MIESZKAŃCY NIESZAWY PYTAJĄ – Burmistrz Miasta odpowiada

Czy możliwe jest utworzenie „funduszu obywatelskiego”?
Budżet obywatelski, na który decyduje się coraz
więcej samorządów w Polsce, polega na tym, że to
mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta lub gminy. Stosowana przez
inne gminy i miasta pula środków z budżetu gminy
na realizację budżetów obywatelskich wynosi obecnie w Polsce od 0,5% do 1% w stosunku do wykonanego budżetu za rok poprzedni. O wykorzystaniu
tych środków decydują mieszkańcy gminy.
Przenosząc to na grunt Nieszawy, mowa jest
o środkach 35-70 tys. zł, które mieszkańcy, najlepiej osiedli, mogliby zagospodarować na własne zadania. Uważam, że nieszawianie i bez
tego mają realny wpływ na realizowane przez
urząd zadania. Otwarte kontakty z burmistrzem
oraz radnymi w swoich okręgach, które obejmują zazwyczaj pojedyncze ulice lub ich fragmenty,
umożliwiają wskazanie bezpośrednio potrzeb. Są
one przekazywane i w miarę możliwości realizowane. Zrozumiałe jest to, że potrzeby przewyższają możliwości finansowe miasta i muszą przechodzić selekcję. Tak naprawdę to obecny rok jest
pierwszym od czterech lat, kiedy to rozpoczęto
realizację zadań bieżących mających na celu poprawę infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta.
Przygotowując obecnie program rewitalizacji
miasta, prowadzone są konsultacje społeczne,
których celem jest określenie obszarów zdegradowanych nie tylko infrastrukturalnie, ale przede
wszystkim społecznie oraz wskazanie działań
prowadzących do wyeliminowania niekorzystnego zjawiska. Pośrednio, a nawet bezpośrednio,
umożliwiamy mieszkańcom aktywne uczestnictwo w procesie planowania rozwoju naszego miasta. Przypominam, że każdy dokument
planistyczny jest uszczegółowieniem wniosków
mieszkańców zgłoszonych przez społeczeństwo
co do potrzeb w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych i znajduje swe odzwierciedlenie w
budżecie miasta. Dlatego też powoływanie odrębnych grup do spraw „budżetu obywatelskiego” oraz rozdrabnianie tej skromnej puli środków
jest według mnie zbyteczne i niecelowe.
Jak długo będzie straszył budynek po pięknym
przedszkolu przy ulicy Ciechocińskiej?
Nie wiem, bo miasto nie ma realnego wpływu
na dalsze losy tej nieruchomości na terenie Nieszawy, których właścicielem jest osoba prywatna.
W tym przypadku jest osoba, która korzystnie nabyła nieruchomość i potraktowała jako lokatę kapitału. Podejrzewam, że czeka na lepszą koniunkturę, aby odsprzedać nieruchomość z zyskiem.
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Czekam tylko, jak pewnego dnia wjedzie sprzęt
budowlany i zburzy budynek, aby nie płacić do
tutejszego organu podatku od nieruchomości.
W tym przypadku właścicielem jest osoba spoza
naszego powiatu, która nie kieruje się żadnymi
sentymentami. Ubolewam, że pomysł utworzenia
elitarnego przedszkola z basenem o standardzie
warszawskim nie doszedł do skutku. Podobnież
właściciel ceni sobie tę nieruchomość, jakby była
usytuowana w stolicy, co nie pozwoliło na usytuowanie w tym miejscu marketu czy też szwalni.
Czekam z utęsknieniem, aż obiekt odzyska swój
blask, jaki pamiętamy z czasów jego świetności.
Co z promem „Wacław II” – ile kosztowało sprowadzenie tego złomu do Nieszawy?
Jak wszyscy widzą i wiedzą, stoi i szpeci na
nieszawskim brzegu. W latach 2012-2014 został
on wydzierżawiony lokalnemu przedsiębiorcy do
prowadzenia baru. Dziwnym trafem zbiegło się to
z likwidacją innego baru na nabrzeżu. Dzierżawca promu nie płacił czynszu dzierżawnego. Pod
koniec 2014r. wypowiedział umowę, po czym nie
stawiał się na wezwania dotyczące przekazania
promu. Nie odpowiadał na pisemne wezwania,
a po jakimś okresie odesłał klucze, wskazując, że
kieruje się troską o mienie komunalne i reaguje na
bezczynność burmistrza w zakresie przejęcia promu. Całe szczęście prom ten jest już w naszym posiadaniu. Początkowo rozważałem jego sprzedaż,
aby odzyskać choćby część środków, jakie zostały
wydane na jego sprowadzenie. Pragnę jednak poinformować, bo wielu z mieszkańców o tym nie wie,
że prom został przekazany wprawdzie nieodpłatnie, ale jego dozór w porcie i demontaż zainstalowanych urządzeń kosztował nasze miasto łącznie
13.312,00 zł. Natomiast powiat elbląski, który był
darczyńcą zaznaczył, że w przypadku zbycia mienia mamy im zwrócić 50% ceny sprzedaży. Takie
to „wspaniałe interesy” robiło się w Nieszawie. Co
dalej z Wacławem? – w przyszłym roku zostanie
zaadoptowany jako pływająca scena z zadaszeniem, aby warunki atmosferyczne nie wpływały
już na przebieg „Koncertu na Wodzie”.
Czy miasto może liczyć na fundusze unijne, czy
są robione w tym kierunku projekty? Konkretne
przykłady, żeby było widać starania.
Mało tego, że może liczyć to już występuje
o środki unijne. W obecnym okresie programowania miasto Nieszawa może liczyć na środki
w ramach polityki terytorialnej (Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Aleksandrowskiego) na działania o wartości:
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• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej – 1.200.000,00 zł (dofinansowanie do
kwoty 1.000.000,00 zł);
• Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej – 350.000,00 zł (dofinansowanie do
kwoty 297.500,00 zł);
• Rewitalizacja placu Kazimierza Jagiellończyka
– 1.500.000,00 zł (dofinansowanie do kwoty
1.275.000,00 zł);
• Rewitalizacja
nabrzeża
wiślanego
–
1.540.154,00 zł (dofinansowanie do kwoty
980.000,00 zł);
• Aktywni na rynku pracy – 240.000,00 zł (dofinansowanie do kwoty 204.000,00 zł);
• doposażenie Zespołu Szkół i wsparcie kształcenia uczniów w ramach projektów EFS
375.000,00 zł.
W ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.430.000,00 zł (dofinansowanie do kwoty 904.000,00 zł) z przeznaczeniem
na odnowę i rozwój miejscowości- planuje się
budowę 2 placów zabaw, rozbudowy siłowni
napowietrznej, budowę boiska do siatkówki plażowej i zagospodarowanie terenów zielonych
z przeznaczeniem na remonty dróg: Browarna,
Klasztorna, Kolbego, Ciechocińska, Sienkiewicza,
Piekarska, Laskowskiego, Żabieniec, Osiedlowa.
Na rok 2017 zaplanowano wspólną inwestycję ze
Starostwem Powiatowym, polegającą na modernizacji
ul. Ciechocińskiej. Wartość zadania to 2.671.379,00 zł,
a wkład naszego miasta wynosi 414.063,76 zł. Realizacja zadania zależy od uzyskania dofinansowania przez
Starostwo Powiatowe z budżetu państwa w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
Odrębnym zagadnieniem jest gospodarka
wodno-ściekowa, w wyniku realizacji tego zadania zaplanowano:
• modernizację oczyszczalni ścieków,

• rozbudowę ujęcia wody oraz modernizację
stacji uzdatniania wody,
• rozbudowę oraz wymianę uszkodzonych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Łącznie 4.741.588,00 zł, z czego będziemy
się ubiegać o dofinansowanie z różnych funduszy
w kwocie 3.947.420,00 zł.
Oczywiście uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnego rozstrzygnięcia
procedury konkursowej. Musimy to zrealizować
do końca 2018r. Budżet Miasta nie podoła takim
wydatkom bez posiłkowania się pożyczką. Jestem
pewien, że znajdę na tyle przekonywujące argumenty, aby radni miejscy podjęli stosowne decyzje w tym zakresie.
Kiedy ruszy Szymonówka?
Niebawem. Z posiadanych informacji wynika, że Starosta Aleksandrowski rozstrzygnął
już konkurs na prowadzenie „Domu dziennego
wsparcia”. Konkurs wygrała Fundacja im. Brata
Alberta- właściciel „Szymonówki”. W obecnej
chwili trwają formalności związane z podpisaniem umowy.
Co z budową przy ulicy Piekarskiej?
Właściciel do dnia dzisiejszego nie wystąpił
z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy
dla planowanego przedsięwzięcia. Nie mam wiedzy na temat jego zamierzeń ani okresu realizacji
inwestycji.
Co zrealizowano?
Miasto rozpoczęło remont mienia komunalnego. W wyniku tychże prac odświeżono elewacje budynków przy ul. Krzywdów i Bieńków
i Sienkiewicza. Wymieniono poszycie dachu na
budynku przy ulicy 3 Maja 21, gdzie obecnie remontowana jest elewacja. Wymalowano dach na
„Ossendówce”. Wpływa to wszystko na poprawę
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estetyki miasta. Należy się spodziewać kolejnych
efektów podjętych działań. Efekty prac prezentują
poniższe zdjęcia.

Fot. 1. Ossendówka.

Fot. 2. ul. 3 Maja 21.

Fot. 3. ul. Krzywdów i Bieńków.

Fot. 4. ul. Sienkiewicza.
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Z DNIA NA DZIEŃ
Redakcja

 2 lipca 2016r. do nieszawskiej przystani promowej przycumowały kajaki Morsów Kujawskich z Włocławka.
 Dnia 3 lipca 2016r. odbył się II Rajd Rowerowy Nieszawa – Raciążek.
 13 lipca 2016r. przy ul. Warszawskiej 11B
w Nieszawie otworzono nowy market „Dino”.
 19 lipca 2016r. radni obradowali na XVII sesji
Rady Miejskiej Nieszawa, podczas której podjęto: uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Bulwary 500-lecia w trybie bezprzetargowym;
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych na działkach
niezabudowanych położonych w Nieszawie
na „Koziej Kępie” oraz uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości. Radni przyjęli też do realizacji
następujące wnioski: poprawienie drogi przy
ul. Żabieniec, konserwacja dachu na budynku
Ossendówka, poczynienie starań o naprawę
drogi dojazdowej przy oczyszczalni ścieków
prowadzącej do „Koziej Kępy”.
 W dniach 19 lipca – 3 sierpnia 2016r. Nieszawskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum
Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz
Parafia Rzymsko - Katolicka w Nieszawie zaprosili na czytanie na rynku miasta książki
A. F. Ossendowskiego pt. „W ludzkiej i leśnej
kniei”.
 22 lipca 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie zorganizował dla dzieci
i młodzież akcję „Lato dzieci na Wiśle”.
 Dnia 23 lipca 2016r. podczas VIII Dni Raciążka i XXXII Dni Młodości odbył się po raz kolejny piknik pod hasłem „Postaw na kaczkę”.
Drużyna z Nieszawy zajęła drugie miejsce
w konkursie kulinarnym na potrawę z kaczki.
 23 lipca 2016r. na nieszawskim Kompleksie
Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Kościuszki 6 zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej.
Podczas turnieju Nieszawę odwiedzili maratończycy biorący udział w „III Dwumaratonie
Kujawskim”.
 W dniach 26-31 lipca 2016r. odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w których
brali także udział pielgrzymi z Nieszawy.
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 27 lipca 2016r. ukazał się pierwszy po reaktywacji numer „Głosu Nieszawskiego” – czyli
Nr 1 (125).
 W dniach 1–12 sierpnia 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie zaprosiła dzieci
i młodzież na głośne czytanie książki pt. „Życie i przygody małpki” A. F. Ossendowskiego.
 11 sierpnia 2016r. w Nieszawie gościli filmowcy z aktorem Rafałem Zawieruchą, którzy
przygotowywali materiał do serialu dokumentalnego pt. „Polska filmowa”, kręconego dla
programu Canal+Discovery. Serial będzie pokazywał miejsca, w których kręcono filmy fabularne. Nieszawa zainteresowała filmowców
z uwagi na film „Wiosna, panie sierżancie”.
 12 sierpnia 2016r. zorganizowano w nieszawskiej farze VIII Koncert Organowy przy Świecach podczas którego wystąpił wirtuoz gry na
organach Marek Stefański. Koncert poprowadzili – ks. Grzegorz Molewski i Wanda Wasicka.
 W dniach 13–14 sierpnia 2016r. odbył się VIII
Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”, którego trasa wiodła także przez
Nieszawę.
 15 sierpnia 2016r. na nieszawskim promie odbył się XV „Koncert na wodzie”, który poprowadził Aleksander Kamedulski.
 20 sierpnia 2016r. na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Kościuszki 6 rozegrano Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
dzieci i młodzieży do lat 15.
 21 sierpnia 2016r. podczas Artystycznych
Spotkań Zamkowych w Raciążku wystąpił Zespół Muzyki Dawnej z Nieszawy.
 23 sierpnia 2016r. rozpoczęły się konsultacje społeczne do „Programu Rewitalizacji dla
Miasta Nieszawa”.
 27 sierpnia 2016r. na rynku w Nieszawie zorganizowano imprezę pn. „Pożegnanie wakacji”.
 Dnia 28 sierpnia 2016r. w Muzeum Stanisława
Noakowskiego odbył się finisaż wystawy Alojzego Balcerzaka pt. „Pejzaże nadwiślańskie”.
Z koncertem wystąpił Aleksander Kamedulski.
 31 sierpnia 2016r. na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Kościuszki 6 odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
dla młodzieży w kategorii wiekowej 16-21 lat
i drużyn OLDBOYS.
 Dnia 1 września 2016r. dzieci i młodzież
z nieszawskiego Zespołu Szkół uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny.
 2 września 2016r. w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie otwarto wystawę JoMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY












anny Strzeleckiej –Traczykowskiej pt. „Moje
pejzaże”.
8 września 2016r. odbyła się XVIII sesja Rady
Miejskiej Nieszawa, podczas której podjęto:
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XII84/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016; uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
i realizację wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603C
Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do km
7+ 633” oraz uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie. Radni przyjęli też do realizacji następujące wnioski: rozwiązanie problemu
z wolnymi lokalami, zaproszenie Komendanta
Policji na sesję, wykonanie naprawy zjazdu
przy budynku Ossendówka.
10 września 2016r. w klasztornym parku zorganizowano „Piknik rodzinny”.
Dnia 16 września 2016r. uczniowie Zespołu
Szkół w Nieszawie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.
17 września 2016r. na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ul. Kościuszki 6 przeprowadzono Lokalny Turniej Piłki
Nożnej, realizowany w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu pod hasłem #Be Active (Bądź
Aktywny).
Dnia 22 września 2016r. uczniowie kl. III
Gimnazjum w Nieszawie wybrali się na wycieczkę do Lichenia.
Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie
otrzymała dofinansowanie na zakup nowości
wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dofinansowanie na przygotowanie „Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa”.

Przykłady godne naśladowania w naszym mieście:
– coraz więcej posesji w mieście – prywatnych
i komunalnych – estetyczniej się prezentuje;
– cieszy fakt, że bardzo wiele osób chce poprawy wizerunku miasta i zgłasza swoje uwagi
podczas konsultacji społecznych w zakresie
potrzeb rewitalizacyjnych;
– to wspaniale, że imprezy miejskie i plenerowe
budzą coraz większe zainteresowanie młodzieży i rodzin z dziećmi.
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„Nieszawa - miasto bliskie
mojemu sercu.”
Rozmowa z...
Przewodniczącą
Rady Miejskiej Nieszawa
mgr Agnieszką Ochocińską
Stefan Stalpiński

Fot. Podczas sesji – fot. B. Belter

1. Po wyborze na Przewodniczącą Rady Miejskiej
Nieszawa zadeklarowała Pani, że kwestie mieszkańców będą szczególnie istotne w realizacji podejmowanych uchwał. Jak wygląda ta sprawa?
Staram się realizować wszystkie postulaty,
jakie są zgłaszane na sesji lub zasłyszane przez
radnych podczas bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Wszystkie sesje zwoływane są w trybie
zwyczajnym na podstawie art. 20 ust 1 ustawy
o samorządzie gminnym i podawane do publicznej wiadomości. Sam przebieg posiedzeń Rady
Miejskiej daje możliwość wypowiedzenia się
wszystkim mieszkańcom. Nigdy dotąd nie odebrałam nikomu możliwości pełnego wypowiedzenia
się. Wprowadzono stałe dyżury radnych w każdy
wtorek od godz. 16.00 do 17.00. W tym samym
terminie jestem również do dyspozycji. Podejmując uchwały, Rada Miejska kieruje się głównie interesem mieszkańców naszego miasta, przy czym
interesy te nie mogą być niezgodne z prawem.
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W mojej pamięci utkwiło kilka takich uchwał, np.
obniżenie podatku rolnego dla nieszawskich rolników, czy też utrzymanie stawek podatków nieruchomości na dotychczasowym poziomie. Pragnę zauważyć, że stawki te są na poziomie roku
2011, dzierżawa gruntów rolnych na Koziej Kępie
przypadła dotychczasowym dzierżawcom, regulujemy też sprawy własności gruntów.
Sprawy, które docierają do nas jako radnych,
są przekazywane Burmistrzowi Miasta, który
w ramach posiadanych środków je realizuje. Jako
przykład niech posłużą remonty budynków komunalnych przy ul. Krzywdów i Bieńków 3, ul. Sienkiewicza 1, ul. 3 Maja 21, pl. K. Jagiellończyka
3, ale także remonty dróg lub sprawy może prozaiczne, ale bardzo ważne, jak choćby naprawa
oświetlenia. Na ostatniej sesji podjęto uchwałę
o przesunięciu środków na wymianę pieca w OSP.
Widząc potrzebę organizacji i zasadność wydatku, radni podjęli stosowną uchwałę jednogłośnie.
W kompetencji Rady Miejskiej jest również rozpatrywanie skarg mieszkańców na urzędników
miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.
Każdy wniosek został rozstrzygnięty stosowną
uchwałą. Bardzo chciałabym spełniać wszystkie
oczekiwania mieszkańców, ale w pierwszej kolejności trzeba „postawić nasze miasto na nogi”.
2. „Nieszawa – miasto bliskie mojemu sercu.” Z jaką
historią z Pani życia wiąże się to powiedzenie?
Jestem rodowitą nieszawianką, cała rodzina
mojej mamy pochodzi z Nieszawy. Wszystkie historie z mojego życia wiążą się z Nieszawą, jako że
nigdy na dłuższy czas jej nie opuszczałam. Trudno
zatem wybrać jedną historię, która potwierdzałaby mój sentyment i przywiązanie do rodzinnego
miasta. Tutaj spędziłam dzieciństwo, młodość i tu
uczyłam się wchodzenia w dorosłość, przeżywałam pierwsze zauroczenia i rozczarowania. Po
ukończeniu studiów to dla tego społeczeństwa
rozpoczęłam pracę w pomocy społecznej i wreszcie postanowiłam związać swoje życie zawodowe
i rodzinne na stałe z Nieszawą. Kiedy podejmowaliśmy z mężem decyzję w sprawie budowy domu,
nie zadawaliśmy sobie pytania gdzie, ale w której
części miasta zbudujemy swój dom.
3. Czy kobiecie jest trudno sprawować tak odpowiedzialną funkcję jak przewodnictwo w Radzie
Miejskiej? Skąd czerpie Pani wzorce?
Sądzę, że kobiety mają więcej energii, potrafią
podchodzić do pewnych problemów analitycznie, a ich intuicja w niektórych sytuacjach może
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okazać się bezcenna. Kobiety w odróżnieniu od
mężczyzn angażują się całym sercem, przy czym
korzystają również z wiedzy i doświadczenia.
Bardzo przydatne w wykonywaniu funkcji przewodniczącej jest moje prawie 20-letnie doświadczenie, zarówno w samorządzie, jak i administracji publicznej. Decyzja o podjęciu przeze mnie
funkcji przewodniczącej nie była dla mnie łatwa,
bo wiedziałam, jaki ogrom obowiązków trzeba
wprowadzić do swojego kalendarza. Rozmowy
z rodziną, z przyjaciółmi w pracy, pracodawcą,
upewniły mnie, że będę mogła liczyć na pomoc,
nie zostanę sama i uwierzyłam, że jest to możliwe. Dzisiaj z perspektywy prawie dwóch lat
wiem, że dzieje się to głównie kosztem rodziny
i czasu spędzonego w domu z bliskimi. Wspierają mnie mocno, ale niejednokrotnie są niezadowoleni z powodu mojej nieobecności. Zawodowo jestem związana z pracą w samorządzie,
w związku z tym nie miałam większych trudności
w odnalezieniu się w nowej roli.
4. Jest takie powiedzenie, że: „Każdy słyszy to, co
chce usłyszeć”. W jaki sposób – Pani zdaniem –
należy podejmować uchwały, aby mieszkańcy naszego miasta właściwie je odczytywali i rozumieli?
Skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, kiedy odbiorca rozumie informację tak, jak nadawca
zamierzał ją przekazać, dlatego wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Miejską mają stosowne uzasadnienia. W mojej ocenie konstrukcja
każdej uchwały jest jasna i czytelna. Podnosząc
rękę w głosowaniu nad uchwałami – każdy z radnych ma odpowiednią wiedzę o podejmowanych
decyzjach, którą zdobywa na spotkaniach poszczególnych stałych Komisji. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam na sesje, podczas
których szczegółowo uzasadniane są wszystkie
podejmowane przez nas uchwały.
5. Między Przewodniczącą Rady a niektórymi
radnymi czasami dochodzi do różnicy zdań.
W jaki sposób udaje się Pani osiągnąć consensus?
Każda rola przewodniczenia nie jest łatwa, ale
wspólne działania z radnymi w jednym kierunku
dają efekty. Rada to nic innego jak zespół ludzi,
których łączy, a przynajmniej powinien łączyć,
wspólny cel. Wszystkie, nawet najbardziej burzliwe dyskusje powinny kierować się dobrem mieszkańców, w przeciwnym wypadku niczego się nie
osiągnie, a całą energię straci się na niszczące kłótnie. U nas radni wspólne stanowisko wypracowują
na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Podczas sesji nie ma więc większych niespodzianek.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Mieszkańcom, którzy śledzą obrady, winni jesteśmy konstruktywną dyskusję i rzetelną informację
o stanie gminy. Życzę wszystkim samorządowcom, żeby mogli pracować w takiej atmosferze.
6. Jesteśmy na półmetku pracy samorządowej
w kadencji 2014–2018. Im bliżej do kolejnych
wyborów, wśród niektórych radnych i mieszkańców rosną emocje. Niektórzy chcieliby osiągnąć
jedynie pewne własne cele. Czy jest to – Pani
zdaniem – słuszne?
Rzeczą normalną jest, że nie wszystkim podobają się działania naszego samorządu i są osoby, które mają całkiem inną wizję rozwoju naszej gminy. Należy to uszanować i w uwagi tych
osób po prostu się wsłuchać, traktując jako głos
mieszkańców. Z doświadczenia wiem, że małe
zwykłe sprawy są dla nich najważniejsze. Każdy
chce dążyć do własnych celów to normalne, jednak zgodnie z przepisami radny w swojej działalności ma przede wszystkim kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, co oznacza, że
powinien mieć na względzie rozwój i lepsze zaspokajanie potrzeb całej wspólnoty oraz poprawę
warunków życia wszystkich jej członków, a nie
interesy swoje czy określonej grupie wyborców.
Osobiście nie toleruję zachowań osób, którzy
pod fasadą działalności społecznej, realizują jedynie własne interesy.
Serdecznie pozdrawiam czytelników „Głosu
Nieszawskiego” oraz sympatyków i członków
Ligi Morskiej i Rzecznej w Nieszawie.
Dziękuję bardzo za rozmowę!

Rozmowa
z radnym powiatowym
- Panem Andrzejem
Nawrockim
Sławomir Szynkowski

Co skłoniło Pana do wzięcia udziału w wyborach
2014 r. i ubieganie się o mandat radnego Powiatu
Aleksandrowskiego?
Gdy spotykałem się na ulicy z mieszkańcami Nieszawy, pytano mnie, dlaczego w Radzie
Powiatu nie ma nikogo z Nieszawy, aby można

>>>
7

ROZMOWY – WYWIADY – PYTANIA

było w powiecie zadbać o sprawy naszego miasta. Gdy były tworzone listy wyborcze w 2014r.,
zostałem zachęcony do kandydowania w wyborach. Startowałem z drugiego miejsca i dużym zaskoczeniem dla mnie był wynik wyborczy, ale też
sprawiło mi to dużą przyjemność.
Jak postrzegana jest Nieszawa w Powiecie Aleksandrowskim?
W chwili rozpoczęcia kadencji radnego spotkałem się z dużą niechęcią w stosunku do Nieszawy. Spowodowane to było poczynaniami
poprzednich władz naszego miasta. Konflikt na
płaszczyźnie miasto – powiat miał swoje źródło
w, jak dowodzili poprzedni włodarze miasta,
w zbyt niskiej wysokości dotacji na działalność
przeprawy promowej. Konflikt ten spowodował
zawieszenie pływania promu. Po prawie dwóch
latach mojej kadencji mogę powiedzieć, że nasze miasto postrzegane jest bardziej pozytywnie
i bardziej przyjaźnie.
Zatem zmienił się stosunek władz powiatu wobec Nieszawy?
Wybory w 2014 r. wyłoniły w Nieszawie
nowe władze, co spowodowało, że jest możliwe prowadzenie dialogu. Pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Społecznej, przedstawiłem Komisji Infrastruktury rzeczywiste koszty
utrzymania przeprawy promowej. Niejednokrotnie podkreślałem, że obowiązkiem powiatu jest
utrzymywanie przeprawy. Wykonywanie tego
zadania może zlecić miastu, ale za tym muszą
iść odpowiednie środki finansowe. Sądzę, że rezultat jest widoczny.
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie
w Radzie Powiatu?
W swoim programie wyborczym założyłem,
że jako radny zajmę się sprawami komunalnymi, ze szczególnym naciskiem na stan dróg powiatowych i gminnych, utrzymaniem przeprawy
promowej oraz zorganizowanie schroniska dla
zwierząt. Priorytetem w mojej działalności jest
pozyskiwanie środków unijnych zwiększających
budżet powiatu. Jako radny chcę również wspierać rozwój agroturystyki w naszym powiecie.
Obecna kadencja jest kadencją twórczej pracy. Sesje są merytoryczne, nastawione na rozwiązanie problemów. Razem z samorządem Nieszawy realizowana jest inwestycja naprawy drogi
od Ciechocinka do ulicy Ciechocińskiej. Wraz
z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych pozyskaliśmy środki na zakup maszyny do niwelacji
garbów na szosach. Indywidualne zaangażowa-
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nie radnych ma na celu poprawę jakości życia
mieszkańców powiatu.
Przekornie zapytam – a czego nie udało się zrealizować?
Bolączką Powiatu Aleksandrowskiego jest brak
schroniska dla zwierząt. Nikt jednak nie podjął
się realizacji tej inwestycji w swojej gminie. Dalej będę próbował doprowadzić do utworzenia
schroniska w naszym powiecie.
Jeden z radnych kiedyś powiedział, że nie
można działać tylko przez pryzmat swojej gminy. Radny powiatowy powinien patrzeć szerzej,
przez pryzmat interesu wszystkich gmin powiatu, bo jest w końcu radnym powiatowym. Czy
zgadza się Pan z tym twierdzeniem?
Tak. Należy zgodzić się z decyzjami mającymi
na względzie interes powiatu, a nie tylko interes
reprezentowanej gminy. Jednakże ważne jest też,
żeby poparta decyzja nie szkodziła gminie, którą
reprezentuje.
Na jakie wsparcie ze strony powiatu może liczyć
Nieszawa?
Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy, ale tylko wtedy, gdy mieszkańcy uświadomią sobie, że
fundusze można otrzymać tylko przy udziale własnych środków.
Dziękuję za rozmowę!

Co będzie w obiektach
po starym LO?
Tadeusz Wiśniewski

Jestem gospodarzem tych obiektów licealnych,
z tego też względu zainteresowałem się fundacją,
która je kupiła. Ma ona ciekawą historię i o tym
chciałbym napisać kilka zdań.
Obiekty po byłym liceum kupiła Fundacja Sue
Ryder z siedzibą w Warszawie. Założycielka fundacji Margaret Susan Ryder urodziła się 3 lipca
1923r. w Leeds w Anglii. W trakcie drugiej wojny światowej, mając 16 lat, wstąpiła do Formacji
Pielęgniarek Pierwszej Pomocy, służyła również
w Polsce. Po wojnie zajęła się pomocą dla kombatantów i ich rodzin, dla więźniów obozów koncentracyjnych, pomagała chorym, bezdomnym,
samotnym, pozbawionym środków do życia.
W 1953r. założyła fundację swojego imienia. Ce-
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lem tej fundacji jest: „niesienie pomocy ludziom
cierpiącym lub potrzebującym serdeczności lub
osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych
oraz podejmowanie działań w celu usunięcia lub
złagodzenia ich cierpienia”.
W 15 krajach wybudowała ponad 80 domów.
W Polsce działa od 1956r., choć dopiero w lipcu
1991r. mogła oficjalnie zarejestrować swoją fundację. Działa u nas ponad 30 domów pomocy Sue
Ryder, m.in. w Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku.
Dla finansowania działalności fundacji powstały
sklepy charytatywne. Można również przekazać
1% podatku – KRS 0000191184.
Dyrektorem obiektu w Nieszawie jest
dr n. med. Andrzej Stachowiak – specjalizujący
się w walce z bólem. Budynki po byłym liceum
zostały wybrane ze względu na harmonijne komponowanie się budynków z otoczeniem, a także
na spokój i atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi.
Aby zacząć remonty, należało wykonać ekspertyzy geologiczne, projekt architektoniczny,
który będzie zgodny z wymogami wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale również dostosowany do potrzeb pensjonariuszy. Chodzi o to,
aby nie zburzyć układu ani wyglądu budynków
z zewnątrz i jednocześnie zbudować centrum
medyczne na światowym poziomie.
Nad projektem czuwa Pracownia Projektowa
Archi-Tec z Akeksandrowa Kuj. W dwóch pierwszych budynkach od strony Wisły (tzw. biały
budynek i internat) powstanie placówka opieki
paliatywnej na pobyt stały lub czasowy, a także
hotel. W pozostałych budynkach będzie kuchnia,
restauracja, Izba Pamięci, w której będą mogli
spotykać się członkowie lokalnych organizacji,
sala pobytu dziennego i oczywiście gabinety specjalistyczne. Gabinety lekarskie, hotel, restauracja i Izba Pamięci będą dostępne dla mieszkańców miasta i gości.
Niestety, za względu na wcześniejsze remonty
tzw. białego budynku, które naruszyły jego konstrukcję, wszystkie prace wydłużają się w czasie, a remont pochłonie znacznie jeszcze więcej
środków finansowych. Obecnie prowadzone są
głównie drobne prace porządkowe, a na poważne remonty musimy jeszcze zaczekać. O konkretnych terminach i pierwszych pracach opowiem
w następnym numerze GN.

JESTEM „SOLĄ W OKU”
Dywagacje
na bliskie nam tematy...
Stanisława Zyglarska, Łukasz Kamiński

W czyim oku, proszę pani?
– Dokładnie nie wiem, jedynie się domyślam.
Ale jest mi przykro, że „anonimowi” zajmują się
mną na forum GP.
Ależ, proszę pani! Nie jest pani jedyną osobą budzącą ciekawość wśród społeczeństwa.
O wielu z nas różni ludzie wypowiadali się i nadal wypowiadają; niektórzy dobrze, inni źle: wyśmiewają, wybrzydzają. O naszym GN, też już
ktoś napisał na forum: „Podobno powstaje gazetka nieszawska, znowu będą się opisywać”. No
będą!, bo to nasza gazeta, więc będą w niej wiadomości o nas. Już jest wydany pierwszy numer.
GN, to kwartalnik informacyjny, zatem będą tu
dobre wiadomości i złe, ale nieobraźliwe!
Wracając do tematu, to znaczy do „anonimowych”, opisujących nas na forum, to pytam,
może oni nie wiedzą, że bardzo ranią?
– Oj wiedzą, że ranią, inaczej by tego nie robili. Być może, że to jest choroba – nie wiedzą, co
czynią, uważają to za zabawę czyimś kosztem.
Psychologia bada i opisuje takie zjawiska zachowań ludzkich. Jeżeli to są chorzy ludzie, to przecież powinni skorzystać z porad lekarza. Jakby
tego nie tłumaczyć, to zastanawiam się, czy nie
warto sprawdzić, któż to mnie opisuje i dlaczego?
Ciekawi panią na czyim komputerze „szaleją” literki? Czyje emocje wylewane są w Internecie?
– No, tak, ale też zastanawiam się, co potem?
Stanę oko w oko ze swym wrogiem i decyzja: sąd
czy wybaczenie? Czy też skromny uśmiech z politowaniem dla jego intelektu.
No właśnie. Szkoda zdrowia, pieniędzy i czasu.
Może ci „anonimowi” niech sobie chichoczą za
krzakami. A może ktoś odważny, kiedyś stanie
przed lustrem i za chwilę powie o sobie: tak dalej nie można – jestem „świnią”. Może przemyśli,
zastanowi się i zada sobie pytanie: a gdyby ktoś
o mnie tak pisał?
– Czyżby stać takich ludzi na dokonanie rachunku sumienia? Czy potrafią odróżnić dobro
od zła? Zastanawiam się dlaczego, wypowiedzi
nie są podpisane? Przecież niejednego już policja
śledcza znalazła. Z tego, co wiemy, właściciele
komputerów wypierają się, że to nie oni pisali
i tłumaczą: „Panie, tyle ludzi do nas przycho-
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dzi, może ktoś zasiadł do komputera i napisał”.
Ciekawe, a może ten ktoś, co pisał, wyjadł temu
domownikowi wędlinę z lodówki, a może zabrał
kartę płatniczą i kupił sobie np. meble lub zabrał
jakieś kosztowności itd. To absurdalne tłumaczenie, prawda? Mój dom, moje mieszkanie, a ja nie
wiem, co się w nim dzieje?!!! Bardziej tchórzliwi
informacje wysyłają z telefonów komórkowych,
a przecież i takich też można namierzyć!

Gdy chcemy uzyskać ciekawą, pożyteczną,
potrzebną nam wiedzę, Internet szybko nam pomoże w znalezieniu takich wiadomości. Trzeba
stwierdzić, że dużo szybciej zaspokoimy ciekawość, niż szukając w książkach czy podręcznikach. Internet to żywa encyklopedia. Choć też
bywa tak , że na forum poważne tematy są błędnie przedstawiane i interpretowane (warto więc
sprawdzić w innych źródłach i porównać).

Co zrobić, aby forum internetowe o Nieszawie
było bez wulgaryzmów i ubliżania innym? Czy
można temu zapobiec? Gdyby tak się stało, wtedy chętniej byśmy tam zabierali głos i wydawali
swoje opinie! Ale też opinia o nas, mieszkańcach
miasta, byłaby milsza, przychylniejsza. Kiedyś
ktoś spoza Nieszawy napisał: „nieszawianie, czemu robicie w swoje gniazdo? A ,fe!!”
Czytamy na forum, że w Nieszawie nic się nie
dzieje, (przeczytajcie w GN, ile opisaliśmy ciekawych wydarzeń). Ktoś też napisał, że nauczyciele
źle uczą, że ci na stanowiskach w administracji
są niedokształceni, że niektórzy są zatrudnieni po
znajomości, obcych się zatrudnia, a nie naszych,
a to, że rządzenie idzie w złym kierunku …., czekamy na wybory, aby z tym skończyć..... itd.
Poprzedni burmistrz był niedobry, ten też jest
zły. A przecież, jakie będzie nasze miasto, to
sprawa radnych! Oni radzą, a burmistrz realizuje polecenia, ustalenia, wnioski, uchwały podjęte
na sesji ! A to, jak ktoś napisał, że jest brudno
w mieście, więc, żeby było inaczej, czyściej, zależy od nas wszystkich. Większość domostw to
przecież prywatna własność. Popatrzmy wokół
siebie i posprzątajmy. Resztę zrobią służby porządkowe, bo widać je na ulicach systematycznie
i wtedy będzie pięknie i przytulnie.
Internet często nas wkurza, szczególnie, gdy
czyta się jakieś hejterskie posty, ale zadziwia
nas jego moc i zasięg. Anonimy zawsze pisano,
bo zawsze ludziom towarzyszyła zazdrość, lenistwo, zemsta, niezaradność, chęć zysku bez pracy, złośliwość itp. Dawniej, na tym świecie bez
komputerów, o anonimie wiedział piszący i poszkodowany oraz kilka osób wtajemniczonych
w ten „świński proceder”. Dzisiaj, pisząc o kimś
w Internecie dowiaduje się cały świat. Internet
może wiele dobrego, ale i złego, czego przykładem jest poruszany temat. Przyjemnie czyta się
wiadomości pozytywne, niesmak budzą te kłamliwe i złe. Jednak za pośrednictwem Internetu
dowiadujemy się o wielu sprawach poważnych,
ale też o miłych i żartobliwych. Każdą informację możemy wrzucić do sieci, a ta zostaje wielokrotnie powielona na wielu portalach. Plotki,
hejt tak samo jak wiadomości naukowe zostają
tam na zawsze.

Gdzieś przeczytałam, że „dżentelmeni i damy
z plotkarskimi informacjami nie polemizują, nie
prostują ich, po prostu nie zauważają”. Łatwo powiedzieć, jak kogoś to nie dotyczy. Ale niechcący, gdy się o nich dowiedzą, niestety to boli i nie
jest prawdą, że „co go nie zabije, to go wzmocni”
– bo psychika człowieka jest bardzo wrażliwa.
Czy łatwo znaleźć takiego delikwenta, który
oczernia i wyśmiewa nas, i czy kara może być
adekwatna do przewinienia? – to pytanie kieruję
do prawnika pana Łukasza Kamińskiego.
Rozgłaszanie zarzutów nieprawdziwych i gdy
forma ich wypowiedzi ma charakter obraźliwy, nie
są bezkarne. Znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania, określone w artykule 216
k. k. podlega grzywnie, karze ograniczenia albo
pozbawienia wolności do roku. Ponadto, zgodnie z artykułem 24 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, ten czyjego dobro osobiste zostaje zagrożone
cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego
działania, chyba, że nie jest ono bezprawne (można wobec niego orzec np. dopełnienie czynności
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia,
przeprosiny za pomocą takich środków przekazu
jakich użyto przy naruszeniu dóbr osobistych, zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny).
Aby można było wszcząć postępowanie, trzeba
ustalić, kto jest autorem obraźliwych komentarzy,
a więc zlokalizować konkretny komputer. W tym
celu należy skierować prośbę do administratora
serwera, na którym znajduje się forum (strona internetowa) o ujawnienie adresu IP użytkownika,
a następnie zwrócić się do dostawcy Internetu dla
namierzonego IP, aby udostępnił dane swojego
klienta. Pomijając niektóre przypadki uzasadniające odmowę, po uzyskaniu danych mamy otwartą drogę do ukarania autora obraźliwego wpisu.
Reasumując, w Internecie nie jesteśmy wcale tak
anonimowi, jak nam się wydaje.
Zjawisko nieposkromionej chęci dokuczania
innym na anonimowym forum podobno nazywa
się trollingiem . . . , a tych „trolli” nie powinno
się karmić żadną relacją odpowiadając na ich posty. Nie umieszczajmy żadnych tłumaczeń, żadnych sprostowań na stawiane zarzuty!! A więc
nie karmmy ich!!!!
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Program Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa
Ryszard Konopka
„JEŚLI MYŚLISZ, ŻE NIC NIE MOŻESZ ZMIENIĆ- ZMIEŃ MYŚLENIE...”
Szanowni Państwo!
Jesteśmy w trakcie tworzenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa. Dokument ten będzie
ważnym dokumentem dla Rozwoju Infrastrukturalnego i Społecznego Miasta Nieszawy. Na obecnym etapie opracowywania dokumentu są stosowane zasady partycypacji społecznej – czyli chcemy,
aby jak największa liczba mieszkańców wzięła czynny udział w jego tworzeniu. Proces Rewitalizacji w dokumencie zostanie przedstawiony jako przedsięwzięcie integrujące społeczność lokalną do
wspólnych działań na rzecz poprawy życia społecznego, a na kolejnym etapie będą realizowane
zmiany infrastrukturalne.
Powołano już Zespół Projektowy i Zespół Monitorujący. Od 23 sierpnia 2016r. prowadzone są spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup społecznych, które prowadzi Ewa Kwiesielewicz-Szyszka (moderator). Uczestniczą w nich seniorzy, młodzież, rodziny z dziećmi, organizacje pozarządowe, urzędnicy, radni, nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury i parafii.
Zbieramy również anonimowe ankiety potrzeb społecznych mieszkańców Nieszawy (w wersji
papierowej i elektronicznej). Powstał link dotyczący rewitalizacji na stronie Urzędu Miasta Nieszawa. Organizowane są również imprezy rozrywkowo-kulturalne: „Pożegnanie wakacji” (27 sierpnia
2016r.), „Piknik rodzinny” (10 września 2016r.). Nasze działania i zamierzenia promowane są w lokalnej prasie oraz w Internecie.
Dzięki inicjatywie młodych ludzi powstała Młodzieżowa Rada Konsultacyjna, która stworzyła grupę na facebook’u pod nazwą „Ruszamy!!!”. Młodzież z tej Rady była na wyjeździe studyjnym we
Włocławku, gdzie zapoznała się z konkretnymi efektami rewitalizacji na przykładzie Centrum Kultury
„Browar B”. Zaprojektowała logo projektu, koszulki promocyjne, przygotowała i poprowadziła imprezę na zakończenie wakacji.
W ramach działań projektowych powstał Punkt Informacyjny udzielający informacji na temat działań projektowych, w którym w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 jest obecny koordynator projektu (Ryszard Konopka) i każdy może porozmawiać na tematy związane z rewitalizacją.
Wszystkie te działania będą służyć podstawowej idei, jaką jest zmiana na lepsze i wygodniejsze
życie w Naszym Mieście. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nieszawy do wspólnego tworzenia
Programu Rewitalizacji dla miasta Nieszawa poprzez zgłaszanie swoich uwag oraz propozycji do tego
programu. Jeżeli macie jakieś propozycje, to czekamy na nie pod adresem mailowym: rewitalizacja@
nieszawa.pl
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Informacja z działalności
MOPS w Nieszawie za okres
do 31 sierpnia 2016r.

W roku 2016 zaplanowano kwotę 39.812,00 zł
do 31 sierpnia 2016r., wydatkowano 18.272,90 zł.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały – 4 osoby, 1 osoba ze specjalistycznych
usług opiekuńczych.

Emilia Wiśniewska

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
28.906,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę
11.956,36 zł

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Zadaniem MOPS-u jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym
przez podejmowanie działań zmierzających do
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W działalności pomocy społecznej do
31 sierpnia 2016r. osiągnięto dochody w wysokości 1.440.343,40 zł (Plan dochodów budżetowych na 2016r. wynosi 1,752.711,17 zł).
Wydatki w zakresie pomocy społecznej wyniosły na dzień 31 sierpnia 2016r. 1.425.464,25 zł
(Plan wydatków budżetowych na 2016r. wynosi
2.035.940,17 zł).
Środki finansowe, jakie posiada MOPS, są
na obecną chwilę wystarczające. Na podstawie
sprawozdań jednorazowych przekazywanych do
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, środki
z dotacji celowej są sukcesywnie zabezpieczane.
Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze
rodzina 500+ – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – w rozdziale tym zaplanowano kwotę
593.445,00 zł od 1 kwietnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. wydatkowano 473.732,77 zł.
W tym okresie z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystały 132 rodziny,
którym wypłacono 929 świadczenia.
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 618.318,00 zł
do 31 sierpnia 2016r. wydatkowano kwotę
440.053,62 zł.
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204 – piecza zastępcza
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 27.000,00
zł, do końca 31.08.2016r wydatkowano kwotę
16.350,97 zł. Opieką objęta jest 7 dzieci.
Rozdział 85206 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na
2016r w kwocie 40.156,00 zł, do dnia 31 sierpnia
2016r. wydatkowano kwotę 19.685,31 zł.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych – na zaplanowaną kwotę 7.371,00 zł do
31 sierpnia 2016r. r. wydatkowano 5.315,83 zł.
Składki oprowadzono za 14 osób.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe – zadania własne
gminy – dotacja państwa – zaplanowano kwotę
295.220,00 zł, do 31 sierpnia 2016r. wydatkowano kwotę 244.919,96 zł. W omawianym okresie
sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku
okresowego skorzystało 115 rodzin /wypłacono
673 świadczeń.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę 51.190,00 zł wydatkowano do 31 sierpnia 2016 r. 43.617,90 zł. Z pomocy w formie
zasiłku stałego skorzystało 13 osób, wypłacono
89 świadczeń.
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 173.699,00 zł, z tego:
103.400,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy,
70.299,00 zł – środki własne gminy.
W okresie do 31 sierpnia 2016r. wydatkowano
116.003,23 zł.
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Rozdział 85295 – pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę
160.823,17 zł,
z tego:
80.800,00 zł – środki własne gminy
80.000,00 zł – środki wsparcia finansowego
			
gminy „Pomoc państwa
			
w zakresie dożywiania”,
23,17 zł – dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny.
W okresie do 31 sierpnia 2016r. wydatkowano
35.555,40 zł.

Stara „Komunalka”
w nowej odsłonie
Jakub Chmielewski, Piotr Wiśniewski,
Anna Zaręba-Chyb

Po reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie nowo powstały Referat Gospodarki Komunalnej (RGK)
mieści się w pokoju nr 1 Urzędu Miasta w Nieszawie. Obecny skład kadry RGK wygląda następująco:
• mgr Anna Zaręba-Chyb – Kierownik
• lic. Piotr Wiśniewski – Zastępca Kierownika,
Insp. ds. Budownictwa
• mgr inż. Jakub Chmielewski – Asystent Burmistrza ds. Środowiska.
Do RGK przynależy 6 stałych pracowników
gospodarczych oraz 8 zatrudnionych sezonowo
w ramach robót publicznych. Zajmującą się oni
utrzymaniem czystości i porządku w gminie, pracami remontowo-budowlanymi, pielęgnacją zieleni, infrastrukturą drogową, utrzymaniem sprawności technicznej stacji uzdatniania wody oraz
miejskiej oczyszczalni ścieków. Zatrudniono
również 10 osób do utrzymania czystości głównych ulic miejskich w ramach programu „prace
społecznie użyteczne” finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Obsługa promowa liczy 5 osób.
Referat Gospodarki Komunalnej zajmuje się
ogółem tematów związanych z życiem codziennym mieszkańców miasta, począwszy od dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, a skończywszy na rozbiórce tam bobra europejskiego.
Rok 2016 stoi pod znakiem przejmowania obowiązków, które spoczywały na pracownikach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Mieszkańcy budynków komunalnych z początkiem roku proszeni byli o ponowne wypełnienie
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W chwili obecnej nieszawianie spodziewać się mogą otrzymywania
nowych umów na dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków, a także umów najmu lokali
komunalnych i socjalnych w ramach aktualizacji
danych dostawcy z ZGKiM na Gminę Miejską
Nieszawa. RGK zajmuje się także ogółem spraw
związanych z gospodarką odpadami. W miarę
potrzeb mieszkańców organizowane są zbiórki
odpadów w ramach mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego naprzeciwko cmentarza parafialnego,
w postaci kontenera na wybrane odpady komunalne. Więcej informacji o gospodarce komunalnej znajdą Państwo w corocznej analizie stanu
gospodarki komunalnej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, dostępnej w zakładce „Rewolucja śmieciowa” na stronie internetowej www.
nieszawa.pl
Przeprowadzane są również cykliczne badania jakości wody oraz ścieków w ramach monitoringu wewnętrznego z jednoczesną sprawozdawczością do instytucji monitorujących. Wyniki
badań dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
RGK wydaje szereg decyzji administracyjnych
oraz postanowień, m.in.:
• pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów;
• decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia;
• zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
• opinie w formie postanowienia projektów robót geologicznych;
• decyzje o warunkach zabudowy;
vdecyzje na zajęcie pasa ruchu;
• decyzje na umieszczenie w drodze gminnej
urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi;
• zaświadczenia o zagospodarowaniu działki
według miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
• decyzje na rozgraniczenia nieruchomości;
• decyzje o podziale działek;
• decyzje lokalizujące inwestycje celu publicznego.
W ramach obowiązków RGK znajduje się
również utrzymanie oraz organizacja przeprawy
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promowej, która jest przedłużeniem drogi powiatowej Nieszawa – Brzeźno nr 2049 C, wiodącej
przez Wisłę.
Referat Gospodarki Komunalnej zajmuje się
również szeregiem innych tematów związanych
m.in. z: zamówieniami publicznymi, sprzedażą
mienia gminnego, utrzymaniem zasobu komunalnego i mieszkaniowego (oczyszczania ścieków,
stacja uzdatniania wody, przepompownie ścieków, wodociągi, kanalizacja, budynki komunalne, drogi gminne), komunalizacją majątku skarbu
państwa (przejmowanie gruntów należących do
skarbu państwa), przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
RGK prowadzi również obsługę imprez organizowanych przez Gminę Miejską Nieszawa. W tym
roku były to m.in. „Pożegnanie wakacji 2016”,
„Piknik rodzinny” czy „Koncert na wodzie 2016”.
Istotną zmianą jest zaś brak wystawiania dowodów wpłaty za wodę i ścieki, po które mieszkańcy udawali się dotychczas do „Komunalki”. Po
dziś dzień wiele osób z lekkim niedowierzaniem
słyszy, iż bez żadnych dodatkowych dokumentów można już obecnie opłacić swoje rachunki
w kasie Urzędu Miasta, omijając poniekąd zwykle zawiłą biurokrację.
Zauważalne efekty pracy
Czytelnik „Głosu Nieszawskiego” zadaje sobie
pewnie pytanie, jak powyższe sprawy urzędowe
łączą się z życiem codziennym mieszkańców
miasta Nieszawa.
Ogólnej poprawie uległa estetyka oraz czystość miasta, często zauważana przez turystów
oraz mieszkańców Nieszawy. Po wielu latach
niefunkcjonowania uruchomiono zamiatarkę
uliczną oraz zakupiono kosiarkę rotacyjną w celu
lepszego utrzymania stanu poboczy dróg gminnych. Rozpoczęto systematyczne remonty budynków komunalnych w celu poprawy warunków
mieszkaniowych oraz estetycznych. Odmalowano korytarz oraz ściany zewnętrzne, a także poprawiono szczelność dachu budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 1. Prace remontowe
w postaci odmalowania oraz naprawy elewacji
dokonano ponadto na budynkach komunalnych
zlokalizowanych przy: pl. K. Jagiellończyka 3,
pl. K. Jagiellończyka 16, ul. Krzywdów i Bieńków 3, ul. Bulwary 500-lecia 34 oraz ul. Narutowicza 4. Budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja
21 otrzymał nowy dach z blachodachówki wraz
z kominami. Obecnie prowadzone są prace remontowe dotyczące elewacji.
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W bieżącym roku pracownicy RGK zorganizowali cięcie sanitarne obumarłych gałęzi leciwego dębu naprzeciwko szkoły, z uwagi na realne zagrożenie dla dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Nieszawie. W tym roku
usunięte zostaną również 2 obumarłe drzewa
przy ul. Zjazd, obok boiska szkolnego, na które
otrzymano już zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarządzeniem Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego powołane w tym roku
zostały 2 komisje do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania oraz
suszy. Łącznie komisja szacowała straty w 5 gospodarstwach, a rolnicy mogą liczyć na pomoc
wojewody w postaci dopłat do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji. Znacznej
modernizacji poddana została Miejska Oczyszczalnia Ścieków na Dymcu, która odbiera ścieki
komunalne z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa.
Szereg prac modernizacyjno-naprawczych pozwolił na uzyskanie znacznej poprawy wartości
parametrów badanych ścieków odprowadzanych
do rzeki Wisły. Gruntowym remontom poddano
przepompownie ścieków przy pl. Hallera oraz
przy ul. Dymiec, które obecnie funkcjonują bez
większych problemów technicznych. Ponadto,
wprowadzono okresowe czyszczenie kanalizacji
sanitarnej, co spowoduje jej sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie na terenie Nieszawy.
Jeszcze w obecnym roku zatwierdzony zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miejskiej Nieszawa, którego częścią składową
były ankiety wypełniane przez mieszkańców wiosną br. Dokument ten ułatwi mieszkańcom miasta
starania o dofinansowanie na termomodernizację
budynków mieszkalnych oraz wymiany kotłów/
pieców na proekologiczne oraz sprawniejsze.
Plan ten służyć ma zwiększeniu udziału zużycia
energii ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się,
naturalnie w skali lokalnej, do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Referat Komunalny zajmuje się również często
niedocenianą sferą obronności, obrony cywilnej
oraz zarządzania kryzysowego. Do mieszkańców
miasta wysyłane są darmowe SMS-y informujące
o wszelkich zagrożeniach mogących wystąpić na
terenie miasta. Prowadzone są prace planistyczne w zakresie zagadnień związanym z zarządzaniem kryzysowym oraz obroną cywilną. W tym
roku syrena alarmowa była słyszana już kilkukrot-
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nie, na szczęście jedynie w ramach ćwiczeń międzynarodowych „RENEGATE” i „ANAKONDA”
oraz w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży z uwagi na podwyższone zagrożenie terrorystyczne. W stałej gotowości są utrzymywanie siły
i środki pozostające w dyspozycji Urzędu Miasta
w Nieszawie.
Sprawy do załatwienia w RGK
Celem ogólnej informacji przedstawiamy sprawy, które mieszkaniec miasta może załatwić, kierując się do Referatu Komunalnego, m.in.:
• zmiana deklaracji o wysokości opłaty za
odpady komunalne (zmiana adresu, narodziny dziecka, zgon członka rodziny);
• podpisanie nowej umowy na dostarczenie
wody oraz odprowadzanie ścieków;
• zgłoszenie przydomowej oczyszczalni
ścieków lub zgłoszenie kompostownika;
• wpis firmy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
• wymiana wodomierza głównego oraz zaplombowanie wodomierza, odczyt liczników przez pracownika;
• złożenie wniosku na utylizację wyrobów
azbestowych do końca lutego każdego
roku;
• złożenie wniosku o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych;
• złożenie wniosku o wykup lokali komunalnych;
• nadanie numeru porządkowego nieruchomości;
• zgłoszenie nieprawidłowości w oświetleniu
ulicznym;
• zgłoszenie zanieczyszczenia miasta, złej
jakości gminnej infrastruktury drogowej,
dewastacji mienia publicznego czy bezprawnego wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych;
• zgłoszenie uwag związanych z przeprawą
promową.
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
są dostępni od poniedziałku do piątku w pokoju
nr 1 Urzędu Miasta w Nieszawie, ul. 3 Maja 2,
w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30
do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00) oraz pod numerem tel. (054) 283 81 26.

Informacja z wykonania
budżetu Miasta Nieszawa
za I półrocze 2016 r.
Anna Komorowska

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2016 został
przyjęty Uchwałą Nr XII-84/2015 Rady Miejskiej
Nieszawa w dniu 29 grudnia 2015r. Budżet Miasta Nieszawa na rok 2016 opracowany został
w oparciu o założenia „Programu postępowania
naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015–
–2016” przyjętego przez Radę Miejską Nieszawa uchwałą Nr VI-40/2015 z dnia 27 kwietnia
2015 r. oraz Uchwałą Nr 1/Ppn/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
18 maja 2015 r.
Dochody
budżetu
stanowiły
kwotę
5 981 327,00 zł z tego: bieżące w wysokości 5 881 327,00 zł, majątkowe w wysokości
100 000,00 zł.
Wydatki
budżetu
stanowiły
kwotę
5 852 059,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 5 744 609,00 zł, majątkowe w wysokości
107 450,00 zł.
W trakcie I półrocza 2016 r. budżet miasta był
kilkakrotnie zmieniany i tak na dzień 30 czerwca 2016r. plan dochodów ustalono na kwotę
7 191 852,46 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 7 091 852,46 zł i dochody majątkowe
w wysokości 100 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na kwotę 7 062 584,46 zł, w tym wydatki
bieżące w wysokości 6 675 784,51 zł, wydatki
majątkowe w wysokości 386 799,95 zł.
Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie budżetu miasta Nieszawa przedstawiało
się następująco: dochody budżetu w wysokości
3 903 779,18 zł, co stanowi 54,28 % planowanych wpływów oraz wydatki w wysokości 3 605
507,64 zł, tj. 51,05 % planowanych wydatków
ogółem.
Dochody:
Rolnictwo i łowiectwo – dochody wyniosły
13 932,49 zł.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – wpłynęła kwota 76 074,56 zł.
Transport i łączność – wpłynęła kwota
105 856,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa – wpłynęło
98 556,89 zł.
Działalność usługowa – wpłynęła kwota
1 000,00 zł.
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Administracja publiczna – wpłynęła kwota
63 764,53 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– wpłynęła kwota 3 336,00 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem – wpłynęło 1 354 398,25 zł.
Różne rozliczenia – wpłynęło 1 041 934,00 zł.
Oświata i wychowanie – wpłynęła kwota
36 793,96 zł.
Pomoc społeczna – osiągnięto dochody w wysokości 927 042,58 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskano
dochody w wysokości 20 000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
wpłynęła kwota 161 119,92 zł.
Wydatki:
Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano
13 970,47 zł.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano
87 242,51 zł.
Transport i łączność – wydatkowano
115 153,02 zł.
Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano
37 171,40 zł.
Działalność usługowa – wydatkowano kwotę
4 696,18 zł.
Informatyka – wydatkowano kwotę
102 011,05 zł.
Administracja publiczna – wydatkowano kwotę
671 318,14 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– wydatkowano 476,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 13 270,02 zł.
Obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów w I półroczu 2016 r. wyniosły 17 186,90 zł.
Różne rozliczenia – w pierwszym półroczu
2016 r. uruchomiona została rezerwa ogólna
w kwocie 10 000,00 zł. Pozostała rezerwa celowa w wysokości 17 000,00 zł.
Oświata o wychowanie – wykonanie wyniosło
1 165 244,60 zł.
Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę w wysokości 7 798,00 zł.
Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę
1 051 379,05 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 16 720,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w I półroczu 2016 r. wydatkowano
276 688,63 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
wydatkowano kwotę 20 867,40 zł.
Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę
4 314,27 zł.
Zarządzeniem Nr 34/2016 z dnia 09.06.2016 r.
Burmistrz Miasta Nieszawa ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego
w formie dotacji na realizację zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nieszawa
w 2016 r. w wysokości 10 000,00 zł. Żadna oferta
nie wpłynęła.
Podobnie jak w roku ubiegłym podjęto szereg działań w celu ograniczenia wydatków budżetowych, m. in. zamrożono podwyżki płac we
wszystkich jednostkach i instytucjach podległych
Gminie, jak również nie dokonano zwiększenia
wielkości diety radnych. Na bieżąco weryfikuje
się wydatki na rozmowy telefoniczne, zrezygnowano z wydatków związanych z emisją audycji
radiowych, zlikwidowano prenumeraty czasopism i pism branżowych, ograniczono wyjazdy
służbowe. Kontynuuje się zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, następują
przerwy w ogrzewaniu budynku UM, Zespołu
Szkół, Biblioteki, Stacji Uzdatniania Wody w czasie wolnym od pracy, ograniczono zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, weryfikowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół, jak
również arkusz organizacyjny tejże jednostki.
W celu zwiększenia dochodów budżetowych
dokonywana jest windykacja zaległych opłat
i podatków lokalnych, kontroli podlega zgodność
deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym
w przypadku wątpliwości, umarzanie zaległości
podatkowych odbywa się tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Wykaz przedsięwzięć do WPF uwzględnia następujące zadania:
1. Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w Nieszawie – wartość 15 375,00 zł.
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Nieszawa – wartość
18 450,00 zł.
3. Przebudowa drogi nr 26036 Ciechocinek –
Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej
w Nieszawie (dokumentacja techniczna) –
wartość 12 300,00 zł.
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4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście Nieszawa” – projekt zakończony.
5. Remonty budynków komunalnych będących
w zasobach mieszkaniowych Miasta Gminy
Nieszawa – wartość 75 550,00 zł.
6. Spłata budowy ścieżki rowerowej – wartość
60 000,00 zł.
7. Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa (dokumentacja techniczna) – wartość 118 500,00 zł.
Organ dokłada wszelkich starań, aby przyjęte
w budżecie Miasta na 2016 r. założenia finansowe
zostały spełnione. Prowadzone są konsekwentne
działania w celu pełnej realizacji dochodów bieżących, jak i majątkowych oraz utrzymania zakładanego poziomu wydatków. Oczywistym jest
bowiem fakt, iż realizacja budżetu w 2016 r. będzie miała istotny wpływ na zachowanie relacji
z art. 243 ufp w latach następnych, a tym samym
na możliwość uchwalenia budżetu w latach przyszłych.

II Piknik Rowerowy
Nieszawa – Raciążek
Beata Belter

Po raz drugi samorządowcy z Nieszawy i Raciążka zorganizowali Piknik Rowerowy, który odbył się w niedzielę, 3 lipca 2016r. Organizatorami
pikniku byli: Miasto Nieszawa, Gmina Raciążek
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku.

O godz. 11. 00 rowerzyści wyruszyli z placu
przed GOK w Raciążku. Następnie przez Podole,
Siarzewo i Dymiec dotarli do Nieszawy. O godz.
12.00 na pl. Kazimierza Jagiellończyka w Nieszawie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie rajdu. Następnie przez Waganiec, Józefowo, Sierzchowo,
Dąbrówkę Dużą, Podzamcze grupa rowerzystów
ruszyła do Raciążka. Długość trasy wyniosła łącznie – 19 km.

Fot. 2. Na nieszawskim rynku

W ruinach raciążeckiego zamku zaplanowano
wspólny odpoczynek, posiłek i liczne atrakcje.
Uczestników pikniku rowerowego poczęstowano potrawami z grilla, żurkiem i napojami. Można było zwiedzić kościół w Raciążku i Muzeum
Parafialne. Na zamku obywały się animacje dla
dzieci i młodzieży, warsztaty rękodzielnicze, pisanie gęsim piórem. Można było też oznakować
rower oraz otrzymać certyfikat zdobycia zamku
biskupów kujawskich w Raciążku.

Fot. 3. Warsztaty piśmiennicze

W tym roku na piknik wybrało się ok. 70 rowerzystów, m.in. z Aleksandrowa Kujawskiego,
Ciechocinka, Nieszawy, Raciążka czy Osięcin.
Fot. 1. Wójt Raciążka i burmistrz Nieszawy
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Najmłodsi, którzy pokonali dzielnie całą trasę na
swoich małych rowerkach, to Alan Rakusiewiczz
Ciechocinka (5 lat), który jechał ze swoim tatą,
oraz Jonatan Cedro z Nieszawy (7 lat), który przemierzał trasę z dziadkiem.
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samorządowcy powiatu aleksandrowskiego, drugie miejsce w konkursie kulinarnym zajęła Gmina
Miejska Nieszawa. W konkursie na najbardziej
atrakcyjny wystrój stoiska wygrał Sędzin w gm.
Zakrzewo.

Fot. 4. Jonatan z dziadkiem

Wśród rowerzystów znaleźli się także: Wiesława Sowińska – wójt Raciążka, Przemysław Jankowski – burmistrz Nieszawy, radni powiatowi
–Agata Ceglewska i Andrzej Nawrocki, a także
radni z Nieszawy i Raciążka.
Zdjęcia do tekstu: Jadwiga Aleksandrowicz
oraz Mirosława Sekuła.

Fot. 2. Nagroda dla Nieszawy – fot. Beata Belter

Postaw na kaczkę
Beata Belter

Dnia 23 lipca 2016r. podczas VIII Dni Raciążka i XXXII Dni Młodości odbył się po raz kolejny
piknik pod hasłem „Postaw na kaczkę”, promujący potrawy z kaczyny. Stoiska ze smakołykami z kaczego mięsa przygotowały poszczególne
gminy, m.in. Nieszawa.
Potrawy i wystrój stoisk oceniało jury. Najsmaczniej przygotowaną kaczkę przygotowali

Fot. 3. Dyplom – fot. Beata Belter

Nieszawę reprezentowała 5-osobowa drużyna. Kapitanem drużyny była Teresa Zwierzchowska – Sekretarz Miasta Nieszawa. Członkami ekipy byli: Anna Komorowska, Oliwia Wiśniewska,
Piotr Wiśniewski i Stanisław Malinowski. Cały
Fot. 1. Podczas wręczania nagród – fot. Jadwiga Aleksandrowicz
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zespół wystąpił w białych fartuchach z napisem
Nieszawa i logo miasta.

KACZKA PIECZONA W ŚLIWKACH
Z FARSZEM WĄTROBIANYM
Przepis na kaczkę
Kaczkę natrzyj solą, pieprzem i majerankiem
(z wierzchu i w środku). Tuszkę kaczą wypełnij farszem, a następnie zalej całość szklanką
czerwonego wytrawnego wina i dołóż garść
suszonych śliwek. Wstaw do piekarnika i piecz
przez ok. 1,5 godziny.
Przepis na farsz
0,5 kg wątróbki drobiowej, bułka namoczona
w mleku, 2 jajka, dużo zielonej natki pietruszki, sól i pieprz do smaku.

Fot. 4. Ekipa z Nieszawy – fot. Jadwiga Aleksandrowicz

Stoisko nieszawskie udekorowano w kolorach
wiślanych: błękitny, złoty i biały. Potrawy serwowano na talerzach z fajansu i ręcznie haftowanych serwetach kujawskich z dodatkiem kompotu śliwkowego. Całość ozdobiły: herb Nieszawy,
panorama miasta, logo Ligi Morskiej i Rzecznej,
złote kaczki i złote rybki oraz zabawne wierszyki
i hasła reklamowe. Na nieszawskim stoisku znalazły się także foldery promocyjne: o Nieszawie,
o przeprawie promowej oraz o Wiślanej Trasie
Rowerowej.

Fot. 5. Stół po nieszawsku – fot. Oliwia Wiśniewska

Fot. 6. Baner promocyjny – fot. Oliwia Wiśniewska

Nasze potrawy z kaczki zajęły II miejsce.
Nieszawa otrzymała pamiątkową statuetkę oraz
dyplom. Nasze stoisko kusiło wyglądem oraz
zapachami potraw licznych smakoszy. Poniżej
podajemy przepis na „kaczkę po nieszawsku ze
śliwkami”.

III Dwumaraton Kujawski
w Nieszawie
Beata Belter

W sobotę, 23 lipca 2016 r. ok. godz. 17.30–
–18.30 przez Nieszawę przebiegli biegacze,
uczestniczący w III DWUMARATONIE KUJAWSKIM, zorganizowanym pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Aleksandrowskiego.
Szczegółowa trasa biegu:
1. Raciążek (Urząd Gminy)
		
start		godz. 8.30
2. Ciechocinek (Fontanna Grzybek)
		
8 km		godz. 9.20
3. Aleksandrów Kujawski (Urząd Miasta)
		
18,5 km		godz. 10.40
4. Gm. Aleksandrów Kujawski (Ostrowąs plaża)
26 km 		godz. 11.40
5. Koneck (Venus Planet)
		
32,5 km
godz. 12.30
6. Zakrzewo (Dwór Biesiadny)
		
39,5 km
godz. 13.30
7. Bądkowo (plac przy UG)
		
53,5 km
godz. 15.10
8. Waganiec (stadion Zbrachlin)
		
69,5 km
godz. 17.00
9. Nieszawa (orlik przy szkole)
75,8 km
godz. 17.50
10. Raciążek (stadion sportowy)
		
meta-84 km		godz. 19.00
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Trasa biegu wyniosła ogółem 84 km. Start
i meta były w Raciążku. Nieszawa stanowiła
8. punkt pośredni. Miejscowym koordynatorem
biegu była p. Agata Smykowska. W Nieszawie
przywitano maratończyków, serwując świeże
i suszone owoce oraz napoje chłodzące. Mogli
też pokibicować uczestnikom Turnieju Piłki Siatkowej na Orliku. Odwiedzili również Muzeum
Stanisława Noakowskiego i otrzymali materiały
promocyjne o naszym mieście.

Fot. 1. Poczęstunek – fot. Beata Podlewska

Komandorem całego biegu był p. Dariusz
Nędzusiak. W biegu brało udział ok. 30 osób.
Wydarzenie miało na celu: propagowanie idei
sportu, zdrowego trybu życia i promowanie walorów turystycznych powiatu aleksandrowskiego.

Koncert przy świecach
Beata Belter

Już po raz ósmy w naszym mieście odbył się
w piątek, 12 sierpnia 2016r. o godz. 21.00 „Organowy Koncert przy Świecach”, którego organizatorem był Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie. Koncert ten był
współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Tym razem przy organach w farze zasiadł Marek Stefański, uczeń prof. Joachima Grubicha- legendarnego wirtuoza gry na organach. Koncert
był wspaniały. Trzeba bowiem zaznaczyć, że
M. Stefański to mistrz improwizacji w muzyce
organowej. Koncert został nagrany. Poprowadzili
go: ks. Grzegorz Molewski i Wanda Wasicka.

W Nieszawie biegacze przebiegli: ul. Warszawską, ul. Zjazd, ul. Kościuszki, spotkali się
z mieszkańcami i sportowcami na Orliku, dalej
– ul. Sienkiewicza na pl. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Mickiewicza do przystani promowej,
potem ul. Mickiewicza – w górę, ul. Toruńską do
Niestuszewa.

Fot. Marek Stefański

Fot. 2. Komandor biegu Dariusz Nędzusiak – fot. Beata Podlewska
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Nieszawska fara – gotycki kościół z XV wieku przeistoczyła się na jakiś czas w mroczne, ale
zarazem magiczne sanktuarium ciszy, spokoju,
zadumy i wprost niebiańskiej muzyki, rozbrzmiewającej w półmroku, rozświetlonym jedynie migocącymi płomieniami świec.
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KONCERT NA WODZIE
- Nieszawa 2016
Beata Belter

15 sierpnia 2016r. o godz. 16.00 w Nieszawie odbył się XV „Koncert na Wodzie”, który jest
wydarzeniem artystycznym cyklicznie realizowanym od roku 2001. Projekt był współfinansowany
ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Starosty Aleksandrowskiego.
Tłumnie przybyłych na pl. Hallera przy przystani promowej melomanów powitali: Przemysław Jankowski – Burmistrz Miasta Nieszawa,
Joanna Maksim – Prezes Fundacji im. Krzywdów
i Bieńków w Nieszawie oraz Maciej Puto – Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Na koncert przybyło wielu
zaproszonych gości, m.im. Dariusz Wochna- Starosta Aleksandrowski, Agnieszka OchocińskaPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Nieszawie
oraz Piotr Nowakowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Fot. 3. Aleksander Kamedulski – fot. B. Belter

Fot. 4. Orkiestra na promie – fot. B. Belter

Fot. 1. Powitanie – fot. B. Belter

Fot. 5. Występujący soliści – fot. B. Belter

Fot. 2. Publiczność – fot. B. Belter

Podczas koncertu zaprezentowała się Orkiestra Kameralna „Capella Bydgostiensis” pod batutą Sławomira Chrzanowskiego oraz wystąpili
wspaniali wokaliści: Katarzyna Jaracz – sopran
i Szymon Rona – tenor. Koncert poprowadził nieszawianin Aleksander Kamedulski – baryton.
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

Koncert był podróżą muzyczną po przebojach
operetkowych i musicalowych, które zabrzmiały
na wyjątkowej scenie – na promie oraz w wyjątkowym miejscu – w Nieszawie – mieście królewskim, mieście wędrującym o niebywałej historii,
co szczególnie podkreślił prowadzący. Zapowiadał się wspaniale. Niestety, po pierwszych czterech utworach ulewny deszcz zakończył to niepowtarzalne wydarzenie.
Organizatorzy zapraszają na koncert za rok!
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Pożegnanie lata
Beata Belter

Pod hasłem „Lato zasypia – Nieszawa się budzi” w sobotę, 27 sierpnia 2016r. na nieszawskim
rynku zorganizowano festyn pn. „Pożegnanie lata”.
Organizatorami imprezy zorganizowanej na
pl. K. Jagiellończyka byli: Przemysław Jankowski – Burmistrz Miasta Nieszawa oraz młodzież
z grupy „Ruszamy”. Imprezę przygotowano w ramach realizacji „Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa”. Imprezę poprowadziła Zuzanna
Lewandowska wspólnie z Ryszardem Konopką –
koordynatorem programu.
Przez kilka godzin nieszawski rynek tętnił festynową zabawą i muzyką, których celem było
rozruszanie naszego spokojnego i nieco „sennego” miasteczka, a także pobudzenie inicjatywy
i aktywności mieszkańców w ramach budowania
strategii rewitalizacji społecznej.
W programie imprezy były konkursy, gry, zabawy, karaoke oraz „żywa lekcja historii” zorganizowana przez członków Kompanii Sarmackiej
Imć Rusinowskiego herbu Godziemba, którzy
animowali rozmaite rywalizacje w staropolskim
stylu: m.in. scenki rodzajowe, tor łuczniczy, dawne gry i zabawy, pokaz rynsztunku wojennego
i ćwiczeń w żołnierskim obozie, przygotowanie
do walki szablą, przeciąganie liny, wystrzał armatni, pokazy w strojach z epoki.
Podczas imprezy rozstrzygnięto także miejski
konkurs na najładniejszą posesję. Pierwszą nagrodą uhonorowano posesję Marii i Jerzego Wieczorkiewiczów, drugie miejsce zdobyła posesja
Doroty Danielak, a trzecią nagrodę przyznano
Katarzynie i Tomaszowi Szuflickim.
Imprezie towarzyszyły wystawy, kiermasze, catering z grillem, plac zabaw. Wszyscy bawili się do północy przy dźwiękach muzyki zespołu „Melodyka”.
Zdjęcia zamieszczono na okładce – fot. Beata Belter
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witalizacji) oraz Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
(moderator).

Zabawy z dziećmi przeprowadzili animatorzy
ze „Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży WĘDKA
im. Każdego Człowieka” z Torunia. Dla wszystkich zebranych pracownicy Urzędu Miasta
w Nieszawie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nieszawie przygotowali poczęstunek – grill i napoje.
Oprócz konsultacji społecznych i ankiet, przygotowano zabawy dla dzieci i dorosłych. Poza
standardowymi zabawami z chustą animacyjną,
na zamku dmuchanym, z mega bańkami i malowaniem twarzy zaproponowano też nietypowe
zabawy, m. in. rzut drukarką na odległość, łowienie prawdziwą wędką i haczykiem wieszaków
do ubrań, strzelanie z łuku, skakanie na ośle oraz
wytapianie koralików żelazkiem. Zabawa była
świetna, a na koniec wszyscy wspólnie posprzątali teren.

Fot. 1. Konsultacje społeczne – fot. B. Belter

Piknik rodzinny
Beata Belter

Dnia 10 września 2016 r. w klasztornym
parku odbył się „Piknik rodzinny” w ramach
konsultacji społecznych zorganizowanych
do „Programu Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa”. Przybyło ponad 130 osób – głównie
rodziny z dziećmi. Konsultacje prowadził Ryszard Konopka (koordynator projektu dot. re22

Fot. 2. Zabawy z chusta animacyjną – fot. B. Belter
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Rozpoczęcie roku szkolnego
Beata Belter

W czwartek, 01 września 2016 r. dzieci z naszego przedszkola i naszej szkoły podstawowej
oraz młodzież z naszego gimnazjum uroczyście
rozpoczęli rok szkolny 2016/2017.
Całą społeczność Zespołu Szkół w Nieszawie
przywitała przewodnicząca Rady Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej – Martyna
Podolska. Na uroczystość przybyli goście: Burmistrz Miasta Nieszawa – pan Przemysław Jankowski, Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św.
Jadwigi Śląskiej – ks. Grzegorz Molewski, przedstawiciel Komisji Oświaty i Kultury w Radzie
Miejskiej Nieszawa – pan Leon Szynkowski, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
– pani Agata Żmirska-Zbroniec, przewodnicząca
Rady Rodziców Gimnazjum – pani Izabela Kowalczyk, a także – Dyrektor Zespołu Szkół – pan
Piotr Śliwiak, Wicedyrektor Zespołu Szkół – pani
Agnieszka Tyburska, nauczyciele i pracownicy
szkoły, rodzice oraz dzieci i młodzież szkolna.

Fot. 1. Zaproszeni goście – fot. Krzysztof Rewers

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu
flagowego i odśpiewanie hymnu państwowego.
Następnie dziewczęta z kl. VI szkoły podstawowej przedstawiły część artystyczną mówiącą

Fot. 2. Poczet flagowy – fot. Krzysztof Rewers
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o początku roku szkolnego oraz nawiązującą do
77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Część
artystyczną i dekoracje przygotowały – Beata Belter, Barbara Ziemecka oraz Lidia Gralak. Obsługę
fotograficzną imprezy zapewnił Krzysztof Rewers.

Fot. 3. Występ artystyczny – fot. Krzysztof Rewers

Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół
w Nieszawie – p. P. Śliwiak, który przedstawił
nowych nauczycieli, wychowawców klas oraz
zmiany w szkolnictwie wprowadzone w roku
szkolnym 2016/2017, zaprosił rodziców do
wspólnego rozwiązywania problemów szkolnych, a także poinformował o otwarciu szatni
w szkole podstawowej.
Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz
Miasta, p. P. Jankowski, który życzył uczniom
zdrowia, najlepszych ocen, wzorowego zachowania oraz wspaniałych sukcesów w konkursach
i zawodach. Przemówił także ks. G. Molewski,
który życzył dzieciom, rodzicom, nauczycielom
i wychowawcom zdobywania mądrości, wiadomości i doświadczenia w nowym roku szkolnym.
Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum – Jakub Szczepański poinformował wszystkich o zbiórce szpiku kostnego dla
Maćka Łopatowskiego z Wagańca i prosił o przystąpienie do akcji ratowania tego kolegi.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie z wychowawcami podążyli do swoich klas.

Fot.4. Społeczność szkolna – fot. Krzysztof Rewers
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ZAPRASZAM DOROSŁYCH
DO NAUKI W NASZYCH
SZKOŁACH
Jerzy Zyglarski
dyrektor ZLO i PSZ

Może z racji swego wykształcenia, a może
i takiego wychowania spieszyłem przez całe swe
dotychczasowe życie pomagać innym. Zawsze
kochałem ludzi, potrafiłem współczuć w tragediach. Może nie pomagałem finansowo, no bo
nie jestem bogaczem, ale zawsze namawiałem
do nauki. Tłumaczyłem zagubionym w życiowych meandrach, czasem leniwym, że wiedza
i z nią związane świadectwo szkolne jako dowód ukończenia jakiegoś etapu szkoły, pomagają
w lepszym egzystowaniu. Wiedza ułatwia obcowanie z drugim człowiekiem, a zdobycie ulubionego, wymarzonego zawodu pomaga przyjemnie
przejść przez życie, bo przecież o to chodzi.
Od początku swej pracy pedagogicznej, tak się
składało, że zawsze kierowałem szkołą. Najpierw
byłem kierownikiem szkoły podstawowej, potem
dyrektorem, gminnym dyrektorem szkół, inspektorem w zależności od zmian w naszej kochanej
oświacie. Jakby nie było, to kiedyś chodziło o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Potem to
wychowanie się „rozmyło”, ale nauczanie pozostało do dnia dzisiejszego. Nie ważne, jak to się nazywało, to nauczyciele na każdej swej lekcji znaleźli
wątek wychowawczy i spieszyli to realizować, sygnalizując taką potrzebę w życiu każdego z nas.
Z racji swych możliwości i chęci do działania, w latach 70-tych ubiegłego wieku założyłem szkołę wieczorową dla tych, którzy nie mieli
ukończonej szkoły podstawowej. Moja szkoła
tętniła życiem do późnych godzin wieczornych.
Dzienni, młodzi uczniowie uczyli się na dwie
zmiany od 8,00 do 16,30, a potem do godziny
20,00 uczyli się dorośli. Z pomocą szli wszyscy
nasi nauczyciele.
Potem zorganizowałem drugi etap kształcenia
– wieczorowe (zaoczne) liceum ogólnokształcące. Moi słuchacze nazwali je „sorboną” – tak
sobie żartowali, ale chętnych każdego roku było
bardzo dużo. Tu współpracowałem z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej we Włocławku. My
przygotowywaliśmy do egzaminów, Komisja powołana przez Kuratorium Oświaty egzaminowała
słuchaczy. Komisji przewodniczył zawsze przedstawiciel KO. Taki typ szkoły, nie przesadzam,
ale kończyło rocznie 20-30 słuchaczy.
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Od 5 lat prowadzę Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Policealną Szkołę Zawodową w zawodzie technik administracji przy
współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej
w Bydgoszczy, którym kieruje mgr Katarzyna Berka.
Jest I, II, i III klasa ZLO oraz I i II klasa PSZ. Nowy
rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna 100 słuchaczy.
Muszę powiedzieć, że nauka w takim systemie
jest łatwiejsza dla słuchacza, bo nie prowadzi się
na raz wszystkich obowiązujących przedmiotów,
a np. cztery, a po przerobieniu ąc materiału słuchacze piszą prace pisemne i zaliczają przedmiot
przed nauczycielem-wykładowcą. Kadra pedagogiczna jest dobrze dobrana, atmosfera miła,
a i przyjemnie słucha się wykładu-lekcji, a potem z łatwością słuchacze wykazują opanowanie
zdobytej wiedzy.
Obie szkoły powołane są i zatwierdzone przez
Starostę Powiatu Aleksandrowskiego. Izb lekcyjnych użycza nam Dyrekcja ZS w Nieszawie,
obecnie dyrektor ZS pan Piotr Śliwiak, za co mu
serdecznie dziękuję.
Zapraszam wszystkich chętnych do nauki.
Wierzę w to, że zdobyta wiedza pomaga zrozumieć mowę mędrca i głupca. Pomaga wybrać odpowiednią drogę do dobrego życia, do trafnego
oceniania trudnych sytuacji w jakich się można
znaleźć, do właściwego kierowania swym losem.
Mamy w naszym mieście liceum ogólnokształcące, do którego możemy przyjmować słuchaczy,
którzy ukończyli 18 lat, możemy też w zależności od liczby osób zgłoszonych (15), zorganizować w Policealnej Szkole Zawodowej klasy
o specjalizacji: administracja (tak jak obecnie),
informatyka, turystyka wiejska, rachunkowość.
Do PSZ przyjmujemy słuchaczy bez matury, bez
egzaminów wstępnych. Kształcenie odbywa się
w systemie zaocznym, a zajęcia prowadzone są
dwa razy w tygodniu.

Nieszaszki, satyry i fraszki
Jerzy Zyglarski

Łgarz
Łgał bez przerwy.
Nawet śniły mu się często banialuki,
Które głosił jako prawdę
To mistrzostwo sztuki.
Jednak czasy się zmieniły
On zmienił oblicze
To co głosił jako prawdę
Odwrócił na nice.
Jak mu wierzyć? Jak mu ufać?

>>>
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>>>
I jak go popierać?
Kiedy jest on jak powszechna zwyczajowa
ściera!
Wciąż się zmienia. Wciąż zakłada
Różnorodne maski.
Wazelina, to materiał, którego używa
Umie wślizgnąć się po palcu
I wciąż swoich, jak i obcych
Nieustannie kiwa.
Pytania
Mąż oburzony, pyta się żony
Czy zdradziła go z obcymi?
Ależ kochanie, przysięgam, że nie.
Informatorzy mają w tej sprawie wiele niewiedzy.
Nie byli to obcy, lecz twoi koledzy.
Która
Wnuczek Adaś, dziadka pyta
Najwierniejsza, to kobieta
O blond włosach? Czy brunetka?
Wierność kobiet to ruletka
Mówi dziadek, głową kiwa,
Wreszcie stwierdza. Wierna? …..siwa!
Wnuczek pyta
Wnuczek Kacper, mądre dziecię
Pyta dziadka, co w powiecie?
O czym rajcy obradują?
Co zrobili, co planują?
Dziadek radny powiatowy
i w komisji też zasiada
coś bajdurzy i coś gada
Ale tak na zdrowy rozum
Konkretnego nic nie mówi
Budżet mały, zadań dużo.
Radni sobie z fusów wróżą
Co priorytetem ma być dla nich
By nie było w niczym straty?Dla nas ważne są wypłaty!

Jak pantofagi-pożeracze,
Niszczą, co było, nawet dobre
I wielu krótko, jak na smyczy
Zmuszają tańczyć paso-doble
I chociaż opór ciągle trwa
I wielu nie chce się ześwinić
Lecz obiecanki są kuszące
Więc jak owieczki te na łące
Posłusznie trawę w zgodzie żrą
I spokój mieć już tylko chcą.

„Czyń, co widzisz”... młody
kolego, młoda koleżanko!
Beata Belter
(Inspirację do napisania tego wiersza stanowiły słowa
papieża Franciszka wygłoszone podczas tegorocznych
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.)

Kochani – bądźcie radośni,
Bo zbyt wielu ludzi na świecie jest smutnych.
Pamiętajcie o innych, o potrzebujących,
Bo nikt na świecie nie powinien być samotny i opuszczony.
Czyńcie dobro, jak Św. Jadwiga Królowa – patronka
Nieszawy,
Bo tylko ono wraca do każdego w dwójnasób.
Dbajcie o rodzinę i bliskie osoby,
Bo w nich tkwią wasze prawdziwe tradycje i wartości.
Używajcie słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”,
Bo te „magiczne drogowskazy” bardzo ułatwiają życie.
Bądźcie sobą, bądźcie odważni,
Bo spontaniczność, zabawa i taniec dają ogromną siłę
do życia.

Kochająca
Nie wyskakuj przez okno
Mój mężusiu drogi
Nie przyprawiłam ci skrzydeł
Ale tylko rogi!

Bądźcie aktywni, realizujcie marzenia,
Bo „życie na kanapie” trwa zwykle krócej.

Posłuszni
„Będziesz nagrodę miał po śmierci”
Śpiewał Włodzimierz Wysocki,
Rosyjski bard, co Nobla jest wart.
„Gdy żyłeś dobrze czyniąc
Lecz gdyś jak świnia żył lub wieprz
Zostaniesz zawsze świnią”.
Hodowców trzody wciąż przybywa
Świnie rozchodzą się po kraju
Jak orwelowski Napoleon
Pchają się nawet na Panteon

Pamiętajcie o słabych, chorych i niepełnosprawnych,
Bo każde ludzkie życie to największy skarb.
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Budujcie „mosty przyjaźni”, a nie „mury nienawiści”,
Bo tylko taka droga zaprowadzi was do szczęścia
i spokoju.

Otwórzcie się na innych,
Bo tylko życzliwość i serdeczność pozwala żyć pełnią
życia.
Kierujcie się miłosierdziem,
Bo to najlepsza droga do lepszego świata.
Nieszawa, 30 lipca 2016r.
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Czy znasz Nieszawy oblicze
cz. 126
Jerzy Zyglarski

Nieszawa w czasach powstań, wojen
i innych konfliktów zbrojnych cz.1
Żyzne ziemie kujawskie zawsze były atrakcyjnymi kąskami. Umożliwiały przemieszczającym się
grupom plemiennym dobre życie, gdyż oprócz urodzajnej ziemi, były woda i lasy. W poszukiwaniu
dobrego miejsca do zasiedlenia często dochodziło
do sporów i walk między przybyłymi a tubylcami.
Dawniej używano do obrony i walki dość prymitywnych narzędzi, jak pałki, kamienie, toporki, łuki.
Dochodziło też do walki wręcz.
Zasiedlanie Nieszawy rozpoczęło się ponad
10 tys. lat temu. Przybyły tu plemiona Goplan, Wiślan, a 6 tysięcy lat temu nawet osadnicy z południa,
przynosząc ze sobą tradycję rolniczą z Anatolii (Azja
Mniejsza), Bałkanów i Kotliny Karpackiej. Z pewnością osiedlanie nie odbywało się w sposób kurtuazyjny, raczej na zasadzie „silniejszy wypiera słabszego”.
Urodzajna kujawska ziemia była magnesem do
zapewnienia osadnikom godnego życia. Wisła, która
często nazywana jest „szlachecką rzeką”, dostarczała
ryb, lasy obfitowały w zwierzynę dostarczając mięso,
oraz drewno na budowę domów. Te naturalne bogactwa przyciągały ludność w celu poprawy swego losu.
Jak nazywano w owych czasach te ziemie trudno dociec, ale w „Codeksie Dyplomaticus Mazowiae”z 1050 roku napisano już o Przypuście. Do parafii
w Przypuście należały też wsie Roskidalino (teren
dzisiejszej Nieszawy) i wieś Dymcze.
Prowadzono w tych okolicach aktywną działalność, o czym świadczą znalezione w Nieszawie anglosaskie monety Efelarda II oraz drihemy arabskie
Samonidów i Abbasydów ( M. Gumowski „ Moneta
arabska w Polsce IX i X wieku”). Należy sądzić, że
tędy przebiegały szlaki handlowe. Tworzono w tych
okolicach faktorie handlowe (J. Gąsowski „Kultura pradziejowa na ziemiach Polski” W-wa, 1985).
Znaleziono w Nieszawie i Gąbinku urny z epoki
wpływów rzymskich i celtyckich. Były też dowody z okresu wędrówki ludów o czym świadczą
znalezione w niedalekim Otłoczynie skorupy tzw.
ceramiki siwej z III i IV w.n.e. (L. Gabałówna „Ze
studiów nad grupą brzesko-kujawską kultury lendzielskiej w „Acta archeologica”, Łódź 1966).
Znaleziska te świadczą, że okolice dzisiejszej Nieszawy miały dogodne drogi do przemieszczania się.
Przecież tędy wiódł „szlak bursztynowy”, którego okolice na Kujawach były najgęściej zaludnione. Przy tym
szlaku znajdują się też ślady hutnictwa żelaznego.
Obserwowano już wtedy grupy przestępcze,
które uzbrojone w łuki, proce, pałki siekierki i noże
napadały na ludność zamieszkującą te tereny.
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Z tego też względu plemiona zaczęły zamieszkiwać
w dużych skupiskach, w osadach (przykładem jest
Biskupin). Wokół osady stawiano polisady. Osiedlano się też na wzgórzach i wysokich skarpach wiślanych (np. Przypust). CDN

Nieszawskie baśnie
Jerzy Zyglarski

Cudowna ryczka
Kto chce, niech wierzy, a kto uważa, że to fikcja,
to też pewnie ma rację. Zresztą jak to w znanym powiedzeniu, że nawet fałsz i kłamstwo powtarzane
wiele razy, staje się prawdą.
Historia ta opowiadana z pokolenia na pokolenie stała się prawdziwa, choć było to bardzo, bardzo dawno temu, kiedy to Wisła płynęła u podnóża
wzgórz położonych w Raciążku, a Słońsk leżał po
jej prawej stronie. Epoka lodowcowa powoli ustępowała, a ludność żyjąca na terenach dzisiejszej
Nieszawy składała hołd słońcu.
Te solarne wierzenia obfitowały w różnego rodzaju ofiary. Składano je na kamiennym stole ofiarnym zwanym dolmenem, który przez lata leżał przy
ulicy Stodólnej w Nieszawie. Powstało w tym czasie
wiele opowieści.
Kult słońca i ognia, również ognia niebieskiegobłyskawic i piorunów, stanowił ważny element obrzędowości słowiańskiej.
W tym czasie w Nieszawie mieszkało wiele rodzin rybackich. Nie było to nic dziwnego, bo zawód
ten wówczas był jednym z ważniejszych w utrzymaniu rodziny. Ale, jak to bywa w opowieściach
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, tej jednej, jedynej rodzinie – o nazwisku Latoscy, płynącej
łodzią przez Wisłę, ukazała się cud-dziewica, która
do nich przemówiła: Będziecie szczęśliwi, niebawem urodzi się wam syn, który będzie silniejszy od
Atlasa dźwigającego kulę ziemską, sprytniejszy od
Herkulesa, który w ciągu doby oczyścił stajnię Augiasza i mądrzejszy niż bogowie ognia Hefajstosa
i podziemi Hadesa. Musicie mu jednak na tej ziemi
przygotować odpowiednie warunki do rozwoju.
Małżeństwo zauroczone zjawą, która wyłoniła
się z nurtów Wisły, i jej przepowiednią o kolejnym
dziecku, zapomniało zapytać o czas, kiedy to ma
się spełnić. Latoska zaczęła rozmyślać: Czemu nie,
nasze dzieci już dorosły, poszły w świat. Ciekawe,
jak przyjmą to nasze maleństwo? Ale my już starzy,
czy podołamy temu wyzwaniu.
A może ty, stary, poderwałeś jaką młódkę, która
po cichu podrzuci ci dziecko na wychowanie?
– A gdzież tam, powiedział Latoski. Amory mi
nie w głowie.
Po podebraniu sznurów i zdjęcia z nich węgorzy, Latoscy wrócili do domu, na Rybaki, bo tu
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mieszkali. Kiedy weszli do domu, zobaczyli mieszkanie wysprzątane przez skrzaty. Latoska zmęczona
pracą przy pojazdkach, usiadła na ławie, podpierając głowę ze zmęczenia. Mąż jej sterował łodzią,
więc miał trochę lżej, nie był tak bardzo zmęczony.
– Coście taka zmartwiona, zagadał ją skrzat Kiełek-Supełek. Latoska opowiedziała swą historię, kończąc: gdzie nam dzieci, ja mam 41 lat, a mąż 53.
Zastanawiam się, czy damy radę wychować dziecko.
W rodzinie skrzatów dzieci pojawiają się dopiero,
gdy małżonkowie skończą 100 lat i dają sobie radę,
pocieszył gospodynię Kiełek Supełek. Zatem spełniają się przepowiednie zapisane w naszej „Tajemniczej
Księdze Mądrości”. Jak to? – zapytała Latoska. Jest
tam napisane, że gospodarzom, u których będziemy
mieszkać, narodzi się niezwykle mądry syn. A więc
przepowiednia dziewczyny jest prawdziwa.
Zatem tę wiadomość trzeba przyjąć z pokorą – powiedział Latoski. Skoro mamy zapewnić odpowiednie
warunki synowi, więc trzeba zacząć budować większy dom. Ten, w którym mieszkali był stary, odziedziczony po dziadkach. Służył trzeciemu pokoleniu. Był
to drewniany dom, a w nim dwa pokoje i kuchnia,
która była miejscem na posiłki. W piwnicy była wykopana studnia, która gwarantowała czystą wodę. Na
terenie Nieszawy mieszkało wiele czarownic, studnie
w piwnicach miały niezaczarowaną wodę.
Na budowę domu Latoski wybrał miejsce
w swym ogrodzie na miejscu, gdzie była stara ziemianka zniszczona przez czas. Ziemianki budowali
Słowianie nadwiślańscy o wymiarach 3 na 4 metry.
Dach ziemianki pokrywali darnią, a podtrzymywały go cztery drewniane slupy. Ściany były zrobione
z gałęzi i trzciny.
Kiedyś rybacy budowali chycze na planie prostokąta o powierzchni 64 m kw. z izbą białą i czarną. Biała, to wspólna sypialnia z jednym podwyższonym dużym miejscem na spanie, wyścielonym
sianem i skórami zwierzęcymi. Izba czarna, była
umeblowana ławami, stołem, sprzętem domowym
i zgromadzonym sprzętem rybackim do połowu
różnych ryb.
Natomiast chycza Latoskiego to już nowoczesny
dom mieszkalny z trzema pokojami i kuchnią, ale
studnia też miała być w piwnicy. Przed rozpoczęciem budowy wyznaczono linię magiczną, która
miała zapewnić bezpieczeństwo i chronić przed
nieszczęściami. Linię tę wytyczył Latoski grubym
zaostrzonym w szpic konarem. Żałował, że minął
dawny zwyczaj, kiedy linię taką wytyczały młode,
nagie dziewczyny zaprzęgnięte do radła. Dziać się
to musiało w księżycową jasną noc, co zapewniało,
że takiej linii nie miały siły przekroczyć złe duchy,
choroby i głód.
Po wyznaczeniu linii magicznej Latoski wraz
ze swymi rzemieślnikami wzięli się do budowania
domu, pomagał im też Kiełek Supełek, którego, niestety, nie widzieli rzemieślnicy, gdyż mieli dużo
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nieczystych sprawek na sumieniu. Latoski z uśmiechem obserwował budujący się dom, ale również
radośnie spędzał czas ze swą żoną. Choć często
oboje mówili, że są już starszym małżeństwem, to
jednak sprawy damsko-męskie były im coraz bliższe, czego efektem był wkrótce odmienny stan białogłowy. Ich starsze dzieci z tej wiadomości bardzo
się ucieszyły i oznajmiły, że z radością oczekują
narodzin brata.

Dziedziczenie długów
w polskim prawie cywilnym
Łukasz Kamiński

W ostatnim czasie kilka osób zwracało się do mnie
z prośbą o poradę związaną ze śmiercią kogoś bliskiego. Prócz bolesnej straty oznacza to często konieczność zmierzenia się ze schedą, jaką członek rodziny pozostawił żyjącym. Niekiedy po kilku latach
od śmierci krewnego okazuje się, że prócz wspomnień obdarzył nas niechcianym ciężarem, tj. długiem. Kwestia tego, czy odpowiadamy za ten dług,
czy nie, ewentualnie w jakiej części, a także odpowiedź na pytanie „co ja mam teraz zrobić?” zależy
oczywiście od konkretnego stanu faktycznego.
Sposób dziedziczenia warunkuje jedna, najważniejsza w prawie spadkowym data, zwana enigmatycznie „chwilą otwarcia spadku”. W praktyce jest
ona równoznaczna z dniem śmierci spadkodawcy. Dla przypomnienia: spadkodawca to ten, który
umiera i pozostawia spadek. Datę śmierci określa
(z reguły) lekarz, sporządzając kartę zgonu. Dowodem śmierci człowieka jest natomiast akt zgonu, który sporządza Urząd Stanu Cywilnego. Oczywiście
jest to typowy przypadek. Do nietypowych zaliczyć
można na przykład śmierć na statkach morskich,
powietrznych, czy okrętach wojennych itp. Mniej
nietypowe, ale rzadsze są przypadki sporządzenia
aktu zgonu na podstawie orzeczeń sądu: o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego.
Czym jest spadek? Przyjmuje się, że stanowi on
ogół praw i obowiązków majątkowych należących
do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych1. Tak więc
spadkobiercami będą ci, którzy – co do zasady –
wchodzą niejako w sytuację prawną, w której pozostawał spadkodawca. Spadkodawcą może być osoba fizyczna (każdy człowiek), osoba prawna, a także
dziecko poczęte, jeśli urodzi się żywe. W skład tzw.
1

Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu
cywilnego Część czwarta Spadki, str. 8; Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 2001.
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masy spadkowej nie wchodzą prawa i obowiązki
wynikające ze stosunków karnoprawnych, administracyjnoprawnych i finansowo prawnych. Dziedziczeniu podlegają bowiem prawa i obowiązki
wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. Nie
zagłębiając się w rozważania na temat pojęcia stosunków cywilnoprawnych można stwierdzić, że są
to wszelkiego rodzaju stosunki pomiędzy osobami
fizycznymi i prawnymi, w różnych konfiguracjach,
w których jednej lub obu stronom przysługują jakieś
wzajemne uprawnienia i obowiązki. Przykładem są
umowy kupna – sprzedaży, umowy pożyczki itd.
Podsumowując, co do zasady spadkobierca dziedziczy po zmarłym nie tylko jego prawa (np., prawa własności), ale i obowiązki (np. zobowiązanie
do spłacenia pożyczki), nie wszystkie, zaś katalog
wyłączeń z masy spadkowej wykracza poza ramy
niniejszego artykułu.
Podstawą dziedziczenia może być testament
spadkobiercy. W razie jego braku obowiązywać
będzie tzw. dziedziczenie ustawowe. Termin ten
nie oznacza bynajmniej tego, że spadek dziedziczy
ustawa, tylko pozwala na ustalenie kręgu spadkobierców na podstawie Kodeksu cywilnego.
Kodeks cywilny został uchwalony w 1964 r.
W pierwotnym brzmieniu wąsko ujmował krąg
spadkobierców ustawowych zaliczając do nich
jedynie: małżonka i zstępnych (dzieci, wnuki itd.)
spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwo i zstępnych (dzieci, wnuki itd.) rodzeństwa. Wobec braku tych osób, bez możliwości odrzucenia spadku,
do dziedziczenia powołana była gmina ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy (w kraju) lub
Skarb Państwa (jeżeli spadkodawca miał ostatnie
miejsce zamieszkania za granicą).
Zmiana Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 28.06.2009 r., uprawniła do dziedziczenia ustawowego przed gminą lub Skarbem Państwa,
dziadków spadkodawcy (a w ich braku ich zstępnych), a następnie niektórych pasierbów (dzieci
małżonka spadkodawcy niebędące jego dziećmi)
spadkodawcy.
Obecnie uprawnionymi do dziedziczenia ustawowego są cztery grupy spadkobierców:
I grupa – małżonek i dzieci spadkodawcy oraz
zstępni dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku (wchodzą w jego miejsce),
II grupa – małżonek spadkodawcy, rodzice
spadkodawcy, jego rodzeństwo (jeśli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku) oraz zstępni
rodzeństwa (w miejsce zmarłego rodzeństwa),
III grupa – gdy nie ma spadkobierców z I oraz
II grupy do dziedziczenia dochodzą dziadkowie
spadkodawcy, zstępni dziadków spadkodawcy,
pasierbowie (dzieci małżonka spadkodawcy),
IV grupa – ostatnim możliwym spadkobiercą jest
gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.
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Przyjęcie bądź odrzucenie spadku do
18.10.2015 r.
Co do zasady, spadkobierca mógł bądź przyjąć
spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
mogło być złożone w ciągu sześciu miesięcy od
dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia oświadczenia przez spadkobiercę w powyższym terminie był
jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednak, gdy spadkobiercą była osoba niemająca pełnej
zdolności do czynności prawnych albo osoba, co
do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie był jednoznaczny
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Termin do złożenia oświadczenia biegł osobno
dla każdego ze spadkobierców.
Przyjęcie spadku wprost, zarówno po złożeniu
oświadczenia, jak i z uwagi na upływ terminu, miało taki sam skutek i co do zasady, było definitywne.
Takie nabycie spadku powodowało, że spadkobierca odpowiadał za długi spadkowe całym swoim
majątkiem (w tym również oczywiście nabytym
spadkiem) bez ograniczenia tej odpowiedzialności
do wartości nabytej masy spadkowej. W praktyce,
jeśli spadkobierca przyjął wprost spadek, w którym
znajdują się same tylko długi spadkowe, wierzyciele spadkodawcy mogą zwrócić się do tego spadkobiercy i z jego całego aktualnego majątku zaspokoić
swoje roszczenia.
Termin przewidziany do złożenia oświadczenia, co do przyjęcia bądź odrzucenia spadku jest
terminem zawitym (tj. takim, którego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia) prawa materialnego. Z chwilą jego upływu uprawnienie do złożenia
oświadczenia wygasa. Spadkobierca, który nie złożył oświadczenia w terminie, traci możliwość wyboru sposobu przyjęcia spadku. W konsekwencji
nie może ukształtować zakresu odpowiedzialności
za długi spadkowe zgodnie ze swoją wolą i niezależnie od sposobu przyjęcia spadku przez współspadkobierców.
Z powyżej przedstawionego stanu prawnego
zdaje się wynikać, że spadkobierca, który w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku, będzie bezwzględnie odpowiadał
swoim majątkiem za długi spadkowe.

O tym, czy tak jest rzeczywiście, a także o obecnym stanie prawnym w zakresie dziedziczenia długów, napiszę w drugiej części artykułu.
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„CAFFE U KRYSTY”
ZAPRASZA
Beata Belter

Na rogu ul. Mickiewicza i ul. Noakowskiego,
tuż przy rynku działa kawiarnia „CAFFE u Krysty”.
Właścicielką kawiarni jest p. Krystyna Kwaśniewska, która zaprasza do siebie turystów i miłych
gości codziennie – od poniedziałku do soboty
w godzinach od 10.00 do 18.00. Telefon kontaktowy – 508 329 583.

Fot. 3. Pani Krystyna podczas występu – fot. B. Belter

Właścicielka zachęca gości do odwiedzin
pięknym śpiewem, niebanalnym tańcem, czarującym uśmiechem oraz barwnymi opowieściami.
Można tu urządzać różne spotkania towarzyskie
i imprezy. W kawiarni znajduje się toaleta dla
konsumentów.

Fot. 1. Wejście do lokalu – fot. B. Belter

W lokalu przygotowano kącik dla większych
grup oraz miejsca dla klientów indywidualnych.
Pomieszczenie jest gustownie urządzone, kusi
zapachami i smakami, nastrojową muzyką, karaoke, oryginalnym wystrojem i miłą atmosferą.

CZY Z „500 PLUS”
CIESZĄ SIĘ
RODZINY WIELODZIETNE?
Stanisława Zyglarska

Poprosiłam panią Beatę Ciemiecką o kilka
zdań na ten temat.

Fot. 2. Kącik dla większych grup – fot. B. Belter

W menu znajdują się: kawa na różne sposoby, herbata czarna, zielona i owocowa, napoje
i wody orzeźwiające, lody o różnych smakach
z dodatkiem czekolady oraz świeże ciasto. Można tu też otrzymać materiały promocyjne i publikacje o Nieszawie.
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Beata i Marcin Ciemieccy
Dzieci:
Julia – 14 lat
Adam – 11 lat
Weronika – 9 lat
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Bardzo ucieszyliśmy się z pomocy finansowej od obecnego Rządu RP. Potraktowaliśmy te
500 złotych jako pewną nagrodę za odwagę, aby
mieć troje dzieci. Wiadomo 5-osobowa rodzina
ma duże potrzeby finansowe. Nie chodzi tu o luksus życia, ale normalną egzystencję.
Pięknie nam się ułożyło. Do niedawna mieszkaliśmy na 40 m kw. Od 3 miesięcy mieszkamy
w domku jednorodzinnym. Dzieci mają swoje
pokoje, a zatem bardzo dobre warunki do nauki.
Na razie się urządzamy. Oczywiście, w realizacji kupna domu pomogła nam pożyczka z banku,
bo jakże mogło być inaczej, a dzięki „500 PLUS”
ładnie urządzimy dzieciom pokoje. Na pewno lepiej niż zwykle dotąd, wyposażymy ich w przybory potrzebne do szkoły itd.
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Rekomendacje
Urzędu Miasta Nieszawa
dla mieszkańców
podczas fali upałów
Jakub Chmielewski

Jak przystosować dom lub mieszkanie?
• utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C
w nocy;
• odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa;
• zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami
lub żaluzjami, również w klimatyzowanych
pomieszczeniach;
• wyłączanie w miarę możliwości sztucznego
oświetlenia i urządzeń elektrycznych.
Jak schładzać i nawadniać organizm?
• branie częstych, chłodnych pryszniców lub
kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów
na ciało oraz picie dużej ilości wody;
• noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy
i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;
• noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
• unikanie spożywania napojów alkoholowych;
• spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw
oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości
potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki,
marchew);
• przechowywanie żywności, szczególnie łatwo
psującej się, w warunkach chłodniczych;
• utrzymywanie higieny osobistej.

Oboje z mężem pracujemy. Ja w Zespole Szkół
w Nieszawie. Ukończyłam WSHE we Włocławku,
kierunek pedagogika przedszkolna z pedagogiką
wczesnoszkolną. Mąż ma wykształcenie średnie
i pracuje w toruńskiej firmie transportowej.
Będziemy starać się dobrze wychować nasze
dzieci i zaspokajać na bieżąco ich potrzeby. Myślimy też, korzystając z tego projektu, o założeniu
dzieciom lokat na dobry start w dorosłym życiu.
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Jak unikać upału?
• przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu;
• unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie
największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00;
• spędzanie w miarę możliwości 2–3 godzin
w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych
budynkach użyteczności publicznej) oraz unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
• stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem
UV;
• nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt
w samochodach, nawet na chwilę.

>>>
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Jak udzielić pomocy?
• leki należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się
z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu);
• w przypadku wystąpienia objawów, takich
jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona
akcja serca lub stan podgorączkowy, należy
natychmiast udać się do chłodnego miejsca,
zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki
medycznej;
• do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą
i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie
należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
• podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub
pogotowia należy: przenieść osobę w chłodniejsze miejsce; ułożyć na plecach z nogami
i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów; obniżać temperaturę ciała poprzez: przyłożenie
zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin, nieprzerwane wachlowanie, spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25–30°C.

Czy Polska jest krajem
tolerancyjnym?
Asia Pyska

Tolerancja to wyrozumiałość, szacunek dla cudzych poglądów, gustów, upodobań i zwyczajów
wyrażających się w dopuszczeniu ich do głosu.
Polacy akceptują w naszym kraju ludzi innych
narodowości (oczywiście, nie wszyscy). Traktowani oni są tak samo, mimo że mówią innym językiem
lub mają inny kolor skóry. Dzieci cudzoziemców
mogą uczęszczać do polskich szkół. Już od dawna ziemie polskie zamieszkują Litwini, Białorusini,
Ukraińcy czy Niemcy. Do Polski przyjeżdża wielu
ludzi z państw arabskich i afrykańskich, aby studiować na polskich uczelniach. Po ukończeniu
studiów bardzo często podejmują pracę w różnych dziedzinach gospodarki, zgodnie z uzykanym dyplomem i pozostają w naszym kraju.
Jesteśmy tolerancyjni wobec ludzkich wierzeń. Każdy wyznaje taką wiarę, którą uważa za
odpowiednią dla siebie. Nie jesteśmy zmuszani
do jednej i tej samej religii. W Polsce wyznawane
są między innymi: rzymskokatolicka, grekokatolicka, prawosławna, protestanci i jehowi. Ludzie
akceptują tych, którzy wyznają inne wiary. WszyMAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

scy traktowani są na równi. Art. 53 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia swobodę wyznawania i praktykowania religii.
Duża część Polaków nie toleruje ludzi „innych”, np. chorych na AIDS. Odsuwają się od
nich, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Obawiają się, że mogą zostać zarażeni. Przechodzą
obok obojętnie, nie zauważając ich choroby,
cierpienia i nieszczęścia. Często tak naprawdę to
niektórzy chorzy nie są temu winni.
Nadal na brak akceptacji napotykają związki
homoseksualne. Partnerzy tej samej płci nie mogą
swobodnie pokazać się razem w miejscach publicznych.
Chciałabym tu przytoczyć artykuły 30, 31 i 32
Konstytucji RP, które zapewniają wolność i równość wszystkim obywatelom i zastrzegają, że dyskryminacja polityczna, społeczna i gospodarcza
są bezprawne.
Na podstawie tych zapisów stwierdzić można, że jesteśmy krajem tolerancyjnym. Niestety, w Polsce jest tak, że przepisy mówią swoje,
a w praktyce dzieje się zupełnie inaczej. Uważam, iż w praktyce tolerancja wobec mniejszości
narodowych jest niska. Istnieje zjawisko antysemityzmu, a także rasizmu, co propagują grupy
neonazistowskie.
Innym przykładem nietolerancji jest Sejm,
gdzie posłowie toczą nieustanne „wojny”. Nie są
oni wobec siebie wyrozumiali. Każdy nawzajem
krytykuje i się oskarża.
Według mnie, nie da się obiektywnie ustalić
„stopnia tolerancyjności” 38-milionowego narodu. Pocieszeniem może być fakt, że jesteśmy
w Unii Europejskiej, więc mamy się od kogo
uczyć poszanowania tego, co nie jest zgodne
z naszymi poglądami.

Z pamiętnika hodowcy
Jerzy Olesiński

O Basi, tj. o kózce, która w naszym
regionie jest najczęściej tak nazywana
Koza w większości kojarzyła nam się z biedą
i ciężkimi czasami lat wojennych i powojennych.
Jako dziecko pamiętam, że w wielu nieszawskich
domach była ona „jedynym żywicielem” w tym
trudnym okresie. Bardzo nie lubiłem smaku i zapachu tego mleka. Jednak mama była nieustępliwa i obowiązkowo codziennie garnuszek mleka

>>>
31

WIADOMOŚCI RÓŻNE

Nr 2(126)
wrzesień 2016

>>>
musiałem wypić. Zawsze „dobrze wyglądałem”
i cieszyłem się dobrym zdrowiem. Żartowałem
sobie, że to dzięki temu, że wychowałem się na
kozim mleku.
Koza to bardzo stare zwierzę. Udomowiona
została, jako trzecie zwierzę w kolejności po psie
i owcy już 9 tysięcy lat przed nasza erą. Od początku ceniono bardzo właściwości jej delikatnego mięsa i skór. Dopiero w późniejszym okresie
poznano zalety koziego mleka.
W dzisiejszych czasach mleko kozie i jego
przetwory wywołują skrajne emocje. Jedni podchodzą doń sceptycznie ze względu na charakterystyczny zapach, inni wychwalają pod niebiosa
ich właściwości odżywcze, zdrowotne oraz kosmetyczne zastosowanie.
Wielu z nas zmaga się z chorobami, które
wykluczają spożycie mleka krowiego, jednak zamiast korzystać z dobrodziejstwa mleka innych
zwierząt, w tym koziego, rezygnujemy w ogóle
ze spożywania nabiału. To zła decyzja z krzywdą
dla naszego organizmu. Do picia mleka koziego
i robienia serów z niego przekonała mnie już w
wieku dorosłym znajoma, która ma hodowlę kóz
koło Włocławka. Wręcz namówiła mnie do ich
hodowli. Kupiłem kilka kóz i w okresie wychodzenia z choroby codziennie piłem to mleko, jadłem z niego twaróg i zupy mleczne.
Hodowla tych „ciekawych świata” zwierząt
jest bardzo prosta. Wymagają tylko trochę przestrzeni, aby mogły swobodnie pobiegać i niezbyt
drogiego pokarmu. Latem jedzą trawę, obierki
ziemniaczane i ziemniaki z otrębami. Zimą siano,
gnieciony owies, pszenice i kukurydzę.
Co przemawia za piciem koziego mleka i jedzeniem przetworów z niego. Kozie mleko jest
lekkostrawne. Mleko kozie może zostać strawione przez organizm nawet w ciągu 20 minut, podczas gdy na ten sam proces wobec mleka krowiego potrzebuje aż od 2 do 4 godzin.
Bardzo szczególną cechą mleka koziego oraz
jego przetworów jest to, że w ich składzie w ogóle nie występują metale ciężkie. Koza skutecznie
filtruje oraz izoluje wszystkie zanieczyszczenia
tego typu, pozbywając się ich z organizmu. Kozy
to bardzo czyste zwierzęta, dlatego mleko kóz zawiera około 400% mniej pestycydów niż mleko
krowie.
Kozie mleko i jego przetwory bardzo pozytywnie zaskakują w kwestii wartości odżywczych.
Poza witaminą A, posiada pięć razy więcej niż
mleko krowie, witaminy B13 odpowiedzialnej
za budowę komórek w młodych organizmach,
a u starszych osób wspomagającej regenerację
tkanek. W wyrobach z koziego mleka zawarte
są również witaminy D, E, B1, B2, PP oraz bar-
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dzo ważny dla młodych kobiet kwas foliowy.
Nie możemy również zapomnieć o solach mineralnych. Sery kozie są najbogatszym źródłem
wapnia pośród produktów spożywczych. Spożycie 10 dag pełnotłustego sera koziego pokrywa
w pełni dzienne zapotrzebowanie człowieka na
ten składnik. Jakby tego było mało, jest w nich
także fosfor, potas oraz duże zasoby żelaza, co
szczególnie jest istotne dla osób cierpiących na
anemię.
Mleko kozie oraz jego przetwory sprzyjają
uczulonym na mleko krowie. Co prawda zawierają kazeinę, ale jej poziom jest niższy o ok. 8%
w porównaniu do produktów z mleka krowiego.
Posiadają w swoim składzie białka pozbawione frakcji globulin odpowiedzialnych za reakcje
uczuleniowe. Kryją w sobie niewielką ilość laktozy, co szczególnie ważne jest dla diabetyków.
Stanowi bogate źródło probiotyków, które docierając do jelita grubego, stają się pożywką dla naturalnej flory bakteryjnej.
Spożywając mleko krowie, wielokrotnie borykamy się z przypadkami złego wchłaniania,
zaburzeń trawienia, zespołu nietolerancji białek
mleka krowiego i alergii pokarmowych. W takim
wypadku warto sięgnąć po mleko kozie, które stanowi dla niego znakomity substytut i jednocześnie istotny element w profilaktyce astmy, a nawet chorób nowotworowych.
Kozy to zwierzęta bardzo przyjazne, dzięki nim możemy cieszyć się dobrym zdrowiem,
śmiać się do łez i zadbać o swoją urodę. Mleko
kozie używane jest bowiem nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także kosmetycznym. Jego
zastosowanie znane jest od czasów starożytnych,
co zawdzięczamy słynnym kąpielom Kleopatry.
Owszem, można kupować kosmetyki z zawartością mleka koziego, ale wyczytałem w Internecie,
że jest tańsza metoda skutecznego dbania o cerę:
wystarczy zamrozić minimalną ilość mleka i systematycznie, najlepiej rano i wieczorem, masować twarz tą mrożonką. Zabieg daje podobno
wspaniałe efekty.

Dlaczego tak BARDZO
boimy się kleszczy?
Grażyna Olesińska

Kleszcze przyczepiają się do skóry w sposób
całkowicie bezbolesny. Typowymi miejscami
ukąszenia człowieka są głowa, uszy, ręce, nogi
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oraz miejsca zgięć dużych stawów. Najczęściej
można spotkać je w lasach, na łąkach,
w pobliżu jezior i rzek, ale również na działce,
a nawet w piaskownicy. W polskich warunkach
klimatycznych największą aktywność tych
niewielkich pajęczaków można zaobserwować
od marca do listopada.
Niestety nie zawsze zauważymy, że kleszcz
nas ukąsił, a nawet jeżeli to zauważymy i usuniemy z naszego ciała szkodnika, to brak rumienia
w miejscu ugryzienia (typowego objawu kontaktu
z tym pajęczakiem) uspokaja nas. Jednak rumień
może się nie pojawić, a choroba zaatakuje organizm. Jeśli mimo braku rumienia, pojawiają się
objawy przypominające boreliozę, należy zrobić
badania.
Najbardziej niebezpiecznymi dla człowieka
chorobami, jakie przenoszą kleszcze są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to
choroba bakteryjna, która często skutkuje przewlekłym bólem stawów, zaburzeniami pamięci,
uczuciem ciągłego zmęczenia czy zaburzeniami
rytmu serca. Takie symptomy są oznaką wielu innych chorób. Nie kojarzymy tych dolegliwości
z ukąszeniem kleszcza zwłaszcza, jeżeli pojawią
się po dość długim okresie czasu od chwili ukąszenia. Choroba rozwija się w utajeniu. Zaczynamy wędrówkę po lekarzach. Patrzą na nas jak
na hipochondryków. Nie widzą choroby ani jej
przyczyn. Czas gra na naszą niekorzyść.
Borelioza jest chorobą, którą bardzo trudno
wykryć i równie skomplikowane jest jej leczenie. Testy wciąż nie są wystarczająco wrażliwe,
a kuracja nierzadko polega na metodzie prób
i błędów. Dlatego tak ważne jest, aby trafić do
dobrego specjalisty, który zna tę chorobę. Nieleczona lub źle leczona borelioza może wywołać
w organizmie ogromne szkody, doprowadzić do
trwałych zmian w systemie neurologicznym i kostnym.
Borelioza jest chorobą zakaźną spowodowaną krętkami Borellia burgdorferi. Podstawowym
leczeniem jest antybiotykoterapia. Jednakże skuteczność antybiotykoterapii jest ograniczona. Najbardziej skuteczna jest, gdy zostaje zastosowana
we wczesnym etapie leczenia. Borelioza ma trzy
stadia. Pierwsze, zlokalizowane, w 95% wyleczalne, drugie stadium wyleczalne jest w 85%,
a trzecie, nerwowe, wyleczalne jest w ok. 75%.
W pierwszym stadium zakażona jest skóra,
w drugim m. in. pojawiają się liczne guzki lub
liczne wędrujące rumienie, zapalenie błon oka,
zapalenie serca, zapalenie stawów, zapalenie
MAGAZYN INFORMACYJNO-KULTURALNY MIASTA NIESZAWY

opon mózgowo-rdzeniowych i porażenia. Pierwsze dwa stadia mogą wystąpić lub nie. W trzecim
stadium zmiany skórne trudno rozpoznać – jest to
zanikowe zapalenie skóry kończyn w trzech stadiach, może się nawet pojawić chłoniak z komórek B (nowotwór), zapalenie stawów, przewlekłe
zapalenie ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego.
Nie ma szczepionki przeciwko boreliozie.
Jest szczepionka przeciwko wirusowemu kleszczowemu zapaleniu mózgu. Niestety, preparaty
odstraszające komary na kleszcze nie działają. Jedynie w Niemczech jest dostępny preparat, który
odstrasza kleszcze, ale także działa krótko. Trzeba, więc idąc do lasu, zakładać długie spodnie,
bluzy, skarpety, chronić głowę, a po powrocie
dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli jest kleszcz,
szybko zdjąć, bo na początku krętki, które powodują chorobę, nie są jeszcze aktywne.
Kleszcze wielu napawają strachem, nie wszyscy wiedzą jednak, czym naprawdę grozi spotkanie ich na swojej drodze. Małe stworzonko może
uprzykrzyć długie lata życia, a przynajmniej spowodować poważną chorobę, która nie zawsze jest
łatwo uleczalna. Osoby, które cierpią na boreliozę
w trzecim stadium, tzw. neuroboreliozę, mają bardzo dokuczliwe kłopoty ze zdrowiem, zaburzenia
pamięci i trudności z koncentracją, bóle mięśni,
kości, dokuczliwe drętwienia kończyn i wiele
innych neurologicznych problemów. Niektóre
z nich mogą zostać do końca życia. Dlatego tak
ważna jest profilaktyka przed kleszczami.
Pamiętajmy, by chronić się przed tymi małymi, niezwykle groźnymi pajęczakami. Choroba,
którą wywołać może ten pasożyt, może zniszczyć
człowieka na wiele lat. Nie znaczy to jednak, że
dodatni wynik testu na boreliozę ma oznaczać
panikę. To nie jest wyrok, to choroba w większości przypadków całkowicie wyleczalna dzięki współczesnym antybiotykom, chociaż trudna
i nie ma, co ukrywać – bardzo nieprzyjemna dla
chorego. Należy przede wszystkim wybrać się do
lekarza ogólnego, który podpowie, co dalej. Poszukać specjalisty od boreliozy. Pomóc w trzecim
stadium może neurolog, ale też tylko ten, który
miał już do czynienia z tą choroba. Niestety dla
wielu to „tylko borelioza”.

Od Redakcji

Właśnie trwa sezon grzybobrania. Gdy
wyjdziemy wieczorem na spacer po Nieszawie,
możemy poczuć woń gotujących się grzybów,
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bo przecież po drugiej stronie Wisły są lasy,
a nasz prom, będący przedłużeniem drogi
powiatowej, umożliwia nam przedostanie się na
drugi brzeg rzeki. Korzystając z dobrodziejstw
lasów, pamiętajmy także o zagrożeniach z nich
płynących, np. o kleszczach. Z tego względu
powyżej przybliżamy wiedzę o tych niewielkich,
aczkolwiek bardzo groźnych stworzeniach.

Wakacje na Kompleksie
Boisk Sportowych ORLIK
w Nieszawie
Łukasz Szałek

W okresie wakacyjnym na nieszawskim Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK odbywały się
codziennie zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej,
piłki koszykowej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego,
lekkoatletyki, badmintona oraz gry i zabawy ruchowe- kształtujące sprawność motoryczną według podanego harmonogramu. Młodsi uczestnicy poznawali, a starsi doskonalili elementy
techniki i taktyki wszystkich gier, które następnie
wykorzystywali w rozgrywkach.
Realizowano także część wydarzeń poza Orlikiem, m.in.:
• wyjazdy na krytą pływalnię, podczas których
uczestnicy poznawali i doskonalili techniki
pływackie, a także do Aquaparku;
• krzewienie walorów lekkoatletyki – biegi
i marszobiegi terenowe;
• rozgrywki towarzyskie z sąsiednim Orlikiem,
mieszczącym się w Zbrachlinie w ramach
Ligi Orlika (1 raz w tygodniu), planowane jest
zwiększenie ilości drużyn w Lidze.
Oprócz tego miały także miejsce następujące
imprezy:
• Turniej Piłki Siatkowej i maratończycy na nieszawskim Orliku;
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• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży do lat 15;

Fot. 2. Uczestnicy turnieju – fot. Agnieszka Jóźwiak

• Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży
w kategorii wiekowej 16–21 lat i drużyn OLDBOYS;
• Lokalny Turniej Piłki Nożnej połączony z degustacją zdrowych posiłków realizowany
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu pod
hasłem #Be Active (Bądź aktywny) – Samorządowcy – druhowie OSP Nieszawa – mieszkańcy – pracownicy firmy CNC Technika – uczniowie ZS w Nieszawie. W ramach tejże imprezy
nasz Orlik wziął również udział w konkursie
na najlepszą foto relację wydarzenia.

Fot. 3. Degustacja zdrowych potraw – fot. Agata Smykowska

Uczestnikami zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych na Orliku były dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkoły podstawowej, młodzież
gimnazjalna, ponadgimnazjalna, osoby dorosłe
(w tym niepełnosprawne), seniorzy z terenu miasta Nieszawa oraz miejscowości, gmin i miast
ościennych, zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej.
Osoby te systematycznie korzystały z obiektu.
Fot. 1. Maratończycy na Orliku – fot. Beata Podlewska
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Celem przeprowadzonych w okresie wakacyjnym zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych było:
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• wartościowe wypełnianie czasu wolnego
uczestnikom zajęć rekreacyjnych;
• przygotowanie do aktywnego życia dzieci
i młodzieży w środowisku społecznym;
• odwrócenie uwagi uczestników zajęć od nałogów;
• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
• kształtowanie umiejętności współdziałania
w grupie oraz umiejętności czystego współzawodnictwa;
• popularyzacja zajęć rekreacji ruchowej jako
formy aktywnego wypoczynku;
• integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych i szkolnych;
• integracja społeczności lokalnej poprzez zajęcia i imprezy sportowe odbywające się na
obiekcie i poza nim;
• aktywizacja mieszkańców „od przedszkolaka
do seniora” poprzez sport i rekreację;
• powstanie nowych, zdrowych nawyków
u młodych ludzi do kształtowania ich charakteru, a także pojawiania się pozytywnych postaw w społeczności lokalnej;
• współpraca z samorządem lokalnym i mieszkańcami poprzez zaangażowanie w podejmowane działania;
• dotarcie do trudnej młodzieży i wskazanie nowych perspektyw;
• aktywna forma spędzania czasu wolnego, jako
alternatywy dla zbyt długiego przebywania
przed ekranem telewizora i komputera;
• obudzenie wygasłego ducha sportu szczególnie wśród dorosłych i seniorów;
• wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę niezbędną do aktywnego, higienicznego i zdrowego trybu życia;
• doskonalenie sprawności ruchowej;
• wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć;
• poszerzanie wiedzy z zakresu sportu i rekreacji.
Wszelkie informacje dotyczące zakresu działań Orlika m.in. harmonogramu zajęć, imprez
(zaproszenia, sprawozdania, zdjęcia) były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej miasta Nieszawa w zakładce „ORLIK W NIESZAWIE”
oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych miasta.
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URODZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aleksander Banaszkiewicz

Wojciech Brzeczkowski
Łucja Teresa Gajda
Nikodem Wojciech Lipigórski
Antoni Krzysztof Maćkiewicz

MAŁŻEŃSTWO zawarli:
1.
2.
3.
4.
5.

Ewa Lipińska i Kamil Kmieć
Magdalena Świątecka i Marcin Małkowski
Sylwia Jaśkiewicz i Mateusz Lipigórski
Marta Madajczyk i Damian Janasik
Monika Wonorska i Dariusz Rakoca

ZGONY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jadwiga Latosińska – 74 lata
Irena Nowakowska – 82 lata
Ryszard Reniecki – 64 lata
Marianna Czesława Sochacka – 87 lat
Jacek Krzysztof Wiśniewski – 45 lat
Lech Władysław Wyborski – 78 lat
Wanda Aleksandra Wycichowska – 70 lat

Koleżance

Ewie Renieckiej
najszczersze kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA
składają
Burmistrz Miasta Nieszawa
pracownicy Urzędu Miasta
w Nieszawie,
pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nieszawie
oraz Redakcja
„Głosu Nieszawskiego”
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