnoszę na bieżąco swoje kwalifikacje poprzez
udział we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach o tematyce sportowej realizowanych w pracy na Orliku.
Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny zależnie od zainteresowań i potrzeb uczestników.
Zapewnione jest bezpieczeństwo i miła atmosfera
wszystkim uczestnikom zajęć oraz rozwijana aktywność indywidualna i zespołowa.
Już wcześniej organizowałem i współorganizowałem wiele imprez szkolnych, lokalnych, powiatowych i ogólnopolskich. W swojej działalności pozyskuję sponsorów i wolontariuszy.
Systematycznie i na bieżąco podejmuję działania w celu poprowadzenia młodzieżowej drużyny piłki nożnej, dążące do ożywienia wielopokoleniowego, nieszawskiego Klubu Sportowego
Jagiellonka. Dla mnie liczy się przede wszystkim
bezpieczeństwo i dobro jego podopiecznych korzystających z zasobów Orlika oraz jak najlepszy
stan nadzorowanej infrastruktury. Bardzo dobrze
układa się współpraca z Urzędem Miasta, Radą
Miejską, Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i sąsiednimi Orlikami.
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Realizacja Programu
Rodzina 500+ w Nieszawie
Beata Belter

Tym razem realizatorzy kampanii promocyjnej
„Programu Rodzina 500+” zawitali do Nieszawy.
Na spotkanie przybyli: Anna Napiórkowska- koordynator kampanii, Paweł Klamka – z wydziału
polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz
Adam Kraina, asystent wicewojewody. Dojechał
także wicewojewoda Józef Ramlau.

Fot. 1. Przed Busem 500+ – fot. B. Belter

Gminę Miejską Nieszawa reprezentowali: burmistrz miasta – Przemysław Jankowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa – Agnieszka
Ochocińska, wiceprzewodniczący Rady – Paweł
Zaręba, grupa radnych, pracownicy MOPS i muzeum oraz mieszkańcy z dziećmi.

Fot. 2. Powitanie – fot. B. Belter

Licznie przybyłych do nieszawskiego muzeum
gości i beneficjentów programu powitał burmistrz
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miasta, P. Jankowski, który przybliżył także historyczne, przyrodnicze i turystyczne walory Nieszawy. Sylwetkę Stanisława Noakowskiego oraz informacje o nieszawskim muzeum przedstawiła Ewelina
Cedro. Z kolei Emilia Wiśniewska-kierownik MOPS
omówiła realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz realizację „Programu Rodzina 500+”
w Nieszawie. Następnie P. Klamka omówił podczas
prezentacji multimedialnej cele i realizację tego
programu w naszym województwie.

Fot. 5. Spotkanie z samorządowcami – fot. B. Belter

Fot. 3. Podczas prezentacji multimedialnej – fot. B. Belter

Wicewojewoda J. Ramlau w swej wypowiedzi
podkreślił, że „Program Rodzina 500+” jest ważny dla wszystkich Polaków, a szczególnie istotny
dla przyszłych pokoleń. Spotkał się także z przedstawicielami nieszawskiego samorządu, aby porozmawiać o lokalnych potrzebach i problemach.
Fot. 6. Poczęstunek w lapidarium – fot. B. Belter

Fot. 4. Przemawia wicewojewoda J. Ramlau – fot. B. Belter

Do nieszawskiego muzeum przybyło wielu rodziców z dziećmi- z tymi większymi i tymi mniejszymi, jeszcze w wózkach. Wszyscy otrzymali
niebieskie baloniki, ulotki o programie oraz foldery o Nieszawie. Podczas spotkania wywiązała
się również ciekawa dyskusja o problemach i potrzebach rodzin wielodzietnych.
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Fot. 7. Gry i zabawy – fot. B. Belter

Następnie dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone do lapidarium, gdzie wzięły udział we
wspólnych grach i zabawach z pracownikami
MOPS oraz otrzymały drobne upominki, napoje
i słodycze.
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Święto Ligi Morskiej
i Rzecznej w Nieszawie
Beata Belter

Z okazji 15. rocznicy LMiR w Nieszawie oraz
80. rocznicy śmierci inż. komandora porucznika
H. Laskowskiego w dniu 27 maja 2016r. w Nieszawie odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego LMiR oraz władz
powiatowych.
W słoneczny piątek, 27 maja 2016r. do Nieszawy zawitali wspaniali goście: prof. dr inż.
kpt. ż. w. Andrzej Królikowski z małżonką Anną
– prezes Zarządu Głównego LMiR oraz dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni; prof. dr hab. Daniel Duda – przewodniczący Kapituły LMiR oraz
inż. Zdzisław Meler – przewodniczący Oddziału
LMiR we Włocławku.
Nieszawskie uroczystości z okazji 15. rocznicy LMiR w Nieszawie oraz 80. rocznicy śmierci inż. komandora porucznika H. Laskowskiego
zaszczycili swoją obecnością także: mgr Dariusz
Wochna – Starosta Powiatu Aleksandrowskiego
oraz inż. Andrzej Nawrocki – radny powiatowy.
Wśród gości znaleźli się również: mgr
Agnieszka Ochocińska – przewodnicząca Rady
Miejskiej Nieszawa, mgr inż. Przemysław Jankowski- Burmistrz Miasta Nieszawa, mgr Teresa
Zwierzchowska – sekretarz miasta, mgr inż. Anna
Komorowska – skarbnik miasta, ks. Grzegorz Molewski – proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Ryszard Lewandowski – kierownik Muzeum
Stanisława Noakowskiego, mgr Piotr Śliwiak – dyrektor Zespołu Szkół oraz mgr Agnieszka Tyburska – wicedyrektor Zespołu Szkół.

Fot. 1. Uczestnicy spotkania w sali posiedzeń – fot. B. Belter

Zaproszonych gości oraz członków LMiR
w Nieszawie (z koła miejskiego i szkolnego) powitał Stefan Stalpiński – przewodniczący LMiR
w Nieszawie, który przedstawił następnie „NieMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

zwykłą historię powstania LMiR w Nieszawie”,
ubarwioną historycznymi ciekawostkami o wybitnych mieszkańcach Nieszawy związanych
z morzem i rzeką Wisłą, anegdotami i przysłowiami oraz fragmentami poezji i prozy marynistycznej. Przewodniczący LMiR w Nieszawie
podkreślił też, że Nieszawa jako jedno z niewielu miast w Polsce otrzymała ważne odznaczenie
– „Pierścień im. Gen. J. Hallera”, a Liga Morska
i Rzeczna w Nieszawie istnieje już 15 lat. Dodał również, że plac na nabrzeżu wiślanym przy
przystani promowej w Nieszawie otrzymał nazwę pl. gen. J. Hallera.

Fot. 2. Pierścień im. gen. J Hallera – fot. B. Belter

Sprawozdanie z działalności szkolnego koła
LMiR w Nieszawie przedstawił jego opiekun mgr Maciej Marjański, który omówił działalność
koła w latach 2010-2016. W swoim wystąpieniu
prelegent szczególnie podkreślił m. in. coroczny
udział w uroczystościach w Pucku z okazji roczny Zaślubin Polski z Morzem; sukcesy młodzieży
w ogólnopolskim konkursie „Młodzież na Morzu”, zarówno w konkursie wiedzy, jak i w konkursie plastycznym; przyjmowanie w Nieszawie
Flisu Wiślanego; przygotowywanie „wianków”
na nieszawskie Święto Wisły; kultywowanie pamięci o kmdr. H. Laskowskim; udział młodzieży
w rejsach żaglowcami oraz warsztatach morskich,
wycieczkach na tamę i elektrownię wodną we
Włocławku, wyjazdach do Szczecina, Gdańska
i Gdyni, koncertach szant oraz w rajdach związanych z turystyką wodną; a także przyznanie
szkolnemu kołu LMiR krzyża „Pro Mari Nostro”.
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Fot. 3. O dokonaniach członków LMiR opowiada M. Marjański –
fot. B. Belter

Sprawozdanie opiekuna koła wzbogaciła okolicznościowa mini wystawa oraz prezentacja
multimedialna pt. „Działalność Szkolnego Koła
LMiR”, przygotowana przez gimnazjalistówMagdalenę Budną, Kacpra Kamedulskiego i Jakuba Gajewskiego.
Na temat 80. rocznicy śmierci inż. kmdr. por.
Heliodora Jana Laskowskiego referat wygłosił inż.
A. Nawrocki, który zainspirowany książką Błażeja i Jerzego Zyglarskich pt. „Heliodor Jan Laskowski- komandor z Nieszawy”, przedstawił życiorys
i dokonania nieszawskiego komandora, któremu
w 100-lecie urodzin ufundowano tablicę pamiątkową oraz który został patronem Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie. Prelegent zaznaczył,
że H. Laskowski był wielkim patriotą, wybitnym
człowiekiem i konstruktorem, który zawsze pamiętał o Nieszawie i o którym Nieszawa również
zawsze będzie pamiętać. Podkreślił też, że dla
miasta ważny jest „zwrot ku Wiśle”, bo „Nieszawa się rozwija, kiedy Wisła żyje”. Przypomniał,
że z inicjatywy Nieszawy powstał Związek Miasta Nadwiślańskich, którego celem nadrzędnym
jest „przywrócić Wisłę miastom”.
Wystąpienie poprzednika uzupełnił prof. dr hab.
Daniel Duda, który przedstawił koncepcję obrony
polskiego wybrzeża w roku 1939r. i rolę H. Laskowskiego, a także przekazał materiały chor. mar.
Stanisława Brychcego – dowódcy Baterii Helskiej,
opisujące jej działania w sierpniu i wrześniu 1939r.
Następnie przemawiali inni zaproszeni goście.
Inż. Z. Meler – przewodniczący Oddziału
LMiR we Włocławku zwrócił uwagę na potrzebę regulacji Wisły i konieczność kontunuowania
działań na rzecz budowy tamy na tej rzece. Jednocześnie podkreślił potrzebę kultywowania tradycji rybackich i flisackich.
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Starosta Powiatu Aleksandrowskiego – mgr
D. Wochna podziękował za zaproszenie na uroczystości oraz stwierdził, że jest niezwykle dumny z działań i sukcesów LMiR w Nieszawie, bo
przynosi to chwałę nie tylko miastu, ale całemu
powiatowi.
Burmistrz Miasta Nieszawa- mgr inż. P. Jankowski podziękował wszystkim za przybycie
oraz zwrócił uwagę, że Liga Morska i Rzeczna
w Nieszawie to organizacja działająca niezwykle prężnie i odnosząca sukcesy w konkursach
ogólnopolskich. Jej działalność przynosi miastu
Nieszawa wiele splendoru i promuje naszą małą
ojczyznę nie tylko w Powiecie Aleksandrowskim,
ale przede wszystkim w całej Polsce. Sukcesy
członków LMiR w konkursach marynistycznych
– zarówno w zakresie wiedzy o morzu, jak i twórczości plastycznej o tematyce morskiej – podnoszą rangę naszego miasteczka i potwierdzają jego
żeglarskie i rybackie tradycje, a także nierozerwalne związki z rzeką Wisłą i Morzem Bałtyckim. Jednocześnie służą propagowaniu dorobku
wybitnego nieszawianina, którym był inż. kmdr
por. Heliodor Jan Laskowski.
Następnie wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Nieszawa- mgr A. Ochocińską wręczyli listy
gratulacyjne dla S. Stalpińskiego – przewodniczący LMiR w Nieszawie oraz mgr M. Marjańskiegoopiekuna szkolnego koła LMiR w Nieszawie.

Fot. 5. Od lewej S. Stalpiński i A. Królikowski – fot. B. Belter

Głos zabrał także prezes Zarządu Głównego
LMiR – prof. dr inż. kpt. ż. w. A. Królikowski, który zaprezentował najpierw fragment filmu z tegorocznych obchodów w Pucku rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, podczas których wygłosił
przemówienie o roli LMiR w Polsce w obecności
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrze-
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ja Dudy. Następnie zaznaczył, że jako prezes
Zarządu Głównego LMiR i rodowity nieszawianin czuje się zaszczycony, że w jego rodzinnym
miasteczku tak wiele osób interesuje się tematyką
morską i rzeczną, podkreśla walory rzeki Wisły,
kultywuje tradycje rybackie i żeglarskie, zna tradycje świętojańskie, przyjmuje uczestników Flisu
Wiślanego, osiąga sukcesy w konkursach marynistycznych.
Po wystąpieniach zaproszonych gości wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom,
a także certyfikat honorowego członka LMiR dla
inż. A. Nawrockiego oraz podziękowania dla
mgr A. Ochocińskiej, mgr. inż. P. Jankowskiego,
S. Stalpińskiego i mgr. M. Marjańskiego.
Fot. 8. Przy grobie H. Laskowskiego – fot. B. Belter

Fot. 9. Przed dawnym domem H. Laskowskiego w Nieszawie – fot.
B. Belter

Sukces w konkursie
„Młodzież na morzu”
Maciej Marjański

Fot. 6. Burmistrz Nieszawy prezentuje medal otrzymany z okazji
15 rocznicy LMiR w Nieszawie – fot. B. Belter

Po zakończeniu pierwszej części obchodów,
która miała miejsce w sali posiedzeń Urzędu
Miasta w Nieszawie, wszyscy zebrani udali się na
cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty na grobie inż. kmdr. por. H. Laskowskiego oraz odśpiewali kilka utworów patriotycznych przy akompaniamencie gitary ks. G. Molewskiego.
Następnie odwiedzili dom przy ul. Kościuszki 15, w którym urodził się H. Laskowski i na którego froncie znajduje się tablica pamiątkowa ku
jego czci.

Uczniowie ZS w Nieszawie wzięli udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Ligi
Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu”, który
odbył się w dn. 19 maja 2016r. w Wyższej Szkole
Bankowej w Szczecinie.
W kategorii „Wiedza o Morzu” nieszawscy ligowcy zajęli III miejsce zespołowo na kilkanaście
drużyn w całej Polsce! Uczniowie reprezentujący koło miejskie LMiR w Nieszawie zajęli II i III,
a z gimnazjum V miejsce indywidualnie!
Równolegle odbywał się Konkurs „Wiedza
o Pomorzu Zachodnim” i w tej kategorii uczennice zajęły VI miejsce. Za całokształt pracy
w dziedzinie edukacji morskiej Szkolne Koło Ligi
Morskiej i Rzecznej w ZS w Nieszawie otrzymało wyróżnienie. Wszystkich laureatów konkursu
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nagrodzono pucharem, dyplomami i nagrodami
książkowymi.
Dodatkową atrakcją był rejs statkiem Białej
Floty po porcie szczecińskim i zwiedzanie Zamku
Książąt Pomorskich.
W Konkursie szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Roksana Komorowska, Aleksandra Piechocka, Weronika i Wiktoria Wiśniewskie
z gimnazjum oraz z koła miejskiego LMiR: Filip
Misiak i Kamil Zgliński. Opiekunem uczniów był,
jak co roku, nauczyciel geografii Maciej Marjański.

Ligi Morskiej i Rzecznej. Wraz z nim przypłynęło
kilkunastu zapaleńców wodnej przygody, których
na nieszawskim nabrzeżu powitali: p. Stefan Stalpiński – przewodniczący LMiR w Nieszawie oraz p.
Maciej Marjański – opiekun szkolnego koła LMiR.

Fot. 1. S. Stalpiński wita retmana M. Łabędzkiego na nieszawskim
nabrzeżu – fot. M. Marjański
Uczennice po otrzymaniu wyróżnienia za działalność koła

Wycieczka nad Jezioro Szmaragdowe

Kiedy tratwy przycumowały do brzegu, 15 flisaków wraz z członkami nieszawskiej LMiR
udało się na poczęstunek przygotowany przez
p. Jadwigę Szczepańską. Tutaj przybył również
radny powiatowy – p. Andrzej Nawrocki, który
w ciekawy sposób przedstawił historię Nieszawy.
Flisaków odwiedził także dziennikarz „Nowości
Toruńskich” oraz przedstawiciele Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej:
prezes – p. Magdalena Kaczmarek oraz wiceprezes – p. Marcin Karasiński. W miłej atmosferze
spędzono wieczór w klasztornym ogrodzie. Następnego dnia flis odpłynął do Torunia. Do Gdańska ma dopłynąć 28 czerwca.

Wyjazd na konkurs do Szczecina był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu burmistrza miasta
Nieszawa p. Przemysława Jankowskiego i absolwenta liceum z roku 2009 – Artura Kaczmarka.

„Flis 400-lecia”
Ulanów - Gdańsk
Beata Belter

9 czerwca br. około godz. 17 do nieszawskich
brzegów przybił „Flis Wiślany”. Tegoroczny flis
zorganizowany został z okazji 400-lecia miasta
Ulanowa. Retmanem spływu tratw drewnianych
rzeką Wisłą był p. Mieczysław Łabędzki, członek
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Fot. 2. Poczęstunek dla flisaków przygotowuje J. Szczepańska – fot.
M. Marjański

W tym roku Flis Wiślany był „XI Królewskim
Flisem dla Wisły”. Trasa spływu wynosiła 724 km
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i wiodła z Ulanowa do Gdańska. Podzielona była
na 29 etapów. Nieszawa była jednym z przystanków. Flisacy wyruszyli 22 maja, płynęli na
tradycyjnych tratwach o szerokości 6 i długości
70 metrów.

Fot. 3. Tratwy przy nabrzeżu w Nieszawie – fot. M. Marjański

Flis Wiślany to przedsięwzięcie promujące
wodniackie i flisackie tradycje oraz racjonalne
korzystanie z zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne polskich
rzek. Flis ma na uwadze także konieczność ustawicznego przypominania polskiemu społeczeństwu istnienia Wisły jako historycznej drogi wodnej. W jego organizację włączają się zatem nie
tylko Liga Morska i Rzeczna, ale także Związek
Miast Nadwiślańskich.

Poznajemy ojcowiznę
- etap wojewódzki
Maciej Marjański

34 prace krajoznawcze, przygotowane przez
45 uczniów wszystkich typów szkół, rywalizowały w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, który rozstrzygnięto 15 kwietnia
2016 r. we Włocławku. Wśród laureatów znalazł
się reprezentant Zespołu Szkół w Nieszawie.
Jakub Szczepański z II klasy gimnazjum zdobył IV miejsce za prace pt. „Historia nieszawskich
rybaków”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się w Urzędzie Miasta, a wcześniej organizatorzy
zadbali o turystyczne atrakcje.
Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia katedry z przewodnikiem i spaceru szlakiem zabytków
Włocławka. Spotkanie zakończył wspólny obiad.
Opiekunem Jakuba w konkursie był Maciej
Marjański.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY
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Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Zespół Szkół w Nieszawie
ul. Zjazd 5
www.twp.edu.pl

e-mail: bniuro@twp.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
nauka trwa 3 lata,
bez egzaminu wstępnego,
niskie czesne,
zajęcia w systemie zaocznym,
umożliwia zdobycie wykształcenia średniego i matury.

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA
TYTUŁ TECHNIKA NA KIERUNKACH:

ADMINISTRACJA
INFORMATYKA
TURYSTYKA WIEJSKA (uprawnienia rolnicze)
RACHUNKOWOŚĆ
• bez matury,
• bez egzaminów wstępnych
• zajęcia w systemie zaocznym
ZDOBĄDŹ PAŃSTWOWY DYPLOM TECHNIKA

Ponad 60 lat tradycji oświatowych TWP
Informacje i zapisy:

Jerzy Zyglarski, tel.: 54 283 81 06, kom.: 512 174 128;
lub w Sekretariacie Zespołu Szkół w Nieszawie
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Młodzi turyści
na historycznym szlaku
Maciej Marjański

Uczniowie ze szkolnego koła krajoznawczoturystycznego działającego w Nieszawie uczcili 1050. rocznicę chrztu Polski na turystycznym
szlaku
Jak przystało na prawdziwych turystów uczniowie ze szkolnego koła krajoznawczo- turystycznego działającego w Nieszawie uczcili 1050.
rocznicę chrztu Polski na turystycznym szlaku.

W sobotę 16 kwietnia 21 uczniów pod opieką
nauczycieli: Karoliny Kopaczyk i Macieja Marjańskiego, zwiedziło Kruszwicę, legendarną stolicę
Polski. To tutaj znajduje się kolebka królewskiego rodu Piastów, z którego pochodził przecież
Mieszko I. Jemu zawdzięczamy włączenie Polski
do wspólnoty chrześcijańskiej Europy, co podkreślał przewodnik PTTK, oprowadzając młodych
turystów po kruszwickim grodzie.

Poznawanie odległej historii rozpoczęli od
niezwykłego miejsca – romańskiej kolegiaty św.
Piotra i Pawła.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie
ruin zamku ostatniego z wielkich Piastów – Kazimierza Wielkiego, którego reprezentacyjna pozostałość – Mysia Wieża została przez uczniów
zdobyta z wielkim entuzjazmem. Nagrodą za pokonanie wysokich schodów były zachwycające
widoki ze szczytu wieży, szczególnie błyszczące
w słońcu wody jeziora Gopło.
Wkrótce mogli oni podziwiać „Morze Polaków” z bliższej perspektywy – z pokładu statku
„Rusałka”, który zabrał wszystkich w prawie godzinny rejs po jeziorze.

To już kolejna wyprawa młodych krajoznawców, którzy w tym roku szkolnym walczą o zdobycie pierwszej odznaki PTTK – Młodzieżowej
Odznaki Krajoznawczej.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY
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Dzień Dziecka z uśmiechem
Beata Belter

Tegoroczny „Dzień Dziecka z Uśmiechem”
w Nieszawie został zorganizowany przez Społeczny Komitet Zbiórki Publicznej w składzie:
Ewelina Lewandowska, Beata Belter i Agata Smykowska, który we współpracy z Burmistrzem
Miasta Nieszawa- Przemysławem Jankowskim
zaprosił dzieci i młodzież z Nieszawy i okolic
na imprezę w niedzielę, 5 czerwca 2016 r. Piknik z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany w godz. 12.30–18.00 na stadionie miejskim
w Nieszawie. Pogoda dopisała wprost nadzwyczajnie.
Wśród atrakcji dla dzieci i młodzieży znalazły
się m.in.: dmuchany plac zabaw z 4 atrakcjami
dla dzieci w różnym wieku (tor przeszkód, krokodyl-połykacz, małpi gaj, gigantyczna zjeżdżalnia); 2 żywe maskotki, czyli Guffi i król Lew – roznoszący słodycze; animacje i zabawy z klaunem;
przejażdżka tramwajem konnym; przejażdżka
na kucyku; gry i zabawy sportowe z nagrodami;
prezentacja sprzętu strażackiego; prezentacja
samochodu ciężarowego; zwiedzanie Muzeum
Stanisława Noakowskiego; stoiska z jedzeniem
i napojami, słodyczami i zabawkami, grill oraz
wspólna przejażdżka promem. Wszystkie atrakcje, napoje i potrawy z grilla były nieodpłatne.
Dodatkowo organizatorzy przygotowali: odpłatne stoiska handlowe (wata cukrowa, popcorn,
sorbet, zabawki, balony).
Na piknik przybyły dzieci z rodzicami: mniejsze w wózkach i większe. Dzieci bawiły się
świetnie, brały udział w zabawach, grach i konkursach, korzystały z przygotowanych atrakcji.
Kosztowały pysznych ciast-upieczonych przez
mamy z Rady Rodziców, potraw z grilla, napojów, słodyczy i innych dziecięcych przysmaków.
Zabawa była wspaniała, przede wszystkim dzięki
różnym sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy
wsparli organizację imprezy.
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Członkowie społecznego komitetu zbiórki
publicznej w Nieszawie
pn. „DZIEŃ DZIECKA Z UŚMIECHEM”
serdecznie dziękują za wsparcie finansowe lub
rzeczowe imprezy
organizowanej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci
z Nieszawy i okolic
w dniu 5 czerwca 2016r. na stadionie miejskim
w Nieszawie przy ul. Zjazd 3.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom
prywatnym, sklepom, instytucjom i firmom,
które odpowiedziały hojnie na nasz apel,
zarówno w Nieszawie, jak i w okolicach
– w Ciechocinku, Wagańcu, Raciążku,
Aleksandrowie Kujawskim, Zakrzewie,
Mikorzynie oraz innych miejscowościach
na terenie całej Polski.
Dzięki ich wsparciu udało się zorganizować
wspaniałą imprezę
z licznymi bezpłatnymi atrakcjami
i poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży.
***

W imieniu własnym
oraz nieszawskich dzieci
serdecznie DZIĘKUJEMY za każdą
formę wsparcia naszej imprezy.
***
Szczególnie serdecznie dziękujemy:
• Marcinowi Kowalczykowi – prezesowi firmy
„Agropol” z Zakrzewa,
• firmie „Groneko” z Mikorzyna k. Lubania,
• firmie „Concordia – ubezpieczenia” z Olsztyna,
• Pawłowi Zarębie – właścicielowi firmy AUTOTRANSPORT NIESZAWA,
• Danucie Żynda – prezesowi Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy w Śmiłowie,
• Mariuszowi Pawłowskiemu – prezesowi Fabryki „Copernicus” w Nieszawie,
• Przemysławowi Jankowskiemu – Burmistrzowi
Miasta Nieszawa,
• Annie Komorowskiej – Skarbnikowi Miasta
Nieszawa,
• radnym Miasta Nieszawa,
• radnym powiatowym – Agacie Ceglewskiej,
Maciejowi Włoch i Andrzejowi Nawrockiemu,
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• członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku,
• Sylwii Mańkowskiej – właścicielowi sklepu
„Flis” w Nieszawie,
• Jackowi Wiśniewskiemu – właścicielowi sklepu „ABC w Nieszawie,
• Mariuszowi Kaźmierczakowi z „Piekarni”
w Nieszawie,
• Bartłomiejowi Szuleckiemu z „Piekarni Szulecki” w Ciechocinku,
• Cezaremu Przybylskiemu z firmy „RTM – opakowania” w Aleksandrowie Kujawskim,
• Monice Kordańskiej z Księgarni w Ciechocinku,
• Markowi Florczakowi – właścicielowi sklepu
„Miś” w Aleksandrowie Kujawskim,
• Halinie Rysińskiej z „Apteki Nieszawskiej”,
• Romanowi Gotowalskiemu – właścicielowi firmy TMC w Wielkiej Nieszawce,
• Jackowi Kocińskiemu z Torunia,
• Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Molewskiemu,
• Piotrowi Śliwiakowi – dyrektorowi Zespołu
Szkół w Nieszawie,
• Łukaszowi Szałkowi – lokalnemu animatorowi
sportu,
• rodzicom: Ewelinie Cedro, Marcinowi Ciemieckiemu, Edycie Gębickiej, Elżbiecie
Jankowskiej, Annie Kamińskiej, Anecie Komorowskiej-Dudek, Dorocie Osińskiej, Sławomirowi Piernikowskiemu, Beacie Podlewskiej,
Ewelinie Rewers, Weronice Strzyżewskiej,
Oliwii Wiśniewskiej, Kindze Zaręba, Agacie
Żmirskiej-Zbroniec,
• wolontariuszom: Damianowi Purcelewskiemu, Huberowi Witkowskiemu,
• kierownictwu w Urzędzie Miasta w Nieszawie
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
• pracownikom Urzędu Miasta w Nieszawie
i jednostek podległych,
• Piotrowi Nowakowskiemu – dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku,
• Ryszardowi Lewandowskiemu – kierownikowi
Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie,
• Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie
Kujawskim – Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
PSP w Ciechocinku,
• Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
• Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nieszawie,
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• oraz wszystkim bezinteresownym ludziom dobrej woli.
Z poważaniem
Komitet społeczny zbiórki publicznej
pn. „Dzień Dziecka z Uśmiechem”
w składzie:
Ewelina Lewandowska
Beata Belter
Agata Smykowska
Zdjęcia z imprezy pn. „Dzień Dziecka
z Uśmiechem” znajdują się na tylnej okładce
„Głosu” – fot. B. Belter

Podsumowanie pracy
dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej
Zespołu Szkół w Nieszawie
za rok szkolny 2015/2016
Agnieszka Tyburska

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół
w Nieszawie uczęszczało łącznie 180 uczniów.
W szkole podstawowej objętych obowiązkiem
szkolnym było 118 uczniów, natomiast w gimnazjum 40 uczniów. Do przedszkola uczęszczało
22 dzieci.
Uczniowie oceniani byli zarówno pod względem zachowania (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne), jak
i nauczania (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny).
Wyniki zachowania przedstawiają się następująco:
Szkoła podstawowa – klasy IV-VI (łącznie 44
uczniów) – 20 uczniów uzyskało zachowanie
wzorowe, 7 uczniów uzyskało zachowanie bardzo dobre, 4 uczniów uzyskało zachowanie dobre, 9 uczniów uzyskało zachowanie poprawne,
3 uczniów uzyskało zachowanie nieodpowiednie. Ocen nagannych nie wystawiono.
Uczniowie, którzy otrzymali oceny wzorowe:
Klasa IV – Adam Ciemiecki, Julia Gajewska,
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Oliwia Kujawa, Jakub Morawski, Klaudia Szyper,
Martyna Wietrzykowska, Wiktoria Wiśniewska.
Klasa V – Dagmara Gębicka, Jagna Kamińska,
Katarzyna Kmieć, Mateusz Kujawa, Paweł Leszczyński, Martyna Podolska, Agata Wegner.
Klasa VI – Kaja Bonowicz, Michał Bonowicz,
Mikołaj Nęcka, Natalia Pypkowska, Aleksandra
Rogiewicz, Maja Zdanowicz.

Kamińska (5,1), Katarzyna Kmieć (4,8), Mateusz
Kujawa (4,8);
Klasa VI – Michał Bonowicz (5,4), Mikołaj
Nęcka (5,6), Natalia Pypkowska (5,6), Aleksandra
Rogiewicz (5,5), Maja Zdanowicz (4,8).

Gimnazjum – klasy I-III (łącznie 40 uczniów)
– 12 uczniów uzyskało zachowanie wzorowe,
4 uczniów uzyskało zachowanie bardzo dobre,
6 uczniów uzyskało zachowanie dobre, 5 uczniów
uzyskało zachowanie poprawne, 6 uczniów uzyskało zachowanie nieodpowiednie, 7 uczniów
uzyskało zachowanie naganne.
Uczniowie, którzy otrzymali oceny wzorowe:
Klasa III – Magdalena Budna, Jakub Gajewski,
Kacper Kamedulski, Roksana Komorowska, Weronika Lewandowska, Zuzanna Lewandowska,
Aleksandra Piechocka, Maciej Szulgit, Marcelina
Szymczak, Michalina Szymczak, Weronika Wiśniewska, Wiktoria Wiśniewska.

Gimnazjum:
Klasa I – Natan Malinowski (4,0);
Klasa II – Julia Zdanowicz (4,2);
Klasa III – Magdalena Budna (5,5), Kacper Kamedulski (4,9), Roksana Komorowska (4,9), Zuzanna Lewandowska (4,8), Aleksandra Piechocka
(5,1), Hubert Ruciński (4,8), Maciej Szulgit (5,0),
Marcelina Szymczak (5,0), Weronika Wiśniewska
(4,9), Wiktoria Wiśniewska (4,8).

Łącznie w Zespole Szkół w Nieszawie (oceniono 83 uczniów) 32 uczniów uzyskało zachowanie wzorowe, 11 uczniów uzyskało zachowanie
bardzo dobre, 10 uczniów uzyskało zachowanie
dobre, 14 uczniów uzyskało zachowanie poprawne, 9 uczniów uzyskało zachowanie nieodpowiednie, 7 uczniów uzyskało zachowanie
naganne.
Uczniowie wyróżniający się pod względem
wyników w nauce:
Szkoła podstawowa:
Klasa I – Zuzanna Gajda, Marika Malinowska,
Katarzyna Leszczyńska, Lena Ptaszyńska, Julia
Skwarek, Patrycja Wietrzykowska, Nikola Paszek,
Jonatan Cedro;
Klasa IIa – Aleksandra Budna, Klaudia Dudek,
Zuzanna Rogiewicz, Jagoda Rogiewicz, Oliwia
Komorowska, Hubert Dziarnowski, Eliza Szulc;
Klasa IIb – Julia Banaszkiewicz, Weronika Ciemiecka, Aniela Cymerman, Maja Podolska, Zofia
Rafińska, Adam Wiśniewski;
Klasa III – Jakub Tomicki, Nadia Łęgowska,
Oliwier Zbroniec;
Klasa IV – Wiktoria Wiśniewska (5,2), Klaudia
Szyper (5,1), Adam Ciemiecki (4,9), Julia Gajewska (4,8);
Klasa V – Paweł Leszczyński (5,5), Martyna
Podolska (5,4), Dagmara Gębicka (5,2), Jagna
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Tytuł Prymusa Szkoły otrzymała Natalia Pypkowska.

Tytuł Prymusa Szkoły otrzymała Magdalena
Budna.
Uczniowie ze 100% frekwencją:
Klasa IV SP – Julia Gajewska, Oliwia Kujawa;
Klasa V SP – Weronika Cymerman;
Klasa III G – Hubert Ruciński, Maciej Szulgit.
Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – najlepsi uczniowie:
1. Szkoła podstawowa – sprawdzian szóstoklasisty:
– język polski – Maja Zdanowicz (95%),
– matematyka – Mikołaj Nęcka (90%), Natalia Pypkowska (90%),
– język angielski – Mikołaj Nęcka (cz. I: 80%,
cz. II: 93%), Natalia Pypkowska (cz. I: 90%,
cz. II: 78%), Aleksandra Rogiewicz (cz. I:
63%, cz. II: 98%).
2. Gimnazjum – egzamin gimnazjalny:
– język polski – Wiktoria Wiśniewska (97%),
– historia – Weronika Wiśniewska (97%),
– matematyka – Hubert Ruciński (79%),
– przedmioty przyrodnicze – Weronika Wiśniewska (68%),
– język angielski (poziom podstawowy) –
Wiktoria Wiśniewska (100%),
– język angielski (poziom rozszerzony) –
Wiktoria Wiśniewska (83%).
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Kaja Bonowicz, Michał Bonowicz, Martyna
Junatowska, Wiktoria Junatowska, Roksana
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Lewandowska, Mikołaj Nęcka, Faustyna
Piasecka, Natalia Pypkowska, Aleksandra
Rogiewicz, Mateusz Tokarski, Maja Zdanowicz.
ABSOLWENCI GIMNAZJUM
Magdalena Budna, Jakub Gajewski, Norbert
Jastrzębski, Dominika Junatowska, Kacper
Kamedulski, Paweł Kokowicz, Roksana
Komorowska, Weronika Lewandowska, Zuzanna
Lewandowska, Daniel Małecki, Aleksandra
Piechocka, Hubert Ruciński, Maciej Szulgit,
Marcelina Szymczak, Michalina Szymczak,
Paulina Wiśniewska, Weronika Wiśniewska,
Wiktoria Wiśniewska.
W szkole działały różnego rodzaju organizacje
szkolne: Samorząd Uczniowski, ZHP, SKO, SKKT,
LMiR i koła zainteresowań: muzyczne, techniczne, matematyczne, języka angielskiego, młodego
przyrodnika, historyczne, plastyczno-techniczne,
miłośników wiedzy, ortograficzne. Prowadzono
także zajęcia przygotowujące uczniów klasy III
gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego.
Szkoła dawała również możliwość rozwoju
dla uczniów i rodziców poprzez organizowanie
warsztatów i zajęć socjoterapeutycznych, konsultacji ze specjalistami, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania rozwoju.
Uczniowie brali udział w konkursach, w których
odnosili sukcesy.
Integrowano środowisko lokalne organizując
konferencję „Razem w przyszłość”, Kiermasz Bożonarodzeniowy, wspieranie imprez patriotycznych i środowiskowych.
Zespół Szkół w Nieszawie pełnił funkcję centrum kultury w mieście poprzez organizowanie
akademii okolicznościowych, wycieczek do kina
i teatru, „Żywych lekcji historii”, koncertów muzycznych, promocję czytelnictwa, zapraszanie
teatrów objazdowych.
W ramach podnoszenia bezpieczeństwa organizowano spotkania z policjantami, strażakami,
przedstawicielami: WOPR-u, SANEPID-u, służby
zdrowia. W szkole odbywały się cykliczne akcje
profilaktyczne, np. „Aktywnie i Zdrowo”, „Międzynarodowy Dzień Godności”, „Narkotyki – to mnie
nie kręci”, „Piękni i Zdrowi”, „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, „Bądź Kumplem”, „Nie Dokuczaj”.
Przeprowadzona przez Kuratorium w maju
2016 r. całościowa kontrola (ewaluacja) w gimnazjum dała dobry wynik i podkreśliła duży rozwój naszej szkoły.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Informacje na temat wydarzeń z życia szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.
zsnieszawa.szkolna.net

Koniec gimnazjów
Przedruk z „Teletygodnia”

8 lat podstawówki i do wyboru: 4 lata liceum,
5 lat technikum lub szkoły branżowej. Tak docelowo ma wyglądać szkolnictwo po zmianach.
MEN wprowadza też od kolejnych wakacji
krótszy rok szkolny. Kończyłby się w najbliższy piątek po 20 czerwca (czyli najwcześniej
21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca).
Reforma edukacji zakłada m.in. likwidację
gimnazjów i wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego w klasach I-IV szkoła będzie nauczać na poziomie podstawowym, a dzieci pozostaną z tym samym wychowawcą.

Główne założenia

Z kolei w klasach V-VIII nauczanie ma być na
poziomie gimnazjalnym. Od czwartej klasy będą
stopniowo wprowadzane do nauki poszczególnych przedmiotów. Klasy I-VIII mają uczyć się w
tym samym budynku szkolnym. Do czasu objęcia
reformą wszystkich roczników, 7-klasiści będą
jednak uczyć się w budynku gimnazjum lub podstawówki. Kolejnym celem planowanej reformy
jest powrót do 4-letniego liceum lub 5-letniego
technikum. Nowością będą dwustopniowe szkoły
branżowe (w sumie 5 lat), które zastąpią obecne
zawodówki. Kończyć się będą maturą zawodową
z możliwością kontynuowania nauki w wyższej
szkole zawodowej, gdzie będą mogli zrobić licencjat. Nauka w szkołach branżowych rozpocznie się od 2017 roku.

Kiedy wejdą zmiany?

Od 1 września br. nowe zasady obejmą pierwszoklasistów i uczniów, którzy powinni w tym
czasie rozpocząć gimnazjum – znajdą się oni
w VII klasie. Pozostali uczniowie będą kontynuować naukę w starym systemie. W roku szkolnym
2019/2020 do szkół średnich trafią dwa roczniki:
1. rocznik uczniów objętych reformą w 7. klasie
oraz starsi o rok absolwenci gimnazjów. Nowy
system zacznie funkcjonować w pełni od 2022 r.
DCz
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Wianki w Nieszawie 2016
Beata Belter

Wianki, to inaczej Noc Świętojańska (Noc
Kupały, Sobótka), święto, które odgrywało kiedyś rolę podobną do współczesnych walentynek.
W Noc Świętojańską młode dziewczęta (panny)
plotły wianki z kwiatów i ziół, a następnie rzucały je do wody (rzeki, jeziora). Chłopcy usiłowali
je wyłowić. Dziewczęta wróżyły o zamążpójściu
na podstawie tego, czyj wianek kto złowił, czyj
utonął, czyj najdalej popłynął. Pozwalano również młodym parom na samotne spacery po lesie
w poszukiwaniu kwiatu paproci, którego odnalezienie wróżyło szczęście.
W tradycji słowiańskiej „wianki” były świętem wody i ognia, ale również świętem miłości,
płodności, Słońca i Księżyca. Zwyczaje i obrzędy kultywowane w Noc Świętojańską miały na
celu zapewnienie zdrowia i urodzaju. W trakcie
tej najkrótszej nocy w roku palono ogniska, wokół których tańczono przy wtórze muzyki. Stare
gospodynie rzucały do ognia zioła (bylicę, szałwię i inne), by zapewnić płodność oraz urodzaj.
Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały
oczyszczać, chronić przed złymi urokami i chorobami.
Tradycje świętojańskie są niezwykle żywe
w dzisiejszej Polsce. Do głównych rytuałów obrzędowych w różnych regionach naszego kraju
należą podczas Nocy Świętojańskiej: rozpalanie
ognisk, palenie ziół, skoki przez ognisko, tańce
dziewcząt wokół rozpalonego w nocy ogniska,
obrzęd zarzucania wianków przez głowę na drzewa, puszczanie wianków po wodzie, lecznicze
kąpiele się po zmroku, wieńczenie zielem, nocne
spacery po lesie w poszukiwaniu kwiatu paproci.
Noc Świętojańską opisują etnografowie, badacze kultury słowiańskiej, pisarze i poeci, m.in. Jan
Kochanowski, autor „Pieśni świętojańskiej o sobótce”, twórcy piosenek ludowych, np. „Tam nad
Wisłą w dolinie”. Na terenie Kujaw nadwiślańskich tradycje świętojańskie przedstawia m. in.
Regina Zaleska- Wojciechowska w „Baśniach kujawskich” oraz Jerzy Zyglarski w „Nieszawskich
baśniach”.
Tegoroczne wianki, które odbyły się 25 czerwca br. na przystani promowej w Nieszawie poprowadzili: p. Beata Belter i p. Ryszard Konopka,
którzy powitali przybyłych w imieniu Burmistrza
Miasta Nieszawy – p. Przemysława Jankowskiego
oraz przedstawili program imprezy i najważniejsze tradycje Nocy Świętojańskiej.
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Fot. 1. Prowadzący imprezę – fot. S. Malinowski

Pierwszym punktem programu było posumowanie konkursu „Wiedzy o Wiśle”. Do eliminacji
konkursowych stanęło 9 uczestników, którym pytania zadawał p. Maciej Marjański- przedstawiciel LMiR w Nieszawie. Rywalizacja była bardzo
wyrównana. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez ks. Grzegorza Molewskiego oraz „Dzieje Nieszawy”.

Fot. 2. Konkurs wiedzy o Wiśle – fot. B. Belter

Po eliminacjach konkursowych wystąpił Zespół Teatralny „Zbrat” w przedstawieniu kabaretowym pt. „Jesteśmy tanie dranie”. Gościnnie
w przedstawieniu wystąpił również Burmistrz
Miasta Nieszawy- p. P. Jankowski. Należy nadmienić, że Zespół Teatralny „Zbrat” powstał we
wrześniu 2011r. w Gminie Waganiec i należy
do niego 19 osób. Zespół występuje w kościołach, w domach kultury, na dożynkach, podczas
imprez jubileuszowych i regionalnych, organizowanych w gminach i instytucjach Powiatu
Aleksandrowskiego. Wystawia: przedstawienia
bożonarodzeniowe, czyli herody, ludowe kabarety, inscenizacje dożynkowe oraz scenki z życia
na wsi. Przedstawienia reżyseruje: p. Dorota Danielak. Za muzykę odpowiada: p. Renata Wojciechowska. Kostiumy i scenografię przygotowuje
i gromadzi: p. Ewa Zimecka.
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Do konkursu tanecznego wystartowały dzieci.
W tej rywalizacji wygrał Maksymilian Tarka. Konkurs taneczny poprowadził i nagrody ufundował
p. R. Konopka. Słodycze dla wszystkich dzieci
ufundował Burmistrz Miasta Nieszawa – p. P. Jankowski.

Fot. 3. Podczas występu kabaretu – fot. B. Belter

Do konkursu na Miss Wisły wystartowały
3 kandydatki: p. Marta Brzeczkowska, p. Marta
Nowicka i p. Dominika Witkowska. Eliminacje
przeprowadził p. R. Konopka. Nagrody w tym
konkursie ufundowali: p. Kinga Zaręba, p. B. Belter i p. R. Konopka. Miss Wisły 2016 została
wybrana p. M. Brzeczkowska, która otrzymała
koronę, berło, królewską szarfę oraz wspaniałe
nagrody: talon na kwotę 100zł do salonu fryzjerskiego i solarium „Kinga” w Nieszawie, misia,
książkę kucharską oraz drobne upominki. Pozostałe uczestniczki także otrzymały nagrody: zestawy kosmetyczne i drobną biżuterię oraz materiały
promocyjne o Nieszawie.

Fot. 4. Wybory Miss Wisły – fot. B. Belter

Fot. 5. Konkurs taneczny – fot. B. Belter
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Fot. 6. Zwycięski wianek – MDP – fot. B. Belter

Kulminacyjnym punktem wieczoru było podsumowanie konkursu na najładniejszy wianek
świętojański. Do tego konkursu zgłoszono 8 wianków, przygotowanych przez: Szkolne Koło LMiR
w Nieszawie, Dagmarę i Dagoberta Gębickich,
Zuzannę Lewandowską, Katarzynę Kmieć, Samorządowe Przedszkole w Nieszawie, Weronikę
Ciemiecką, Miejską Bibliotekę Publiczną w Nieszawie, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy
OSP w Nieszawie. Jury w składzie: p. Stefan Stalpiński, p. Władysław Chojnacki i p. Antoni Joda
wyłoniło zwycięzców. Nagrody i upominki w tym
konkursie ufundował Burmistrz Miasta Nieszawap. P. Jankowski. I miejsce – namiot otrzymał wianek przygotowany przez MDP; II miejsce – parasol na plażę otrzymał wianek przygotowany przez
Szkolne Koło LMiR; III miejsce – plecak otrzymał
wianek przygotowany przez Dagmarę i Dagoberta Gębickich. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki i materiały promocyjne o Nieszawie. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na
prom, aby podczas rejsu na wysokości nieszawskich bulwarów wrzucić wianki do wody.
Dalszą zabawę poprowadził zespół muzyczny
„MISTRAL”. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje: ogródek piwny i małą gastrono-
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Fot. 7. Płynące wianki – fot. B. Belter

mię dla dorosłych, a także stoisko z lodami i dmuchany plac zabaw dla dzieci. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych zabawa trwała do godz. 2.00 nad ranem.

CZY ZNASZ
NIESZAWY OBLICZE
cz. 125
Jerzy Zyglarski

Nieszawa przedwojenna i ta powojenna w przeciwieństwie do dzisiejszej, tętniła życiem. Każdego dnia do Nieszawy przybywało mnóstwo osób
mających wiele spraw do załatwienia. Była więc
konieczność zatroszczenia się o nich i zapewnienia np. konsumpcji. Powstawały więc knajpki i gospody, które przynosiły zysk miastu i ich właścicielom. Z przyjemnością przy piwie czy herbacie
zawierano transakcje czy umowy np. sprzedaży
towarów, jak to się wtedy mówiło, dobijano interes. W dniach kiedy odbywały się jarmarki, trudno
było znaleźć miejsce przy stolikach.
W ciągu roku było 14 jarmarków w Nieszawie. Ciekawostką jest to, że Nieszawa wytargowała od Fordonu dwa jarmarki za beczkę piwa
z miejskiego browaru.
Każdego roku rajcowie miasta transportowali
piwo drogą wodną zgodnie z umową, a w Niesza-

wie ustalano terminy dodatkowych jarmarków.
W dniach targowych, rynek, ulica Ciechocińska, Mickiewicza, Sienkiewicza zastawione były
straganami. Handel trwał do późnych godzin wieczornych. Na ulicach panował gwar. Było słychać
zachwalanie towarów, targowanie się o ceny. Do
Nieszawy przybywali handlowcy z okolicznych
wsi. Mieszkający w Aleksandrowie Kuj. Zdzisław
Morawski w książce pt.”Nie słuchajcie Alojzego
Kotwy” opowiadając na stronach książki różne
historie swojemu bratu, o jarmarku w Nieszawie
napisał tak: „ I zdarzyło się memu ojcu, a twemu
pradziadowi, że do Nieszawy na jarmark w parę
kasztanów pojechał: z lewego dyszla miał kobyłę, a z prawej wałach chodził. Urodziwe to były
koniki nad wyraz. Stanął z końmi na rynku nieszawskim. Przywiązał je do koła, a sam poszedł
do zajazdu okowitą się pokrzepić”.
Najsłynniejszym zajazdem usytuowanym na
Rybakach, była traktiernia „Kosmana”. Wcześniej
dużą popularnością cieszyła się karczma „Na palach” usytuowana u nadbrzeży Wisły, niedaleko
portu zimowego, gdzie w okresie niespławnym
stacjonowały: berlinki, pchacze,małe stateczki.
Mieściło się w porcie kilkanaście jednostek.
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W karczmie „Na palach” serwowano nieszawskie specjały o ciekawych nazwach, np.: rosół
burmistrza, chrust nieszawski, zawijas nieszawski, bynce nieszawskie, którymi to wszyscy odwiedzający karczmę się zajadali.
Dla biednych flisaków, których to w Nieszawie zawsze było sporo, gdyż byli wynagradzani
niskimi stawkami (3 zł za dobę), przygotowywano
tańsze obiady w cenie kilkunastu groszy. Były to
zupy,np: fiutka (zupa ziemniaczana), fucka (kasza
z mąką gotowana w dużej ilości wody), sekuladka
(rozgotowane ziemniaki z dodatkiem kiełbasy lub
wędzonki) , rututu (ziemniaki, marchew, jedna
pietruszka, por, dużo kopru i zacierki). A drugie
dania, to:np zwane garus (ziemniaki ze śliwkami).
Niektórzy flisacy sami sobie przygotowywali posiłki, żeby więcej grosza zasiliło domową kasę.
W tym czasie powstawał nowy zawód : przewodnik po Wiśle. Wisła w Nieszawie była najniebezpieczniejsza w całym swoim biegu. Napisał o tym M. Bogucki w „Spławie wiślanym”.
Pisał tak: „było na niej dużo haków i przekosów
(niewidoczne mielizny) i podnarć (piaszczyste
wzniesienia), szorów (prostopadłe krawędzie haków), trzeba było znać dobrze warty (prądy), kręty (duże wiry)i papry (małe wiry), blaki (płycizny)
oraz torłopy i topiele (głębie).
Nazwy te na długo zachowały się. Używali ich
rybacy w swych opowieściach, były przekazywane z pokolenia na pokolenie . Znajomością tych
nazw popisywał się młody nieszawianin, którego nazwano „Gajowym” ( Jerzy Junatowski.) Gdy
w Nieszawie przebywał wkraczający w szeregi
literatów Edward Stachura, z ciekawością słuchał
opowieści o Wiśle także popisującego się swoją
wiedzą, „Gajowego”. Nawet w poemacie pt„Po
ogrodzie hula szarańcza”, napisał o Gajowym,
jako starym bywalcu gospody „Pod łososiem”,
jedynym lokalu gastronomicznym, jaki funkcjonował w latach powojennych do czasu, kiedy powstała piękna restauracja „Jagiellonka” (dzisiejsze
ruiny przy ulicy Narutowicza). Edward Stachura,
gospodę „Pod łososiem” na zawsze utrwalił na łamach powieści „Cała jaskrawość”. Odwiedzał ją
wielokrotnie, gdyż pracował kilka dni na bindudze znajdującej się po prawej stronie Wisły. Tam
właśnie zapoznał się z „Gajowym”. Razem budowali tratwy. Po pracy wstępowali do gospody na
łososia, którego prawie nigdy nie było. Bufetowa
mówiła, że z „awansu społecznego śledź został
łososiem”, którego podawała na zakąskę do setki
wódki.
Gospoda fascynowała Edwarda. Przychodził
z nim często Janusz Żernicki – ciechociński poeta. Lubili rozmawiać i słuchać opowieści niektórych spędzających tam osób. Oprócz „GajoweMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

go” interesowali się „Zenkiem ciuciume”, który
chętnie śpiewał; „wojenko, wojenko nie rozdzielasz równo”. Zenek był zabawnym człowiekiem.
Potrafił pogryźć szklankę, a nawet kufel od piwa.
Zmiażdżone szkło połykał. Często brakowało
mu grosza, podchodził wtedy do pijących piwo
i ostrzegał, żeby nie wypijali wszystkiego, bo na
dnie siedzi diabeł i może wyskoczyć i prześladować pijącego. Stali bywalcy wiedzieli o co chodzi
i zostawiali piwo w kuflu.
W gospodzie była jedna duża sala i mniejsza
z dwoma stolikami – bezalkoholowa. W tej sali
kilkakrotnie przebywali Edward Stachura z Januszem Żernickim i sekretarzem powiatowym TWP.
Obaj dostawali odczyty o tematyce przeciwalkoholowej, które wygłaszali w różnych klubach na
terenie powiatu aleksandrowskiego .
W książce „Stachura alias Sted”, Marek Badtke
napisał „ Zenek ciuciume”, partner Steda uchodził
za środowiskowego kontynuatora nieaktualnych
idei, przeżywających się kierunków w filozofii, literaturze i sztuce. Znany był z wykonań piosenki
żołnierskiej : Wojenko, wojenko nie rozdzielasz
równo, jednym dajesz gwiazdki, drugim dajesz
gówno”. Kujawski wiarus był ulubieńcem publiki,
która tolerowała okresowe występy do momentu
kiedy „artysta tymczasowy” zdejmował obuwie.
Z Zenkiem śpiewali wszyscy nawet ci, co rozpoczynali konsumpcję w salce bezalkoholowej.
Stałym klientem był też starszy pan zwano go
„Sorem”, który zasiadał przy stoliku i rozpoczynał drzemkę, a obudzony opowiadał, jak walczył
z okupantem.
Ta specyfika gospody nie powtórzyła się w nowej restauracji”Jagiellonka”, która dzisiaj rozwalając się szpeci miasto, a turyści nie mają gdzie
się napić herbaty.

Z pamiętnika
hodowcy amatora
Jerzy Olesiński

Człowiek przechodząc na emeryturę szuka
sobie zajęcia ,aby nie zgnuśnieć no i oczywiście
teraz ma czas na realizacje swoich pasji.
Ja zawsze lubiłem ptaki, obserwowałem je,
poznawałem ich zwyczaje. Dlatego pierwsza
myśl była taka, że założę sobie małą hodowlę.
Pierwsze ptaki jakie trafiły do mnie to były gołębie. Następnie od kolegów dostałem różnego
rodzaju kolorowe kurki, a później przyszła kolej
na bażanty.
>>>
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W tym okresie a był to rok 2003 zaprenumerowałem sobie miesięcznik Fauna i Flora. Jest to
wydawnictwo dla hodowców amatorów w którym jest bardzo wiele ciekawych informacji i porad szczególnie dotyczących hodowli ptaków
ozdobnych ale też tych użytkowych.
W miesięczniku przeczytałem o „szczęśliwych
kurach” tj. o zielononóżkach kuropatwianych.
Dlaczego szczęśliwych ano dlatego,że mają koguta, że są samodzielne, potrafią najlepiej ze
wszystkich ras korzystać z pastwiska, Oddalić się
do 1 km od kurnika i wrócić na noc.
Jest to stara polska rasa, która posiada charakterystyczne zielonkawe nogi i kuropatwiane
ubarwienie piór. To wyróżnia je od innych ras.
Ze względu na tak charakterystyczne ubarwienie
kury zielononóżki, w czasie zaborów były utrzymywane w polskich gospodarstwach. Posiadanie
ich uzewnętrzniało patriotyzm gospodarza, wystarczyło wejść na podwórze takiego gospodarstwa i być przekonanym, że właścicielem jest
Polak-patriota. W okresie międzywojennym, po
odzyskaniu niepodległości zielononóżki kuropatwiane stały się niemal rasą „kultową” – jako
„przetrwała” polska rasa. Do lat 60-tych były
utrzymywane w gospodarstwach na terenie całej Polski, w latach 70-tych, w okresie rozwoju
wielkich ferm straciły one swoje znaczenie, ze
względu na brak dostosowania do zamkniętych,
zagęszczonych kurników. Pozostawiono około
1000 sztuk w hodowli zachowawczej. Pojechałem do Chorzelowa (koło Mielca), do Zakładu
Doświadczalnego Zootechniki i tam kupiłem
swoje pierwsze pisklaki zielononóżki.
Może je hodować każdy kto ma na to warunki. Są to kury w typie ogólnoużytkowym, doskonale przystosowane do chowu przyzagrodowego ze
względu na dużą wytrzymałość na niskie tempera-
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tury i choroby, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność poszukiwania pokarmu, szybkie opierzanie się
i silny instynkt kwoczenia. Za poświęcony im czas
odwdzięczają się wspaniałymi jajkami. Charakteryzuje je obniżony poziomem cholesterolu w żółtku
– unikalna cecha uwarunkowana genetycznie. Dodatkowo posiadają przyjemny aromat i właściwy
dla jaj smak. Są bardzo zdrowe. Przekonałem się
osobiście o tym, kiedy wychodząc z choroby nowotworowej były oprócz koziego mleka (ale o nim
w następnych wspomnieniach) i przetworów z niego moim podstawowym posiłkiem.
Jako zachętę do spożywania tych jajek przytoczę opinię Prezesa dolnosląskiego „Ekolandu”
Janusza Jędrzejczaka
Jaja zielononóżek kuropatwianych – tak!
„A przecież jaja powinny być symbolem doskonałości. Zawierają one wszystko, co jest nam
potrzebne do życia (z wyjątkiem wit. C). Jajo jest
żywą komórką, która po trzech tygodniach, w odpowiedniej temperaturze przemienia się w organizm ptaka, mającego układ kostny, mięśniowy,
pokarmowy, nerwowy, immunologiczny. Jajko
stanowi najlepsze źródło aminokwasów, wielonasyconych kwasów tłuszczowych, witamin
i związków mineralnych. Białko jaja kurzego
przyswajalne jest w 94% (np. roślin strączkowych
40–60%), tłuszcz w 95%, węglowodany w 98%
a związki mineralne w 76%. Dwa duże jaja (to
tylko 150 Kcal) pokrywają nasze zapotrzebowanie na aminokwasy, zapewniają nam 88% dziennej dawki wit. B12 – nazywanej krwiotwórczą,
dostarczają wit. E – odmładzającej i poprawiającej pamięć oraz duże ilości wit. A. Zawartość
wielonasyconych kwasów tłuszczowych poprawia pamięć i zapobiega chorobom układu nerwowego. W żółtku występuje immunoglobulina Y,
która jest znanym ciałem odpornościowym. Nasze babki doceniając ten fakt, podawały surowe
żółtko dzieciom mającym biegunki. W Indiach do
dziś używa się go jako leku przeciw czerwonce.
Jednym z najdoskonalszych czynników jest lizozyn – naturalny antybiotyk występujący w białku,
który powoduje że białko pozostawione w środowisku najbardziej zjadliwych bakterii nie ulega
zakażeniu. Ostatnim odkryciem naukowców jest
nystatyna – substancja hamująca rozwój nowotworów. Wiele starszych osób rezygnuje z farmaceutyków, na rzecz dwóch jaj dziennie – jako
naturalnej żywności rewitalizującej.”
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URODZENIA:
1.
2.
3.
4.

Melania Barbara Sekuła
Sofie Amalie Rasmussen
Maja Krużewska
Filip Kruk

MAŁŻEŃSTWO zawarli:

1. Dorota Małgorzata Jastrzębska i Łukasz Kosmal

ZGONY:

1. Leopold Bednarek
– 75 lat
2. Jacek Grzegorz Dąbrowski – 49 lat
3. Miłosz Głaszcz
– 6 miesięcy
4. Natalia Latopolska
– 80 lat
5. Jan Małkowski
– 74 lata
6. Izabela Józefa Panfil – 82 lata
7. Janina Pietrzykowska – 86 lat
8. Władysław Sekuła
– 75 lat
9. Marcin Słomczewski – 25 lat
10. Zbigniew Stasiak
– 78 lat
11. Leokadia Wycichowska
– 94 lata
12. Mirosława Kmieć
– 50 lat
„Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć
zostawiła wielką pustkę w tych, którzy Cię znali
i kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe
Twoje wspomnienie.”

Rodzinie i Bliskim

Śp. Mirosławy Kmieć
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają
Przyjaciele i Znajomi
Redakcja

WSPOMNIENIE O …
MIROSŁAWIE KMIEĆ
Beata Belter

„Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd! Skąd! [...]
Jak chmura zwiewna życie jest człowieka!
Płynie wzwyż,
Płynie w niż!
Śmierć go czeka?
Śmierć go czeka! […]”

Edward Stachura
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Fot. M. Kmieć z córką Kasią i mężem Andrzejem podczas tegorocznych wianków – fot. B. Belter

Śmierć czeka wszystkich ludzi, ale najczęściej
przychodzi w nieodpowiednim momencie i zupełnie
niespodziewanie. Tym razem na pewno przyszła zbyt
szybko.
Życie człowieka to nieustanna wędrówka i tak
można by najtrafniej określić życie Mirki. Praktycznie
codziennie wędrowała stałą trasą. Szła najczęściej ul.
Ciechocińską (z domu), potem ul. Sienkiewicza (do
sklepu) bądź ul. Zimną (do wnuków), wreszcie ul. Kościuszki (do szkoły). Czasami wyruszała na cmentarz,
czasami za Wisłę do lasu, czasami do przyjaciół czy
sąsiadów. Często pchała wózek z wnukami lub prowadziła rower z zakupami.
Zawsze tryskała energią, aktywnie uczestniczyła w
życiu. Działała w Ochotniczej Straży Pożarnej, w Radzie Rodziców, w Kole Wędkarskim, w Klubie Sportowym, w Nieszawskim Towarzystwie Kulturalnym czy
w PSL. Zawsze chętnie pomagała przy organizacji imprez, szczególnie dla dzieci – wycieczek, pikników,
ognisk, zajęć podczas wakacyjnej „Akcji Lato”, imprez
z okazji Dnia Dziecka, imprez klasowych, szkolnych
i miejskich. Przyjmowała dzieci z wymiany zagranicznej, np. z Białorusi. Przygotowywała wianki, ołtarz
strażacki na Boże Ciało, kostiumy na jasełka. Pomagała przy wyborach samorządowych. Wyszukiwała
ciekawostki w Internecie. Interesowała się historią,
szczególnie Nieszawy.
Najważniejsza była dla niej zawsze rodzina, szczególnie mąż i córki oraz wnuki, którymi się opiekowała
i które bezgranicznie kochała. Miała także wielu przyjaciół. Dbała o kontakty z sąsiadami. Była uczynna,
wesoła, pełna pomysłów, lubiła się bawić. W potrzebie zawsze można było na nią liczyć. Była nie tylko
koleżanką, ale i przyjaciółką, z którą można było umówić się na kawę, na grilla czy na imprezę, wymienić
przepisami kulinarnymi czy sadzonkami kwiatów,
przygotować powidła, gruszki, grzyby, ryby i ogórki na
różne sposoby, poradzić się, podyskutować, po prostu
pogadać o wszystkim.
A teraz odeszła tak nagle. To wszystko wydarzyło się tak szybko (niespełna w tydzień), że ciągle nie
można uwierzyć, że Jej już nie ma. Ks. Jan Twardowski napisał: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” Tym razem zbyt szybko!

Mirka, nigdy o Tobie nie zapomnimy!
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