
Rada Gminy Nielisz podjęła uchwałę w sprawie 
„Nieliskiego becikowego”. Program zainicjowany przez 

Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz został przyjęty
przez mieszkańców naszej Gminy z wielkim entuzjazmem. 

Pierwsi nowonarodzeni mieszkańcy Gminy Nielisz 
już dostali zapomogi oraz symboliczne beciki.

Szczegóły na stronie
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Od wydania zeszłorocznego Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Nielisz upłynęło 
niewiele czasu. A  jednak wystarczająco 
dużo, aby w  tak krótkim okresie znisz-
czyć Pokój w  Europie. Jesteśmy świad-
kami bliskiego zagrożenia wybuchem 
wojny globalnej w większym stopniu niż 
miało to miejsce ostatnio w  1962 roku. 
Obecną sytuację można bardziej porów-
nać do lat trzydziestych minionego wie-
ku. Sytuacja geopolityczna zmienia się 
na naszych oczach. Złoty wiek Europy 
zawisł w  powietrzu, a  świat wstrzymu-
je oddech patrząc na rozwój wydarzeń. 
Wojna potrafi paraliżować i wprowadzać 
zamęt. Pomimo wszelkich obaw, mu-
simy funkcjonować w  miarę możliwo-
ści w normalnym rytmie. Silne państwo 
to silna gospodarka. Wierzę, że wojna 
w  Ukrainie skończy się jak najszybciej. 
Należy być dobrej myśli i mimo wszystko 
wierzyć w rozsądek rządzących na świe-
cie. W takim momencie warto byłoby, aby 
cała ludzkość przypomniała sobie zapo-
mniane już lekcje z  historii… zwłasz-
cza te z  pierwszej połowy XX wieku. Na 
szczęście żadna władza nie trwa wiecz-
nie i nic nie jest nam dane na wieczność. 
Być może wkrótce będziemy świadkami 
zmian w rządach i kierownictwo obejmą 
ludzie, którym bardziej leży na sercu po-
kój niż destrukcja i ludobójstwo.

Mimo zawieruchy wojennej, która 
panuje u  naszego wschodniego sąsiada, 
samorząd Gminy Nielisz nieprzerwa-
nie realizuje powierzone mu zadania. 
Przygotowujemy i  opracowujemy sze-
reg wniosków o  dofinansowanie na re-
alizację modernizacji dróg gminnych. 
Jesteśmy w trakcie rozbudowy sieci wo-
dociągowej. „Pnie się” do góry Centrum 
Mieszkalno-Opiekuńcze w  Ujazdowie. 
Realizujemy program społeczny „Nieli-
skie becikowe”, z którego korzystają już 
pierwsi szczęśliwi rodzice i opiekunowie. 
Dzięki doskonałej współpracy z  Radą 
Gminy Nielisz, moja inicjatywa jed-
norazowej zapomogi w  wysokości 700 
zł, spotkała się z  dużą aprobatą wśród 
mieszkańców naszej Gminy. W momen-
cie powiększenia się rodziny, każda po-
moc jest niezwykle ważna, a zwłaszcza ta 
finansowa albowiem pojawienie się no-
wego mieszkańca Gminy Nielisz zwięk-
sza wydatki w budżecie domowym. Niech 
nasza pomoc ułatwi wydatkowanie pie-

niędzy i  niech będzie godnym przywi-
taniem nowego członka naszej gminnej 
społeczności. Symboliczny becik, który 
dołączany jest do zapomogi niech służy 
dobrze naszym maleństwom i niech bę-
dzie źródłem spokojnych snów nowona-
rodzonych pociech w naszej Gminie.

Chciałbym zaprosić wszystkich 
mieszkańców Gminy Nielisz na uroczy-
stość z  okazji otwarcia Dworu w  Sta-
wie Noakowskim, która odbędzie się 
22 kwietnia br. o godzinie 12:00. Uroczy-
stość będzie zwieńczeniem wieloletnich 
starań i zakończeniem rewitalizacji dwo-
ru oraz zespołu parkowego. Uratowali-
śmy piękny zabytek architektoniczny, 
stworzyliśmy piękne miejsce na mapie 
turystycznej Polski, wzbogaciliśmy szlak 
Green Velo, dzięki wysiłkom wielu ludzi 
powstała kolejna wizytówka Gminy Nie-
lisz, wykreowaliśmy miejsce rekreacji 
i  wypoczynku dla mieszkańców i  wresz-
cie, powstał obiekt stymulujący rozwój 
Gminy,  który kieruje strumień turystów 
na kolejne miejscowości w  obrębie tery-
torium Gminy Nielisz. Serdecznie zapra-
szam i  liczę na Państwa obecność w  tak 
ważnej i  podniosłej dla naszej Gminy 
chwili. Na zachętę jeszcze dodam, że dwór 
będzie dla wszystkich dostępny do zwie-
dzania oraz czynna będzie tężnia solan-
kowa. Innymi słowy będzie coś dla ducha, 
coś dla ciała i coś dla zdrowia. Zapraszam.

Przesyłam wszystkim mieszkań-
com Gminy Nielisz serdeczne życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Wielkanocnych. Niech radość Zmar-
twychwstania Pańskiego przyniesie 
wiele niezapomnianych, ciepłych chwil 
w  rodzinnym gronie oraz tradycyjnego 
mokrego dyngusa.

Życzę miłej lektury.
Adam Wal 

Wójt Gminy Nielisz 

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 687 94 89
www.gops.nielisz.pl, gops@nielisz.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 24
www.gok.nielisz.pl, gok@nielisz.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Nielisz 278, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@nielisz.pl

Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Złojec 226, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@nielisz.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl

Centrum Integracji Społecznej Nielisz
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl

„Orlik”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Tomed”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 00

Apteka „Urtica”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl

Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info

Hala Sportowa w Nieliszu
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl

Samorządowy Zakład Budżetowy
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 601 811 120, szb@nielisz.pl

Posterunek Policji w Nieliszu
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 47 815 74 00, 47 815 74 02

Centrum Usług Wspólnych
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl

Dzienny Dom Senior+
Krzak 54B, 22-413 Nielisz
tel. 667 552 121, seniorplus@nielisz.pl

Bank Spółdzielczy w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14, www.bsnielisz.pl
sekretariat@bsnielisz.pl
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Przysługuje ono niezależnie od docho-
dów w rodzinie i jest wolne od podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Wy-
płacane jest matce, ojcu lub opiekunowi 
prawnemu dziecka. Zapomoga skie-
rowana jest wyłącznie dla mieszkań-
ców Gminy Nielisz. Pierwsze rodziny, 
w  których pojawiło się maleństwo już 
otrzymały „Nieliskie becikowe”. Pro-
gram samorządowy został bardzo cie-
pło przyjęty przez mieszkańców naszej 
Gminy. Cieszą się rodzice, opiekunowie 
i  cała społeczność Gminy. „Im lepszy 
start tym lepsza przyszłość. Wyszedłem 
z  inicjatywą nieliskiego becikowego po-
nieważ wiem, że każda złotówka w  bu-
dżecie rodzinnym jest ważna w momencie 
pojawienia się potomstwa. To w  gruncie 
rzeczy powiększenie rodziny, a  zatem 
i  zwiększenie wydatków. Poza aspektem 
finansowym widzę tutaj doskonały spo-
sób powitania nowych mieszkańców na-
szej Gminy. To na nich będzie spoczywał 
obowiązek opieki nad nami. Zanim do 
tego dojdzie chcemy najpierw zaopieko-
wać się nimi najlepiej jak tylko potrafimy. 
Inwestycja w młode pokolenie to inwesty-
cja w  przyszłość naszej Gminy” – mówi 
Adam Wal. Trudno te słowa podważyć, 
ponieważ absolutnie są odzwierciedle-
niem naturalnej kolei rzeczy i mądrym 
dysponowaniem środkami finanso-
wymi. Poza inwestycjami rzeczowymi 

należy również inwestować w  naszych 
małych mieszkańców. Za inicjatywę 
należą się brawa dla Wójta, słowa po-
dziękowania skierować należy również 
do Rady Gminy Nielisz, która jedno-
głośnie przyjęła uchwałę o zapomodze. 
Jednomyślnie nasi Radni wyrazili apro-
batę dla pierwszego w  historii naszej 
Gminy pomysłu na powitanie małych 
mieszkańców. Oprócz zasilenia budżetu 
rodzinnego rodzice dostają okoliczno-
ściowy list gratulacyjny od Wójta oraz 
becik z naszywką z herbem Gminy oraz 
ze wstążką o wymownym napisie: „Wi-
tamy w Gminie Nielisz”. 

RED

Nieliskie becikowe
Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie nie tylko w rodzinie,
ale i w Gminie Nielisz. Każde nowonarodzone dziecko od tego 
roku będzie witane symbolicznym becikiem, listem gratulacyjnym 
dla rodziców oraz jednorazową zapomogą w wysokości 700 zł.

Jaka jest procedura 
otrzymania 
zapomogi?
To bardzo łatwe. Należy 
zadzwonić do sekretariatu 
Urzędu Gminy Nielisz 
i umówić się po odbiór listu 
gratulacyjnego oraz becika. 
W umówionym czasie 
konieczne jest okazanie 
aktu urodzenia dziecka. 
Z listem gratulacyjnym 
trzeba skierować kroki 
do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
z siedzibą w Krzaku i złożyć 
odpowiedni wniosek. 
Szczegółowe informacje 
w artykule na stronie 5
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W wykazie zaplanowanych pomieszczeń 
znajdziemy między innymi: 9 pokojów 
mieszkalnych z  oddzielnymi łazienka-
mi, pomieszczenia socjalne personelu, 
magazyny, pralnię, kuchnię podręczną, 
salę pobytu dziennego, dyżurkę, zmy-
walnię naczyń, szatnię, kotłownię i gabi-
net lekarski. Te pomieszczenia oraz inne 
niewymienione będą mieściły się w  jed-
nym budynku o  powierzchni całkowitej 
prawie 500 m² (dokładnie 498,66 m²). 
Korzystna pogoda ułatwia prace bu-
dowlane i  wszystko przebiega zgod-
nie z  założeniami. Obiekt powinien być 
otwarty jeszcze w tym roku. Na ten cel zo-
stało przyznane dofinansowanie w kwocie 
2 374 514,88 zł. Dofinansowanie pocho-
dzi ze środków Funduszu Solidarno-
ściowego i jest przyznane przez Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach 
projektu powstanie specjalny budy-
nek wraz z  niezbędnym wyposażeniem. 
Oprócz utworzenia Centrum, dodatkowo 
dofinansowanie zakłada również 5-let-
ni koszt utrzymania placówki (pierwsze 
5 lat działania Centrum będzie utrzy-
mywane wyłącznie ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych). Sumując war-
tość dofinansowania będzie to ponad 
6  600  000 zł. Zakres prac budowlanych 
jest ogromny. Budynek CO-M to nowy 
budynek parterowy, niepodpiwniczo-
ny ze strychem nieużytkowanym, który 
ma służyć dorosłym osobom niepełno-
sprawnym ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, 
poprzez stworzenie im warunków pobytu 

dziennego i całodobowego oraz stymulo-
wanie kompetencji społecznych, wpływ 
na procesy uspołecznienia i nawiązywa-
nia relacji interpersonalnych. W  ramach 
przedsięwzięcia zaprojektowano budynek 
CO-M, przyłącze wodociągowe, przyłącze 
kanalizacji sanitarnej, bezodpływowy 
zbiornik na ścieki sanitarne, instalację 
komputerową, instalację monitoringu 
wizyjnego, instalację radiowo-telewizyj-
ną, instalację przyzywową, instalację wy-
cieku gazu, przyłącze gazowe, podziemny 
zbiornik na gaz, małą architekturę (al-
tana, grill, lampy oświetleniowe, ławki, 
kosze na śmieci), wewnętrzny układ ko-
munikacyjny z  miejscami postojowymi. 
W  specyfikacji obejmującej wyposażenie 
znajdują się m.in. sprzęty rehabilitacyjne, 
wyposażenie kuchni, umeblowanie pokoi 
mieszkalnych oraz sprzęt i  urządzenia 
służące do administrowania budynkiem 
(w tym komputery).

To co najważniejsze to fakt, że utwo-
rzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w  Ujazdowie jest odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców Gminy. Anali-
zując je, ustalono, iż na terenie Gminy 
Nielisz jest około 250 osób upośledzo-
nych w  stopniu znacznym i  umiarko-
wanym, które mogłyby skorzystać 
z  usług CO-M. Tak więc CO-M będzie 
odgrywało ważną rolę w życiu osób nie-
pełnosprawnych jak i ich rodzin. Zakres 
usługi zamieszkania w formie dziennej 
i  całodobowej oferowanej przez CO-M 
uzupełni istniejący system wsparcia 
osób niepełnosprawnych w  stopniu 
znacznym i  umiarkowanym, przez co 
poprawi się jakość życia tych osób w ich 
środowisku, Centrum umożliwi im na 
miarę potrzeb i możliwości warunki do 
niezależnego, samodzielnego i godnego 
funkcjonowania, zapewni opiekę i  po-
moc oraz odciąży opiekunów w  opie-
ce nad osobami niepełnosprawnymi. 
CO-M przewidziane zostało dla:
◼ 8 osób – w ramach pobytu dziennego,
◼ 9 osób – w  ramach zamieszkania 

całodobowego.
Pobyt w CO-M w pozytywny sposób 

będzie wpływał na procesy uspołecz-
nienia i nawiązywania relacji interper-
sonalnych osób niepełnosprawnych.

Kolejną korzyścią jest również to, 
że w  CO-M znajdzie zatrudnienie ok. 
10 osób. Gratulujemy Adamowi Walowi 
– Wójtowi Gminy Nielisz skuteczne-
go działania w kierunku poprawy życia 
i opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi. Taka placówka na pewno przyniesie 
ulgę osobom potrzebującym pomocy 
i  ich rodzinom z terenu Gminy Nielisz. 
Tego rodzaju inwestycja nie zdarza się 
zbyt często nawet w skali kraju.

RED

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie
Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, wokół 
zmienia się krajobraz. Ale nie tylko za sprawą aury pogodowej. 
W Ujazdowie powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 
które swoimi gabarytami niewątpliwie wpłynie na zmianę 
wizerunku otoczenia w pobliżu remizy OSP Ujazdów.
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Wymienione organizacje zostały 
wsparte przez lokalne Koła Go-

spodyń Wiejskich. W  akcjach charyta-
tywnych na mieszkańcach Gminy Nie-
lisz zawsze można polegać. I tym razem 
odzew naszej społeczności był bardzo 
duży. Podczas 2-dniowej zbiórki zebra-
no: produkty dla małych dzieci (słoiczki 
z gotowymi daniami, soki, woda, kaszki 
do szybkiego przygotowania, koloro-
wanki oraz kredki), żywność z  długim 
terminem ważności (konserwy, olej, 
mąka, cukier, herbata, kasza, ryż, sło-
dycze), kosmetyki i chemia (szampony, 
żele pod prysznic, mydła, szczoteczki, 
pasty do zębów pampersy, podpaski, 
płyny i proszki do prania), ręczniki, koce 
i inne. Zbiórki miały miejsce 7 i 8 marca 
br. w  remizach strażackich w  Nieliszu, 
Nawozie i  Gruszce Dużej. Zebrane dary 
będą rozdysponowane wśród uchodź-

ców zatrzymujących się na terenie Gmi-
ny Nielisz. Pierwszym obiektem, który 
posłużył jako schronienie dla ucieka-
jących Ukraińców został Dwór w  Sta-
wie Noakowskim. Budynek spełniał 
rolę miejsca tymczasowego pobytu dla 
uchodźców udających się na zachód na-
szego kraju i do całej Europy. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim darczyńcom 
za dary oraz wolontariuszom za prze-
prowadzenie akcji charytatywnej. 

Gmina Nielisz pomaga 
– pomoc dla Ukrainy
Do ogólnoświatowej aktywności w kierunku pomocy 
dla uchodźców z Ukrainy dołączyła się również Gmina 
Nielisz. Wraz z Adamem Walem – Wójtem Gminy Nielisz, 
do zbiórki darów dołączyły się: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nieliszu, Parafia pw. Świętego Wojciecha 
i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu, Szkolne koło CARITAS 
w Nieliszu, OSP Nielisz, OSP Nawóz i OSP Gruszka Duża.

Od 1 stycznia 2022 roku z  inicja-
tywy Wójta Gminy Nielisz – Ada-
ma Wala ruszył gminny program 
wsparcia finansowego z  tytułu 
urodzenia dziecka tzw. „beci-
kowe”. Gminne świadczenie ro-
dzinne pod nazwą „Nieliskie be-
cikowe” w  postaci jednorazowej 
zapomogi z  tytułu urodzenia się 
dziecka, zasili budżet rodzinny 
sumą 700 zł. Źródłem finanso-
wania jest fundusz z  zakresu za-
dań własnych Gminy. Świadczenie 
wypłacane będzie matce, ojcu lub 
opiekunowi prawnemu dziecka. 
Przysługiwać będzie na pisem-
ny wniosek złożony w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej Nie-
lisz w terminie 12 miesięcy od dnia 
urodzenia się dziecka. 

Zapomoga skierowana jest 
wyłącznie dla osób zamieszku-
jących na terenie Gminy Nielisz 
przez co najmniej 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku.

W  pierwszej kolejności należy 
zgłosić się do Urzędu Gminy Nie-
lisz, odebrać list gratulacyjny, na-
stępnie zgłosić się do GOPS Nielisz 
i złożyć wniosek. Do wniosku na-
leży dołączyć zaświadczenie le-
karskie lub zaświadczenie położ-
nej o pozostawaniu matki dziecka 
pod opieką medyczną od 10 tygo-
dnia ciąży do porodu.

„Nieliskie 
becikowe”
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Ważne informacje dla mieszkańców Gminy Nielisz
W zakresie odpadów komunalnych na 2022 rok stawki dla mieszkańców pozostają bez zmian tzn. 20 zł od osoby/miesiąc lub
50 zł od gospodarstwa domowego/miesiąc.
W zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej na rok 2022 Gmina Nielisz zaplanowała do realizacji:
◼ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nielisz – ok. 1 667,10 mb w kwocie 240 000,00 zł.
◼ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zamszany – 835,6 mb w kwocie 120 000,00 zł.
◼ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nielisz – odcinek ok. 500 mb w kwocie 70 000,00 zł.
◼ Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w zakresie budowy lub modernizacji

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na drogę gminną nr 110178L, działka geodezyjna nr 103 w obrębie
Złojec, w miejscowości Deszkowice-Kolonia – Gmina Nielisz. Odcinek drogi o długości 150 mb. Koszty wykonania plano-
wanego zadania:
• koszt całkowity (brutto): 46 019,55 zł,
• koszt kwalifikowalny (brutto): 41 664,88 zł,
• koszt niekwalifikowalny (brutto): 4 354,67 zł,
• udział własny Wnioskodawcy w kosztach kwalifikowalnych zadania wynosi: 17 100,00 zł, co stanowi 41,04%.

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
◼ Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski-Kolonia.

Przewidywana wartość Inwestycji: 4 800 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 240 000,00 zł. Kwota wnio-
skowanych środków: 4 560 000,00 zł. Projekt przewiduje: budowę i rozbudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Staw
Noakowski oraz Staw Ujazdowski wraz z budową przepustu (mostu) na rzece Werbka, budowę i rozbudowę drogi gminnej
nr 110191L w miejscowości Staw Ujazdowski, przebudowę drogi gminnej nr 110164L w miejscowości Staw Ujazdowski-Ko-
lonia. Objęte projektem odcinki dróg w miejscowościach Staw Noakowski oraz Staw Ujazdowski łączą się ze sobą tworząc
jeden ciąg drogi o łącznej długości ok. 2,36 km. Natomiast odcinek drogi nr 110164L o długości 272,38 m w miejscowości
Staw Ujazdowski-Kolonia stanowi przedłużenie już wyremontowanego odcinka drogi gminnej. W ramach robót zaplano-
wano również budowę przepustu (mostu) na rzece Werbka.

◼ Budowa i  przebudowa dróg gminnych w  miejscowości Złojec oraz Wólka Złojecka. Przewidywana wartość Inwestycji:
2 300 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 115 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 2 185 000,00 zł.
Zakres robót obejmuje: budowę drogi gminnej nr 116207L w miejscowości Złojec, przebudowę (modernizację) drogi gmin-
nej nr 110182L oraz 116216L w miejscowości Złojec, przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 110179L w miejscowości
Wólka Złojecka. Łączna długość dróg objętych wnioskiem w miejscowości Złojec to odcinek o długości ok. 3,1 km. Natomiast
droga nr 110179L w miejscowości Wólka Złojecka stanowi odcinek o długości ok. 0,54 km a droga nr 110180L tworzy odcinek
o długości ok 0,57 km łączący drogę z drogą powiatową.

◼ Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz. Przewidywana wartość Inwestycji:
6 000 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 600 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 5 400 000,00 zł.
Zakres inwestycji obejmuje: montaż 400 szt. słupów wraz z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi. Oświetlenie
drogowe zlokalizowane będzie przy drogach na terenie całej gminy. W ramach projektu zaplanowano wykorzystanie no-
woczesnych technologii takich jak lampy solarne lub solarno-hybrydowe z zastosowaniem akumulatorów żelowych lub
z bateriami litowo-jonowymi lub litowo-żelazowo-fosforanowych.

◼ Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w  miejscowości Ruskie Piaski. Przewidywana wartość Inwestycji:
1 928 000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 38 560,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 1 889 440,00 zł. Za-
kres robót obejmuje budowę drogi gminnej nr 110168L oraz drogi gminnej nr 110197L o łącznej długości ok. 1,26 km.

◼ Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruskie Piaski. Przewidywana wartość Inwestycji: 4 800 000,00 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego: 96 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 4 704 000,00 zł. Zakres robót obej-
muje: budowę drogi gminnej nr 110169L, przebudowę drogi gminnej nr 116192L, przebudowę (modernizację) drogi gminnej
nr 110168L wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 110177L. Drogi objęte przedmiotowym wnioskiem łączą się ze sobą tworząc
jeden ciąg drogi o łącznej długości ok. 3,6 km.

Podatki
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
◼ 15.03.2022 r. ◼ 15.05.2022 r. ◼ 15.09.2022 r. ◼ 15.11.2022 r.

◼ Akcyza II tura: 01-31.08.2022 r. ◼ Faktury do rozliczenia: 01 lutego – 31 lipca 2022 r.

◼ Koszty upomnienia: 16,00 zł ◼ Odsetki za zwłokę: – 8,50%

GOPS
◼ Od 1 lutego 2022 r. ZUS obsługuje wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na kolejny

okres świadczeniowy, tzn. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
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◼ Od 1 lutego 2022 r. rodzice, czy też opiekunowie dzieci w  wieku od 12. do 35. miesiąca życia mogą korzystać z  nowego 
świadczenia finansowego i to niezależnie od pobierania świadczenia 500+, czy Dobry Start. Wnioskodawcy mogą otrzymać 
świadczenie finansowe na drugie i każde kolejne dziecko, w wysokości nawet do 12 000 zł na dziecko. Wnioski obsługuje 
ZUS. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

◼ Wnioski o  dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana 
do 2 grudnia 2022 r.

◼ Od 1 lutego 2022 r. trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w programach finansowanych ze środków z Funduszu So-
lidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

◼ Dzienny Dom Senior+ w Krzaku zachęca osoby chętne, powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, do zapisów uczest-
nictwa w zajęciach.

◼ Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodar-
stwa domowego do Programu „Czyste Powietrze”.

◼ Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszku-
jącym na terenie Gminy Nielisz.

8 marca 2022 r. w  Centrum Inte-
gracji Społecznej z okazji Między-
narodowego Dnia Kobiet odbyła 

się kameralna uroczystość z  udziałem 
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Nielisz. Ze wzglę-
du na panującą pandemię spotkanie już 
po raz kolejny odbyło się w  znacznie 
mniejszym gronie niż pamiętamy to 
jeszcze sprzed dwóch lat. 

Życzenia zdrowia, spokoju w  nieła-
twym czasie oraz wszelkiej pomyślno-

ści, a także podziękowania za codzienną 
pracę na rzecz rozwoju Gminy, złożył 
Paniom Adam Wal – Wójt Gminy Nie-
lisz, Sekretarz Gminy Nielisz – Piotr Pyś 
oraz Referent ds. promocji Urzędu Gmi-
ny Nielisz – Wojciech Gardyga. Nie za-
brakło również kwiatów, okolicznościo-
wych listów skierowanych do członkiń 
KGW i  słodkiego poczęstunku. Spotka-
niu towarzyszyła bardzo miła atmosfe-
ra, wypełniona rozmowami i planami na 
dalszą współpracę. Agnieszka Zymon

Dzień Kobiet 2022

Ferie zimowe 2022 były bardzo aktyw-
nym czasem dla Gminnego Ośrod-

ka Kultury w  Nieliszu. Zaplanowaliśmy 
i  zrealizowaliśmy szereg warsztatów 
i zajęć rekreacyjno-ruchowych.

Zainteresowanie udziałem w  na-
szych zajęciach było bardzo duże z cze-
go oczywiście bardzo się cieszymy. 
Warsztaty hip-hop, dzień z piłką noż-
ną, warsztaty wokalne i  ceramiczne 
– z  tych wszystkich form aktywnego 
spędzania wolnego czasu podczas ferii, 
korzystały dzieci z terenu naszej Gminy. 
Dziękujemy za liczny i aktywny udział. 

Agnieszka Zymon

Ferie zimowe

Już drugi rok z rzędu doroczne spotka-
nie kolędowe odbyło się formule online. 
Koncert został nagrany w  kościele pw. 
św. Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej 
w Nieliszu, a następnie udostępniony na 
FB GOK w Nieliszu. W pięknie odnowio-
nych i oświetlonych wnętrzach świąty-
ni, kolędy i  pastorałki w  nowych i  tra-
dycyjnych aranżacjach wykonali artyści 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu: 
Duet Aleksandra Cichosz, Klara Siem-
czyk, zespoły wokalne Iskierki i  Wiolin-

ki pod kierownictwem Renaty Banach, 
Chór Moderato pod kierownictwem 
Bogdana Pałczyńskiego oraz Dziecięco-
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kie-
rownictwem Roberta Słupskiego.

Odbiór wydarzenia przerósł naj-
śmielsze oczekiwania. Ponad 4,3 tys. 
wyświetleń, mnóstwo miłych komen-
tarzy pod adresem wykonawców i  or-
ganizatorów są dla wszystkich osób 
zaangażowanych w  przedsięwzięcie 
pięknym dowodem uznania.

W imieniu całej ekipy pracującej przy 
koncercie składam serdeczne podzię-
kowania za wszystkie przyjazne słowa 
i  gesty motywujące do dalszej pracy. 
Wszystkim osobom, które wzięły udział 
w  przygotowaniu i  realizacji nagrania 
składamy serdeczne podziękowania. 
W  szczególny sposób dziękujemy ks. 
Dariuszowi Soniakowi – Proboszczowi 
parafii pw. św. Wojciecha i Matki Bożej 
Różańcowej w  Nieliszu oraz Adamowi 
Walowi – Wójtowi Gminy Nielisz. 

Agnieszka Zymon 

Koncert kolęd online „Narodziła nam się dobroć”
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Dużym sukcesem może pochwa-
lić się Maja Jaworska – jedna 
z  uczestniczek zajęć plastycz-
nych GOK w  Nieliszu. Wyróż-
nienie w  dużym ogólnopolskim 
wydarzeniu jest niewątpliwie po-
wodem do dumy! Maja od kilku 
lat uczęszcza na zajęcia plastycz-
ne do GOK w Nieliszu, które pro-
wadzi Pani Justyna Malinowska. 
Wrodzony talent młodej artystki, 
doskonalony pod okiem naszej 
Pani plastyk, już niejednokrot-
nie był zauważany przez komisje 
różnych konkursów plastycznych, 
zaś wyróżnienie na szczeblu ogól-
nopolskim jest doskonałym po-
twierdzeniem umiejętności. 

Prezentujemy wyróżnioną 
pracę, gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Agnieszka Zymon 

Maja Jaworska
wyróżniona
w III
Ogólnopolskim
Konkursie
Plastycznym
„Anioły”

„Na Anielskich Skrzydłach” 
XI konkurs plastyczny
143 prace zostały złożone w XI edycji 
konkursu plastycznego „Na Aniel-
skich Skrzydłach”, którego organi-
zatorem jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w  Nieliszu. Komisja w  składzie: 
Dorota Kazimierczuk, Wojciech Ko-
walski (Pracownia Artystyczna „Pod 
Frasobliwym Aniołem”), Dominika 
Witkowska (Lokalna Grupa Działa-
nia „Ziemia Zamojska”) oraz Doro-
ta Głogowska (Biblioteka Publiczna 
Gminy Nielisz) przyznała 44 nagro-
dy i  wyróżnienia. Ponadto 4 osoby 
otrzymały nagrodę Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Nieliszu.

Wystawę pokonkursową gdzie 
prezentowane są wszystkie nagro-
dzone i  wyróżnione prace można 
zwiedzać online za pośrednictwem FB 
GOK w  Nieliszu. W  tym roku ekspo-
zycja została zorganizowana w nowo 
wyremontowanych wnętrzach dworu 
w Stawie Noakowskim. Zachęcamy do 

obejrzenia wystawy www.facebook.
com/goknielisz. 

Agnieszka Zymon

Pasja do malowania

Od kiedy przejawia Pani pasję malarską?
M.S. Już jako dziecko lubiłam malować. 
Często w  pracach plastycznych poma-
gałam siostrze, później dzieciom. Co-

dzienne życie jednak pochłaniało nie-
mal każdą chwilę, więc na rozwijanie 
pasji nie zostawało już czasu. Wcze-
śniej – choć teraz również – dużo szy-

Mama i babcia, z zawodu krawcowa, od niedawna przewodnicząca 
KGW w  Nieliszu. Na co dzień pracuje jako opiekunka w  szkolnym 
busie. Lubi pracę w  ogrodzie, która jest jedną z  jej pasji, jednak 
w  wolnym czasie najbardziej pochłania ją rękodzieło artystyczne. 
Szydełkowanie, krawiectwo, dekoracje z  tekstyliów, ale ostatnio 
głównie malarstwo! O  tym jak się zrodziła i  wzrastała pasja do 
malowania, opowie Pani Małgorzata Siemko mieszkanka Nielisza.
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Jeżeli w  Twojej okolicy dzieje się coś 
ciekawego lub uważasz, że powin-
niśmy o  czymś napisać, zadzwoń 
albo wyślij e-mail do naszej redakcji. 
Bądź współtwórcą naszego Biulety-
nu i  uczestnicz w  życiu Gminy Nie-
lisz. Chcemy być blisko Twoich spraw 
i  Twoich potrzeb. Twoja opinia jest 
dla nas bardzo ważna i  będzie waż-
nym czynnikiem opiniotwórczym. 
Zachęcamy do dzielenia się fotogra-
fiami z Twojego otoczenia. Podziel się 
historią Twojej rodziny lub bliskich 
z  Twojej miejscowości. Chętnie opu-
blikujemy legendy lub ciekawostki 
z Twojego terenu. Bądź częścią redak-
cji Biuletynu i wyślij do nas e-mail już 
dzisiaj na adres: redakcja@nielisz.
pl. Zadzwoń: 84 631 27 27 lub wy-
ślij informację pocztą: Urząd Gminy 
Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz. 
Zapewniamy dyskrecję i pełną anoni-
mowość na życzenie autora. Życzymy 
ciekawych pomysłów.

UWAGA! Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców Gminy Nielisz o  udo-
stępnianie starych fotografii. Po ich 
zeskanowaniu oryginały oddaje-
my właścicielom. Pomóżmy wspól-
nie ocalić pamiątki przeszłości od 
zapomnienia i  zniszczenia. Dzięki 
Waszym historycznym fotografiom 
dzieje naszej Gminy będą doskona-
le udokumentowane i  zilustrowane. 
Prosimy o  kontakt z  redakcją BIGN. 
Przekaż swoje fotografie następnym 
pokoleniom. Być może to ostatnia 
chwila aby Twoje stare zdjęcia oca-
lały. Być może to właśnie Ty jesteś 
jedynym świadkiem ważnych wyda-
rzeń. Czekamy.

Twój Głos,
Twoja Opinia,
Twój Artykuł...

dełkowałam, natomiast 
malarstwem zajmuję się 
od czterech lat. Po pro-
stu chciałam udowodnić 
przyjacielowi, że potrafię 
malować i tak to się zaczę-
ło. Pamiętam ten pierwszy 
obraz – były to maki. Pa-
miętam też niedowierza-
nie, że faktycznie ja to namalowałam.

Jak ocenia Pani swoje pierwsze dzieła, 
a jak ostatnie? Czy widzi Pani różnicę?
M.S. Różnicę widzę ogromną. Ciągle 
się uczę. Dążę do tego, żeby prace były 
coraz lepsze, ciekawsze, dokładniejsze. 
Chcę się rozwijać. Sprawia mi to wiele 
przyjemności i  przynosi dużą satys-
fakcję. Cieszę się, kiedy rodzina, zna-
jomi i nie tylko, doceniają to, co robię, 
kiedy chcą, aby moje obrazy zdobiły ich 
mieszkania. 

Co najchętniej Pani maluje?
M.S. Najwięcej moich obrazów to jed-
nak kwiaty, ale maluję też zwierzęta, 
pejzaże i  czasami także postacie, choć 
w  przyszłości chciałabym się zmierzyć 
także z innymi tematami. 

Z  czego czerpie Pani inspiracje? Czy 
maluje Pani z  wyobraźni, ze zdjęć czy 
może z natury?
M.S. Inspiracji poszukuję w  naturze 
i  w  zdjęciach także. Z  pamięci jeszcze 
nie próbowałam – ale dlaczego nie – 
chętnie sprawdzę się i  w  malowaniu 
z  wyobraźni. Moje obrazy nigdy nie są 
jednak kopią czy to otaczającej przy-
rody, czy fotografii. Maluję, patrzę na 
obraz z  daleka, myślę nad jego kom-
pozycją, czy czegoś nie brakuje, co na-

leżałoby jeszcze dodać. 
Niektóre obrazy wręcz 
„spędzają sen z powiek”.

Z  jakich farb, podobra-
zi lub innych materiałów 
malarskich Pani korzysta?
M.S. Maluję farbami akry-
lowymi, głównie na róż-

nych rodzajach płyt meblowych, choć 
ostatnio także na desce. Myślę, że 
z  czasem spróbuję także malarstwa na 
płótnie.

Kiedy maluję, to kuchnia zazwyczaj 
staje moją pracownią. Przestawiam 
meble, żeby mieć dużo światła, od-
kładam wszystkie inne domowe prace 
i tylko „żyję malowaniem”.

Czy brała Pani lub zamierza wziąć 
udział w konkursach plastycznych?
M.S. Do tej pory wzięłam udział w jed-
nym konkursie. W 2021 r. wystartowa-
łam w IX Międzygminnym Przeglądzie 
Ludowym w  Starym Zamościu, w  któ-
rym zdobyłam III miejsce.

Teraz kolejny raz planuję skonfron-
tować swoje prace z  innymi artystami 
ludowymi i  wystartować w  konkur-
sie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. 
Można zgłosić trzy prace – już je na-
malowałam, są to: maki, bociany oraz 
nasz nieliski zalew. Konkurs ma zasięg 
wojewódzki wiec przypuszczam, że 
i poziom będzie bardzo wysoki. Jednak 
niezależnie od wyniku cieszę się, bo bę-
dzie to dla mnie nowe doświadczenie. 

Dziękuję za rozmowę, gratuluję 
pięknej pasji i życzę sukcesów! 

Rozmawiała: Agnieszka Zymon

Jedno nie wyklucza drugiego. Część 
uczących się i  studiujących posiadaczy 
kart czytelników wie już jakie zasoby 
publikacji popularnonaukowych kry-
ją się w  Academice, to ogromna baza 
wiedzy w jednym miejscu, a 3,5 miliona 
publikacji robi wrażenie. Jeśli z jakiegoś 
powodu nie korzystaliście z tej bazy, to 
zapraszamy, udzielimy informacji i po-

kierujemy podczas pierwszego logowa-
nia. Po ciężkiej pracy lub dniu, każdemu 
należy się chwila relaksu i tu z pomocą 
może przyjść LEGIMI, sympatycy ksią-
żek elektronicznych do czytania lub 
słuchania mają do dyspozycji ok. 65 
tysięcy tytułów, najbardziej „zapaleni” 
zapisują się w kolejce.

ACADEMIKA czy LEGIMI
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Od września 2021 roku realizu-
jemy projekt skierowany do naj-
młodszych czytelników i  użyt-
kowników biblioteki. Razem 
z  Małymi Odkrywcami z  Niepu-
blicznego Przedszkola w  Krzaku 
oraz przedszkolakami i  uczniami 
klas I-III ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Króla w  Nieliszu pozna-
jemy najciekawsze historie książ-
kowe z  naszych półek, oglądamy 
świat, doświadczamy emocji, ba-
wimy się, tworzymy i  ekspery-
mentujemy. 

Biblioteka 
Małego 
Człowieka

Ferie w bibliotece
„MALUJEMY SŁOWEM I  OBRAZEM” 
– to hasło przewodnie, które towarzy-
szyło tegorocznym feriom w bibliotece. 
Zaczęliśmy z  przytupem bo od walen-
tynkowego konkursu plastyczno-lite-
rackiego „Z miłości do...”. Każda praca 
była piękna i wyjątkowa, dlatego wysta-
wa długo zdobiła nasze wnętrza, a każ-
dy kto nie zobaczył jej na żywo, mógł 
obejrzeć ją na Facebooku biblioteki. 
Zwycięzców wyłoniło fantastyczne jury 
w  postaci internautów i  użytkowników 
odwiedzających bibliotekę. Zaintere-
sowanie przerosło nasze oczekiwania. 
Finisaż wystawy odbył się 16.03.2021 r. 
z udziałem przedszkolaków – najmłod-
szych uczestników naszego konkursu. 
Biblioteka „Lubi to!”. Podczas pierw-
szego tygodnia ferii wspólnie z uczest-
nikami zajęliśmy się komiksem „od 
podszewki”. Poznaliśmy podstawowy 
język komiksu i  uczyliśmy się jak ry-
sować emocje oraz dźwięki. Na koniec 
uczestnicy tworzyli własne komiksowe 
historie. Drugi tydzień spędziliśmy pod 
znakiem scrapbookingu. Wydawało-
by się nowy trend ręcznego tworzenia 
i  dekorowania albumów ze zdjęciami 
rodzinnymi i  pamiątkami, ma jednak 

swoją bogatą historię. Pierwszymi zna-
nymi scrapbookerami byli Mark Twain 
i Thomas Jefferson. Liczna grupa mło-
dych pasjonatów tworzyła od podstaw 
swoje własne albumy, używając prze-
różnych, barwnych materiałów. Zajęcia 
okazały się hitem do tego stopnia, że 
planujemy powtórzyć je podczas wa-
kacji w  bibliotece. Dziękujemy wszyst-
kim naszym młodym uczestnikom za 
tak liczną obecność oraz miło i twórczo 
spędzony czas!

Biblioteczna półka powiększa się od 
nowych tytułów przekazywanych przez 
czytelników. Dary te kształtują księgo-
zbiór, wzbogacając go  niejednokrotnie 
o  pozycje bestsellerowe. Na uwagę za-
sługuje postawa młodych ludzi, czy-
telników chcących się dzielić z  inny-
mi młodymi czytelnikami. Dlatego też 
dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
a  specjalne podziękowania kierujemy 
do Antka, Amelii, Aurelii, Alana, Hani, 
Klaudii i  Kacpra – naszych najmłod-
szych czytelników.

Podziękowania
dla najmłodszych 
czytelników

Warsztaty komputerowe dla seniorów
W  odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby podnoszenia kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy zorganizujemy w bibliotece zajęcia komputerowe dla senio-
rów. Z pilotażem startujemy 6 kwietnia 2022 r.

Tradycją stało się, że w  bibliotece or-
ganizujemy warsztaty popularyzujące 
twórczość ludową. Kultywujemy trady-
cje, wprowadzamy nowe techniki zdo-
bienia wykorzystując przy tym różne 
materiały. Udaje nam się zawsze uzy-
skać niesamowity efekt oraz zadowo-
lenie z wykonania jakiejś ozdoby samo-
dzielnie. Warsztaty organizujemy we 
współpracy z Marzeną Maziarczyk do-
radcą z  Lubelskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w  Końskowoli, PZDR 
Zamość z siedzibą w Sitnie.

Od czerwca ubiegłego roku zespół bi-
blioteki uczestniczy w  szkoleniach 
i  warsztatach organizowanych w  ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek 4. 
RUNDA. To przedsięwzięcie Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
prowadzone przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. PRB 4. 
RUNDA wspiera biblioteki publicz-
ne w  pełnieniu roli lokalnych centrów 
aktywności społecznej. Wzmacniamy 
nasze kompetencje cyfrowe, piszemy 
plan rozwoju biblioteki, tworzymy wi-
zję biblioteki przyszłości. Wzmacniamy 
naszą współpracę z  różnymi instytu-
cjami. Poszerza się oferta kulturalna 
biblioteki, zgodnie ze zdiagnozowany-
mi potrzebami i  oczekiwaniami naszej 
społeczności. Chcemy aby biblioteka 
coraz lepiej wypełniała rolę centrum 
aktywności społecznej.

PRB 4. 
RUNDA

Dorota Głogowska, Małgorzata Wal

Ale jaja! 
Warsztaty 
rękodzielnicze 
kultywujące tradycje



– Wychodźże, wychodź, moje kochanie!...
Czas do kościoła. Wychodźże, wychodź...
Drużyna czeka, wasążek w majach; 
Gdzie ty tam jesteś?... Zagraj, muzyko,

A tak od serca, śpiewaj, drużyno,
Żeby najgłośniej memu wołaniu.
– W komorze stroją twoją dziewczynę,
Postoisz jeszcze, nim wyjdzie stamtąd. 

Wyszła z komory, drużki ją wiodą, 
W welonie z mirtą, gołąbka biała. 
– Siadajże, siadaj!... A ona w progu

Ojcu się kłania, kłania się matce,
Za wychowanie i za ich troskę.
Ukląkł też przy niej: Pobłogosławcie!...

II

Rżnie im muzyka, trzaskają baty
I podśpiewują młodzi z ochotą.
Wszakżeć do ślubu, nie byle jazda.
Grać im i śpiewać na nową drogę.

Wasąg, wasążek, drabinne wozy
I, jak w zwyczaju do dziś, dwanaście.
Pierwszy z muzyką, drugi starostwa, 
W trzecim pan młody ze swoją panną.

Co wieś to brama, taka na wykup – 
Brama z łańcuchem: wykup! nie puszczą.
Lecą w dzieciarnię karmelki, szyszki;

Starosta musi wyciągnąć półsztof.
Pożycza za to: „Szczęśliwie dalej!...”
I „Sto lat!” – krzykną.

III

Po ślubie znowu do panny młodej.
Weselny obiad, stół z korowojem.
A po obiedzie młodzież do woli
Potupie w karczmie aż do kolacji.

Późno w noc wszystkich bierze na spanie –
Spać, spać gdzie bliżej i gdzie kto może.
Ze słońcem zbudzą i trzeba wstawać.
Bębnista w bęben, proszą do stołu.

Kielich, kieliszek, co bądź, a wypij!...
Grają na czepek, tan uroczysty,
Brzdęknij, szelestnij, czym cię stać na dziś.

Ot i starosta – sołtysem we wsi – 
To jemu grają z przyśpiewką „dajcie”
Brzdęknął, słyszałeś?... E, nie – szelestnął!

IV

W pół dopołudka muzyka marsza – 
Czas do młodego. „Tam się zahula!”
Młoda za mężem idzie, niewiastką.
– Zbierać się, zbierać! – przypila drużba.

Młoda niczego jeszcze nie musi
Żegnać w tym domu, żegnać na zawsze.
Za tydzień przecie do niego wróci –
Na poprawiny i na przedanki.

Ale żal zbiera młodą już teraz.
Wychodzi z płaczem w obydwie garści.
– Zostaw, poczekaj, niech się wypłacze.

Idzie na nowe, a biedna nie wie,
Bo skąd mogłaby, jak ją tam przyjmą
Twój ojciec z matką, twoja rodzina...

V

– Nie bój się, Maryś, źle ci nie będzie,
Choć to i razem – ojców mamy dobrych,
Sama zobaczysz. Przyjmą cię sercem,
Jak się przejmuje do swego swoje.

Nie zmęczysz mi się w żniwa przy sierpie
I nie zaboli cię krzyż w wykopki.
Nie bój się, Maryś, w pole najmiemy,
Przyjdą z pomocą ludzie z odrobku.

Jaś żonkę tuli czule do siebie,
Jakby nie w drodze, jakby nie przez wieś.
– Patrzcie się, patrzcie!... – słychać z zapłoci-

Jak mu to pilno... nie może dowieźć...
Dziwią się matki, młódki i panny.
– Ale i ładna, naprawdę ładna...

VI

Wyszli przed wrota z chlebem i solą,
Po gospodarsku, tak jak tu bywa.
-Witaj nam, witaj, nasza synowo!
Niech ci się szczęści w tym nowym życiu...

Przy stole przyśpiew „Oj, gorzko, gorzko!...”
I na sztorc stają w kapuście łyżki.
Wstydzi się młoda, przymyka oczy.
„Cha! cha! cha! cha! cha!” – sypią się kpinki.

-Ej, Maryś, ejże! ...oczka mi otwórz!...
Mąż w górę welon i wpół żoneczkę;
Usta z ustami, jeszcze raz, jeszcze...

Teraz już „słodko”, łyżki w ruch poszły.
Kapusta pycha, z mięsem pół na pół,
Iście weselna, że tylko chwalić.

VII

Młoda w płacz znowu, a za nią drużki,
Ba starościna, że czas oczepin.
Płacz, nie płacz – w jedno i opór próżny,
Oczepić trzeba, gdzie wianek – czepek.

W komorze dzieża i na nią młódkę.
-Dajcie nożyce, pasemko przetnę-
Szczep se to razem z wiankiem nad łóżko.
Tak do wywodu, Maryś, pamiętaj!...

„Oj, chmielu, chmielu!...” – śpiewa chałupa,
Żeby się młodym ożenek udał.
„Oj, chmielu, chmielu!...” – aż po wsi leci.

Cóżby bez piwa na oczepinach...
Kufel za młodych, drugi na dzieci!...
Pijcie do łezki...

Nielisz 1960

11BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZwww.nielisz.pl redakcja@nielisz.pl kwiecień 2022

Oj, chmielu, chmielu...

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu

29 marca 2022 r. w  Klubie Kultury 
w  Stawie Noakowskim odbyło się ze-
branie sołtysów Gminy Nielisz. Oprócz 
spraw związanych z  działalnością so-
łectw, została mianowana nowo wy-
brana w wyborach uzupełniających Pani 
Sołtys Sołectwa Złojec II. Nowym Soł-
tysem została Pani Monika Chrzan. Za-
świadczenie o wyborze zostało uroczy-
ście odczytane i wręczone przez Adama 
Wala – Wójta Gminy Nielisz. Serdecz-
nie gratulujemy Pani Sołtys i  życzymy 
sukcesów oraz wielu chętnych rąk do 
współdziałania na rzecz rozwoju Sołec-
twa Złojec II.

Nowy sołtys

Zachęcamy do zamieszczenia rekla-
my w naszym Biuletynie. Dotrzemy 
z  Waszą reklamą do mieszkańców 
Gminy Nielisz oraz odwiedzających 
nas turystów. Biuletyn Informa-
cyjny Gminy Nielisz (BIGN) to je-
dyna, rzetelna platforma, na której 
wybudujesz trwałe relacje pomię-
dzy Twoją firmą a klientami z tere-
nu Gminy Nielisz. Nie pozwól aby 
Twoja reklama umknęła uwadze 
Twojej potencjalnej grupie odbior-
ców. BIGN daje możliwość dokład-
nego zapoznania się z  Twoją firmą 
i Twoją ofertą. Środki pozyskane ze 
sprzedaży powierzchni reklamo-
wych przeznaczone będą na pokry-
cie kosztów druku Biuletynu Infor-
macyjnego Gminy Nielisz.

Prosimy o kontakt:Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Budowanie stałych
relacji z klientami
– nośniki reklam
w Gminie Nielisz
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W  dniu 6 grudnia 2022 roku w  Święto 
Trzech Króli przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu 
wystąpiły z  przedstawieniem jaseł-
kowym w  kościele pw. św. Wojciecha 
i  Matki Bożej Różańcowej w  Nieliszu. 
Dzieci przedstawiły piękną insceni-
zację ukazującą historię narodzenia 
Dzieciątka Jezus. Z wielkim przejęciem 
recytowały wierszyki i śpiewały kolędy. 
Jak prawdziwi aktorzy, bez cienia tre-
my, odegrali swoje role, chociaż był to 
ich pierwszy występ przed tak szeroką 
publicznością. W  Jasełkach nie zabra-
kło tradycyjnych postaci: Maryi, Józefa, 
aniołków, pastuszków i  królów. Dzieci 

w  pięknych strojach prezentowały się 
imponująco, a  sceneria odnowione-
go wnętrza naszego kościoła stworzyła 
niepowtarzalny klimat. Nasze „Jasełka” 
zostały nagrodzone wielkimi brawami, 
a miłe słowa utwierdziły nas w przeko-
naniu, że takie występy są mile widzia-
ne w szerszym środowisku. Dziękujemy 
księdzu proboszczowi Dariuszowi So-
niakowi za zaproszenie, a  rodzicom za 
zaangażowanie w  przygotowanie stro-
jów oraz przywiezienie dzieci do kościo-
ła. Występ przygotowały panie: Maria 
Rycaj, Maria Koprowska, Barbara Wal.

Maria Rycaj

„ Jasełka” w kościele pw. św. Wojciecha
i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu

W dniu 22 grudnia 2021 roku w Parafii 
św. Jana Pawła II w Biłgoraju odbyło się 
podsumowanie Diecezjalnego Konkur-
su Plastycznego pt. „Przystrój choin-
kę dla św. Jana Pawła II”. Do konkursu 
przystąpiło 125 uczniów z  całej diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej. Ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu 
wzięło udział 17 uczniów. Zadaniem 
konkursowym było samodzielne wyko-
nanie ozdoby choinkowej w formie za-
wieszki. Wszyscy uczestnicy stworzyli 
piękne prace. Wykazali się pomysłowo-
ścią i estetyką wykonania. Nasi ucznio-
wie osiągnęli sukcesy: Wioletta Cielica 
z klasy 7b zajęła II miejsce, zaś Domi-
nik Smyk z klasy 2b i Jakub Obszyński 
z  oddziału przedszkolnego otrzymali 
wyróżnienia.

WICE 0:1, NIELISZ – ŻÓŁKIEWKA 1:0, 
NIELISZ – MAŁOCHWIEJ DUŻY 3:0. 

Celem turnieju było zaangażowa-
nie młodzieży do aktywnego uczest-
nictwa w rozgrywkach. Nie są ważne 
zdobyte miejsca, ale udział młodzie-
ży po to, aby aktywnie spędzić czas. 
W naszym przypadku, było to w for-
mie zajęć pozalekcyjnych, więc udział 
liczy się podwójnie. Podczas przerwy 
w  turnieju, uczniowie zwiedzali bazę 
Szkoły ZSCKR w Siennicy Różanej oraz 
mieli możliwość degustacji smakoły-
ków przygotowanych przez uczniów 
klas gastronomicznych. 

Byliśmy mile zaskoczeni miłym 
przyjęciem i zdrową rywalizacją.

Anna Olech-Bartoń

Konkurs „Przystrój 
choinkę dla św. 
Jana Pawła II”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Króla w  Nieliszu, w  dniu 5 marca 
2022 r., uczestniczyli w „VIII TURNIE-
JU PIŁKI NOŻNEJ O  PUCHAR DYREK-
TORA ZSCKR w  SIENNICY RÓŻANEJ”. 
Drużyna wystąpiła w  składzie: Dawid 
Pańczyk – kapitan, Szymon Borowiń-
ski – kierownik, Karol Bartoszczyk – 
bramkarz, Jakub Hojda, Jakub Socha, 
Norbert Kłos, Konrad Jachorek, Karol 
Wojciechowski, Filip Gielecki, Mateusz 
Smutniak, Michał Pilipczuk, opiekun 
Anna Olech-Bartoń. Nasi uczniowie 
zmierzyli się z  sześcioma drużynami: 
IZBICA, SIENNICA RÓŻANA, ŻÓŁKIEW-
KA, WOJSŁAWICE, SIEDLISKA DRUGIE, 
MAŁOCHWIEJ DUŻY. Reprezentacja na-
szej Szkoły uplasowała się na II miejscu. 
Nagrodę indywidualną dla najlepszego 
bramkarza turnieju otrzymał nasz za-
wodnik Karol Bartoszczyk. W  turnieju 

drużyna uzyskała następujące wyniki: 
NIELISZ – IZBICA 0:2, NIELISZ – SIE-
DLISKA DRUGIE 2:0, NIELSZ – SIEN-
NICA RÓŻANA 3:2, NIELISZ – WOJSŁA-

Sukces piłkarzy z Nielisza
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Bezinteresowna pomoc drugiemu czło-
wiekowi sprawia, że zmienia się nasza 
rzeczywistość. Nie jesteśmy obojęt-
ni na potrzeby innych ludzi. Wojna, to 
coś, czego nikt nie chce. Domy, własne 
pokoje, zabawki, książki wszystko zo-
stało zabrane, zbombardowane, nie ma 
nic... Wtedy otwierają się nasze serca. 
Chcemy nieść pomoc, bo tak trzeba, bo 
jesteśmy czuli na tragizm innych. Tak 
też stało się w naszej szkole w Nieliszu. 
Szkolne Koło Caritas Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Króla w  Nieliszu oraz 
Szkolny Klub Wolontariusza, ucznio-
wie wraz ze swoimi rodzicami oraz na-
uczycielami zebrali dary w ramach akcji 
charytatywnej dla Uchodźców: żyw-
ność, środki czystości, artykuły spo-
żywcze, zabawki, przybory szkolne. Ku 
uciesze wszystkich i dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu, nazbierało się tego 
naprawdę sporo. Obdarowywanych jest 
coraz więcej rodzin, które pozostały bez 
środków do życia. Z  pewnością nasza 
pomoc jest dla nich bardzo ważna i bar-
dzo potrzebna, pamiętajmy o  tym, bo 
wdzięczność i radość w oczach, szcze-
gólnie obdarowanych dzieci jest nie 
do opisania. Życie ludzkie jest ulotne, 
a pomaganie drugiemu człowiekowi i to 
bez konieczności oczekiwania czegoś 
w  zamian, sprawia, że rozkwitamy od 
środka. Pomagać drugiemu człowie-
kowi jest rzeczą ludzką. Dziękujemy 
Dyrekcji szkoły, Uczniom, Rodzicom 
i  Nauczycielom, którzy wsparli nasze 
działania i dołożyli cząstkę od siebie. 

Edyta Karpiuk

Nasza Szkoła 
pomaga...

Okres Świąt Bożego Narodzenia to 
czas szczególny. Ludzie sobie bliscy 
gromadzą się przy wspólnym stole, 
żeby podzielić się opłatkiem i  złożyć 
sobie życzenia. Niestety w  dobie za-
grożenia epidemiologicznego nie za-
wsze jest to możliwe. Jednak pomimo 
wszelkich utrudnień 22 grudnia 2021 
roku w  Szkole Podstawowej im. Jana 
Króla w  Nieliszu obyło się Spotkanie 
Wigilijne. Ze względu na sytuację epi-
demiologiczną tegoroczne spotkanie 
było bardzo kameralne. W  spotkaniu 
wzięły udział tylko dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz pani Wicedy-
rektor Monika Dziedzic, nauczyciele 
i pozostali pracownicy szkoły pracu-
jący stacjonarnie.

Przedszkolaki wprowadziły 
wszystkich obecnych w  świąteczny 
nastrój wystawiając przygotowy-
wane od dłuższego czasu „Jasełka”. 
Dzieci  z  wielkim zaangażowaniem 
odgrywały powierzone role: anio-
łów, pastuszków, królów oraz Józe-

fa i  Maryi, a  także śpiewały kolędy 
i  pastorałki. Na zakończenie pani 
katechetka Maria Koprowska złoży-
ła wszystkim świąteczne życzenia. 
Niestety ze względu na pandemię nie 
mogliśmy się podzielić opłatkiem, ale 
każdy dostał opłatek dla siebie. Dzieci 
zabrały też do domów własnoręcz-
nie wykonane stroiki z  najlepszymi 
świątecznymi życzeniami dla swoich 
rodziców.

Wszystkim przedszkolakom nale-
żą się ogromne pochwały za zaanga-
żowanie, perfekcyjnie wyuczone role 
oraz kolędy i  pastorałki, dzięki któ-
rym stworzyły wspaniałą świąteczną 
atmosferę. Przedstawienie jasełkowe 
udostępniliśmy rodzicom na naszej 
stronie na Facebooku. Dzięki takim 
zdobyczom techniki jak Internet, 
komputer i  telefon, nawet pomimo 
trudnej sytuacji epidemiologicznej 
mogliśmy być razem.

Maria Rycaj

Spotkanie Wigilijne
w Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu

Informacja o szkoleniach i Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w  Zamościu 
planuje realizację szkoleń grupowych 
na 2022 rok w zakresie:
• Pracownik ds. rachunkowości 

z ECDL BASE,
• Animator zabaw dziecięcych i czasu 

wolnego,
• Kucharz z  egzaminem czeladni-

czym,
• Piekarz z egzaminem czeladniczym,
• Fryzjer z  elementami barberingu 

z egzaminem czeladniczym,

• Kosmetyczka z  egzaminem czelad-
niczym,

• Stolarz meblowy – monter mebli 
z egzaminem czeladniczym,

• Tapicer meblowy,
• Szwaczka tapicerki meblowej,
• Mechanik pojazdów samochodo-

wych z egzaminem czeladniczym,
• Magazynier z obsługą wózków jezd-

niowych,
• Kierowca operator wózków jezdnio-

wych,

• Operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie CNC z  egzaminem 
czeladniczym,

• Spawacz (MIG, MAG, TIG).
Ponadto trwa ciągły nabór osób 

chętnych na szkolenia indywidualne.
Osobom biorącym udział w  szko-

leniu na podstawie skierowania przy-
sługuje prawo ubiegania się o  zwrot 
kosztów przejazdu przez okres od-
bywania szkolenia oraz stypendium 
szkoleniowe.
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Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu 
dysponuje środkami z Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego przeznaczonymi 
na kształcenie ustawiczne pracodaw-
ców i  pracowników. Nabór wniosków 
o  dofinansowanie ze środków KFS 
ogłaszany jest cyklicznie. Informacje 
o terminach dostępne są na stronie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Zamościu 
https://zamosc.praca.gov.pl/ w  dziale 
aktualności. Składany wniosek musi 
mieścić się w obszarze jednego z obo-
wiązujących priorytetów dotyczących 
wydatkowania środków KFS w  roku 
2022, ustalonych przez Ministra wła-
ściwego do spraw pracy w porozumie-
niu z Radą Rynku Pracy. 

Nabór wniosków na organizację staży
Od 3 stycznia 2022 r. do wyczerpania 
środków Powiatowy Urząd Pracy w Za-

mościu prowadzi nabór na staże w  ra-
mach dwóch projektów: „Aktywizacja 
– krokiem w  stronę pracy edycja VII” 
oraz „Aktywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy w  mieście Zamość 
i powiecie zamojskim (VI)”. Wniosko-
dawca, w  związku z  przyjęciem osoby 
bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych 
kosztów, natomiast stażysta w tym cza-
sie otrzymuje stypendium, które jest 
wypłacane przez starostę. Więcej infor-
macji można uzyskać pod numerami 
tel. 84 638 33 63, 84 638 36 73.

Nabór wniosków na prace interwen-
cyjne z FP
Od 11 lutego 2022 r. do wyczerpania li-
mitu środków Powiatowy Urząd Pracy 
w  Zamościu prowadzi nabór na prace 
interwencyjne z FP. Refundacja dotyczy 
części wynagrodzenia brutto i  składek 

ZUS (około 1 416,00 zł) przez okres 
6 miesięcy. Pracodawca wnioskując 
o  zorganizowanie prac interwencyj-
nych zobowiązany będzie, po okresie 
6 miesięcznej refundacji, do dalsze-
go utrzymania zatrudnienia skiero-
wanego bezrobotnego przez okres co 
najmniej 4 miesięcy. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
tel. 84 638 33 53.

Dodatkowo Urząd sukcesywnie 
ogłasza nabory na refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy dla pracodawców oraz na 
dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych. 
Więcej informacji można uzyskać pod 
numerami tel. 84 638 33 53 (refundacja 
wyposażenia stanowiska pracy) oraz 84 
638 33 60 (dotacje na podjęcie działal-
ności gospodarczej).

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji programów 
skierowanych do osób z niepełnosprawnością.
Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz
Programy:

„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” – edycja 2022, organizo-
wany przez Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usług asystenta osobi-
stego osoby niepełnosprawnej jako for-
my ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do 
osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o  niepełnosprawno-
ści: o  stopniu znacznym lub o  stopniu 
umiarkowanym, lub traktowane na 
równi do wymienionych zgodnie z art. 5 
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2022, organizowany przez Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej.
Głównym celem Programu jest wspar-
cie członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
osobami posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności (zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

• orzeczenie traktowane na równi 
z  orzeczeniem o  znacznym stop-

niu niepełnosprawności (zgodnie 
z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji za-
wodowej i  społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych) 
– poprzez możliwość uzyskania do-
raźnej, czasowej pomocy w  formie 
usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi asystencji osobistej i  opie-
ki wytchnieniowej dla osób niepełno-
sprawnych są bezpłatne. Opiekun takiej 
osoby otrzymuje 40 zł brutto za godzinę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Nielisz w  dalszym ciągu prowadzi 
nabór osób zainteresowanych uczest-
nictwem w ww. Programach.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem 
pieniężnym, które ma na celu zapewnić 
wsparcie finansowe osobom o  niskich 
dochodach, a  także uchronić ich przed 
ubóstwem energetycznym.
Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Zgodnie z  ustawą o  dodatku osłono-
wym świadczenie przysługuje:

• Osobie w  gospodarstwie domowym 
jednoosobowym, w  którym wyso-
kość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 2100 
zł. 

• Osobie w  gospodarstwie domowym 
wieloosobowym, w  którym wy-
sokość przeciętnego miesięczne-

go dochodu nie przekracza kwoty 
1500 zł na osobę. 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 400/500 zł* dla gospodarstwa do-

mowego jednoosobowego. 
• 600/750 zł* dla gospodarstwa do-

mowego składającego się z  2 do 3 
osób. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz przyjmuje wnioski 
na dodatek osłonowy do dnia 31 października 2022 roku
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• 850/1062,50 zł* dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 4 do 5 
osób.

• 1150/1437,50 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę. 

* Kwota dofinansowania jest uzależ-
niona od źródła ogrzewania. Wyższe 
świadczenie mogą otrzymać osoby, 

które używają do ogrzewania węgla lub 
paliwa węglopochodnego. Warunkiem 
jest jednak zgłoszenie do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jak powiadomimy o przyznaniu dodat-
ku osłonowego:
• Przyznanie dodatku osłonowego nie 

wymaga wydania decyzji. 

• Będzie można odebrać informację 
o  przyznaniu dodatku osłonowego 
w Dziale Świadczeń Wychowawczych.

• Odmowa przyznania dodatku osło-
nowego, uchylenie lub zmiana pra-
wa do dodatku osłonowego oraz 
rozstrzygnięcie w sprawie nienależ-
nie pobranego świadczenia wyma-
gają wydania decyzji.

Od 16 marca 2022 r., rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysoko-
ści 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki 
higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 
24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Gminie Nielisz przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej Nielisz.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba 
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jednorazowe świadczenie 
pieniężne dla obywateli Ukrainy

Dopłaty za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. Urząd Gminy Nielisz rozpoczął przyjmowanie wniosków 
od mieszkańców naszej Gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie (na terenie Gminy Nielisz) i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

I DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2022

DATA WYWOZU
MIEJSCOWOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
NIELISZ 10 14s 14G 11s 9E 6s 11 8s 12o 10s 14 12s
NAWÓZ
GRUSZKA MAŁA I
GRUSZKA MAŁA II
GRUSZKA DUŻA
GRUSZKA DUŻA-KOLONIA
ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
14-03-2022 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
09-05-2022 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
12-09-2022 Dodatkowy odbiór opon o średnicy max. do 1,2 m (nie odbieramy opon rolniczych i od samochodów ciężarowych) – O
WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ OBOK POJEMNIKA W DNIU WYWOZU, NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 7:00

W zakresie odpadów komunalnych na 2022 rok stawki dla mieszkańców pozostają 
bez zmian tzn. 20 zł od osoby/miesiąc lub 50 zł od gospodarstwa domowego/miesiąc.
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DZIEŃ IV – CZWARTEK
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2022

DATA WYWOZU
MIEJSCOWOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ZARUDZIE 13 17s 17G 14s 12E 9s 14 11s 15o 13s 17 15s
ZŁOJEC
WÓLKA ZŁOJECKA
ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
17-03-2022 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
12-05-2022 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
15-09-2022 Dodatkowy odbiór opon o średnicy max. do 1,2 m (nie odbieramy opon rolniczych i od samochodów ciężarowych) – O
WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ OBOK POJEMNIKA W DNIU WYWOZU, NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 7:00

II DZIEŃ – WTOREK
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2022

DATA WYWOZU
MIEJSCOWOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
KOLONIA EMSKA 11 15s 15G 12s 10E 7s 12 9s 13o 11s 15 13s
ŚREDNIE DUŻE
ŚREDNIE MAŁE
STAW NOAKOWSKI
STAW NOAKOWSKI-KOLONIA
UJAZDÓW
STAW UJAZDOWSKI
STAW UJAZDOWSKI-KOLONIA
ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
15-03-2022 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
10-05-2022 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
13-09-2022 Dodatkowy odbiór opon o średnicy max. do 1,2 m (nie odbieramy opon rolniczych i od samochodów ciężarowych) – O
WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ OBOK POJEMNIKA W DNIU WYWOZU, NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 7:00

III DZIEŃ – ŚRODA
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2022

DATA WYWOZU
MIEJSCOWOŚCI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
KRZAK 12 16s 16G 13s 11E 8s 13 10s 14o 12s 16 14s
DESZKOWICE-KOLONIA
RUSKIE PIASKI
ZAMSZANY
WÓLKA NIELISKA
ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
16-03-2022 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
11-05-2022 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
14-09-2022 Dodatkowy odbiór opon o średnicy max. do 1,2 m (nie odbieramy opon rolniczych i od samochodów ciężarowych – O
WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ OBOK POJEMNIKA W DNIU WYWOZU, NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 7:00
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Droga do wolności cz. 7
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego

Rok 1944 to kontynuacja mordu polskiej ludności podczas II wojny światowej. Zabijają Niemcy, którzy wdrażają innowacje zmie-
rzające do jak najtańszego i najszybszego likwidowania Polaków. Rosjanie z zimną krwią obserwują ze wschodniego brzegu Wisły 
jak dzień po dniu wykrwawia się nasza stolica podczas Powstania Warszawskiego. Polska stała się ofiarą kolejnego oprawcy, któ-

rego mordy przeszły najgorsze wyobrażenia o zbrodniach na ludzkości – Ukraińska Armia Powstańcza. UPA w okrutny sposób znęca się i mor-
duje najsłabszych: kobiety w ciąży, starców i dzieci. Z rąk UPA ginie ok. 200 000 Polaków. Na zachodzie Europy lądują Alianci i rozpoczynają 
ofensywę. Hitler mimo wyraźnej perspektywy przegranej wojny nie schodzi ze ścieżki masowego zniszczenia. Basen Morza Śródziemnego 
zostaje zdominowany przez siły sprzymierzone. Na południu Włoch polscy żołnierze, wśród których jest mieszkaniec Gminy Nielisz Stanisław 
Świstowski. przygotowują się do wielkiego wyzwania. Armia Andersa, która przemierzyła tysiące kilometrów z północnej Rosji czeka na roz-
kazy pod wzgórzem Monte Cassino, które od wieków jest bramą do Rzymu. Wielkim armiom nie udało się od południa zdobyć Rzymu. Czy uda 
się to Aliantom? Nikt na razie nie bierze pod uwagę Polaków. Alianci po nieudanych próbach zdobycia wzgórza przechodzą do zmasowanego 
bombardowania. Na VI-wieczny zabytkowy klasztor spada pół tysiąca ton bomb. Klasztor zostaje zniszczony, nie ginie ani jeden żołnierz 
niemiecki. Kompletna kompromitacja i bezmyślne dowództwo sił alianckich. Brytyjczycy zwrócili się do generała Andersa z propozycją nie 
do odrzucenia. Armia Polaków dostała zadanie zdobycia Monte Cassino. Na odpowiedź w tej sprawie Brytyjczycy dali polskiemu generałowi 
10 min. Władysław Anders zgodził się. Jak wyglądała walka Polaków o włoski klasztor? Zapraszamy do dalszej części wspomnień Stanisława 
Świstowskiego.

Dziękujemy rodzinie Michalców za udostępnienie pamiętnika oraz fotografii.
Treść wspomnień oraz zdjęcia są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi, wszelkie kopiowanie jest surowo zabronione.

Nasz pułk rozpoczął ofensywę trzy 
minuty później od pierwszych 

dział. Działa były załadowane i  nasta-
wione na pierwszy cel. Czekaliśmy tylko 
rozkazu, w  głośnikach rozległ się głos 
– pal – cały pułk na raz oddał salwę, 
trzydzieści sześć osiemnasto-funtó-
wek poleciało w powietrze. Od tej chwili 
każdy działon strzelał jak mógł, sta-
rał się, żeby jak najprędzej wystrzelić. 
Zrobił się jeden huk i  gwizd pocisków, 
góra Monte Cassino tak wyglądała, jak-
by się paliła od pocisków. Czterdzieści 
pięć minut strzelaliśmy, lufy armatnie 
były mocno gorące, pierwsze działo ma 
piętnaście minut przerwy i  chłodze-
nie lufy. Wkładało się łuskę i zamek się 
zamykał, a  w  wylot lufy lało się wodę, 
woda aż się gotowała. Ostrożnie mu-
sieliśmy lać żeby para nas nie poparzy-
ła, po piętnastu minutach działo za-
częło strzelać, drugie działo przestało 
strzelać i  znów chłodzenie. Z  tym było 
gorzej bo lufa była czerwona, i  tak aż 
do czwartego i  od nowa pierwsze. Ob-
sługa już nie drżała, z  każdego lał się 
pot. Niemcy też walili ze swoich dział, 
na szczęście nie na nasz pułk, lecz da-
lej na nasze tyły. Pociski leciały ponad 
nami z jednej i drugiej strony, lecz nikt 
nie zwracał na nie uwagi, każdy patrzył, 
aby jak najprędzej załadować dzia-
ło i  wystrzelić. Zrobiło się widno jak 
w dzień, dym ogromny, że aż w gardle 
dusiło, strzelaliśmy nie patrząc na na-
sze zmęczenie. Zaczęło świtać, zmę-
czenie coraz gorsze, obsługa wyczerpa-
na, prawie do ostatniego tchu, lecz nie 

zwracają uwagi na wyczerpanie, ładują 
działa, aby prędzej „trzy na minutę”, 
czyli trzy pociski. Kucharz dał znać, że 
śniadanie gotowe, wysłałem dwóch po 
śniadanie, ale dłuższy czas nie wraca-
ją, pobiegłem sam do namiotów, a  oni 
zjedli śniadanie i  śpią jak susły, budzę 
ich, ale śpią twardo, że nie można ich 
dobudzić. Wróciłem do działa – wysła-
łem dwóch ażeby zebrali wszystkie me-
nażki i  przynieśli śniadanie do działa 
jak najprędzej. Za piętnaście minut byli 
z powrotem ze śniadaniem. Jedliśmy po 
jednemu, aby nie zaprzestać strzelania. 
Tamci niech śpią, po dwóch godzinach 
obudziłem tych co spali, wysłałem na-
stępnych dwóch na odpoczynek. Ce-
lowniczy poszedł odpocząć, ja nadal 
musiałem pełnić dwie funkcje: dzia-
łonowego i  celowniczego. Wytrzyma-
łem do południa, w południe przyszedł 
szef baterii zmienić mnie i kazał mi iść 
spać. Ja położyłem się w  cieniu koło 
działobitni i  usnąłem, podczas snu nie 
słyszałem nawet czy działo strzela czy 
nie. Gdy obudziłem się, słońce było nad 
zachodem. Wszyscy działonowi popro-
siliśmy oficera ogniowego, aby połowa 
obsługi strzelała a połowa odpoczywa-
ła. Porucznik zgodził się na to. 

Nikt nie zwracał uwagi czy nie-
przyjacielskie pociski padają na naszą 
baterię czy nie, każdy robił swoje za-
danie. Pierwsza noc i  dzień zeszły do-
brze w naszej baterii, gorzej było w pie-
chocie, tam byli zabici i  ranni. Niemcy 
się bronią zawzięcie, nasi nacierają 
jak szaleńcy, żelazo nie wytrzymuje, 

lufy u  dział pękają, natomiast żołnierz 
wytrzymuje wszystko, czołgają się do 
bunkrów, wysadzają w powietrze, bun-
krów jest dużo, każdy szczeka, mają 
dużo amunicji, naszej piechocie co się 
wdarła na górę brak amunicji. Amuni-
cję trzeba było ciągnąć na linach, ciężka 
praca, ludzi brakowało, nieraz nasi rzu-
cali kamieniami na Niemców. Pomimo, 
że nie mieli amunicji, lecz nie ustąpili 
z zajętych pozycji, czekali aż przyjdzie 
pomoc. Bunkrów ubywało, góry były 
zajęte, ale i naszych żołnierzy ubywało. 
Nasza piechota nacierała jak szaleńcy 
spod Samosierry. Żelazo nie wytrzy-
muje, lufy u dział pękają, ale żołnierze 
wytrzymują i idą na przód, jeszcze jed-
ną górkę czy dolinę albo bunkier. Nieraz 
musieli walczyć wręcz aby się nie cof-
nąć. Zginęło dwóch dzielnych oficerów: 
pułkownik Kurek i pułkownik Kamiński 
z piechoty. Jedną dolinę zwaliśmy doli-
ną śmierci. Ta dolina była mocno obs-
trzeliwana przez Niemców. 

Nacierał cały drugi korpus Kreso-
wa pod dowództwem generała Sulika 
i trzecia karpacka pod dowództwem ge-
nerała Kopańskiego. W Karpackiej było 
dużo żołnierzy i oficerów spod Tobru-
ku, była brygada Lwowska – cały drugi 
korpus. Nasi nacierają, są wielkie straty 
w  ludziach, lecz nie cofają się, jeszcze 
jeden bunkier czy jeszcze jedna dolina, 
czy górka. Piękna dolina Monte Cassi-
no zmienia się w dolinę pooraną poci-
skami, pustynię i  cmentarzysko, tylko 
w jakichś zaułkach kwitną gdzieś czer-
wone maki. Z  miasta Monte Cassino 



został tylko gruz, na drzewach nie ma 
ani jednego listka. Wybuchy pocisków 
pozrywały gałęzie i liście. 

Doświadczony dowódca generał 
Anders potrafi dowodzić swoim woj-
skiem, pokazał Niemcom i  światu, że 
Polski korpus istnieje i potrafi walczyć 
i  zadać cios. Doszliśmy pod Brisighel-
la ponad Adriatykiem, następnie po-
szliśmy w  góry Apeniny. W  Apeninach 
było lepiej walczyć, można było kopać 
schrony, nie tak jak nad morzem, na 
sztych łopatki i już woda, nie było gdzie 
się schować. Powoli posuwaliśmy się 
naprzód, nieraz po 15-20 kilometrów. 

Był to rok 1944, sierpień. Apenina-
mi doszliśmy do jakiejś równiny, kilka 
kilometrów wzdłuż i  wszerz, z  przodu 
krzaki, niewielkie góry i  dookoła gór-
ki i krzaki. Nasz 4 P.A.L na tej równinie 
zaoranej zajął stanowiska z  tyłu, był 
w  wąwozie, pokopaliśmy działobit-
nie, schrony dla obsługi wepchnęliśmy 
działa, zamaskowali i  czekaliśmy je-
den dzień i noc. Wczesnym rankiem był 
rozkaz szykować do odjazdu, przyszły 
ciągniki, zaczęliśmy zaprzodkowywać 
działa. Niemcy zaczęli strzelać z  dział 
i moździerzy, czterysta metrów od na-
szych stanowisk, gęsta mgła, słaba wi-
doczność, nie mogli dobrze strzelać, 
zdradzał nas ryk motorów. Pierwszy 
dywizjon miał dogodniejsze stanowi-
ska, prawie się wycofał do tyłu, pociski 
padały coraz bliżej naszych stanowisk. 
Z  tyłu naszych stanowisk był wąwóz, 
tam uciekały działony. Ja z  działem 
i ciągnikiem ugrzęzłem na roli, obsłu-
ga uciekała do wąwozu, byłem z  tyłu 
działa, nie mogłem uciec, było za da-
leko, pociski padają coraz bliżej mnie, 

padam na roli, grzebię ręką ziemię, 
żeby się skryć. Trochę odłamki pryskają 
dookoła, rola się tylko kurzy, spojrza-
łem na ciągnik – 200 sztuk pocisków, 
jak trafi ja tu nie wytrzymam. Nie tracę 
jednak zimnej krwi, czekam może moc 
Boska mnie uratuje, sekunda przerwy 
– ja się podrywam i biegnę do schronu, 
jakieś 30 metrów do schronu. Wskaku-
ję do schronu, jest Sadowski, siedzimy 
we dwóch, byłem już w schronie, zno-
wu jeszcze większa kanonada – poleciał 
jeden skład amunicji, po tym wybuch 
i  jeszcze większy ogień, poleciał drugi 
skład z amunicją, kanonada trwa, bar-
dzo blisko schronu padło dwa pociski, 
ziemia się posypała. W schronie rozma-
wiamy, czy nie przestaną strzelać, co by 
było gdyby piechota natarła, jesteśmy 
zgubieni. Coraz rzadziej padają pociski, 
słyszymy warkot samolotów. Od naszej 
strony radość, jesteśmy uratowani. 

Słychać wybuchy bomb, kanonada 
ustała, nadlatują myśliwce bombar-
dujące, wyszliśmy ze schronu, żeby 
zobaczyć gdzie stały nasze działa, zie-
mia poorana od pocisków, pełno lejów. 
W moją działobitnię padł pocisk, poci-
ski padały przed wąwozem, tym co byli 
w  wąwozie nie groziło nic. Zebrałem 
obsługę odkopaliśmy działo i  ciągnik, 
wjechaliśmy do wąwozu, tam było już 
mało działonów, co parę minut odjeż-
dżał działon, na placu pozostało parę 
ciągników, trochę amunicji i  to szybko 
zabrano. Na taki ogień strat wielkich nie 
było. Było dwóch rannych i dwa ciągni-
ki uszkodzone. Od początku wojny nasz 
pułk nie był pod takim ogniem, jak tym 
razem. Dowództwo pułku w  porę zo-
rientowało się i pułk wycofali. Dowód-

cą pułku był podpułkownik Baumann. 
Od tej pory posuwaliśmy się szybko na 
przód, nie mogły nas zatrzymać dobo-
rowe niemieckie dywizje, szliśmy do 
przodu do rzeki Senio, w  wałach rzeki 
Senio Niemcy się okopali i  przezimo-
wali. Dowódcą dywizjonu 2 drużyny był 
kapitan Łoboda, dowódcą 4 baterii po-
rucznik Niedźwiedzki, oficer ogniowy 
porucznik Chludziński.

W  jesieni dotarliśmy do rzeki Se-
nio, w wałach rzeki Niemcy zrobili linie 
obronne, mocno się osadzili, mieli dużo 
artylerii, moździerzy, czołgów. My też 
okopaliśmy się, pokopaliśmy schrony, 
Niemcy bili z artylerii na nasze stano-
wiska, trzeciego dnia zostaje ciężko 
ranny oficer ogniowy porucznik Chlu-
dziński i dwóch podoficerów w schronie 
zostali ranni. Pocisk się rozerwał nad 
schronem, odłamki wpadły do schronu. 
W  szpitalu umarł porucznik Chludziń-
ski, była to wielka strata dla naszej ba-
terii. Cała bateria bardzo żałowała tak 
dobrego i  dzielnego oficera. Tej nocy 
Niemcy położyli ogień z dział na naszą 
baterię, zdawało nam się, że do rana zo-
stanie rozbita cała bateria. Oprócz tych 
trzech, rannych więcej nie było, tylko 
dużo lejów po pociskach. My byśmy nie 
strzelali gdyby tu nikogo nie było. Od 
tej pory na wały więcej takiej strzela-
niny nie było, czasem padło tylko dwa 
albo trzy pociski. Na pewno myśleli, że 
zniszczyli naszą baterię. Przesiedzieli-
śmy w schronach do wiosny, na wiosnę 
1945 roku o godzinie osiemnastej roz-
poczęła się ofensywa. Najpierw eskadry 
bombowców, jedna odchodziła, druga 
nadchodziła, nad rzeką zrobiło się istne 
piekło, następnie zaczęła bić artyleria 
i  myśliwce pikujące, czołgi i  miotacze 
płomieni, piechota. Do rana była już 
rzeka sforsowana i  był położony most 
Baileya. Rano przejeżdżaliśmy przez 
ten most, wały rzeki były zrujnowane, 
trawa powypalana przez miotacze pło-
mieni, było dużo porzuconego sprzętu 
wojennego: armaty, czołgi i  inne rze-
czy. Widać było zabitych Niemców. Po 
sforsowaniu rzeki Senio Niemcy ucie-
kali 30-40 kilometrów dziennie, zosta-
wili czołgi ciężkie, armaty, bo nie mieli 
czym ciągnąć z  braku benzyny, lżejsze 
armaty ciągnęli wołami. Tak goniliśmy 
ich aż do rzeki Pad. Na rzece Pad Niemcy 
nie stawiali większego oporu, po sfor-
sowaniu rzeki 8 maja 1945 roku Niemcy 
w Italii skapitulowali. Była to wielka ra-
dość, żołnierze rzucali się w objęcia ze 
szczęścia, że przeżyli wojnę, strzelano 
na wiwat w powietrze.
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Ciąg dalszy w następnym numerze Biuletynu.
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Prawdziwym novum na terenie Gmi-
ny Nielisz jest wybudowana tężnia 
solankowa, która już w  trakcie budo-
wy wzbudziła zainteresowanie nawet 
wśród lokalnych mediów. Projekt zre-
alizowany w ramach poddziałania 19.2. 
„Wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w  zakresie 
podejmowania działalności gospodar-
czej objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 51 000,00 zł
Wartość całkowita: 188 992,10 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa 
wolnostojącej tężni solankowej tereno-
wej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i  częściowym zagospodarowaniem te-
renu tj. miejscu lokalizacji projektowa-
nej tężni na działce nr ewid. 341, w ob-

rębie Staw Noakowski, Gmina Nielisz. 
W  ramach inwestycji zaplanowano bu-
dowę tężni wraz z  instalacją sanitar-
ną i  elektryczną oraz urządzenia małej 
architektury tj. ławki – 3 szt., kosze – 3 
szt., lampki oświetleniowe, utwardze-
nie terenu pod tężnię oraz utwardzenie 
dojścia do tężni. Tężnia solankowa jest 
obiektem przeznaczonym do naturalne-
go wytwarzania „mgły wodnej” z  roz-
tworu solanki, zawierającego naturalne 
związki soli. W  celu uzyskania zamie-
rzonego efektu, tarnina stanowiąca wy-
pełnienie konstrukcji drewnianej tężni 
oblewana jest wodą solankową tłoczo-
ną przez agregat pompowy, zainsta-
lowany w  komorze technicznej tężni. 

Technologia tężni oparta jest o medium 
solankowe, krążące w obiegu zamknię-
tym pomiędzy monolityczną wanną so-
lankową, agregatem pompowym oraz 
systemem koryt rozmieszczonych na 
górnym poziomie, bezpośrednio nad 
ścianą z tarniny. Z koryt poprzez drew-
niane zawory solanka jest kierowana do 
rynien solankowych celem równomier-
nego nawadniania słupa tarniny. Spływ 
wody solankowej po gałązkach tarni-
ny odbywa się grawitacyjnie. Rozpylo-
na solanka na skutek nasłonecznienia 
i  działania wiatru tworzy unoszące się 
aerozole. Wokół tężni tworzy się specy-
ficzny mikroklimat, będący naturalnym, 
leczniczym inhalatorem. 

Gmina Nielisz dawniej i dziś
W bieżącym numerze w seryjnym artykule „Gmina Nielisz 
dawniej i dziś” całą przestrzeń dedykowaną treści tego 
tytułu przeznaczamy na opis rewitalizowanego kompleksu 
dworskiego w Stawie Noakowskim. Nie sposób nawet 
na takiej przestrzeni opisać wszystko, co zostało dokonane 
w ramach zadania odbudowy perełki Gminy Nielisz. Skupiamy 
się zatem na najważniejszych i najbardziej efektownych 
elementach zrealizowanych podczas procesu rewitalizacji.

Budowa tężni solankowej wraz z małą 
architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Mówiąc o  tej inwestycji nie sposób nie 
wspomnieć o  historii tego miejsca. 
Miejscowość Staw Noakowski powstała 
na przełomie XIV i XV wieku. Ówcześnie 
zwano ją Stawem lub Stawem Zamoj-
skim. Pierwsza wzmianka o  miejsco-
wości pochodzi z 1419 r. W 1853 r. dobra 
Staw kupił Jan Miński. W  tym samym 
czasie rozróżniano już dobra Staw „A” 
i  dobra Staw „B”. W  1856 r. majątek 
Staw „A” kupiła Franciszka z  Lisow-
skich Baranicka, żona Ignacego. W kil-
ka lat później, w  1859 r. sprzedała go 
Adolfowi Noakowskiemu. Właśnie od 
nazwiska tego właściciela ziemskiego 
wzięła się współczesna nazwa wsi. Za 
jego czasów zbudowano w  Stawie mu-
rowany dwór. W  1861 r. powstał także 
park dworski. W 1864 r. miejscowy ma-

jątek został uwłaszczony, do dworu na-
leżał odtąd tylko folwark. W tym samym 
czasie powstała Gmina Nielisz wraz ze 
Stawem (Noakowskim). W 1880 r. zmarł 
Adolf Noakowski, a  majątek przeszedł 
na jego dzieci oraz żonę Bronisławę. 
W  końcu XIX w. dwór został przebu-
dowany zyskując dzisiejszy kształt ar-
chitektoniczny. Kolejne zmiany archi-
tektoniczne miały miejsce w  okresie 
międzywojennym. W  latach 1905-1944 
majątek Staw Noakowski należał do Le-

ona Skupińskiego. W  okresie powojen-
nym we dworze zorganizowano szkołę 
podstawową, która mieściła się w  nim 
aż do 2009 r. Dwór w  Stawie Noakow-
skim jest typowym przykładem stylu 
zwanego „dworem polskim”. Zasto-
sowano w  jego architekturze stylizację 
klasycystyczną. Jest zbudowany z cegły 
i białego kamienia na zaprawie wapien-
nej. Dnia 27 września 2019 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lu-

Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim
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belskiego w Lublinie Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz oraz Skarbnik Gminy
Nielisz – Alicja Kozak-Krzyżanowska,
podpisali umowę o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Rewitalizacja dworu w Stawie
Noakowskim”. W  ramach rewitalizacji
powstały między innymi: sala ćwiczeń
siłowych, sauna, hol z recepcją, kuchnia
i  bar, sala szkoleniowo-konferencyjna,
sala do ćwiczeń fitness, sala warsztatów
kultury, sala wypoczynkowa, pokoje
noclegowe dla 14 osób wraz z łazienka-
mi, aleje piesze i łąki kwietne, 2 punkty
widokowe, altana z  grillem, wędzarnią
i  piecem chlebowym, 2 altany wypo-
czynkowe, tężnia solankowa, siłownia
zewnętrzna. Projekt zrealizowany zo-
stał w  ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go na lata 2014-2020, Działanie 13.4
Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu
wynosi: 5 525 991,49 zł
Kwota dofinansowania
wynosi: 3 000 179,05 zł

Projekt miał na celu wyprowadzenie ob-
szaru zdegradowanego na terenie Gmi-
ny Nielisz z  sytuacji kryzysowej oraz
wzmocnienie potencjałów rozwojowych
tego obszaru poprzez rewitalizację dwo-
ru w  Stawie Noakowskim podlegające-
go ochronie konserwatorskiej. Projekt
ukierunkowany był w  szczególności na
poprawę jakości korzystania z  prze-
strzeni, likwidację izolacji obszarów
problemowych oraz poprawę jakości
życia mieszkańców obszaru zdegrado-
wanego na terenie Gminy Nielisz.

Zakres przedsięwzięcia obejmował
zmianę sposobu użytkowania budynku
z funkcji byłej szkoły na funkcję usługową
oraz wykonaniu prac remontowo-kon-
serwatorskich dawnego dworu i  parku.
Możliwa jest organizacja konferencji,
szkoleń i  warsztatów międzypokolenio-
wych, stwarzających możliwości rozwoju
kompetencji społecznych mieszkańców
i  wykorzystania ich talentów. Projekt
stwarza warunki dla aktywności i  re-

kreacji plenerowej mieszkańców. Grupę
docelową projektu, która odniesie bez-
pośrednie korzyści z  realizacji projek-
tu na poziomie jego realizacji stanowią
mieszkańcy obszaru zdegradowanego
oraz osoby biorące udział w organizowa-
nych konferencjach i warsztatach. Reali-
zacja projektu umożliwi mieszkańcom
aktywizację i  integrację ze społeczeń-
stwem. Realizacja projektu wpłynie na
powstanie nowych miejsc pracy. Zredu-
kowana zostanie emisja zanieczyszczeń
do powietrza poprzez montaż instalacji
urządzeń wykorzystujących odnawialne
źródła energii (latarnie hybrydowe) oraz
zastosowanie oświetlenia LED.
Zaplanowany w projekcie zakres robót
obejmował m.in.:
1. Wykonanie prac budowlanych i wy-

kończeniowych wraz z wykonaniem
niezbędnych instalacji.

2. Zagospodarowanie terenu wokół
budynku, tj. altany, tarasy widoko-
we, ławki.

3. Montaż latarni hybrydowych.
4. Montaż monitoringu zewnętrznego.
5. Zakup urządzeń i  wyposażenia re-

witalizowanego dworu.
Rewitalizacja XIX-wiecznego kom-

pleksu dworskiego w  Stawie Noakow-
skim jest niezwykle ważna pod wieloma
aspektami. Jest przedsięwzięciem rato-

wania dziedzictwa kulturowego i archi-
tektonicznego, mądrym zagospodaro-
waniem przestrzeni oraz stworzeniem
miejsca wypoczynku dla mieszkańców
Gminy oraz odwiedzających turystów.
Staw Noakowski stał się miejscowo-
ścią stymulującą rozwój naszego re-
gionu oraz ważnym punktem na trasie
Green Velo. Obecnie dwór jest wizytów-
ką Gminy i  przykładem dobrej współ-
pracy naszych władz samorządowych.
Całe przedsięwzięcie nie mogłoby dojść
do skutku gdyby nie determinacja oraz
wielkie starania Adama Wala – Wójta
Gminy Nielisz. Wizja rozwoju i  umoc-
nienia Gminy na rynku turystycznym
przybrała formę wspaniałego dworu,
który urzeka swoim nowym wyglądem
i  zachęca do odwiedzenia. Każdy, kto
pierwszy raz odwiedził wyremontowa-
ny dwór w Stawie Noakowskim stwier-
dza: „ale tu jest pięknie…”. W  rzeczy 
samej jest i będzie jeszcze bardziej.

Kolejne zmiany i  przeobrażenia na
terenie Gminy Nielisz przedstawimy
w  kolejnym numerze Biuletynu. Jeśli
ktoś z  Czytelników jest w  posiadaniu
starych fotografii, które dokumentują
dawny krajobraz naszego regionu, bar-
dzo prosimy o kontakt z redakcją BIGN.

RED


