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Drodzy Czytelnicy!
Z wielką satysfakcją chciałbym poinformować, że Biuletyn Informacyjny Gminy
Nielisz cieszy się nieustającą, wielką popularnością i poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Ten fakt przerósł
nasze najśmielsze oczekiwania. Dobra jakość, artykuły dedykowane mieszkańcom,
rzetelna informacja, przedstawianie różnych sfer życia gminy zostały docenione
w takim stopniu, że nakład 1000 egzemplarzy nie był wystarczający. Dlatego też
zdecydowałem o zwiększeniu nakładu,
który będzie wynosił 1800 egzemplarzy.
W dobie panującego koronawirusa powstał problem z łatwym i bezpiecznym
dostępem do Biuletynu. W czasach gdy
zalecano częściowe zamknięcie urzędów
musieliśmy podjąć kolejne kroki, aby Biuletyn i zawarte w nim najważniejsze informacje z życia Gminy Nielisz były w komfortowy i bezpieczny sposób dostępne dla
mieszkańców. Dzięki nawiązanej współpracy z Pocztą Polską, BIGN będzie dystrybuowany do każdego gospodarstwa na
terenie naszej gminy. Biuletyn dotrze na
czas do każdego domostwa, firmy i instytucji w obrębie gminy Nielisz. Jest to szczególnie ważne ze względu bezpieczeństwa
oraz z punktu widzenia spoczywającego
na mnie obowiązku informowania mieszkańców o istotnych działaniach, wydarzeniach i inwestycjach przeprowadzanych
w naszym regionie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Biuletyn dotrze do każdego domu
bez obaw o brak wystarczającej ilości wydrukowanych egzemplarzy.
Niestety wzrost zakażeń na Lubelszczyźnie skutkował przypadkami zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców
Gminy Nielisz. Nie jest to liczba zatrwaBiuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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żająca lecz sam fakt zakażeń budzi niepokój. Sytuacja epidemiczna na terenie
naszej gminy nie jest alarmowa, ale musimy wszyscy być bardziej zdyscyplinowani i maksymalnie stosować wszelkie
możliwe środki bezpieczeństwa oraz
zachowywać reguły ogólnie obowiązujących obostrzeń. Chrońmy osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo
zakażenia, pomóżmy w codziennych
obowiązkach i zakupach tak, aby zminimalizować ich kontakt z większą grupą
ludzi. Czas świąteczny sprzyja rodzinnym
odwiedzinom. Zanim wybierzemy się do
swoich bliskich bądźmy czujni i pewni, że
z naszej strony nie grozi innym możliwość
zakażenia.
Mimo obostrzeń oraz niezwykle
trudnych czasów musimy radzić sobie
w nowej rzeczywistości najlepiej jak tylko
jest to możliwe. Wzrost zakażeń zmusił
nas do częściowego zamknięcia Urzędu
Gminy Nielisz. Nie jest to komfortowa
sytuacja ani dla mieszkańców, ani też dla
urzędników. Jednakże urząd zachowuje
ciągłość pracy i stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Aby złagodzić
uniedogodnienia, pracownicy Urzędu
Gminy Nielisz starają się jeszcze bardziej
skracać czas oczekiwania na rozpatrzenie
spraw. Staram się nadzorować pracę
Urzędu Gminy i dzięki temu możemy się
poszczycić bardzo krótkim czasem obsługiwania mieszkańców.
Obostrzenia wpłynęły w minimalny
sposób na realizowane inwestycje. Nie
zanotowano drastycznych opóźnień ani
znaczących trudności w przebiegu prac.
Przewiduję terminowe zakończenie rozpoczętych prac w przyszłym roku. Ciągłość i płynność prac są niezwykle istotne
w perspektywie kolejnych, nowych inwestycji, które zamierzam przeprowadzić w celu dalszej poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Nielisz.
Na koniec proszę przyjąć ode mnie gorące pozdrowienia świąteczne i życzenia,
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przebiegły w zdrowej i radosnej
atmosferze, a Nowy 2021 Rok niech będzie
dla wszystkich czasem pełnym sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym.
Wesołych Świąt!

Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY
URZĄD GMINY NIELISZ
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA
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www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
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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
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tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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JUŻ NIE STRASZNY DWÓR

Ta rewitalizacja jest już wszystkim
mieszkańcom Gminy Nielisz bardzo
dobrze znana. Po wykonaniu prac rozbiórkowych widok dworu w Stawie
Noakowskim mógł trochę przerażać,
ale po zakończeniu pierwszego etapu
prac, wygląd dworu z dnia na dzień jest
coraz lepszy. Elewację zewnętrzną pokrywa już niemal w całości nowy tynk,
a pokrycie dachowe jest już skończone.
Ważne było aby dach był jak najszybciej gotowy, ponieważ nie tylko chroni

konstrukcję ale również umożliwia
kontynuację prac wewnątrz dworu.
Odnowiona sztukateria elewacji zewnętrznej była dość pracochłonna ale
ozdoby zewnętrzne konstrukcji już na
tym etapie prac robią duże wrażenie
i dają wiele satysfakcji tynkarzom.
W środku budynku natomiast wylane
są już schody prowadzące na piętro i do
piwnicy. Skoro już o piwnicy mowa,
dużym wysiłkiem oraz z wielką dbałością o bezpieczeństwo wykopano piw-

nicę, która będzie trzecią kondygnacją
przeznaczoną między innymi na pomieszczenia gospodarcze, kotłownię,
siłownię, SPA oraz saunę. Parter oraz
piętro uzbrajane są w systemy elektryczne oraz hydrauliczne. Wraz z zalaniem stropów budowlańcy mogą ocieplać wewnętrzną konstrukcję dachu
oraz przeprowadzać kolejne prace
budowlane. Tempo jest bardzo duże,
praktycznie każdy dzień to spory krok
na przód w procesie rewitalizacji. Cała
bryła budynku wydaje się z zewnątrz
nie taka wielka, jednak ilość pomieszczeń o różnym przeznaczeniu jest
naprawdę imponująca. Korzystna pogoda oraz nadzór Wójta Adama Wala
napawa nadzieją na terminowe ukończenie rewitalizacji jesienią przyszłego
roku. Trzymamy kciuki i gratulujemy
Wójtowi.

Komputery do nauki zdalnej dla dzieci
Trwają instalacje i konfiguracje nowych komputerów w Urzędzie Gminy
Nielisz. Sprzęt komputerowy i biurowy
został wymieniony we wszystkich referatach urzędu. Wkrótce wprowadzone
i wdrożone będą również nowoczesne
zabezpieczenia oraz oprogramowanie.
W kolejnym etapie cyfryzacji w ramach
projektu pt. „Cyfrowy urząd przyjazny
mieszkańcom”, w którym Gmina Nielisz
jest liderem (w projekcie uczestniczy
8 gmin) zostaną również wdrożone
systemy obsługi mieszkańców i Rady
Gminy Nielisz. Dofinansowanie projektu z UE: 6 111 711,63 PLN, w tym dla
Gminy Nielisz: 966 416,11 PLN. Kompleksowe przedsięwzięcie miało na celu
wyposażenie Urzędu Gminy Nielisz
w nowy sprzęt, który spełnia wymogi
nowoczesnej administracji. Program
dotacji do nowych urządzeń biurowych
oraz systemów przewidział normy,
którymi kierowano się przy wymianie
sprzętu. Dlatego też niektóre stare komputery choć mogły jeszcze posłużyć
niestety musiały być również wymie-

nione. Szczęście w nieszczęściu można
powiedzieć o sytuacji, która wiąże się
z wymianą komputerów i pandemią koronawirusa. Realizacja cyfryzacji zbiegła
się w czasie z koniecznością nauki
zdalnej oraz nadrabianiem zaległości
online. Wobec takiej sytuacji Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz postanowił użyczyć

uczniom z naszej gminy komputery
aby mieli możliwość kontynuacji nauki
w trybie zdalnym. Do tej pory udostępniono 7 komputerów a kolejne wraz
z nowymi dyskami i oprogramowaniem
trafią do kolejnych dzieci, które nie mają
jeszcze samodzielnego stanowiska
komputerowego.
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Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Nielisz!

W miejscowości Depułtycze Królewskie-Kolonia (gmina Chełm) na
ręce Adama Wala został przekazany
zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego o wartości

ok. 60 000 zł. W zestawie znajdują
się: agregat hydrauliczny, wąż hydrauliczny, nożyce hydrauliczne oraz
rozpieracz ramieniowy. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu

pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach
województwa lubelskiego i obwodu
wołyńskiego” realizowanego przy
wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina
2014–2020. Adam Wal Wójt Gminy
Nielisz przekazał ekwipunek strażakom z OSP Nielisz. Strażacy z Nielisza chwilę po otrzymaniu wyposażenia ratowniczego przeszli szkolenie
z obsługi narzędzi, które w sytuacji
np. wypadku samochodowego, będą
skutecznie pomagać nieść pomoc
osobom uwięzionym w autach. Cieszymy się i gratulujemy doposażenia
OSP Nielisz!

Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach

PAMIĘTAJ

Trwa budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Ruskie Piaski. Prace
nad ok. 2-kilometrowym odcinkiem
wodociągu wykonuje niezastąpiona
ekipa Samorządowego Zakładu Budżetowego. Za sterami koparki oczywiście Pan Marek, który czasami
wręcz z chirurgiczną dokładnością
wykonuje swoje zadania. Dzięki
sprawnej organizacji wszystkich
pracowników zakładu możemy się
spodziewać ukończenia inwestycji
jeszcze w bieżącym roku. Duży wpływ
na przebieg prac będzie miała pogoda.
Ponadto sieć musi przejść odbiór
techniczny oraz badania zdatności
wody do spożycia. Niemniej jednak
z zaplanowanej prawie 2-kilometrowej nitki zostało do ukończenia
mniej niż 500 metrów. Adam Wal Wójt

o rejestracji w SYSTEMIE POWIADAMIANIA SMS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ! Otrzymywanie SMS’ów w ramach tej
usługi jest bezpłatne, a dzięki temu
będziemy mogli poinformować Cię
o wydarzeniach, które mogą być dla
Ciebie bardzo ważne. Zarejestruj
się już teraz na stronie: https://
panel.mprofi.pl/rejestracja/NIELISZ/ lub na stronie www.nielisz.pl
w menu “Katalog usług elektronicznych” - http://nielisz.pl/katalog-uslug-elektronicznych/

Gminy Nielisz przeznaczył już na ten
cel 24 000 zł ze środków Gminy oraz
148 788,79 zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. W dość rozproszonej zabudowie na terenie budowy
wodociągu w Ruskich Piaskach szacunkowo powstanie ok. 25 przyłączy.
Planowana jest również rozbudowa
sieci wodociągowej w Ujazdowie, na
którą już zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł.
Red.
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OTWARCIE DROGI W ZŁOJCU!

współpracy i podczas swojego przemówienia stwierdził, że wspólnymi siłami
można dokonać więcej w celu poprawy
życia mieszkańców i rozwoju lokal20 października br. została oficjalnie oddana do użytku wyremontowana droga
powiatowa Nr 3216L Złojec – Wielącza.
Remont objął niemal cały odcinek drogi
o łącznej długości 7,058 km, w tym
na terenie Gminy Nielisz wyremontowano drogę o długości 2,495 km.
Koszt całkowity przedsięwzięcia to
4 122 658 zł, wartość remontu w obrębie gminy Nielisz to 1 456 945 zł.
Droga powiatowa Nr 3216L znajduje
się w obrębie dwóch gmin: Szcze-

brzeszyn oraz Nielisz. Oba samorządy
partycypowały w kosztach remontu.
Adam Wal Wójt Gminy Nielisz przeznaczył na budowę drogi w Złojcu
kwotę w wysokości 160 000 zł w ramach wsparcia inwestycji przeprowadzonej przez Powiat Zamojski.
Starosta Zamojski podczas uroczystego otwarcia drogi podkreślił znaczenie dobrej współpracy samorządów
Szczebrzeszyna i Nielisza z powiatem.
Wójt Adam Wal również podjął temat

Utwardzona droga powiatowa w Ruskich Piaskach

Podatki w 2021 roku niezmienione!
Podczas XXII sesji Rady Gminy Nielisz
obradowano między innymi nad stawkami podatków na 2021 rok. Mimo obaw
i niekorzystnej sytuacji epidemicznej
jaka panuje w Polsce oraz związanych
z nią strat w dochodach własnych samorządów oraz wprowadzenia ulg w celu
przeciwdziałania skutkom gospodarczym
COVID-19, Rada Gminy Nielisz postanowiła pozostawić stawki podatków w niezmienionym stanie. Wobec powyższego
stawki podatku rolnego oraz podatku
od środków transportu w roku 2021 pozostaną niezmienione. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji gospodarczej
w kraju i oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, z inicjatywy Adama Wala
Wójta Gminy Nielisz oraz Krzysztofa Ko-

majdy Przewodniczącego Rady Gminy
Nielisz, Rada Gminy Nielisz postanowiła
zmniejszyć stawki dzienne opłaty targowej. Po wejściu w życie podjętej 27 listopada 2020 r. uchwały, opłaty targowe będą
przedstawiały się następująco:
1) przy sprzedaży artykułów rolnych
nieprzetworzonych bez względu
na miejsce dokonywanej sprzedaży
w obrębie targowiska – 5,00 zł
2) przy sprzedaży artykułów rolnych
przetworzonych, spożywczych, artykułów przemysłowych bez względu
na miejsce dokonywanej sprzedaży
w obrębie targowiska – 10,00 zł
3) przy sprzedaży artykułów, o których
mowa w pkt 1 i 2 z samochodu:
a) o ładowności do 3,5 t – 10,00 zł

nego. Po przemówieniach Starosty
Zamojskiego Stanisława Grześko, Burmistrza Szczebrzeszyna Henryka Mateja oraz Wójta Gminy Nielisz Adama
Wala proboszczowie sąsiadujących
parafii ks. Krzysztof Dziura z Wielączy
oraz proboszcz ze Złojca ks. Kanonik
Tomasz Rogowski wspólnie odmówili
modlitwę i dokonali poświęcenia wyremontowanej drogi.
Oprócz drogi w Złojcu dokonano
remontu drogi powiatowej Nr 3144L
(Wólka Nieliska – Ruskie Piaski –
Zamszany) w miejscowości Ruskie
Piaski, od strony pałacu w kierunku
Zamszan i jeziora Sodoma. Wykonano
400 mb poszerzenia oraz stabilizacji
cementowej drogi.
b) o ładowności powyżej 3,5 t –
15,00 zł
c) z przyczep gastronomicznych –
25,00 zł
Uchwały dotyczące opodatkowania oraz
stawek opłat targowych zostały podjęte jednogłośnie. W sesji uczestniczyli
wszyscy Radni Gminy Nielisz.
Kolejną dobrą wiadomością dosłownie
z ostatniej chwili przed wydaniem Biuletynu jest to, że dzięki skutecznym
działaniom władz gminy OPŁATY ZA
ŚMIECI NIE WZROSNĄ W 2021 ROKU!
W obliczu szalejących cen odbioru śmieci
i podwyżek wprowadzanych przez inne
samorządy ta informacja naprawdę jest
niezwykle satysfakcjonująca. „Wszystko
po to, aby żyło nam się lepiej” – mówi
Adam Wal.
Red.
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Zestawienie wybranych inwestycji
w roku 2020 na terenie gminy Nielisz
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Czas świąteczny i sylwestrowy skłania
do podsumowań i refleksji nad dobiegającym końca rokiem. Jaki był rok
2020? Na pewno w pewien sposób niezwykły i bardzo zaskakujący. Działo
się tak za sprawą rozwijającej się
pandemii koronawirusa, która absolutnie wszystkich zaskoczyła i sparaliżowała niemal cały świat. Ucierpiała
gospodarka, ucierpieli pracodawcy
i pracownicy, ucierpiały również samorządy. Mimo bardzo niepewnej sytuacji trzeba było szybko odnaleźć się
w nowej rzeczywistości i na ile było
to możliwe należało, kontynuować
i wypełniać swoje zadania. Powstaje
pytanie czy kończący się rok 2020 był
rokiem straconym dla Gminy Nielisz?
Biorąc pod uwagę inwestycje w naszej
gminie można stwierdzić, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Zarówno
w sektorze prywatnym jak i samorządowym skutki nie były tak mocno dotkliwe jak się spodziewano. Świadczy
to o dobrej gospodarności naszych
mieszkańców, a w gminie możemy
mówić o wzorowym wręcz zarządzaniu przez Adama Wala piastującego urząd Wójta Gminy Nielisz. Jak
to przebiegało z perspektywy upływającego czasu? Poniżej przedstawiamy
najważniejsze fakty świadczące o dobrej kondycji naszej gminy oraz o skali
podejmowanych inwestycji (nie tylko
przez Gminę Nielisz) oraz kwotach,
które zostały zainwestowane na obszarze gminy Nielisz.

 Oddanie do użytku drogi wojewódzkiej Nr 837 Nielisz – Sitaniec. Wartość całkowita – 156 276 278,99 zł,
wartość przebudowy w obrębie
gminy Nielisz – ok. 78 000 000 zł.
 Budowa dróg gminnych w sołectwach: Wólka Złojecka (393 mb), Staw
Ujazdowski-Kolonia (1 029 mb), Zarudzie (120 mb), Gruszka Mała II
(poszerzenie ok. 40 m²). Koszt całkowity remontów: 433 266,89 zł,
Zarudzie-Kolonia (380 mb), koszt
całkowity: 110 978,97 zł, suma dotacji: 46 000 zł.
 Doposażenie Straży Pożarnych:
zakup wozu strażackiego (OSP
Ruskie Piaski): 260 000 zł, motopompa (OSP Gruszka Duża):
40 000 zł, sprzęt ratowniczy (OSP
Nielisz): 67 000 zł.
 Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim (w trakcie realizacji)
5 000 000 zł.
 Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Krzaku: dofinansowanie:
298 000 zł.
 Dotacja z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych: 647 044 zł.
 Gmina Nielisz w ramach projektu
„Zdalna Szkoła”, pozyskała grant
60 000 zł na zakup sprzętu dla
uczniów i nauczycieli z terenu naszej gminy.
 Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz:
koszt całkowity modernizacji:

247 349,00 zł, wysokość dotacji:
185 511,00 zł.
Remont drogi powiatowej Nr 3216L
Złojec – Wielącza. Koszt całkowity:
4 122 658 zł, wartość remontu w obrębie gminy Nielisz: 1 456 945 zł,
przyznanie pomocy powiatowi zamojskiemu na poczet remontu odcinka w Złojcu: 160 000 zł.
Zabezpieczenie środków na potrzeby realizacji programu „Nowa
Inicjatywa Dla Odnowy Wsi 2020”.
Sołectwa wybrane przez komisję
i przyznane dofinansowania: Krzak
– 20 000 zł, Ujazdów – 16 000 zł,
Gruszka Duża – 20 000 zł.
Budowa wodociągu w Ruskich Piaskach (w trakcie realizacji). Szacowany koszt inwestycji: 168 788,79 zł,
wysokość dotacji: 148 788,79 zł
(dotacja w ramach wspomnianego
wyżej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
Cyfryzacja Urzędu Gminy Nielisz –
dofinansowanie z UE: 966 416,11 zł.

Powyższe inwestycje i przedsięwzięcia doskonale obrazują wzrostową tendencję rozwojową Gminy
Nielisz. Wielopłaszczyznowość oraz
wspieranie różnych aktywności jest
bardzo istotne z punktu widzenia
poprawy jakości życia mieszkańców.
W dalszym ciągu najważniejszymi
i strategicznymi inwestycjami jest
modernizacja i budowa infrastruktury drogowej. Cieszy fakt, że z roku
na rok zmniejsza się liczba dróg, które
wymagają pilnego remontu. Drogi
gminne są konsekwentnie modernizowane przez Wójta Adama Wala.
Niestety w dalszym ciągu jakość dróg
powiatowych pozostawia wiele do życzenia. Strategiczną drogą powiatową
wymagającą remontu jest droga Nr
3205L biegnąca z Nielisza do Klemensowa. Gmina Nielisz w miarę możliwości pomaga powiatowi w remoncie
dróg. Odbywa się to niestety kosztem
dróg gminnych. Jednak ze względu
na bardzo wysokie koszty związane
z pracami drogowymi, współpraca jest
konieczna aby utrzymać dynamikę
rozwoju dróg na terenie gminy Nielisz.
Przyszły rok zapowiada się równie
intensywny pod względem dalszych
działań Adama Wala. Gratulujemy
Wójtowi dokonanych już inwestycji
i życzymy dalszych sukcesów.

Red.
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Do młodzieży przyszłość naszej gminy należy...

Praktyki w Urzędzie Gminy Nielisz
wbrew mylącym pozorom mogą być
doskonałym preludium do przyszłej
kariery zawodowej. Utarte stereotypy
myślowe o urzędnikach nie mają dzisiaj żadnego uzasadnienia. Pracy jest
coraz więcej, a obowiązków przybywa
wraz z dynamicznym rozwojem naszej gminy. Świat wokół się zmienia,
a za zmianami musi nadążać administracja samorządowa. Wprowadzanie
udogodnień dla mieszkańców oraz

szybkość obsługi to cel funkcjonowania samorządu jaki obrał sobie
Adam Wal Wójt Gminy Nielisz. Już
dzisiaj Urząd Gminy Nielisz może poszczycić się bardzo krótkim czasem
oczekiwania mieszkańców na rozpatrywanie ich spraw. O ciężkiej pracy
urzędniczej mogli przekonać się
praktykanci. Dwoje młodych praktykantów – Gabriela i Dawid poznali kulisy realizacji strategii rozwoju i funkcjonowania urzędu gminy. Wójt Adam

Wal przeprowadził rozmowę z praktykantami, podczas której poprosił ich
o opinię na temat pracy Urzędu Gminy
Nielisz. Odpowiedzi były zaskakująco
pozytywne. Poza nabytymi nowymi
umiejętnościami najwyżej oceniano
współpracę pracowników urzędu
gminy oraz ich kompetencje. W dalszej kolejności ceniono sobie pomoc
pracowników niesioną praktykantom
w czynnościach realizowanych podczas praktyk. Z wielką aprobatą praktykanci przyjęli pomysł Wójta Adama
Wala o stworzeniu młodzieżowej rady
gminy. Dawid i Gabriela wspólnie
stwierdzili, że w młodzieży naszej
gminy drzemie wielki potencjał doradczy, a ich „świeże” pomysły mogłyby bardzo pozytywnie wpłynąć na
jakość życia w Gminie Nielisz. Dawid
kolokwialnie mówiąc „w ciemno” już
podczas rozmowy z Wójtem zapowiedział swój udział w młodzieżowej
radzie gminy, kto wie, może zostanie
nawet przewodniczącym. Życzymy
naszym praktykantom wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym i zapraszamy do odwiedzania
Urzędu Gminy Nielisz.
Red.

Akcja chryzantema
Każdego roku przełom października
i listopada to czas, kiedy producenci
chryzantem mają najwięcej pracy.
Kwiaty, które przez cały rok pielęgnowali są gotowe do sprzedaży. W tym
roku też przygotowywali je z myślą
o uroczystości Wszystkich Świętych.
Jednak w ostatniej chwili zapadła decyzja o zamknięciu cmentarzy – co dla
ogrodników oznaczało utratę możliwości zbycia towaru, a tym samym
ogromne straty finansowe. Producenci i sprzedawcy chryzantem zwrócili się o pomoc. Rozporządzeniem
Rady Ministrów pomocy tej udzieliła
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lokalne oddziały
ARiMR zaapelowały do organizacji
rolniczych, w tym kół gospodyń wiejskich, o wsparcie akcji.
Na apel odpowiedziało także
i nasze koło – KGW Ach te baby z Na-

woza. 8 listopada pod naszą remizę
w Nawozie przywieziono 200 sztuk
kwiatów doniczkowych. Przez kilka
godzin rozwoziłyśmy je po okolicy.
Udało się rozdysponować niemal
wszystkie donice. Dzięki temu udekorowane zostały okoliczne kapliczki,
przydrożne krzyże, groby zasłużonych
dla gminy osób, cmentarz wojskowy
a także kościół w Nieliszu i kaplica
w Gruszce. Część została posadzona
wzdłuż ogrodzenia naszej remizy
i mamy nadzieję, że będzie długo cieszyć oko. Cieszymy się, że udało nam
się w ten sposób pomóc ogrodnikom
a przy okazji zadbać o lokalne miejsca.
W akcję zaangażowane były także
inne koła z naszej gminy oraz Urząd
Gminy Nielisz, GOK w Nieliszu, podległe gminie jednostki jak również
osoby prywatne – dzięki czemu
w wielu miejscach pojawiły się piękne

kwiaty. Według danych z lubelskiego
oddziału ARiMR zgłoszono 101 264
chryzantem doniczkowych i niemal
126 tysięcy chryzantem ciętych, których nie udało się sprzedaż z powodu
zamknięcia cmentarzy.
W sumie ok. 400 sztuk doniczek
z chryzantemami zostało przekazane
od producenta z terenu naszej gminy
– Pani Anety Pupeć z Zarudzia w ramach akcji przeprowadzonej przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Serdecznie dziękujemy Pani Anecie i gratulujemy przepięknych chryzantem.
Karolina Bartnik-Kura
KGW Ach te baby z Nawoza
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Modernizacja biblioteki na finiszu

Dobiega końca modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz prowadzona w ramach projektu pod nazwą:
„Modernizacja budynku Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz
zakup wyposażenia”, realizowanego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Projekt sfinansowany został ze środków
Gminy Nielisz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (koszt
całkowity modernizacji: 247 349,00 zł,
wysokość dotacji: 185 511,00 zł).

Zadanie obejmowało modernizację
pomieszczeń, przystosowanie ich do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
zakup wyposażenia biblioteki. Modernizacja była przeprowadzona ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
potrzeby użytkowników w każdym
wieku. Na czytelników i użytkowników czekają odnowione wielofunkcyjne pomieszczenia, w których przygotowano miejsce zarówno do relaksu
jak i do nauki oraz pracy. Mamy wypożyczalnię, wielozadaniową salę multimedialno-konferencyjną przystosowaną także do organizowania wystaw,
mamy przestrzeń na spotkania eduka-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

cyjno-literackie, warsztaty rękodzielnicze, mamy salę wyposażoną w komputery dla czytelników z dostępem do
Internetu, wygodne miejsca do przejrzenia prasy lub ciekawej lektury, kącik
dla najmłodszych czytelników oraz
siedziska dedykowane młodzieży. Na
nowych regałach pięknie prezentuje
się nasz księgozbiór. Jeden z korytarzy
pełni też funkcję ekspozycyjną dzięki
zamontowanym szynom galeryjnym
i oświetleniu, zaaranżowano w nim
strefę wypoczynkową. Wokół przestronne pomieszczenia, łączące nowoczesność z tradycją, przyjazne, otwarte
i spełniające oczekiwania wielu grup
społecznych, bo przecież biblioteka to
nie wyłącznie wypożyczalnia książek,
to także miejsce spotkań lokalnej społeczności, to miejsce dla wszelkich
odbiorców kultury. Tylko część czytelników zdążyła obejrzeć nową aranżację
pomieszczeń, pandemia znacznie
ograniczyła nasze możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych, mimo to
opinie były bardzo pozytywne.
Aż prosi się w tym momencie
ogłosić datę uroczystego otwarcia lecz
czas temu nie sprzyja. Zapraszamy
póki co do śledzenia fanpage biblioteki na facebooku (facebook.com/biblioteka.nielisz), na którym dostępny
jest film pokazujący bibliotekę „od
środka”. Zapraszamy!

Dorota Głogowska

Mamy to! Uzyskaliśmy ponad trzykrotną liczbę wymaganych głosów poparcia
akcji pod nazwą „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin
w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Wystarczyło zaledwie 100
głosów abyśmy otrzymali maszt i flagę, a było ich ponad 300. Dziękujemy serdecznie za wszystkie głosy. Na mieszkańców Gminy Nielisz zawsze można
liczyć! To dzięki Wam przekazany będzie Gminie Nielisz maszt oraz flaga
narodowa. Jeszcze raz dziękujemy za głosy poparcia i włączenie się do akcji.
GMINA NIELISZ POD BIAŁO-CZERWONĄ!
Red.
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Kalejdoskop biblioteczny
Jedną z oczywistych propozycji zorganizowania czasu wolnego w dobie pandemii lub kwarantanny domowej jest
czytanie. Czytać zawsze warto. Przekonali się o tym najbardziej wytrwali
czytelnicy, którzy we wrześniu otrzymali od nas upominki. Nieustannie
i systematycznie powiększamy księgozbiór. Staramy się spełniać oczekiwania naszych czytelników, którzy
podczas odwiedzin, bądź telefonicznie
czy e-mailowo zgłaszają swoje zapotrzebowania. Dokonujemy zakupu
uwzględniając także światowe trendy
czytelnicze, nagrody literackie, polecane przez znawców tematu tytuły.
Kupujemy komiksy, które znów cieszą
się zainteresowaniem, mamy książki
w językach obcych oraz poruszające
tematy tj. ekologia i ochrona środowiska oraz wiele innych. Uruchomiłyśmy książkę na telefon, znów mamy
otwarte okno dostępu. Każdą zakupioną książkę jak najszybciej wprowadzamy do systemu MAK+, dzięki
temu nasz księgozbiór można obejrzeć
online, wystarczy wejść na stronę szukamksiążki.pl i zadzwonić w celu rezerwacji lub umówienia się na odbiór
wybranych pozycji. Jak tylko będzie to
możliwe umożliwimy czytelnikom dostęp do księgozbioru w bibliotece. Na
stronie i facebooku biblioteki udostępniamy linki do darmowych książek.
Oczywiście cały czas dostępna jest
„wrzutnia” na książki już przeczytane.
No i jeszcze dwie informacje, którymi bardzo chcemy się podzielić.
Nasz księgozbiór został wzbogacony
o książki o tematyce popularno-naukowej w zakresie rozwiązywania
problemów związanych ze wszelkiego
rodzaju uzależnieniami oraz wielu innych dziedzin. Zakup sfinansowała
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Nieliszu.
Klaudia Wal uczennica SP w Nieliszu
i nasza czytelniczka, autorka nagrodzonego opowiadania podarowała
bibliotece książkę, która jest efektem
ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.
Jak tylko obostrzenia epidemiologiczne zostały poluzowane wykorzystałyśmy ten moment i udało nam się
zorganizować kameralne wydarzenia
kulturalne. Wspomnę tu o spotkaniu,
podczas którego mówiliśmy o zaletach
octów, ich roli w podnoszeniu naszej
odporności, w spotkaniu wzięli udział
uczestnicy Senior+. Bardzo ciekawe
warsztaty tworzenia ikon zorganizowała w naszej bibliotece LGD Ziemia
Zamojska dla mieszkańców gmin objętych działaniem tej organizacji. Za
nami także Noc Bibliotek 2020, tym
razem pod hasłem Klimat na czytanie.
W sobotni wieczór, w kameralnej
grupie i w reżimie sanitarnym obejrzeliśmy film pt. „Jakub, Mimmi i gadające
psy”. Jakub i Mimmi to para kuzynów,
którzy niezbyt się lubią. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy
ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w pamięci.
Czytaliśmy wiersz – hymn napisany
specjalnie na potrzeby Nocy Bibliotek
przez Jacka Cygana. Były warsztaty
recyklingowe, pro-ekologiczne. Rozmawialiśmy o klimacie na czytanie ale
także o procesach zachodzących na
Ziemi wskutek zmian klimatycznych,
o tym co młodzi ludzie mogą robić
by dbać o środowisko oraz o tym jak
biblioteka promuje nawyki proekologiczne. Link do filmu przez kilka dni
mogłyśmy udostępnić zainteresowanym osobom. Relacje dostępne są
na FB i stronie www.biblioteka.nielisz.pl.

25 listopada zorganizowałyśmy
wystawę z okazji Dnia Pluszowego
Misia. Eksponaty udostępnili nam
nasi czytelnicy. Wystawę zainstalowałyśmy w oknach biblioteki. Ekspozycję do końca listopada obejrzeć
można było oczywiście w plenerze
przed biblioteką a także na FB.
Na 10 grudnia tradycyjnie planujemy świąteczne warsztaty kultywujące tradycje rękodzielnicze, które
cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Warsztaty odbędą się jeśli
tylko znów obostrzenia sanitarne zostaną złagodzone.
Przed nami świąteczny czas zupełnie wyjątkowy i inny niż wszystkie.
Mamy upominki dla naszych czytelników, wystarczy tylko w grudniu wypożyczyć książkę a odwzajemnimy
się niespodzianką. Każdy z nas lubi
dawać prezenty i otrzymywać także.
A skoro już mowa o świątecznym
czasie, na wszelki wypadek gdyby nie
udało się nam spotkać gdzieś w drodze
do pracy lub na warsztatach etc. to życzymy Wszystkim, ale to absolutnie
Wszystkim zdrowia, które zawsze
było bezcenne, a w dzisiejszym czasie
jak chyba nigdy wcześniej nabiera podwójnej wartości, zrozumienia, szacunku i miłości … Wesołych Świąt! Zapraszamy do śledzenia naszej strony
www i FB. 
Dorota Głogowska

Konkurs plastyczny „Na anielskich skrzydłach” – jubileuszowa zmiana
Od 10 lat GOK w Nieliszu organizuje gminny konkurs plastyczny pn. „Na anielskich skrzydłach”. Aby
wyróżnić jubileuszową edycję wydarzenia postanowiliśmy poszerzyć grono odbiorców i w roku 2021
zorganizować imprezę o zasięgu międzygminnym. Nie mamy wątpliwości, że 10-letnia tradycja zasługuje na uznanie i podkreślenie. Wierzymy, że w ten sposób zwiększymy zainteresowanie konkursem i jednoczenie przyczynimy się do promocji kultury naszej gminy.
Ze względu na niepewną sytuację trudno także zaplanować stacjonarne podsumowanie imprezy i tradycyjną wystawę
pokonkursową, dlatego też planujmy wydanie katalogu zawierającego zdjęcia i opisy nagrodzonych prac. Wydawnictwo
będzie dostępne zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej oraz udostępnione w Intrenecie. Zachęcamy do zapoznania się
z Regulaminem zmieszczonym na stronie www.gok.nielisz.pl oraz Fb GOK w Nieliszu i do udziału w konkursie!
Agnieszka Zymon
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„WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO”

– taniec i fitness w GOK w Nieliszu
Projekt taneczny, który według wstępnych założeń miał się
rozpocząć w październiku ze względów epidemicznych został przesunięty w czasie.
Zainteresowanie udziałem w zajęciach jest bardzo duże.
Listy uczestników w niektórych grupach wiekowych zapełniły się już w pierwszym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia
o rekrutacji. Warsztaty są współfinansowane przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach Programu
Grantów. Dzięki otrzymanej darowiźnie opłata za zajęcia
ma wymiar symboliczny – wynosi bowiem 10 zł na miesiąc
od jednego uczestnika.
Zostały utworzone trzy grupy warsztatowe realizujące
trzy formy taneczno-rekreacyjne: story dance dla dzieci
4-8 lat, clip dance dla dzieci 9-12 lat oraz latino fitness dla
dorosłych i młodzieży. Podsumowaniem projektu będą pokazy taneczne w wykonaniu grup dziecięcych.
Biorąc pod uwagę spore zainteresowanie warsztatami
mamy nadzieję na ich kontynuację w ramach stałych form
pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Agnieszka Zymon

Nikola Jakubczak i Lena Socha

wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Niech Żyje Kolor!“ 2020
Prace powstałe na zajęciach
plastycznych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Nieliszu
pod kierunkiem Pani Justyny
Malinowskiej zdobyły uznanie
5-osobowego jury rozstrzygającego wyniki 8 Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa
„Niech Żyje Kolor!“ 2020. Autorkami wyróżnionych prac są
NIKOLA JAKUBCZAK i LENA
SOCHA, zaś miarę ich sukcesu najlepiej opisują poniższe
liczby. Na konkurs napłynęły
483 prace plastyczne z 74 szkół
i pracowni plastycznych z całej
Polski. Do wystawy pokonkursowej organizatorzy zakwalifikowali 129 prac z 58 szkół
i pracowni plastycznych. Jury
powołane przez organizatorów
konkursu przyznało 20 nagród
równorzędnych oraz 30 wyróżnień.
SERDECZNIE
GRATULUJEMY!
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Koncert online z okazji X Sąsiedzkiego Przeglądu
Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych
„Narodziła nam się Dobroć” – Nielisz 2021 r.
Od 10 lat Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu kieruje do Państwa zaproszenie do wspólnego kolędowania w zaprzyjaźnionym sąsiedzkim gronie. Pragnęliśmy aby tegoroczny przegląd był szczególnie uroczysty ze względu na X jubileuszową
edycję. Niestety rzeczywistość, z którą przyszło nam się zmagać pokrzyżowała nasze plany. Nie możemy spotkać się, usiąść
obok siebie i jak co roku wspólnie śpiewać kolęd. Dlatego 17 stycznia 2021 r. zapraszamy na Fb GOK lub naszą stronę internetową, gdzie opublikujemy Koncert „Narodziła nam się Dobroć” w wykonaniu wokalistów oraz Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Będzie to spotkanie inne niż wszystkie dotychczasowe, wierzymy
jednak, że nie mniej liczne i wzruszające.
Agnieszka Zymon

Modernizacja kościołów parafialnych

na terenie gminy Nielisz
Wymienione okna w kościele
w Stawie Noakowskim

Instalacja ogrzewania podłogowego w kościele w Złojcu

Proboszczowie wszystkich 3 parafii
na terenie gminy Nielisz z wielkim
poświęceniem i nakładem olbrzymiej pracy zdobyli środki zewnętrzne
(dotacje) w celu zmodernizowania
świątyń w: Stawie Noakowskim,
Złojcu i Nieliszu. Ks. Proboszcz Piotr
Harko przeprowadził modernizację
kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela, w ramach której wymieniono
i uszczelniono okna. W świątyni
jest już naprawdę bardzo ciepło co
sprawia, że wierni mogą cieszyć się
dobrymi warunkami podczas mszy
w zimne i mroźne niedziele. Proboszcz parafii w Złojcu przeprowadza
modernizację zarówno kościoła jak
i plebanii. Prace remontowe ukierunkowane są przede wszystkim na
termomodernizację obiektów oraz
wyposażenie świątyni w ogrzewanie
podłogowe zasilane ciepłem pocho-

dzącym z budowanych 3 pomp ciepła
(głębokość ok. 100 metrów). W Parafii pw. Świętego Wojciecha i Matki

Ocieplanie wnętrza zabytkowej świątyni w Nieliszu

Bożej Różańcowej też się niemało
dzieje. Dzięki dotacjom zdobytym
przez ks. Dariusza Soniaka ocieplone
i odnowione będzie wnętrze kościoła.
Między kościołem a plebanią, w której
została wyremontowana i ocieplona
elewacja zewnętrzna, powstaje farma
fotowoltaiczna! System fotowoltaiczny zasili prądem kościół i plebanię
oraz ogrzewanie podłogowe świątyni.
O dalszym przebiegu modernizacji
kościołów będziemy informować
w następnym numerze BIGN.
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otrzymał 77 796 300 zł (391% więcej
niż w 2019 r.).
W okresie od stycznia do października 2020 roku zaktywizowano łącznie
1 882 osoby bezrobotne. W analogicznym okresie 2019 roku aktywizacją
objęto 2 408 osób (o 526 osób więcej).
Na koniec września 2020 r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła
6,1%, zaś w województwie lubelskim
kształtowała się na poziomie 7,9%.
Dla powiatu zamojskiego wskaźnik
ten wyniósł 8,8%, a dla miasta Zamość 9,6%.
Na koniec października 2020 r.
ogólna liczba zarejestrowanych
osób bezrobotnych z miasta Zamość
i powiatu zamojskiego wynosiła 6 589
osób i była większa o 856 osób w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.
13,6% zarejestrowanych to osoby
z prawem do zasiłku.
W październiku 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu
zarejestrowało się 826 osób bezrobotnych (o 179 osób mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.). Z ewidencji
bezrobotnych wyłączono 787 osób,
podczas gdy w analogicznym okresie
2019 r. wyrejestrowano 932 osoby.
W październiku 2020 r. 387 osób bezrobotnych podjęło pracę, w analogicznym okresie 2019 r. – 490 osób.
Środki finansowe przyznane
w 2020 r. Powiatowemu Urzędowi
Pracy w Zamościu to 100 810 445 zł,
czyli aż o 248% więcej niż w 2019 r.,
z czego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Urząd

W ramach pomocy pracodawcom
w ramach Tarczy antykryzysowej
COVID-19 PUP w Zamościu udziela
wsparcia w ramach:
 niskooprocentowanej pożyczki
z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych.
Do 31.10.2020 r. złożono 122
wnioski, a 119 organizacjom wypłacono środki na kwotę 303 728,13 zł.
 niskooprocentowanej pożyczki na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.
Dotychczas do Urzędu wpłynęło
6 147 wniosków; 5 776 przedsiębiorcom wypłacono środki na kwotę
28 858 650 zł. 5 683 przedsiębiorcom
umorzono pożyczkę, a kwota umorzenia wyniosła 28 380 431,48 zł.
 dofinansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników
w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19.
Dotychczas
wpłynęły
1383
wnioski. Przedsiębiorcom wypłacono
5 946 720,00 zł.
 dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz
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należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków
obrotów gospodarczych.
Dotychczas do Urzędu wpłynęło
łącznie 716 wniosków. Zawarto
554 umowy. 551 przedsiębiorcom
wypłacono środki w wysokości
14 787 254,57 zł.
 dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych 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 53 497,53 zł.
 dofinansowanie 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
11 wniosków i wypłacono łącznie
319 380,35 zł.

Nieliskie Grill’owanie
Zgodnie z zapowiedzią w BIGN nr 2
(13) publikujemy kolejny przepis na
Nieliskie Grill’owanie nadesłany w ramach letniego konkursu współorganizowanego z LGD „Ziemia Zamojska”.
Warto kolekcjonować przepisy na
następny letni sezon. Zobaczmy jaki
pomysł na grilla ma nasz Senior Plus.
Oto przepis:
Senior Plus – Gmina Nielisz
NADZIEWANE PIECZARKI I POMIDORY Z GRILLA
SKŁADNIKI:
 10 dużych pieczarek
 6 średniej wielkości pomidorów

 1 duża papryka
 1 mała zielona cukinia
 kostka sera feta
 4 ząbki czosnku
 żółty ser
 sól
 świeżo zmielony pieprz
 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
 masło
WYKONANIE:
Cukinię, paprykę, ser kroimy w drobną
kostkę, czosnek przeciskamy przez
praskę, natkę pietruszki siekamy na
drobno. Wszystkie składniki ze sobą
łączymy, doprawiamy świeżo zmie-

lonym pieprzem oraz solą. Z pieczarek
wykrawamy nóżki, które możemy posiekać i wykorzystać do farszu, z pomidorów odkrawamy wierzchnią część
i wydrążamy. Warzywa nadziewamy
przygotowanym farszem, zawijamy
w folię aluminiową, każde oddzielnie
i grillujemy 30-40 min.
Smacznego:)
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102. Rocznica Odzyskania Niepodległości

– obchody inne niż zwykle

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu
ODZYSKANE ŚWIĘTO

11 listopada to wyjątkowa i wszystkim
dobrze znana data. W dużych miastach i małych miejscowościach Polacy świętują Dzień Niepodległości.
Również w Naszej Gminie doroczne
wspólne świętowanie na stałe weszło
do kalendarza ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Rok 2020 przyniósł jednak wiele
zmian. Epidemia uniemożliwiła organizację wydarzenia w dotychczasowej
formie. Pomimo utrudnień w inny
niż zwykle sposób uczciliśmy 102.
rocznicę odzyskania niepodległości.
W godzinach popołudniowych 10
listopada odbyło się złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy w miejscach upamiętniających zbrodnie niemieckie na
mieszkańcach Naszej Gminy podczas

II wojny światowej. 3-osobowa delegacja: Adam Wal Wójt Gminy Nielisz,
Krzysztof Komajda Przewodniczący
Rady Gminy Nielisz oraz Agnieszka
Zymon Dyrektor GOK w Nieliszu
w imieniu wszystkich instytucji, organizacji oraz całej społeczności
gminnej złożyła wieńce przy pomnikach w Nieliszu i Stawie
Noakowskim.
Także 10 listopada, ale
już w formule online odbyły
się warsztaty kotylionowe,
które poprowadziła Pani
Justyna Malinowska – instruktor plastyki Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Na 11 listopada zaplanowaliśmy wyjątkowe wirtualne spotkanie i wspólne odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego. O godzinie
12.00 w ramach ogólnopolskiej akcji
„Niepodległa do hymnu” w mediach
społecznościowych oraz na stronie
internetowej GOK w Nieliszu zostało opublikowane nagranie Hymnu
Polski w wykonaniu solistek z zespołu
Wiolinki: Martyny Dudek, Angeliki
Pańczyk, Oliwii Stryjewskiej oraz Pani
instruktor muzyki Renaty Banach.

To tak wzruszenie dławi,
plącze słowa,
Za serce zbiera i łzawi mi oczy.
Nie dziwcież mi się!
Wszakżeć to rozmowa
Po sześciu latach tułaczki
śród obcych.
To tak wzruszenie, że mogę od nowa
Znów żyć po ludzku – z woli i ochoty,
Że się nie muszę bać, kryć,
ustępować
Ostałem się, żyję!
I w domu z powrotem.
Wśród nocnej ciszy zewsząd
biją dzwony
I tak, jak dawniej, każdy dom
– Betlejem.
Ileż przyjaźni w wyciągniętej dłoni.
Ile znów prawdy w każdym
prostym słowie.
„Wśród nocnej ciszy’’...
Wracają nadzieje
I mary mi się mienią znów na rzeczy.
Grobla Nawoska 24 XII 1946 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne – niecodzienne
obchody Dnia Niepodległości.
Agnieszka Zymon
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Losy polskich żołnierzy po kampanii wrześniowej były niezwykle tragiczne. Rozbita Armia Polska wpadła w ręce Niemieckich
i Rosyjskich okupantów. Zarówno jedni jak i drudzy nie mieli zamiaru przestrzegać praw jeńców wojennych. Polscy żołnierze
ginęli w obozach koncentracyjnych, łagrach a co gorsze byli bestialsko mordowani tak jak miało to miejsce w Katyniu. Jest
rok 1940, nasz bohater Stanisław Świstowski przebywa w niewoli na terenie Związku Radzieckiego. Rok bardzo tragiczny dla
Armii Polskiej. Jakie będą dalsze losy żołnierza ze Stawu Ujazdowskiego-Kolonii? 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.

Droga do wolności cz. 2

Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
Od Nowego Roku powiedzieli nam,
że będą nam płacić, a my sobie
życie będziemy sami kupować,
i tak trzeba było stać w kolejce po
jedzenie w kuchni po godzinie,
gdybyśmy się tak zgodzili to kto
pierwszy by przyszedł to by pojadł,
a ostatni to by był głodny, bo już by
nie było. U nich żywności zawsze
brakowało. Jeszcze inna sprawa,
doszła do nas wiadomość, że jeżeli się zgodzimy pracować za pieniądze, to o nas się nikt nie upomni,
oni powiedzą, że my zostaliśmy
na zarobek u nich. My chcieliśmy
pracować tak jak było dotąd, czyli,
żeby dawali nam życie, a my będziemy pracować. Ruskie nie zgodzili się na to. Rozpoczął się strajk
we wszystkich kopalniach i hutach,
Dnieprostroj, Krzywy Róg i inne
huty i walcownie. To było bardzo
dziwne, że wszystkie walcownie
i huty zastrajkowały naraz jakby
były zawiadomione telefonicznie.
Ruskie zabrały nam sienniki,
koce, zostawili gołe łóżka, dały
„strawnoj kocioł” – czyli 200 gram
chleba i talerz owsianej zupy, bardzo
rzadkiej, może w talerzu było z łyżkę
kaszy. Pędzili nas do roboty, my poszliśmy do kopalni i nie chcieliśmy
robić. Dyrektor kopalni zaczął na
nas krzyczeć po co żeśmy przyszli,
kazał nas wieźć windą na górę i na
konwojenta – „zabieraj ich znowu”,
przyszliśmy z powrotem do obozu
i więcej nas nie gonili do kopalni.
Raz tylko kazali nam w nocy podczas zawiei śnieżnej oczyszczać tory,
ale i to się nie udało, nikt nie odrzucił
nawet jednej łopaty śniegu, chociaż
byliśmy zmarznięci. Konwojenci
krzyczeli żebyśmy odrzucali śnieg
ale nikt nie rwał się do roboty. Kilku
z nas dostało kolbą, ale po paru godzinach kazali nam iść do obozu.

Raz chciałem sobie wyprać i wygotować bieliznę lecz nie było czym
palić. Pomyślałem sobie, że ustęp
jest obity deskami, to wieczór pójdę
oderwać deskę i będę miał czym
palić, będzie podwójna korzyść: wygotuję bieliznę i na sali będzie ciepło.
Wieczór poszedłem po te upatrzone
deski, oderwałem, ale był wielki
trzask, był mróz i cicho, było słychać
daleko. Wartownicy usłyszeli i zaczęli
biec w tą stronę, ja usłyszałem skrzyp
śniegu, rzuciłem deskę i zacząłem
biec do najbliższego baraku. Przed
tym barakiem był lód, przebiegłem lód
i wpadłem do baraku i z korytarza do
pierwszej izby. Tu dwóch czy trzech
na łóżku grali w warcaby, ja prędko
buty zdjąłem i siadłem razem z nimi
i przyglądałem się jak grają. Za chwilę
wpada wartownik na tą salę, jak poszedł to ja zacząłem opowiadać całą
historię, zaczęli się śmiać i mówią:
miałeś szczęście, jak by Cię złapali
to by było lanie i siedziałbyś, masz
szczęście. Jak chodziliśmy do kopalni
to myliśmy się w łaźni, a ubrania do
dezynfekcji, teraz do łaźni nie chodzimy bo dokuczają wszy.
Tak przesiedzieliśmy do 1 maja
1940 r. 1 maja dali nam lepiej jeść,

my myśleliśmy, że to na 1 maja dali
nam lepiej zjeść, ale nie bo i 2 maja
i następne dni aż do 20 maja, kiedy
to wygonili nas z rzeczami pod
bramę i tam była dokładna rewizja
i do wagonów, które już czekały. Wagony te były towarowe. W każdym
wagonie był ustęp prowizoryczny,
ładowali po 85 ludzi, było bardzo
ciasno. Gdy załadowali cały transport, w nocy pociąg ruszył, nie wiedzieliśmy dokąd jedziemy czy do
Polski czy na „białe niedźwiedzie”
jak nam zawsze obiecywali. W wagonach było ciasno i duszno, bo
na Ukrainie było już dość ciepło,
wieźli nas bardzo pospiesznie. Na
mniejszych stacjach pociąg w ogóle
się nie zatrzymywał, zmieniali lokomotywy i dalej wieźli. Dopiero
w Moskwie pociąg stał ze dwie godziny. My śmialiśmy się, że poszli
do Stalina po rozkaz. Z Moskwy jak
pociąg ruszył aż do Kotłasa, tylko po
drodze się zatrzymywał do nabrania
drzewa. Już za Moskwą pociągi
były opalane drzewem. W Kotłasie
(miasto w Rosji) przeładowano
nas na statki rzeczne i jeszcze trzy
płynęliśmy statkami i znaleźliśmy
się u celu czyli na dalekiej północy. Był to 6 czerwca 1940 r. tam
jeszcze gdzieniegdzie leżał śnieg,
było jeszcze zimno, w dzień słońce
grzało, dnie były długie bo tam są
białe noce, czyli w nocy widno.
Zaprowadzono nas do obozu,
tam były baraki i tam nas rozlokowano, a innych pozostawiono
bliżej a jeszcze innych zawieźli
dalej na Północ. Baraki były bardzo
brudne i ciemne, małe okienka,
przez środek korytarza dwa piece
a po bokach korytarza prycze
z desek – dolne i górne, czyli piętrowe. Baraki były długie z drzewa
okrągłego.
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Na drugi dzień zaczęto spisywać
i formować brygady – po 20-30. Na
trzeci dzień do pracy przy budowie
torów kolejowych: Kotłas-Uchta-Peczora-Workuta. Do każdej brygady
był przydzielony konwojent „enkawudzista” i tak przed wyruszeniem
z obozu upominał, że krok w lewo
czy w prawo będzie strzelał, jak
zaprowadził nas na miejsce gdzie
mieliśmy pracować – to było w lesie
– wziął siekierę i poznaczył drzewa
i powiedział: „wod zaprotnaja zona
czili” – dalej nie wolno iść bo bez
uprzedzenia będzie strzelał. Ja zaraz
nie poszedłem do pracy i kilkunastu
jeszcze kolegów, dali nam „strawny
kocioł” czyli 300 gram chleba i trochę
wody „oni nazywali to zupą”. Powoli
zaczęło nas ubywać, wszyscy szli do
pracy, straszyli jak mogli. Ci którzy
się bali poszli do pracy, pozostało nas
tylko paru upartych. Nie baliśmy się
ich strachów, straszą nas sądem polowym, a my nadal do pracy nie poszliśmy. Koledzy jak wracają z pracy
to narzekają, że bardzo ciężka praca,
muszą wywozić taczką pięć „kubometry” (кубометр – kubometr –
metr sześcienny) ziemi na odległość
300 m albo i więcej.
Przyjechał sąd. Wynieśli stół
i parę ławek i rozpoczął się sąd. Zaczęli wzywać pojedynczo, aż doszło
do mnie i pierwsze pytanie było czy
mówię po rusku, ja odpowiedziałem,
że nie umiem po rosyjsku – chociaż
umiałem – zaczęto mnie pytać przez
tłumacza najpierw jak się nazywam,
imię ojca, ile nas było rodzeństwa,
czy robotnik, czy „pomieszczyk”, ja
powiedziałem że ojciec miał swoje
gospodarstwo, ile dziesięcin?, ja powiedziałem, że nie rozumiem co to
dziesięcina, to ile hektarów? odpowiedziałem, że cztery, to było pisane
na tapecie, następnie zapytano mnie
dlaczego nie chodzę do roboty, czy
chory jestem, ja odpowiedziałem,
że chory nie jestem, lecz do was
nie przyjechałem na robotę, jestem
jeńcem wojennym, jeńcy wojenni nie
muszą pracować dla celów przemysłowych i wojennych, jedynie muszą
robić porządki w obozie. Dajcie co
się należy jeńcom wojennym i nie
gońcie siłą do pracy. Następnie oni
zadali mi pytanie jak nasza Czerwona
Armia wkraczała do waszej Polski to
ty na pewno strzelałeś do naszych
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żołnierzy? Odpowiedziałem, że nie,
ale gdyby był rozkaz strzelać to bym
strzelał bo byłem żołnierzem, a każdy
żołnierz rozkazy wykonuje, lecz takiego rozkazu nie było i nie strzelałem. Na tym się zakończyła moja
rozprawa sądowa. Jednak zaniepokoiło mnie to, że oni więcej mnie nie
pytali i nie powiedzieli mi jak innym,
żeby zabrać rzeczy i iść pod bramę.
I mnie to bardzo zaniepokoiło i z tym
zmartwieniem wróciłem do baraku.
W baraku nie było nikogo, wszyscy
byli w pracy, usiadłem na pryczy
i rozmyślałem. Po niedługim czasie
przyszli z pracy i zaczęli mnie pytać,
dlaczego tak się martwię, więc zacząłem im opowiadać, jak to było na
tej rozprawie i co im powiedziałem.
Koledzy zaczęli na mnie krzyczeć
dlaczego to powiedziałem, ja odpowiedziałem, że jakoś mi się wszystko
wypowiedziało, może i niepotrzebnie
ale to już nie wróci.
Po jakimś czasie wszedł naczelnik
łagru i zaczął wołać: Świstowski
chodź i siadaj! Odezwałem się i poszedłem do niego. Zaczęliśmy rozmawiać i namawiał mnie żebym poszedł do pracy to lepiej zrobię, mówił,
że jestem jeszcze młody i bardzo mi
ciebie szkoda, jutro idź do pracy – ja
mu odpowiedziałem, że pomyślę –
jednak nie poszedłem do pracy.
Następnego dnia też wieczorem
przyszedł inżynier, zaczęliśmy rozmawiać, on zaczął mi mówić rozsądnie, że w pracy będzie mi prędzej
czas schodził i na świeżym powietrzu
będzie mi zdrowiej. Powiedział, że
da mi pracę na dniówkę, nienormowaną – pomyślałem i się na to zgodziłem, że jutro pójdę do pracy i tak
też zrobiłem, że na drugi dzień poszedłem do pracy na tory wąskiej kolejki. Ten inżynier też był zakluczony
– czyli zasądzony na piętnaście lat
– to był bardzo uczciwy człowiek.
Od tej pory chodziłem do pracy na
tor wąskiej kolejki, nie była to praca
ciężka, raczej więcej chodzenia.
W końcu czerwca zabrali enkawude a na ich miejsce przysłali
„strełków” tj. policje więzienną.
„Strełki” nie były tak zdyscyplinowane, nie tak ostro obchodzili się
z nami. W miejscu pracy rozmawiali
z nami a nawet częstowali „kryszką”
czyli machorką.
Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu.
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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!
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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.
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Samorząd Gminy Nielisz
w latach 1918-1939 – część V
W latach 1933-1935 prze200 mieszkańców) powoprowadzono w całym
ływano także stały organ
kraju podział na gro– radę gromadzką, na
mady (sołectwa) – jedkształt
dzisiejszych
nostki
pomocnicze.
rad sołeckich. Rady
Na ziemiach byłego
gromadzkie funkcjozaboru pruskiego i aunowały kadencyjne na
striackiego
gromady
okres 5 lat. W skład ortworzono w oparciu o byłe
ganu
wchodzili: sołtys, podOdznaka sołtysa
gminy jednostkowe, w skład
sołtys oraz radni gromadzcy
gromad włączono także fol(od 12 do 30 osób).
warki, co oznaczało kres pewnej
Zebranie gromadzkie wybierało
niezależności administracyjnej ziesołtysa oraz radnych gromadzkich.
mian na wsiach. Gromady powołano
Rada gromadzka (lub zebranie
na mocy rozporządzenia poszczegromadzkie w małych gminach)
gólnych wojewodów. Na czele grozarządzała majątkiem gromady,
mady (sołectwa) stało zebranie growspółdziałała z władzami gminy,
madzkie, rada gromadzka oraz sołtys
zajmowano się także sprawami
jako organ wykonawczy. W ustawie
dróg, oświaty, kultury. Pierwsze poz 1933 roku niezwykle podkreślono
siedzenia rad gromadzkich przeprorolę gromady. W zamyśle ustawowadzono w uroczystej atmosferze.
dawcy miał to być główny organ
Tak to relacjonował jeden z sołsamorządu wsi. Niestety nie dano
tysów: Sporo się mówiło, krzyczało,
gromadzie odpowiednich narzędzi
że nareszcie uchwalono plan robót
i środków finansowych, tak więc
i zadań, które mają być zrealizowane
gromady nie mogły w pełni rozwinąć
w ciągu pięciu lat, a mianowicie: zaswoich możliwości. W każdej grobrukowanie placów i ulic, ułożenie
madzie funkcjonowało zebranie grochodników, zaprowadzenie światła
madzkie – wiec wszystkich uprawelektrycznego (…). W myśl tej uchwały
nionych mieszkańców gromady
powołaliśmy do życia komisje: go(wiek powyżej 24 lat, zrezygnowano
spodarczą, podatkową, sanitarną
z obowiązku posiadania gruntu).
i pożarową. Jak widać, entuzjazm
W większych gromadach (powyżej
samorządowców gromadzkich był

Red.

Podział na gromady gminy Nielisz w 1933 r

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ



duży. Jednak wszystko rozbiło się
o szarą rzeczywistość. Na przykład
komisja sanitarna postanowiła przeprowadzić oględziny wsi pod kątem
sanitarnym, lecz policja nie chciała
dać swojej asysty, ponieważ nie
było zgody wójta. A ten nie palił się
do udzielenia zgody. Gdy w końcu
udało się to załatwić i komisja przystąpiła do oględzin, okazało się, że
nawet niektórzy radni gromadzcy
byli z tego niezadowoleni i nie chcieli
wpuścić komisji do swojego gospodarstwa, obawiając się negatywnej
opinii – „Głos gminy wiejskiej”, 1934
nr 17, s. 197.
Organem wykonawczym zebrania i rady gromadzkiej był sołtys
wybierany przez zebranie gromadzkie, ale zatwierdzany przez
starostę. Sołtys składał przysięgę
służbową przed starostą. W okresie
lat 30. XX wieku bardzo wzrosło
obciążenie sołtysów sprawami biurokratycznymi. Praca była bardzo
trudna. Jeden z sołtysów wspominał: Praca w samorządzie wymaga
stalowych nerwów, gdyż nie każdemu
można dogodzić – zarządzanie majątkiem gromadzkim, załatwianie
bieżących czynności gromady,
reprezentowanie gromady na ze-
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wnątrz, przygotowanie wniosków
oraz wykonywanie uchwał organu
uchwalającego gromady. Z założenia
praca sołtysa była niepłatna, jednak
gmina lub gromada mogła ustalić
wynagrodzenie dla sołtysa.
Początki finansowe samorządów
gminnych był bardzo trudne.
W pierwszym okresie obowiązywały
przepisy zaborcze oraz zarządzenia
władz okupacyjnych. W pierwszych
latach niepodległości szalała inflacja
marki polskiej – ówczesnej waluty,
budżety należało wielokrotnie nowelizować. Dotacje państwowe, na
przykład na budowę szkół, po kilku
miesiącach okazywały się śmiesznie
niskie. Dopiero w 1924 roku udało
się stłumić inflację poprzez reformę
walutową i wprowadzenie do obiegu
złotego polskiego.
Do dochodów własnych należały opłaty administracyjne (od zaświadczeń) oraz podatki samoistne
(własne): podatek od kopalń, od lokali (od zbytku mieszkaniowego),
od prawa do polowań, od publicznych zabaw i rozrywek, podatek od
szyldów, podatek o zaprotestowanych weksli. Przychody z powyższych podatków były niewielkie i jak
mówiono stanowiły tylko „ozdobę
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budżetu”. Gminy były zobowiązane
do zbierania i przekazywania do organów państwa podatków państwowych, w tym najważniejszego podatku gruntowego (z morgi ziemi).
Gminy mogły uchwalać dodatki
do podatku gruntowego w kwocie
maksymalnie 40% przeznaczając je
na własne cele. Było to jedno z podstawowych źródeł dochodów samorządów wiejskich. Wobec ogromnych
niedoborów budżetowych w 1925
roku jednorazowo wprowadzono
tak zwany „podatek wyrównawczy”,
czyli prawo do nadzwyczajnego obciążenia podatników na rzecz samorządu gminnego. W następnych latach powtarzano ten manewr „tylko
na dany rok”, prowizorium stało się
podstawą dochodów samorządu lokalnego, cały czas je przedłużano.
Normą w tamtym okresie było dokładanie coraz to nowych obowiązków
na rzecz samorządów bez przekazywania dodatkowych środków.
W opinii samorządowców stawali
się oni funkcjonariuszami państwa
pobierającymi wynagrodzenie od samorządu.
Ciąg dalszy nastąpi.
Leszek Zugaj

Akcja „Dar serca dla dzieci z Ukrainy” Kampania „Pola nadziei”
W dniach 5-23 października 2020 roku Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
z Nielisza zbierali dary dla dzieci z Ukrainy. Zebrane słodycze i artykuły chemiczne zostały przekazane do siedziby Caritas w Zamościu.

W październiku 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
przystąpiła do Kampanii „Pola Nadziei”, która opiera się na współpracy
placówek edukacyjnych z hospicjami.
Głównym celem jest kształtowanie już
od najmłodszych lat wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz pozyskiwanie funduszy na opiekę dla terminalnie chorych pacjentów hospicjum.
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I DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK – HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2021
MIEJSCOWOŚCI
NIELISZ
NAWÓZ
GRUSZKA MAŁA I
GRUSZKA MAŁA II
GRUSZKA DUŻA
GRUSZKA DUŻA KOLONIA

I
11

II
15s

III
15G

IV
12s
26

V
10E
24

DATA WYWOZU
VI
VII
7s
12
21
26

VIII
9s
23

IX
13o
27

X
11s
25

XI
15

XII
13s

ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
15-03-2021 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
10-05-2021 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
13-09-2021 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 2021
MIEJSCOWOŚCI
KOLONIA EMSKA
ŚREDNIE DUŻE
ŚREDNIE MAŁE
STAW NOAKOWSKI
STAW NOAKOWSKI KOLONIA
UJAZDÓW
STAW UJAZDOWSKI
STAW UJAZDOWSKI KOLONIA

I
12

II
16s

III
16G

IV
13s
27

V
11E
25

DATA WYWOZU
VI
VII
8s
13
22
27

VIII
10s
24

IX
14o
28

X
12s
26

XI
16

XII
14s

ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
16-03-2021 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
11-05-2021 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
14-09-2021 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 2021
MIEJSCOWOŚCI
KRZAK
DESZKOWICE KOLONIA
RUSKIE PIASKI
ZAMSZANY
WÓLKA NIELISKA

I
13

II
17s

III
17G

IV
14s
28

V
12E
26

DATA WYWOZU
VI
VII
9s
14
23
28

VIII
11s
25

IX
15o
29

X
13s
27

XI
17

XII
15s

ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
17-03-2021 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
12-05-2021 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
15-09-2021 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

IV DZIEŃ – CZWARTEK – HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY NIELISZ NA ROK 2021
MIEJSCOWOŚCI
ZARUDZIE
ZŁOJEC
WÓLKA ZŁOJECKA

I
14

II
18s

III
18G

IV
15s
29

V
13E
27

DATA WYWOZU
VI
VII
10s
15
24
29

VIII
12s
26

ODBIÓR ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH)
ODBIÓR ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE (s) + ZMIESZANE
18-03-2021 Dodatkowy Odbiór odpadów wielkogabarytowych – G
13-05-2021 Dodatkowy odbiór elektrośmieci – E
16-09-2021 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

IX
16o
30

X
14s
28

XI
18

XII
16s
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Odczyty wodomierzy

na terenie gminy Nielisz w 2021 roku
Na ostatniej stronie przedstawiamy harmonogram odczytów wodomierzy. Ze względu na sytuację
epidemiczną musieliśmy podjąć działania w kierunku unormowania wpływów za zużytą wodę.
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
oraz pracowników Urzędu Gminy Nielisz zwracamy się do Odbiorców wody na terenie gminy Nielisz
z prośbą o samodzielne odczytanie wodomierzy i podanie ich stanów według Harmonogramu (str. 20),
który warto zachować.
Stan wodomierza (wszystkie cyfry z licznika wody) należy przekazać do Urzędu Gminy Nielisz w następujący sposób:
 telefonicznie: 84 631 27 39 wew. 27
 pocztą elektroniczną: woda@nielisz.pl
Faktura zostanie wystawiona w Urzędzie Gminy Nielisz i dostarczona drogą tradycyjną do skrzynki
korespondencyjnej Odbiorcy.
Przypominamy przy tej okazji o spoczywającym na Właścicielu nieruchomości obowiązku
prawnym posiadania takiej skrzynki.
W harmonogramie zostały również ujęte planowane odczyty przeprowadzane przez inkasenta.
UWAGA! Harmonogram odczytów inkasenta może ulec zmianie ze względu na okoliczności
związane z pandemią COVID-19.
Przypominamy o możliwości uiszczenia opłaty za zużytą wodę w Urzędzie Pocztowym, w banku oraz
elektronicznym przelewem bankowym na konto:
Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
Numer konta: 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001
Tytuł wpłaty: OPŁATA ZA WODĘ/NUMER FAKTURY
– (przykładowy numer faktury: W/00000/2021/00)
Dziękujemy bardzo za zrozumienie sytuacji oraz prosimy o terminowe podawanie stanu licznika wody
według harmonogramu umieszczonego na ostatniej stronie Biuletynu.

Harmonogram odczytów wodomierzy
w pierwszej połowie 2021 r.

Lp.

Miejscowość

Odczyt przez
inkasenta

1.

Deszkowice–Kolonia

czerwiec

Odczyt mieszkańca
zgłoszony telefonicznie
lub e-mail do Urzędu
Gminy Nielisz
marzec

2.

Gruszka Duża

czerwiec

marzec

3.

Gruszka Duża–Kolonia

czerwiec

marzec

4.

Gruszka Mała Druga

czerwiec

marzec

5.

Gruszka Mała Pierwsza

czerwiec

marzec

6.

Kolonia Emska

czerwiec

marzec

7.

Krzak

styczeń

kwiecień

8.

Nawóz

kwiecień

styczeń

9.

Nielisz

kwiecień

styczeń

10.

Ruskie Piaski

styczeń

kwiecień

11.

Staw Noakowski

luty

maj

12.

Staw Noakowski–Kolonia

luty

maj

13.

Staw Ujazdowski

luty

maj

14.

Staw Ujazdowski–Kolonia

luty

maj

15.

Średnie Duże

maj

luty

16.

Średnie Małe

maj

luty

17.

Ujazdów

maj

luty

18.

Wólka Nieliska

marzec

czerwiec

19.

Wólka Złojecka

marzec

czerwiec

20.

Zarudzie

marzec

czerwiec

21.

Złojec

marzec

czerwiec

Stan wodomierza (wszystkie cyfry z licznika wody)
należy podać telefonicznie: 84 631 27 39 wew. 27 lub e-mail: woda@nielisz.pl

