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Ogólnopolska Olimpiada w Nieliszu! Zdjęcie z otwarcia XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży „Lubelskie 2020”, które odbylo się w OSiR w Zamościu.
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Drodzy Czytelnicy!
Po pół roku trwającej
pandemii koronawirusa, jak dotąd nie
odnotowano żadnego
przypadku zakażenia
na terenie Gminy Nielisz. Dzięki temu
wznowione zostały stacjonarne zajęcia
szkolne. Nie był to typowy początek roku
szkolnego i lekcje również nie są jeszcze
prowadzone w tradycyjny sposób jak wcześniej. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele
muszą dostosować się do reguł jakie panują
w całej Polsce. Jest to bardzo ważne i nieodzowne we wspólnej walce z COVID-19.
Powrót uczniów do szkoły jest bardzo
istotny w procesie nauczania. Bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem nic
nie jest w stanie zastąpić w rozwoju i edukacji młodego człowieka. Wierzę, że sytuacja nie zmusi nas do ponownego kształcenia online. Przed nami okres zimowy
i musimy być przygotowani na ewentualne
zmiany związane z zachorowalnością. Oby
było tylko coraz lepiej.
Stan zagrożenia spowodowany koronawirusem negatywnie wpływa również na
gospodarkę oraz na działania samorządu.
Pandemia opóźniła niektóre inwestycje
oraz uszczupliła nasz budżet. Nie są to aż
takie straty jak odczuwają inne samorządy.
Opóźnienia również nie są tak drastyczne.
W mojej ocenie na tle niekorzystnych zmian
radzimy sobie bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, że żadna nasza inwestycja nie
została przerwana. Powiem więcej, ubiegamy się o szereg dotacji, między innymi na
dalsze remonty dróg. Skoro już mowa o drogach, cieszę się, że odcinek drogi w Zarudziu „Kolonii” został szczęśliwie wyremontowany. Nie było łatwo lecz nie ze względu
na rozmiar i koszt inwestycji, lecz z powodu
osób, które mimo swojej deklaracji pracy na
rzecz i dobro Gminy Nielisz, tak naprawdę
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cieszyłyby się z każdego niepowodzenia
i krzywd naszych mieszkańców. Świat
bardzo szybko się zmienia, zmiany dotykają także naszą gminę – zarówno dobre
jak i złe. Jak widać dążenie do władzy po
drodze usłanej krzywdą ludzką już zagląda
i w nasze okna. Nie boją się tego ludzie
dobrzy… Bo dobro zawsze zwycięża, a zło
prędzej czy później zawsze obnaża swoje
oblicze i okazuje słabość wobec szczerości.
Niezwykle miłym akcentem były odwiedziny wicemistrza świata Sławomira
Szmala – polskiego piłkarza ręcznego. Wizyta była spowodowana współorganizacją
wraz z Miastem Zamość rozgrywek piłki
ręcznej w ramach XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży „Lubelskie 2020”.
Nasza Hala Sportowa w Nieliszu zrobiła
bardzo dobre wrażenie na zawodnikach
i obserwatorach. Olimpiada Młodzieży
w obecnym czasie to największa impreza
sportowa w Polsce, a pozytywna opinia
o naszej gminie rozniosła się po całym kraju.
Na koniec chciałbym zwrócić się do
wszystkich Rolników z terenu Gminy Nielisz. Przyjmijcie proszę wyrazy uznania
i wdzięczności za Wasz trud i ciężką pracę.
Czynię to w nietypowy sposób, ponieważ
i czasy, w których żyjemy są wyjątkowe.
Nie mogliśmy podejmować zbędnego ryzyka i organizować dożynek gminnych
narażając Was i Wasze rodziny na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.
Wierzę, że w przyszłym roku będę mógł
osobiście ucałować Wasz chleb i złożyć
Wam serdeczne podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w Waszej pracy.
W imieniu całej wspólnoty Gminy Nielisz
jeszcze raz składam serdeczne podziękowania i życzę obfitych plonów w kolejnych
latach Waszej ciężkiej misji.

Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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i wizerunku.
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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY
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, gops-nielisz@cor.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@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.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. 84 677 17 42
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
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Dobro znowu wzięło górę…

Dnia 11 września 2020 r. dokonano
oficjalnego odbioru wyremontowanej
drogi gminnej w obrębie sołectwa Zarudzie „Kolonia”. Odcinek o długości
380 metrów jest w pełni zmodernizowany – nawierzchnia asfaltowa
oraz pobocza. Kwota za odcinek 340
metrów pochodzi z dofinansowania
ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa
Lubelskiego, natomiast pozostały
koszt remontu 40 metrów bieżących
drogi został pokryty ze środków własnych Gminy Nielisz. Gmina sfinansowała również remont przepustu na
omawianej drodze (środki własne).
Mieszkańcy Zarudzia podczas odbioru drogi, w którym uczestniczył
Adam Wal Wójt Gminy Nielisz nie kryli
swojego zadowolenia: „stała się zupełna inna wieś” – mówili. Faktycznie,

droga poprawiła komfort życia mieszkańców, odmieniła i usprawniła komunikację. Ponadto zawsze przy tego
typu inwestycjach, przyległe do drogi

100 lat!
100. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Nielisz Pani Janina. Z życzeniami przybył Adam Wal Wójt Gminy Nielisz, który wręczył Jubilatce kwiaty, list od
Prezesa Rady Ministrów RP oraz list gratulacyjny od Wójta Gminy Nielisz, samorządu
i mieszkańców naszej gminy. Dostojnej Jubilatce Pani Janinie, z należnym jej szacunkiem serdecznie gratulujemy przeżytych lat
oraz serdecznie życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne
lata.
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działki zyskują znacznie na wartości.
Usprawnienie komunikacji oraz poprawa stanu dróg w dalszym ciągu jest
jednym z głównych zadań samorządu
Gminy Nielisz. W perspektywie zapowiadane są dalsze remonty dróg.
Nowa nawierzchnia drogi w Zarudziu jest jedną ze spełnionych
obietnic Adama Wala. Mimo szkodzących działań osób, które nie wspierały modernizacji tejże drogi oraz
pomimo kłamliwych i krzywdzących
treści w prasie lokalnej, Adam Wal –
Wójt Gminy Nielisz doprowadził remont jezdni do szczęśliwego finału.
Nie udało się osobom z tzw. „totalnej
opozycji” sparaliżować inwestycji
i unieszczęśliwić mieszkańców. Doświadczenie oraz praca na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy Nielisz wzięły górę.
Pozdrawiamy mieszkańców Zarudzia oraz życzymy, aby nowa droga
służyła jak najdłużej.
Red.
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA W NIELISZU

Dnia 10 września 2020 r. w OSiR w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie
XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży „Lubelskie 2020”! Przypomnijmy, że współgospodarzem rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn była
Gmina Nielisz, która gościła zawodników z różnych województw Polski,
a mecze odbywały się w Hali Sportowej w Nieliszu. To dla nas wielki
zaszczyt i wyróżnienie, a także satysfakcja z wyboru naszego obiektu sportowego na taką rangę rozgrywek. Hala
Sportowa w Nieliszu spełnia wszelkie
standardy aby przeprowadzać niezwykle prestiżowe mecze. Wśród organizatorów nasza hala jest niezwykle
wysoko oceniana pod względem warunków i możliwości organizacji zawodów. Podczas ceremonii otwarcia
padły ciepłe słowa w kierunku gospodarzy – Miasta Zamość oraz Gminy
Nielisz. Wierzymy, że ta współpraca
oraz niezwykła promocja naszego re-

gionu pociągnie za sobą wiele innych,
równie prestiżowych imprez sportowych.
Zawody obserwował i oceniał
prawdziwy gwiazdor piłki ręcznej –
wicemistrz świata Sławomir Szmal

Automaty do dezynfekcji
Sytuacja epidemiczna i wciąż istniejące zagrożenie z powodu COVID-19
wymusza na jednostkach samorządu
terytorialnego wyposażenie swoich
placówek w środki przeciwdziałające
oraz zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego
Gmina Nielisz zakupiła automaty do
dezynfekcji rąk, które są oznaczone

herbem Gminy Nielisz. Nowe automaty zostały zainstalowane w szkołach w Złojcu i w Nieliszu, GOPS,
Bibliotece, GOK, Senior Plus, CIS,
Samorządowym Zakładzie Budżetowym oraz w Urzędzie Gminy Nielisz. Prosimy pamiętać i używać takich urządzeń wszędzie, gdzie jest to
tylko możliwe.

(polski piłkarz ręczny, występujący
na pozycji bramkarza, w latach 1998–
2018 reprezentant kraju, rekordzista
pod względem liczby oficjalnych spotkań międzypaństwowych w kadrze
seniorskiej), który wydał bardzo pozytywną opinię na temat obiektu, przygotowania oraz poziomu rozgrywek.
Wicemistrz, sędziowie oraz zawodnicy są pod wrażeniem naszej gminy.
„Gmina na medal”. Dziękujemy.
Red.
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Samoobsługowa stacja naprawy rowerów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska
jest w trakcie realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój
Aktywności Mieszkańców” w ramach poddziałania 19.3.
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020, który
realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania
Nasze Roztocze. Celem projektu jest poprawa warunków
dla rozwoju kapitału społecznego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez
rozbudowę infrastruktury oraz promocję zasobów lokalnych obszaru. W ramach projektu, na terenie LGD Ziemia
Zamojska, powstało 9 takich miejsc wypoczynku i integracji. Powstała infrastruktura składa się z grilla betonowego z wiszącym rusztem, stołu betonowego z ławkami
łukowymi, kosza oraz tablicy informacyjnej.
W gminie Nielisz takie miejsce powstało tuż przy centrum wsi Nielisz – „Na krzyżówce” w celu pełnego wykorzystania potencjału rekreacyjnego tego miejsca.
Dodatkowo w Nieliszu w ramach prowadzonych działań
została zamontowana samoobsługowa stacja naprawy
rowerów, która w swym wyposażeniu posiada narzędzia
umożliwiające samodzielne wykonanie drobnych napraw. Wspomniana stacja jest elementem innowacyjnym
realizowanego projektu, dotychczas nasz obszar nie był
wyposażany w taką infrastrukturę.
Realizacja tego typu projektów jest odpowiedzią na
zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy
oraz turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają Ziemię

Zamojską. Powstała mała architektura nie tylko upiększa
otoczenie, ale również czyni je bardziej funkcjonalnym.
Dzięki niej użytkownicy mają zapewniony spokojny wypoczynek i rekreację.
W ostatnim czasie odnotowaliśmy wiele aktów wandalizmu. Najbardziej ucierpiały altany obok Urzędu Gminy
Nielisz, które powstały zaledwie rok temu. Prosimy o poszanowanie publicznego mienia i pozwólmy korzystać
z altan innym osobom. Niezrozumiałe jest niszczenie
rzeczy, które służą nam wszystkim. Reagujcie na takie zachowanie i zgłaszajcie niezwłocznie na Policję.
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Zakończenie lata
Ostatni weekend sierpnia pożegnał
nas iście śródziemnomorskim klimatem. Tłumy amatorów wysokich
temperatur i wypoczynku nad wodą
przybyły do Gminy Nielisz by jeszcze

Pożarną, WOPR, Policję oraz 2 Lubelską
Brygadę Obrony Terytorialnej. Pokaz
sprzętu bojowego i ratowniczego cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.

bardziej utrwalić swoją opaleniznę lub
ochłodzić się w Zalewie Nielisz. Nasza
gmina mimo pandemii odnotowała
rekordową liczbę odwiedzających turystów. Niewątpliwie w tym roku przyczyniła się do tego wyniku „Roweriada
Nieliska”. Szlak rowerowy cieszy się
niesłabnącą popularnością. Poza wypoczynkiem nad „wielką wodą” w Nieliszu odbyły się manewry wszelkiego
rodzaju służb mundurowych i ratowniczych. Mieszkańcy naszej gminy oraz
przybyli do nas turyści mogli obserwować ćwiczenia ratownicze przeprowadzone między innymi przez Straż

Natomiast na drugim brzegu Zalewu
Nielisz w Nawozie odbyły się zawody
wędkarskie: XXI Maraton Browning
Feeder Extreme, które jak sama nazwa
wskazuje mają ponad 20-letnią tra-

Watchdogi wchodzą do... Nawoza
Co to właściwie znaczy? Dlaczego
akurat w Nawozie? I kim są wspomniane „watchdogi”? Zacznijmy od
końca. Watchdogi to krótko mówiąc
– sieć obywatelska, której zadaniem
jest m.in. wspieranie społeczności
lokalnej w dostępie do informacji publicznej, a także czynne działanie na
rzecz lokalnego środowiska. To duży
projekt, do którego zakwalifikowało
się nasze KGW Ach te baby z Nawoza. Inicjatywa jest realizowana
przez Fundację Rozwoju Gospodarki
i Innowacji im. Eugeniusza Kwiat-

kowskiego przy wsparciu finansowym
Narodowego Instytutu Wolności pod
nazwą: „WATCHDOGI WCHODZĄ
W LUBELSKIE!!!”.
Za nami pierwsza konferencja
poświęcona roli lidera w środowisku
lokalnym. Spotkanie zrealizowane
było przy udziale ośmiu ekspertów
i praktyków z tego zakresu. Miałyśmy
okazję poznać podstawy prawne
działalności watchdoga a także cechy
i zadania dobrego lidera. Przed nami
wystąpili psychologowie, prawnicy,
doświadczeni aktywiści i zarządza-

dycję i ściągają zawodników z różnych
zakątków Polski, a nawet z Europy –
w tym roku zawodnicy obcojęzyczni
przyjechali z Niemiec i Czech. Największa ryba zawodów złowiona w Zalewie Nielisz to karp – 4,65 kg. Jedną
z nagród maratonu ufundował Adam
Wal – Wójt Gminy Nielisz. Serdecznie
gratulujemy wszystkim zawodnikom.
Sezon letni pomimo obaw związanych z koronawirusem można uznać
za udany. Stwierdzenie to można
przyjąć za bardzo wiarygodne biorąc
chociażby pod uwagę obostrzenia
i przepisy wynikające z zagrożenia
epidemiologicznego, które w pewien
sposób paraliżowały ruch turystyczny
w Polsce. Przyszły sezon zapowiada
się równie intensywny pod względem
liczby turystów. Miejmy nadzieję, że
do przyszłego lata pandemia nie będzie ogranicznikiem ani w przepływie
turystów ani też w organizowaniu imprez masowych.
Red.

jący. Cennym doświadczeniem był
warsztat z wystąpień publicznych.
Przed nami jeszcze dwa takie spotkania. Projekt zakłada przeszkolenie
łącznie 90 osób z 15 gmin z województwa lubelskiego. Będzie on realizowany do końca listopada.
Karolina Bartnik-Kura
KGW Ach te baby z Nawoza

Ach te
baby
KGW Nawóz
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Nowości w zbiorach i nowości wydawnicze
Nowości w zbiorach i nowości wydawnicze, które
stale wzbogacają księgozbiór biblioteki. Dzięki
sugestiom naszych czytelników robimy zakupy
zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami…
aż pachnie nowością dookoła.
Tym razem chcemy podzielić się
naszymi działaniami w dziedzinie
promowania czytelnictwa w sposób
do tej pory nieoczywisty tzn. poprzez
udział w akcjach edukacyjnych, kampaniach i projektach ogólnopolskich,
a także poprzez gry czy też spektakle
teatralne skierowane do uczestników
w każdym wieku. Aby przybliżyć
temat potencjalnemu czytelnikowi,
który pochylił się nad niniejszym artykułem, a który z różnych przyczyn nie
wziął jeszcze udziału w oferowanych
przez bibliotekę akcjach, zacznę od
początku, a właściwie od końca.
Końcówka wakacji wprowadziła
nas w nastrój radosny, rozbudziła
kreatywność oraz wspomnienia, gdy
to w plenerze mogliśmy obejrzeć
spektakl pt. „Opowieści z teczki Profesora Książeczki” wystawiony przez
aktorów Teatru Maska z Krakowa,
który promował czytelnictwo oraz
rozbudzał wyobraźnię prowadząc
słuchaczy przez wspomnienia z lat
najmłodszych przywołując postacie
z bajek znanych i mniej znanych. Aktorzy starali się, zachowując dystans
społeczny, rozbudzić ciekawość czytelniczą w słuchaczach oraz zachęcali
wszystkich do odwiedzenia biblioteki.
Pisałam kiedyś o wartości i ważności nawiązywania współpracy,
teraz chciałabym o tym wspomnieć,
ponieważ jest ku temu okazja. W wakacje odbyło się spotkanie w bibliotece, efektem którego jest Ścieżka
przyrodnicza po Nieliszu – gra promująca ekologię, ochronę środowiska
i walory przyrodnicze nie tylko naszej
okolicy. Uczestnicy biorący udział
w grze mogą dobrze się bawić, spojrzeć inaczej na naszą piękną okolicę,
a dodatkowo dla najszybszych przygotowana była niespodzianka ufundowana przez Hotel&Resort Marina,
szczegóły akcji na stronie www.biblioteka.nielisz.pl.
W sierpniu podjęłyśmy wyzwanie
i zgłosiłyśmy naszą bibliotekę do
udziału w ogólnopolskiej akcji spo-

łecznej „Podaruj wiersz”, inicjatorem
której jest Fundacja im. Zbigniewa
Herberta oraz Biblioteka Narodowa.
Akcja polega na zachęceniu do odręcznego przepisywania wybranego przez
siebie wiersza (nie musi to być wiersz
Zbigniewa Herberta) i ofiarowanie
tego wiersza w formie zdjęcia umieszczonego na stronie lub Facebooku biblioteki innej osobie (mile widziane są
także relacje), komuś bliskiemu, ważnemu, potrzebującemu. Inspiracją
akcji był sam Zbigniew Herbert, który
lubił pisać listy-wiersze do przyjaciół,
do zaprzyjaźnionych artystów, osób,
które cenił, które były dla niego ważne.
W dzisiejszym czasie też możemy coś
takiego zrobić po to by sprawić komuś
przyjemność, miłą niespodziankę lub
po prostu wziąć udział w akcji dla czystej przyjemności. Wybór wierszy do
przepisania zapewniamy, zapraszamy
chętnych do biblioteki (preferowane
są wizyty indywidualne). Akcja trwa
i zachęcamy do przepisywania w bibliotece lub w domu i przesyłania
zdjęć na adres biblioteka@nielisz.pl.
Oczywiście więcej o akcji na www.biblioteka.nielisz.pl. Pierwsze zdjęcia
już wkrótce opublikujemy.
Biblioteka promuje także postawy
patriotyczne i edukuje – książki,
które posiadamy przybliżą nam tematy różne, patriotyczne, trudne,
straszne i takie, o których nie można
zapomnieć, mam tu na myśli kolejną
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – specjalna półka o tej tematyce
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie czytelników, którzy nie zapominają i pielęgnują pamięć o tamtych
wydarzeniach, którzy chcą wiedzieć
jeszcze więcej.
Skoro o edukacji piszę, to chcę
dodać, że we wrześniu podjęłyśmy
zupełnie innego tematu, tym razem
okołozdrowotnego,
poruszającego
problemy diet a dokładniej diety bezglutenowej. Wzięłyśmy udział w konkursie dla bibliotekarzy, w ramach którego otrzymałyśmy nagrodę w postaci

publikacji o tematyce glutenu, celiakii
oraz diety bezglutenowej, ufundowaną przez Polskie Stowarzyszenie
Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W akcji chodzi o to, by stworzyć
w bibliotece specjalną półkę z książkami na temat celiakii i diety bezglutenowej, by dać możliwość poszerzenia
wiedzy na temat odżywiania. Temat
zdrowia a właściwie dbania o nie jest
zawsze na czasie. Biblioteka jest miejscem, gdzie bezpłatnie można zdobyć
wiedzę o różnego rodzaju sposobach
dbania o siebie i swoich najbliższych,
szczególnie w obecnym czasie.
Skoro o dbaniu mowa to we wrześniu ogłosiłyśmy wyniki III edycji
Konkursu Czytelniczego – Wakacyjne
podróże z książką. Czytelnicy, którzy
zadbali o to by w wakacje podróżować z książką otrzymali nagrody!
Laureatów poinformowałyśmy telefonicznie lub e-mailowo.
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No i oczywiście bierzemy udział
w kolej edycji akcji promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki człowiek”, szerzącej miłość do książek
wśród najmłodszych. Zachęcamy
rodziców do odwiedzenia naszej
biblioteki i codziennego czytania
z dzieckiem. Podczas zakładania
karty czytelnika rozdajemy wyprawki
czytelnicze dla dzieci i rodziców a dla
najbardziej wytrwałych czytelników
mamy dyplomy i inne gadżety. Rośnie
nam grupa najmłodszych czytelników
i to nas bardzo cieszy. Dziękujemy ro-

październik 2020

dzicom, że znajdują czas na czytanie
dzieciom, to z całą pewnością bardzo
się opłaci. Więcej o akcji już wkrótce
na FB i stronie biblioteki.
Na koniec tej szybkiej relacji
chcemy jeszcze raz podziękować
wszystkim darczyńcom (osobom prywatnym, organizacjom) za przekazane książki, wpłaty na zakup książek
i inne materiały. Tym razem wsparła
nas LGD Dolina Wieprza i Poru, która
przekazała na rzecz biblioteki atrakcyjne gadżety tj. puzzle, kolorowanki
oraz książki promujące piękno na-
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szego regionu, podziękowania za
wkład we wzbogacenie księgozbioru
kierujemy także do Pana Adama
Wala – Wójta Gminy Nielisz. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki lub
do składania zamówień telefonicznie
bądź też drogą elektroniczną. Wydłużyłyśmy dla Was drodzy Czytelnicy
godziny pracy, we wtorki i czwartki
pracujemy do godziny 17:00.

Dorota Głogowska

Gmina Nielisz liderem

w pozyskiwaniu środków na rozwój przedsiębiorczości

W ramach podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej 11 beneficjentom z terenu gminy Nielisz rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyznanie pomocy (w ramach naborów
wniosków prowadzonych przez LGD
„Ziemia Zamojska”) na łączna kwotę
1 218 434 zł! Podpisane umowy opiewają na kwotę 898 434 zł wsparcia,
natomiast 4 wnioskodawców oczekuje
na podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim (320 000 zł). Przedstawione wyżej środki na rozwój przedsiębiorczości nasi mieszkańcy uzyskali
w ostatnich 3 latach (2017-2020). Stało
się tak dzięki przynależności Gminy
Nielisz do LGD „Ziemia Zamojska”,
a wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 w działaniu LEADER.
Prawie połowa kwoty dofinansowania
trafiła do sektora gospodarczego związanego z turystyką. Turystyczne oraz
okołoturystyczne działania naszych
przedsiębiorców napawają wielkim
optymizmem na przyszłe lata w perspektywie rozwoju gospodarczego
naszej gminy. Turystyczna gałąź gospodarki na naszym terenie rozwija
się w bardzo dynamicznym tempie
i coraz mocniej utrwala swoją pozycję
na rynku krajowym. Coraz bardziej
wzmożony ruch turystyczny w gminie
Nielisz daje większy komfort przy podejmowaniu inwestycji lub rozwoju
usług turystycznych. Według obserwatorów, dzięki podjętym działaniom
samorządu Gminy Nielisz i inwesty-

cjom zmierzającym do uatrakcyjnienia
naszego regionu pod kątem przyjmowania turystów, przedsiębiorczość
zyskała doskonałe środowisko inwestycyjne, które pozwala na bezpieczne
finansowanie zakładania działalności
gospodarczej w branży turystycznej.
Istotną rolą w budowaniu potencjału
gospodarczego jest promocja naszej
gminy. Działania zmierzające do budowania przyjaznego wizerunku oraz
szeroko rozumiana promocja Gminy
Nielisz prowadzona przez nasz samorząd, niewątpliwie sprzyja przy
podejmowaniu decyzji o założeniu
działalności gospodarczej w sektorze
turystycznym.
Cieszymy się, że ponad pół miliona złotych dofinansowania z samego PROW przyczyniło się do zwiększenia liczby miejsc noclegowych
w Gminie Nielisz. Pieniądze jednak
nie przychodzą łatwo. Mieszkańcy
musieli wykazać się niezwykłą cierpliwością, innowacyjnością i ciekawymi
pomysłami aby otrzymać wsparcie.
Fachowa i bardzo merytoryczna obsługa wniosków prowadzona jest
przez jedną z najbardziej aktywnych
i skutecznych w Polsce Lokalnych
Grup Działania – LGD „Ziemia Zamojska”. Pracownicy LGD służą również pomocą przy skutecznym konstruowaniu wniosków. Zachęcamy
mieszkańców Gminy Nielisz, aby
korzystać z działań prowadzonych
przez LGD „Ziemia Zamojska”. Bliższe
informacje na temat działalności LGD
znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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Odwiedziny Ministra

W lipcu odwiedził nas Podsekretarz
Stanu Marcin Romanowski. Pan Podsekretarz Stanu znany jest już zarówno
czytelnikom BIGN jak i mieszkańcom
Gminy Nielisz. Podczas wizyty Podsekretarz Stanu Romanowski mógł
zobaczyć postępy prac rewitalizacyjnych dworu w Stawie Noakowskim.

Pan Podsekretarz Stanu nie krył zaskoczenia tempem oraz skalą przeprowadzanych działań. Podczas rozmowy
oraz na swoim profilu facebook powiedział: „zespół dworski z końca XIX
w. odzyska swój blask i będzie służył
mieszkańcom gminy oraz turystom”.
Faktycznie perełka pięknieje w oczach.

Roweriada Nieliska

Taka nazwa ścieżki rowerowej
z Nielisza do Zamościa przy drodze

wojewódzkiej Nr 837 zyskała sympatię
organizatorów konkursu. Mamy na-

W kolejnych numerach Biuletynu
będziemy na bieżąco przedstawiać
stopnie zaawansowania rewitalizacji.
W styczniu dzięki współpracy
Adama Wala oraz Podsekretarza
Stanu Marcina Romanowskiego OSP
Ruskie Piaski otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z bogatym wyposażeniem. Lekki, ale niestety nie mieścił się w starym garażu.
Dlatego Wójt Adam Wal zakupił garaż
niemalże „szyty na miarę”. Wreszcie
komplet, który cieszy strażaków
i mieszkańców Ruskich Piask. Red.
dzieję, że nazwa zostanie ciepło przyjęta przez rowerzystów. Zapraszamy
do obejrzenia materiału na vlog’u „Różowa Walizka”, który nagrany został
z myślą o konkursie, infrastrukturze
turystycznej oraz o urokach Nielisza!
Zapraszamy serdecznie i gratulujemy
zwycięzcy konkursu! Fundatorami
nagród byli: Hotel&Resort Marina
oraz Centrum Integracji Społecznej
Nielisz. Roweriada Nieliska oprócz
swojej uroczej nazwy tryumfuje swój
sukces poprzez jej wielką popularność
wśród rowerzystów. Podczas upalnych
weekendów przejeżdżały nią nawet
kilkunastoosobowe grupy miłośników
rowerowych wycieczek. Nic dodać, nic
ująć… inwestycja oddana w tym roku
do użytku jest bardzo trafna i uzasadniona oraz uwzględnia potencjał rozwojowy Gminy Nielisz.

Red.
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W centrum wsi Nielisz został zainstalowany paczkomat! Urządzenie już posiada swój numer identyfikacyjny. Paczkomat przeszedł fazę testów i jest już
aktywny w systemie oraz gotowy do użytkowania. Obiekt jest oświetlony
i monitorowany 24h. Zapraszamy do korzystania.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

TANIEC W GMINNYM
OŚRODKU KULTURY

Story dance i clip dance: zajęcia
dla dzieci 4-12 lat z podziałem na
grupy wiekowe.
Latino fitness: zajęcia o charakterze rekreacyjnym dla dorosłych
i młodzieży.
Informacje i zapisy
tel.: 84 631 27 24

„SAŁATKA Z KOZIM SEREM”

– KULINARNĄ KRÓLOWĄ LATA
31 lipca br. został rozstrzygnięty
konkurs kulinarny Letnie Orzeźwienie,
którego organizatorem była Lokalna
Grupa Działania Ziemia Zamojska.
O nagrodę główną w dwóch kategoriach Potrawa oraz Ciasto, deser konkurowały 22 dania, zgłoszone przepisy
musiały się opierać na produktach lokalnych z obszaru LGD. Z przyjemno-

ścią i ogromną satysfakcją ogłaszamy
że miano kulinarnej królowej lata
i nagrodę główną w kategorii Potrawa
otrzymała Pani Magdalena BoniekGielecka z Nawoza za „Sałatkę z kozim
serem”. Gratulujemy zwycięstwa.

Agnieszka Zymon

NOWE ZASADY
ORGANIZACJI
PRACY W GMINNYM
OŚRODKU KULTURY
Informujemy, że od 03.07.2020 r.
zostały wprowadzone nowe zasady
organizacji pracy Gminnego Ośrodka
Kultury w związku z panującą epidemią.
Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania instytucji została podjęta
w porozumieniu z Organizatorem
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu.
Szczegóły na stronie GOK w Nieliszu:
www.gok.nielisz.pl. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych
tam dokumentów. Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej
o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Z góry dziękuję
za zrozumienie i przestrzeganie nowych wytycznych.

Agnieszka Zymon

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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TELEDYSKI Z UDZIAŁEM WIOLINEK I MODERATO
NA XXI ZAMOJSKICH DNIACH FOLKLORU ON-LINE
Jak większość tegorocznych wydarzeń, tradycyjny przegląd pieśni ludowych Zamojszczyzny, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe
w Zamościu obył się w formie on-line.
Warunkiem udziału w wydarzeniu
było przesłanie do Organizatora filmu
wideo z nagranym występem zespołu
lub solisty. W gronie uczestników znaleźli się także wykonawcy z Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu: Zespół
Wokalny WIOLINKI (kierownik muzyczny Renata Banach) oraz Chór
MODERATO (kierownik muzyczny
Bogdan Pałczyński).
Teledyski naszych wykonawców
powstały w Nawozie. Realizację nagrań i montaż filmu wykonał Pan Wojciech Gardyga – Referent ds. promocji
Urzędu Gminy Nielisz.

śród 25 wykonawców Festiwalu jako
jedyni odważyli się zaśpiewać a cappella! Czyste, równe dźwięki walczyka znanego od dawna na terenie
naszej gminy, do tego piękny krajobraz okolic nieliskiego zalewu i rzeki

Obraz z udziałem Chóru Moderato
zarejestrowano w gospodarstwie Państwa Karoliny i Andrzeja Walczaków.
Chórzyści wystąpili z piosenką Czego
mój miły kochanku, dlaczego późno
przychodzisz ze zbioru „Tradycyjne
pieśni ludowe Gminy Nielisz” i spo-

Wieprz stworzyły spójny i przyjemny
w odbiorze przekaz muzyczny.
Planem zdjęciowym i jednocześnie scenografią dla teledysku
z udziałem Wiolinek było gospodarstwo Państwa Anny i Dariusza Sobaniów. Obraz w dużej części powstał

z wykorzystaniem dawnych przedmiotów codziennego użytku, które
Pan Dariusz kolekcjonuje od wielu
lat, zaś piosenka Oj zagraj mi muzyko!, którą Wiolinki wybrały na swój
występ, doskonale wpasowała się
w klimat i charakter tego niezwykłego
miejsca. Dziewczynki były najmłodszymi uczestniczkami wydarzenia,
należy jednak przyznać że profesjonalnie wywiązały się z zadania.
Otrzymaliśmy wiele gratulacji od
osób, które już obejrzały teledyski.
Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe
słowa. Podziękowania kierujemy
także w stronę Pana wójta Adama
Wala za pomoc w realizacji nagrań
oraz Państwa Sobaniów i Walczaków
za udostępnienie miejsca i gościnność.
W imieniu całej ekipy pracującej
przy nagraniu zapraszamy do obejrzenia teledysków, które prezentujemy na stronach Facebook GOK
i Gminy Nielisz.
Agnieszka Zymon

Działalność Urzędu Pracy w dobie pandemii
Na koniec lipca 2020 r. krajowa
stopa bezrobocia wynosiła 6,1%,
zaś w województwie lubelskim kształtowała się na poziomie 8,1%. Dla powiatu zamojskiego wskaźnik ten wyniósł 9,1%, a dla miasta Zamość 9,8%.
Na koniec sierpnia 2020 r. ogólna
liczba zarejestrowanych osób bez-

robotnych z miasta Zamość i powiatu
zamojskiego wynosiła 6 742, w tym
482 osoby bezrobotne podjęły pracę.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej każdego roku dokonuje oceny pracy wszystkich urzędów
pracy w Polsce pod względem realizacji podstawowych form aktywizacji zawodowej. PUP w Zamościu
po raz kolejny uzyskał bardzo wysoki
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uzyskany średnio w kraju za
2019 r. wyniósł 85,52%, natomiast
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu kształtował się na poziomie
87,69%. Pod względem wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej PUP
Zamość zajął 5. miejsce w województwie lubelskim.
Wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł w kraju 10 154,30 zł, zaś
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Za-
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mościu – 7 308,02 zł. Pod względem
wielkości tego wskaźnika PUP Zamość
zajął 1. miejsce w województwie lubelskim i 9. miejsce w kraju.
Warto zwrócić uwagę na kwotę
środków finansowych pozyskanych
w tym roku przez PUP w Zamościu. Środki finansowe przyznane
w 2020 r. Powiatowemu Urzędowi
Pracy w Zamościu to 100 544 745 zł,
czyli aż o 247% więcej niż w 2019 r.,
z czego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Urząd
otrzymał 77 752 400 zł (391% więcej
niż w 2019 r.).
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze
środków KFS ogłaszany jest co tydzień i trwa po trzy dni.
Priorytety wydatkowania KFS
w roku 2020:
Minister właściwy ds. pracy
określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2020 r.:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na
rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. wsparcie zawodowego kształcenia
ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, https://zamosc.praca.gov.
pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ranking-tresci;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem
wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/
województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6. wsparcie realizacji szkoleń dla
instruktorów praktycznej nauki
zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia,
opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
w podmiotach posiadających
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status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków
lub pracowników spółdzielni
socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Przewidziane szkolenia grupowe na 2020 r.:
 Monter ociepleń budynków, Cukiernik z egzaminem czeladniczym, Piekarz z egzaminem
czeladniczym, Barman-kelner z egzaminem czeladniczym, Kucharz
z egzaminem czeladniczym, Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie z egzaminem czeladniczym, Blacharz-dekarz z egzaminem czeladniczym, Brukarz
z uprawnieniami do obsługi średniego sprzętu drogowego z egzaminem czeladniczym, Prawo jazdy
kat. D na podbudowie kat. B z egzaminem, Prawo jazdy kat. D na
podbudowie kat. C z egzaminem,
Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC z egzaminem
czeladniczym, Spawanie metodą
TIG, MAG, MIG, Catering i organizacja przyjęć z florystyką okolicznościową, Kosmetyczka i Fryzjer
z egzaminem czeladniczym, Stolarz meblowy – monter mebli oraz
Tapicer meblowy z egzaminem
czeladniczym, Szwaczka tapicerki
meblowej, Sprzedawca – sprzedaż
internetowa z elementami grafiki komputerowej, Mechanik pojazdów samochodowych z egzaminem czeladniczym.
Ogłoszony na terytorium Polski
stan epidemii wpływa w sposób
istotny na sytuację na rynku pracy,
utrzymanie istniejących miejsc pracy,
a tym samym na sytuację ekonomiczną istniejących firm. W ramach
pomocy pracodawcom w ramach
Tarczy antykryzysowej COVID-19
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
realizuje szereg instrumentów, na
które nabory wniosków odbywają się
w trybie ciągłym. Dotychczas Urząd
udzielił wsparcia w ramach:
 niskooprocentowanej pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Dotychczas do Urzędu wpłynęły
6 033 wnioski; 5 744 przedsię-
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biorcom wypłacono środki na
kwotę 28 708 240 zł. 5 003 przedsiębiorcom umorzono pożyczkę.
Dotychczas organizacje pozarządowe złożyły 44 wnioski, a 40 organizacjom wypłacono środki na
kwotę 147 556,17 zł.
dofinansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników
w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19.
Łącznie wpłynęło 1 350 wniosków.
Dotychczas przedsiębiorcom wypłacono 5 390 320,00 zł.
dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków
obrotów gospodarczych
Dotychczas do Urzędu wpłynęły
łącznie 694 wnioski. Zawarto
525 umów. 411 przedsiębiorcom
wypłacono środki w wysokości
12 003 462,44 zł.
dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów
z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Dotychczas złożono 11 wniosków
i wypłacono łącznie 39 105,63 zł.
dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń
pracowników
oraz składek na ubezpieczenia
społeczne dla kościelnej osoby
prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz
jej jednostce organizacyjnej.
Dotychczas do Urzędu wpłynęło
7 wniosków i wypłacono łącznie
74 516,37 zł.
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W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis
Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem
statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Dane ze spisu są wykorzystywane do
oceny zastosowanych i kreowania
nowych narzędzi Wspólnej Polityki
Rolnej.
Podstawowe cele Powszechnego
Spisu Rolnego:
 zapewnienie bazy informacyjnej
o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki
żywnościowej, trendów hodowli
zwierząt gospodarskich, struktury
zasiewów upraw rolnych;
 analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10
lat;
 wykonanie zobowiązań Polski
w zakresie dostarczenia informacji
na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO,
OECD;
 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych
z zakresu rolnictwa w kolejnych
latach.
Jakie pytania usłyszą
rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca
2019 r. o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie
rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
 osoby kierującej gospodarstwem
rolnym;
 położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 osobowości prawnej;
 typu własności użytków rolnych;
 produkcji ekologicznej;
 rodzaju użytkowanych gruntów;
 powierzchni zasiewów według
upraw;
 powierzchni nawadnianej;

 zużycia nawozów mineralnych
i organicznych;
 pogłowia zwierząt gospodarskich
według grup wiekowo-użytkowych;
 rodzaju budynków gospodarskich;
 liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 wkładu pracy w gospodarstwo
rolne użytkownika i członków jego
gospodarstwa domowego oraz
pracowników najemnych.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
W przypadku gospodarstw rolnych
osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną
objęte wszystkie gospodarstwa rolne
o powierzchni 1 ha użytków rolnych
i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne
produkcji rolnej lub produkcję rolną
o następującej skali:
 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 0,5 ha – dla chmielu;
 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 0,1 ha – dla tytoniu;
 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 20 sztuk – dla świń ogółem;
 5 sztuk – dla loch;
 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 10 sztuk – dla zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych;
 20 pni – dla pszczół.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą
objęte spisem rolnym.
W jakiej formie zostanie
przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu
powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł
dokonać spisu we własnym domu, na
własnym urządzeniu mającym połą-

czenie z Internetem, za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji dostępnej na
stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad
telefoniczny (przeprowadzany przez
rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego, który
odwiedzi gospodarstwo rolne pod
warunkiem, że pozwoli na to sytuacja
epidemiologiczna w kraju). Rolnicy
nie posiadający w domu dostępu do
Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych
w sprzęt komputerowy z dostępem do
Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.
Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone
przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa,
w oparciu o nowoczesne techniki
teleinformatyczne. Narzędzia oraz
procedury w zakresie bezpieczeństwa
stosowane przez statystykę publiczną
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są
obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie
są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właści-
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wego komisarza spisowego składają
pisemne przyrzeczenie następującej
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie
z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane
jednostkowe zachowam w tajemnicy
wobec osób trzecich”.
Dane pozyskane podczas spisów
mogą być wykorzystywane wyłącznie
do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do aktualizacji
operatów do badań statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub
wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane
celów jest zabronione, pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
Organizacja prac
spisowych w gminach
W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezy-
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dent miasta – jako gminny komisarz
spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje
m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór trwa od 15
czerwca do 8 lipca.
Naboru kandydatów dokonuje się
spośród osób:
 pełnoletnich;
 zamieszkałych w danej gminy;
 posiadających co najmniej średnie
wykształcenie;
 posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 które nie były skazane za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci na rachmistrzów przejdą
szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą
dobrze na co najmniej 60 proc. pytań,
zostaną wpisane na listę kandydatów
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na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza
spisowego. Miejsce na liście zależy
od liczby punktów z egzaminu – im
więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego
wojewódzkiego komisarza spisowego,
czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą
punktów z egzaminu.
Kontakt
Bieżące informacje o spisie rolnym
dostępne są na stronie internetowej:
https://spisrolny.gov.pl/
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Lublinie
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
tel. +48 81 533 20 51
e-mail: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
Prosimy wszystkich rolników
o przekazywanie informacji
o spisie rolnym.

Pamięć o wojennych losach Polski i ich bohaterach powinna być i jest wciąż bardzo żywa. Na szczęście czas nie jest
w stanie zatrzeć wszystkich śladów ogromu tragedii jaka dotknęła nasz kraj podczas II wojny światowej. Świadków
tych wydarzeń niestety jest coraz mniej. Jednak pozostawili po sobie trwałe świadectwo w postaci zachowanych
zdjęć i pamiętników, które doskonale obrazują cierpienia jakie przyszło im znosić podczas wojny. Jedną z pamiątek
tamtych czasów jest pamiętnik napisany przez mieszkańca Gminy Nielisz Stanisława Świstowskiego. Historia,
którą przedstawimy w odcinkach jest potwierdzeniem udziału społeczności naszej gminy w walce o wolność
i to na wielu frontach. Droga do wolnej Polski Pana Stanisława była długa i usłana wieloma nieszczęśliwymi
wydarzeniami historycznymi. W kolejnych odcinkach publikowanych wspomnień przeniesiemy się w różne strony
świata i w zupełnie inny wymiar życia. Dziękujemy rodzinie Michalców za udostępnienie pamiętnika oraz fotografii.
Treść wspomnień oraz zdjęcia są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi, wszelkie kopiowanie jest surowo
zabronione.

Droga do wolności cz.1

Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
W 1939 roku zostałem zmobilizowany na wojnę. 1 września Niemcy
uderzyli na Polskę. Ja zostałem
wezwany do Zamościa do 2 DAK
artylerii konnej. 2 DAK został przeniesiony z Dubna do Zamościa. 5
września wyruszyliśmy na front. Jechaliśmy na południe nocami, słychać było dobrze artylerie, Niemcy
przerwali nasze linie obronne,
nasze wojska cofały się w nieładzie,
my dostaliśmy rozkaz cofania się za
Bug, staliśmy w lasku koło cegielni,
nad nami leciały samoloty. Koło cegielni stał chłopiec 16-17-letni i lusterkiem dawał znaki do samolotu.
Nasza patrol złapała go i przypro-

wadziła do dowódcy. Mieli go zastrzelić, ale on płakał i prosił, że nie
wiedział, że samoloty na takie znaki
zwracają uwagę. W tej cegielni był
Niemiec. Samoloty rzuciły bomby
trochę dalej od nas. Ja byłem w patroli bliżej padających bomb i zostałem ranny w nogę i jeszcze jeden
z nas był ranny.
Przed wieczorem doszliśmy do
Włodzimierza. Dowódca Garnizonu
generał SMURAWIŃSKI dał rozkaz
żebyśmy zajmowali stanowiska przy
działach 75 kl. Mnie nogę opatrzono
i kazano mi zostać w koszarach. Za
dwa dni w nocy przyszły wojska rosyjskie, nasze wojska dostały rozkaz

powrotu do koszar. W środku koszar była nasza warta a na zewnątrz
ruska. Rozpoczęła się pertraktacja
pomiędzy sztabem polskim a rosyjskim. Na czele polskiej strony był
generał SMURAWIŃSKI. Generał
brygady SMURAWIŃSKI zginął
w Katyniu wraz z 5 tysiącami oficerów Polskich, z dowódcą i całym
sztabem rosyjskim. Ugoda stanęła
na tym, że my złożymy broń, ruskie miały dać konwój aby nas nie
napadły. Wkrótce mieliśmy przejść
za Bug. Dowódca rosyjski oszukał
nas. Jak już wszystko wojsko wyszło z koszar to ci co szli na przodzie widzieli most na Bugu. NKWD
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stało już na poprzek szosy i dalej
nie puścili, wołali żeby z powrotem
wracać, wszyscy stanęliśmy i nie
wiedzieliśmy co oni chcą. Nadjechał
generał SMURAWIŃSKI z dowódcą
rosyjskim, otworzył drzwi samochodu i zaczął machać ręką żebyśmy
ruszyli ze dwa kroki do przodu. Enkawudziści nastawili broń na nas
i krzyczeli żebyśmy wrócili się z powrotem przez Włodzimierz. Generała SMURAWIŃSKIEGO więcej nie
widziałem. Gonili nas jak bandytów,
trzy linie nas konwojowało i cztery
czołgi. Pierwsza linia szła rowami
przy szosie z bronią ręczną co trzy
metry jeden od drugiego. Druga linia
dziesięć metry od szosy i jakieś dziesięć metry jeden od drugiego z lekkimi karabinami maszynowymi.
Trzecia linia na koniach, dwa czołgi
z przodu i dwa z tyłu.
Pierwszą noc nocowaliśmy na
łące, wyznaczyli nam kwadratowy
kawałek łąki i kazali nam się kłaść
i spać. Chodzić było nam nie wolno.
Powiedzieli, że kto będzie chodził
to będą do niego strzelać. Czołgi
postawili na każdym rogu i świecił
jeden do drugiego. Rano zgonili nas
w dalszą podróż. Szliśmy coraz wolniej, głodni i wyczerpani, który upadł
to go bili i kopali, zmuszali do dalszej
drogi. Nawet nie dali się wody napić.
Posuwaliśmy się żółwim krokiem
do wieczora, i znów nas położyli
na polu, każdy głodny, wyczerpany,
ledwo się położył i już spał. Na trzeci
dzień, skoro świt zbudzili nas ze
spania w dalszą podróż w kierunku
Łucka. Około południa przyjechał
Czerwony Krzyż i chcieli dać nam
jeść ale nie zgodzili się na to ruskie
i gonili nas dalej. Coraz więcej padało na szosie. Tych nie szczędzono
tylko bito. Wieczorem doszliśmy do
Łucka. Zaprowadzili nas na jakiś
plac ogrodzony, tam nocowaliśmy.
Na drugi dzień Polski Czerwony
Krzyż od rana zaczął dawać nam
jeść, a było nas z dziesięć tysięcy.
Przed wieczorem przyjechał pociąg na stację i kazali nam wsiadać
w towarowe wagony. Polacy płakali.
Gdy zapadł zmrok pociąg ruszył. Ze
wszystkich wagonów odezwał się
śpiew: „Kto się w opiekę odda Panu
swemu” i „Serdeczna Matko”. Ludzie
machali chustkami i dokąd było ich
widać z pociągu żegnaliśmy ich.
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Żegnaliśmy ziemię ojczystą, ukochaną. Wielu pożegnało na zawsze,
nigdy już do Polski nie wrócili, pozostali w tajgach sybiru czyli na
dalekiej Północy. Polskie kości rozrzucone są po całej Rosji, nikt tych
grobów nie znajdzie, świeczki nikt
nie zaświeci. Narzekaliśmy na dowództwo, że się zgodzili poddać się
do niewoli, lecz dowództwo nie było
winne ponieważ zostało oszukane.
Wozili nas cały tydzień pociągiem. Gdzieś koło Kijowa w jakimś
lesie wieczorem wyładowano nas
i wprowadzono w las i tam nocowaliśmy. Padał deszcz ze śniegiem,
my przemoczeni pozbijaliśmy się
w kupki i czekaliśmy na „śmierć”,
bo byliśmy pewni że nas tam pozabijają. Jednak rano załadowano nas
z powrotem do wagonów i przywieźli nas do Kijowa, dali nam po
kubku gorącej wody gotowanej i po
kubku rzadkiej kaszy jaglanej. Jak
wypiłem tą wodę, to poczułem że
chce mi się jeść i to było tyle na cały
tydzień. I znowu pociąg ruszył, tym
razem do celu tzn. do Nowogrodu
Wołyńskiego. Gdy nas przywieźli,
rozładowaliśmy się z pociągu i zgonili nas do jakichś wielkich hal wycementowanych z oknami prawie
do ziem, nie dali nam nawet garści
słomy, do spania. Tak mieszkaliśmy
miesiąc, była kuchnia polowa, jeść
dawali nam tylko trochę aby żyć.
Wszy się zalęgły, że nie było rady.
W mundurach w szwach trzeba
było nożem skrobać.
Był to październik 1939 rok.
Z Polski nie było żadnej wiadomości.
Wiedzieliśmy tylko tyle, że od zachodu do Bugu zajęli Niemcy, a od
Bugu na wschód zajęła Rosja. Paru
naszych brali do roboty i jeździli sa-
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mochodami do Polski, później opowiadali, że ruskie wywożą z Polski
co się da np. bydło, konie, świnie,
zboże, kartofle a nawet kury i gęsi.
Tak od razu zaczęto szabrować nasz
kraj. Opowiadali nasi co jeździli
do Polski że kierowcy co jechali do
Polski, jak spotkali kierowców wracających z Polski to się pytali jak daleko Polska, to im odpowiadali, że jak
zobaczą biały chleb to i Polszcza…
Pilnowali nas enkawudziści
bardzo srogo, po obu stronach płotu
były kolczaste druty, nie wolno było
się zbliżać do tych drutów. Każdego
dnia po południu około godziny 6.00
była zbiórka i liczyli czy wszyscy są.
My sami też robiliśmy zbiórki rano
i wieczorem, żeby odśpiewać modlitwę „kiedy ranne wstają zorze”
a wieczorem „wszystkie nasze
dzienne sprawy”. Początkowo nic
nam nie mówili, a później rozganiali
nas. I tak schodził dzień po dniu,
który zdawał się rokiem. W dzień
jak było słońce to wychodziliśmy
pod tą halę grzać się na słońcu. Paru
nas było chorych i lekko rannych to
sami robiliśmy opatrunki bo nie było
lekarza ani w naszym obozie ani też
w ruskim. Jak im mówiliśmy, że są
chorzy to oni mówili: „nieczywo poboleje i przestanie nie pogibne”. Jeść
nam dawali za dużo żeby umrzeć
a za mało żeby żyć. Ja jak zawsze
myślałem o żonie i dzieciach czy żyją
i czy są zdrowe.
Po miesiącu zaczęli nas rozwozić na roboty do hut w Dnieprostroj do walcowni, do kopalni
stali manganowej w Margańcu.
Ja trafiłem do kopalni a mieszkaliśmy na Margańcu w berrochach,
po cywilach było pięć budynków.
W tych budynkach było po kilka izb
a w jednej izbie mieszkało nas po
14. Obóz był ogrodzony wysokim
płotem. Na każdym rogu bocianie
gniazdo i tam stał wartownik dzień
i noc. Poformowali brygady po 30
i co dzień chodziliśmy do pracy
pod konwojem. Nie było święta ani
niedzieli, każdego dnia trzeba było
ciężko pracować i co dzień brnęliśmy trzy kilometry po błocie, a jak
była nocna zmiana to dwa razy po
ciemku i tak pracowaliśmy do Nowego Roku.
Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu.
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Samorząd Gminy Nielisz w latach 1918-1939 – część IV
Każda gmina składała się
głównie z gromad (sołectw), czyli
jednostek pomocniczych, gromadę tworzyła jedna, większa
wieś wraz z przysiółkami, wspólnoty gromadzkie wywodziły się
z zamierzchłych czasów i posiadały często własny majątek (na
przykład grunty), obok gromad
funkcjonowały folwarki dworskie,
gdzie wszelkie uprawnienia posiadał właściciel ziemski. Zebranie
gromadzkie było zgromadzeniem
uprawnionych mieszkańców danej
gromady (wsi, sołectwa), gromada
była instytucją stanową. Wszelkie
uprawnienia (prawo głosu) posiadali tylko gospodarze posiadający co
najmniej 3 morgi gruntu, zebranie
gromadzkie wybierało sołtysa
i decydowało o najważniejszych
sprawach wspólnoty gromadzkiej,
uchwały zebrania gromadzkiego
zapisywano w specjalnej księdze
przechowywanej przez sołtysa.
Organem wykonawczym gromady był sołtys wybierany przez
zebranie gromadzkie na okres trzech
lat, wybór sołtysa oraz podsołtysa
(zastępcy sołtysa) zatwierdzał starosta, wybory sołtysa zarządzał wójt,
w wyjątkowych przypadkach starosta, sołtys składał przysięgę służbową przed starostą, podsołtys przed
wójtem. Wynagrodzenie sołtysa było
symboliczne, sołtys, który nie zgadzał się z wyborem lub chciał zrezygnować z funkcji w trakcie kadencji
miał bardzo duże trudności. Mógł
nawet trafić do więzienia za uchylanie się od obowiązków. Sołtys służbowo podlegał wójtowi i staroście,
wykonywał uchwały zebrania gromadzkiego, a także polecenia wójta
i starosty, sołtys zbierał podatki,
opłaty, wydawał zaświadczenia (na
przykład świadectwa pochodzenia
zwierząt), przekazywał zarządzenia
gminne i państwowe, czasem także
przenosił zwykłą pocztę. Sołtys dokonywał rozkładu podwód (obowiązki przewożenia urzędników
i nauczycieli), organizował warty
nocne oraz prace szarwarkowe (obowiązkowe prace ludności wiejskiej
na drogach publicznych).
W okresie międzywojennym istniał bardzo rozbudowany nadzór

nad działalnością samorządu gminnego. Była to pozostałość z czasów
zaborów, wynikała także z autorytarnego systemu państwa od 1926
roku (sanacja). Bezpośrednim przełożonym wójta gminy był starosta
– powoływany przez władze centralne, w praktyce starostowie ingerowali w skład rady gminy, obsadę
osobową urzędów gmin, w tym
wójtów, decydowali o obsadzie sołtysów, ingerowano w kwestie budżetowe. W tamtym okresie bez dobrych relacji ze starostą gmina nie
mogła normalnie funkcjonować.
Nadzór sprawowały także władze
wojewódzkie, w razie uchybień
wójtów odwoływał wojewoda na
wniosek starosty.
W marcu 1933 roku, po wielu
latach przygotowań, uchwalono

Symbol władzy wójtowskiej
– ozdobny medal noszony na łańcuszku na szyi

ustawę „O częściowej zmianie ustroju
samorządu terytorialnego”. Według
nowej ustawy każda gmina wiejska
była samorządną jednostką terytorialną, osobą prawa publicznego i podmiotem praw majątkowych (art. 10.). Ustawa powstała
w okresie autorytarnych rządów
sanacji, wprowadziła zatem wiele
rozwiązań silnie wiążących samorząd z polityką państwa. Nowa
ustawa zlikwidowała zebrania
gminne. Była to wielka zmiana, bowiem organ ten funkcjonował od
1864 roku, jako symbol demokracji
bezpośredniej. Organami uchwałodawczymi w gminie stały się: rada

gminy, zebranie gromadzkie oraz
rada gromadzka na poziomie gromady (sołectwa). W ustawie szczegółowo, enumeratywnie, określono
uprawnienia rady gminy oraz zebrania gromadzkiego, była to nowość.
Rada gminy wybierana była pośrednio, przez kolegium złożone
z radnych gromadzkich, sołtysów
i podsołtysów wszystkich gromad.
Głosowanie
przeprowadzano
w sposób tajny na zgłoszone listy
kandydatów. Generalnie system
wyborczy był dość skomplikowany
i mało czytelny dla mieszkańców
wsi. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom po ukończeniu
24 lat, liczba radnych zależała od
wielkości gminy, najczęściej było
to kilkanaście osób, kadencja rady
gminy wynosiła 5 lat. Pierwsze wybory przeprowadzono na przełomie
1933 i 1934 roku, kolejne wiosną
1939 roku, w wyborach preferowano prorządowe listy kandydatów
na radnych. Listy opozycyjne często
unieważniano pod różnymi pretekstami. Rada gminy wybierała zarząd
gminy – organ wykonawczy gminy,
powoływała
komisje
gminne,
w tym obligatoryjnie komisję rewizyjną, określała rodzaj i ilość stanowisk służbowych w UG, uchwalała
budżet, decydowała o podatkach
lokalnych, majątku gminnym, rada
gminy kontrolowała poczynania zarządu gminy, szczególnie w kwestii
wykonania budżetu.
Wójta wybierała rada gminy
w wyborach tajnych spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.
Bierne prawo wyborcze przysługiwało kandydatom posiadającym
przynajmniej 30 lat. Wójt nie musiał być mieszkańcem danej gminy,
wójt przewodził radzie gminy, komisjom gminnym (bez rewizyjnej),
stał na czele zarządu gminy, reprezentował gminę na zewnątrz,
w przypadku realizacji zadań zleconych przez państwo odpowiadał
osobiście. Wójt składał przysięgę
służbową przed starostą. Od 1933
roku wprowadzono funkcję wójtów
zawodowych. Należało jednak spełniać szereg kryteriów, na przykład
wykształcenia i doświadczenia
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zawodowego. W 1938 roku urząd
wójta gminy Nielisz sprawował niejaki Mikuła.
Do zarządu gminy należeli:
wójt, podwójci oraz 2-3 członków
zarządu, członków zarządu wybierała i odwoływała rada gminy. Regulamin wyborczy był dość skomplikowany, a wybory nadzorował
starosta. Członkami zarządu mogli
zostać radni, jednak w takim przypadku tracili mandat. Zarząd gminy
debatował na sesjach (przeciętnie
raz w miesiącu) sporządzając protokoły, w sesjach zarządu uczestniczył sekretarz z głosem doradczym.
Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Do głównych uprawnień
zarządu gminy należały: przygotowanie zagadnień pod obrady rady
gminy, ustalanie planu (projektu)
budżetu (tak zwany preliminarz),
decydowanie o zaciąganiu poży-

www.nielisz.plredakcja@nielisz.pl

czek, rozpatrywanie ofert w przetargach, decydowanie o dzierżawie
majątku gminnego, podjęcie decyzji
o kolejności realizacji wydatków
budżetowych.
Według nowej ustawy sekretarz
gminy był jedynym obligatoryjnym
pracownikiem biura zarządu gminy
(urzędu gminy). Po 1933 roku
szczegółowo określono warunki
przygotowania zawodowego sekretarza i staż pracy. Warunki te były
dość podobne do współczesnych.
W tym okresie prowadzono wiele
kursów i szkół dla sekretarzy gmin.
Sekretarze gmin często byli jednymi z nielicznych wykształconych
mieszkańców gminy. Etos tamtych
czasów nakładał na nich także obowiązki pracy społecznej. Bardzo
wielu z nich inicjowało zakładanie
straży pożarnych, kółek rolniczych,
spółdzielni itp. W końcu lat 30. XX
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wieku sekretarzem gminy Nielisz
był M. Stankiewicz.
Od 1933 roku urząd gminy zwano
„biurem zarządu gminy” – był to
organ pomocniczy zarządu gminy.
Regulamin biura określała rada
gminy. W typowym biurze zarządu
gminy pracował sekretarz, kilku
jego zastępców oraz woźny. Ustawy
i rozporządzenia regulowały szczegółowo czynności w biurze, obieg
dokumentów, rejestrację korespondencji itp. W tym okresie następowała coraz większa biurokracja, nakładanie różnorakich obowiązków
na samorząd gminny, wymuszało
to powstawanie w biurach specjalizacji pracowników – referatów oraz
wzrost zatrudnienia.

Leszek Zugaj
Ciąg dalszy nastąpi.

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu
Zostanie na niej – chłop już, gospodarz.
Orz, orz, mój synu, pojutrze Siewna –
Rola pod żytko.
II
Zima. Po zimie. Grzegorz ją przegnał –
Klekcą bociany, a to przedwiośnie!
No chwała Bogu! Niech jeno przeschnie
W polu i niech się ociepli trochę.
A żytko z zimy, że ho, ho! – popatrz:
Na piędzie prawie i jak się krzewi!
Daj palmę z wodą, trzeba pokropić
Przeciw posusze, gradom, ulewie.

ŻEBY DLA WSZYSTKICH
I
O, tak, tak – równo czepigi trzymaj,
Żeby ci grządziel szedł, jak ta bruzda,
Nie za głęboko, bo tam martwica.
Ale to przecież widzisz po trzuśle.

Wyrosło żytko stajem na podziw –
Snop w snop jak chłopy
i jest co podnieść –
Będzie zapole pełne po gonty.
I łupu-cupu z prawa i z lewa,
Potem do młyna i pierwsza mąka,
Zapachnie w chałupie chlebem...

Konie robotne, przy pługu słuszne,
Bez bata chodzą i nie przypilaj,
Lejcami ledwo jak trzeba, ruszysz
I daj im postać co któraś skiba.

III
Może ja trochę? – nieśmiało Zosia
Do mamy, co się giba nad dzieżą.
Chcesz, dziecko, spróbuj, ale bierz do dna
I równo z dzieżą naokół mieszaj.

Niech orze, czas mu wkładać się wszędzie,
Niech sieje, patrzy, kiedy to wschodzi.
Da bóg, podrośnie – przyciągnie ziemia:

W piecu dogasa. – Przegarnij ogień.
Trzeba nam ciasto wyrobić w chlebek.
Tak bochen w bochen z podsypką otrąb.

Gdzie masz łopatę? Czas mu do pieca.
Zosia podlotek więcej niż panna,
Ale nie szkodzi, niech się sposobi:
Dziewczyna ładna, już łażą swaty.
Buchnęło z pieca zapachem chleba.
Zosia wyjmuje bochen za bochnem:
A widzisz, mamo, sama bym mogła...
IV
Krajem wsi rozdróż z rozdroża majdan –
Miejsce pospólne: krzyż, dom ludowy,
Drzew troche, krzewy, klomby z kwiatami
I rzędy barier widać wzdłuż płotów.
„Plon ci niesiem, plon!’’ –
przodem co starsi
Snop dożynkowy, chleb, wieniec niosą.
Pokłon krzyżowi, jak zazwyczaj każe.
Tu złożą wieniec, snop stanie w domu.
„Chleb równo dzielcie, żeby
dla wszystkich –
Gospodarz żeście.’’ – Pieśń przypomina.
„Sieroty płaczą, wdowy, pasierby.’’
Sołtys chleb znaczy nożem na ukrzyż:
„Pewnie, po kęsie, byle każdemu’’.
Jak po komunię podchodzą ludzie.
Nielisz 1948 r.
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NIELISKIE GRILL’OWANIE

Wybraliśmy najlepszą wakacyjną potrawę z grilla! Aby wziąć udział w zabawie i wygrać super – wypasiony zestaw grillowy ufundowany przez LGD
„Ziemia Zamojska” należało umieścić
przepis, zdjęcie oraz nazwę potrawy
w komentarzu pod postem na profilu
Facebook: @gminanielisz. Szukaliśmy najlepszej potrawy grill’owej,
która mogłaby zasłynąć nie tylko
w naszym regionie. Rozstrzygnięcie
zabawy nie było łatwe ponieważ pomysły, przepisy i zdjęcia były bardzo
oryginalne i niezwykle ciekawe.
Jednak trzeba było dokonać wyboru
i po gorących rozmowach jury postanowiło przyznać nagrodę Paniom
z KGW Rodzina Razem z Gruszki
Dużej-Kolonia. Warto podkreślić, że
wszystkie przepisy były po prostu
świetne. Redakcja BIGN postanowiła
wszystkie przepisy konkursowe opublikować na łamach Biuletynu. W następnych numerach znajdziecie jeden
z nadesłanych przepisów. Zaczynamy
oczywiście od przepisu zwycięskiego.
Seria grillowych propozycji przyda się

jak znalazł w przyszłym sezonie wakacyjnym.
„Król Hamburger w towarzystwie
Królowej Gruszki z Gruszki”
Naszą propozycją na wakacyjną potrawę z grilla jest grillowany hamburger w bułce własnego wypieku
z dodatkiem sezonowych warzyw.
Natomiast grillowana gruszka z karmelizowanymi bakaliami, owocami
i musem malinowym idealnie dopełnia danie. Jednocześnie jest ona
symbolem naszej miejscowości. Całe
danie zespala mus malinowy, który
współgra zarówno z hamburgerem
jak i gruszką podkręcając ich smak.
Do picia polecamy sok z mięty, który
doskonale sprawdza się do potraw
z grilla i orzeźwi w gorące, letnie dni.
Podajemy przepis:
Bułka – skład: 680 g mąki pszennej,
30 g drożdży, 120 ml letniej wody, 230
ml letniego mleka, 2 łyżki cukru, 1,5 łyżeczki soli, 1 jajko, 50 g masła.
Z podanych składników „rozczynić”
ciasto i odstawić na 1 h do wyrośnięcia.

Następnie uformować bułki i zostawić
na 15 min do ponownego wyrośnięcia.
Posmarować roztrzepanym jajkiem
i posypać czarnuszką oraz sezamem.
Piec w 200 stopniach ok. 15 minut.
Hamburger – skład: mięso mielone,
jajko, cebula, przyprawy (sól, pieprz,
zioła prowansalskie, papryka mielona
słodka), odrobina wody gazowanej,
dodatki (cebula czerwona, pomidor,
papryka, ogórek, kapusta biała, czerwona oraz pekińska, sos barbecue,
czosnkowy, musztarda).
Wykonanie: Mięso doprawiamy,
formujemy hamburgera i grillujemy.
Bułkę podpiekamy na ruszcie z każdej
strony, składamy hamburgera w całość.
Grillowane gruszki – skład: gruszki,
cukier, masło, żurawina, orzechy włoskie, banan, jabłko, cynamon.
Wykonanie: Gruszkę kroimy na pół,
wydrążamy środek i smarujemy delikatnie oliwą. Cukier rozpuszczamy na
patelni, dodajemy masło a następnie
owoce i bakalie, doprawiamy i karmelizujemy kilka minut. Gruszki grillujemy, wgłębienia wypełniamy, bakaliami, całość polewamy musem.
Mus malinowy – skład: świeże maliny, cukier waniliowy.
Wykonanie: Maliny blendujemy z cukrem waniliowym, przecieramy przez
gęste sitko aby pozbyć się nasion.
Życzymy smacznego oraz zachęcamy
do grillowania!
KGW Rodzina Razem
Gruszka Duża-Kolonia
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”
Z radością informujemy, że Karol Wojciechowski uczeń
kl. VI b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu zajął III miejsce w kategorii literackiej w Ogólnopolskim Konkursie „Mój Szkolny Kolega z Misji”,
organizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
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CERTYFIKAT „SZKOŁA Z MISJĄ”
Szkoła im. Jana Króla w Nieliszu w roku szkolnym
2019/2020 zdobyła tytuł „Szkoła z misją”. W projekcie
ogólnopolskim „Zbieram to w szkole” brało udział 249
szkół podstawowych i przedszkoli. Tytuł „Szkoła z misją”
uzyskało tylko 8 placówek. Wśród nich znalazła się nasza
szkoła. Więcej wiadomości na ten temat znajduje się pod
linkiem:
h t t p s : / / w w w. z b i e r a m t o w s z k o l e . p l / a k t u a l nosci/2020/06/podsumowanie-roku-szkolnego

KONKURS NA ZBIERANIE

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
W konkursie na zbieranie telefonów komórkowych zorganizowanym przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży
Sercanów wzięło udział 16 szkół i przedszkoli z całej Polski.
Udało się uzbierać 75,5 kg tego surowca. Konkurs trwał od
15 stycznia do 5 czerwca 2020 roku. Pomimo utrudnień
spowodowanych pandemią szkoły wzięły aktywny udział
w konkursie.
Miło nam poinformować, że Szkoła im. Jana Króla
w Nieliszu uzbierała 10 kg telefonów i zdobyła I miejsce,

pokonując takie szkoły jak Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, które uzbierały po 9,5 kg.
Pieniądze uzyskane z recyklingu telefonów komórkowych przeznaczone zostały na budowę studni głębinowej
w Czadzie.
Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie
i każdy zebrany telefon.
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Budowanie
stałych relacji
z Klientami
– nośniki reklam
w Gminie Nielisz
Zachęcamy do zamieszczenia
reklamy w naszym Biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców gminy Nielisz oraz odwiedzających nas turystów. Biuletyn
Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której
wybudujesz trwałe relacje pomiędzy
Twoją firmą a klientami z terenu
gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja
reklama umknęła uwadze Twojej
potencjalnej grupie odbiorców.
BIGN daje możliwość dokładnego
zapoznania się z Twoją firmą i Twoją
ofertą. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych
przeznaczone będą na pokrycie
kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

UWAGA!

Imprezy masowe w Gminie Nielisz organizowane co roku, spotykają się z dużym zainteresowaniem
wśród reklamodawców i sponsorów.
Dobra oprawa artystyczna i szeroki
wachlarz atrakcji ściąga do Nielisza
tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział
w ekskluzywnych materiałach
promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę. Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do rozmów
i współuczestnictwa w rozwoju regionalnym.
Kontakt:
tel. 84 631 27 27 lub
e-mail: pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

październik 2020
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ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA HOSPICJUM
SANTA GALLA W ŁABUŃKACH
Przez cały rok szkolny 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla
w Nieliszu zbierała plastikowe nakrętki dla Hospicjum Santa Galla
w Łabuńkach. Pozyskane nakrętki
przekazywane są odpłatnie firmom
zajmującym się recyklingiem. Środki
pozyskane ze sprzedaży nakrętek
przeznaczone są na rozbudowę hospicjum i zakup sprzętu medycznego. W przyszłym roku szkolnym
będziemy nadal kontynuować nasze
przedsięwzięcie. Zapraszamy wszyst-

kich chętnych do włączenia się do tej
akcji.

1 WRZEŚNIA 2020 R. O GODZ. 9.00
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
ROZPOCZĘŁA ROK SZKOLNY 2020/2021
Uroczystość rozpoczęcia nowego
roku szkolnego odbyła się w wyjątkowych okolicznościach i w niecodziennej atmosferze. W tym roku
inauguracja roku szkolnego miała
miejsce we własnych klasach. Na początek roku szkolnego szczególnie
czekały dzieci rozpoczynające naukę
w przedszkolu i uczniowie klasy I. Po
długiej przerwie wszyscy uczniowie
wreszcie spotkali swoich kolegów
i wychowawców. Pierwsze spotkanie
było nietypową lekcją wychowawczą,
podczas której nauczyciele przekazali
uczniom ważne informacje na temat
nowych zasad bezpieczeństwa, które
będą obowiązywać podczas pobytu
w szkole. Miłym akcentem inauguracji nowego roku szkolnego było
odczytanie listu Pana Wójta Adama
Wala skierowanego do społeczności
szkolnej z życzeniami zdrowia, sukcesów i wielu powodów do dumy
z naszych podopiecznych.
Niestety, do szkoły mogli wejść
nieliczni rodzice. Dla zachowania
wszelkich rygorów bezpieczeństwa
spotkania w klasach z udziałem rodziców mogły odbyć się w oddziale
przedszkolnym oraz w klasach I i IV.
Jak nigdy wcześniej, w wyjątkowy
sposób, szkoła musiała przygotować się
do nauki stacjonarnej. Z uwagi na przeciwdziałanie zagrożeniom, uczniom
i rodzicom zaprezentowane zostały
zasady organizacji pracy placówki na

najbliższe miesiące. Zaplanowane
zostały także procedury na wypadek
pojawienia się zakażeń koronawirusem Covid-19, które są dostępne dla
społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły. W okresie pandemii
musimy nadal realizować wszystkie
zadania jako placówka oświatowa, dlatego przygotowania do szkolnej nauki
objęły konieczne remonty, doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy,
nową tablicę interaktywną dla klasy integracyjnej i zaopatrzenie w urządzenia
do dezynfekcji oraz środki ochrony
osobistej dla uczniów i pracowników.
Przeanalizowaliśmy osiągnięcia naszych uczniów, zwłaszcza wyniki egzaminów klasy ósmej, które w tym
roku uczniowie otrzymali już podczas
wakacji. Naszym sukcesem jest wyższy
niż średnia krajowa i wojewódzka –
wynik egzaminu z języka polskiego,
ale także dobre wyniki z języka angielskiego i matematyki. Doświadczenia
z pracy zdalnej pomogą nauczycielom
planować zadania edukacyjne w warunkach szkolnych, ale o bezpieczeństwo uczniów i naszych rodzin musimy
zatroszczyć się wspólnie, dlatego warto
wziąć pod uwagę wskazówki sprzyjające bezpiecznemu otwarciu szkół
i rozpoczęciu nauki stacjonarnej.
Bezpieczny rok szkolny – to bezpieczni, zdrowi uczniowie, ich rodziny i pracownicy szkoły.
Grażyna Ciastoch

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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Twój głos, twoja opinia, twój artykuł...
Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego lub
uważasz, że powinniśmy o czymś napisać, zadzwoń
albo wyślij e-mail do naszej redakcji. Bądź współtwórcą naszego Biuletynu i uczestnicz w życiu Gminy
Nielisz. Chcemy być blisko Twoich spraw i Twoich potrzeb. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i będzie
ważnym czynnikiem opiniotwórczym. Zachęcamy do
dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel
się historią Twojej rodziny lub bliskich z Twojej miejscowości. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki
z Twojego terenu. Bądź częścią redakcji Biuletynu i wyślij do nas e-mail już dzisiaj na adres: redakcja@nielisz.pl. Zadzwoń: 84 631 27 27 lub wyślij pocztą: Urząd
Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz. Zapewniamy
dyskrecję i pełną anonimowość na życzenie autora. Życzymy ciekawych pomysłów.

UWAGA!
Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Nielisz
o udostępnianie starych fotografii. Po ich zeskanowaniu oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy
wspólnie ocalić pamiątki przeszłości od zapomnienia
i zniszczenia. Dzięki Waszym historycznym fotografiom dzieje naszej gminy będą doskonale udokumentowane i zilustrowane. Prosimy o kontakt z redakcją
BIGN. Przekaż swoje fotografie następnym pokoleniom. Być może to ostatnia chwila aby Twoje stare
zdjęcia ocalały. Być może to właśnie Ty jesteś jedynym
świadkiem ważnych wydarzeń.
Czekamy.
Red.
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
oprawy weselnej. Mamy nadzieję, że
trafiliśmy w Państwa oczekiwania.
Prosimy pamiętać, że każde menu
omawiamy z naszym klientem dopasowując je indywidualnie. Jeśli
chodzi o dodatkowe usługi – polecamy Państwu naszych podwykonawców, ale to do Państwa należy ostateczny wybór – dekoracji,
kwiatów, oprawy muzycznej... my
służymy radą i pomocą.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej:
tel.: 84 63 12 718 lub 887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszam do Hotelu Marina.
Doskonale wiemy jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym
poziomie, a Państwa życzenia traktujemy jako inspirację i staramy się
wykorzystywać je przy kolejnych projektach.
W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef Kuchni
przygotował propozycje menu do
wyboru. Posiadamy również ofertę

zapytaj o

W GMINIE NIELISZ

1

GWARANCJA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WYNAJEM BUSÓW  PRZEWÓZ OSÓB

NOWY ROZKŁAD JAZDY

tel. 604 407 302

www.przewozyzamosc.pl

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA

KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW przez Nielisz, Gruszka, Kitów
UJAZDÓW przez Wysokie, Bortatycze, Złojec, Nielisz
RADECZNICA przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Mokrelipie

7:45F

12:30F

10:45SN 12:05SN
7:40F6

11:40F6

15:30F

17:45F

13:30S

15:50S

14:30F6

17:20F

18:00N6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)
RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie

8:10F6

12:10F6

15:02F6

17:52F

SUŁÓW przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów

8:17F

13:05F

16:07F

18:14F

UJAZDÓW przez Staw Noakowski

14:03S

16:25S

6:57F

6:58S

8:13S

9:17F

11:27S

12:47S

14:06F

14:36S

17:00S

17:03F

18:326

6:53F6

9:33F6

13:30F6

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital)

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

16:30F6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ III (kościół)
RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie

8:14F6

12:14F6

UJAZDÓW

14:07S

16:29S

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Peowiaków (szpital),

8:10S

11:25S

ul. Wyszyńskiego (policja)

16:58S

18:306

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

6:49F6

9:29F6

15:06F6

17:56F

12:45S

14:34S

13:26F6

16:26F6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW przez Kitów, Tworyczów

8:30F

13:19F

16:21F

18:27F

ZAMOŚĆ przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,

6:40F

9:00F

13:49F

16:49F

ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO)

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: UJAZDÓW
ZAMOŚĆ przez Nielisz, Bortatycze
F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
N – kursuje tylko do Nielisza (kościół)

6:40S

14:25S

16:49S

pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

