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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NIELISZ
Obecna sytuacja stawia przed nami nie znane naszemu pokoleniu
wyzwania. Rozmiar i sposób zagrożenia pozbawia nas najcenniejszych
cech naszej natury i potrzeby funkcjonowania we wspólnocie. To co
wczoraj było przejawem serdeczności dzisiaj jest niemal śmiertelnym
zagrożeniem. Uścisk dłoni, przebywanie i integracja w grupach,
uczestnictwo we mszach lub zgromadzeniach, odwiedziny bliskich lub
rodziny, spotkania towarzyskie, zebrania, imprezy kulturalne oraz
sportowe… to już przez najbliższy czas będzie stanowiło dla nas wielkie
niebezpieczeństwo. Musimy na jakiś czas żyć w sprzeczności z naszą naturą bycia w grupie.
Musimy wznieść się ponad nasze naturalne odruchy, ponad naszą wrażliwość i tęsknotę za
innymi. Wiem, nie jest to łatwe, natura mówi inaczej, lecz dzięki samodyscyplinie możemy
znacznie skrócić czas walki z koronawirusem. Jak do tej pory walka mieszkańców Gminy Nielisz
jest skuteczna. Nie odnotowaliśmy żadnych przypadków zakażenia na naszym terenie. Oby tak
dalej. Jestem z Was dumny widząc Waszą ostrożność i stosowanie przez Was środków ochrony.
Pamiętajmy jednak, że najlepszą ochroną jest zostanie w domu. Najlepiej możemy się uchronić
ograniczając wyjścia i kontakt z innymi osobami. Dbajmy o siebie i nasze rodziny.
Samorząd naszej gminy działa i funkcjonuje w ramach obowiązujących procedur
przyjętych przez wszystkie jednostki administracji państwowej w naszym kraju. Zamknięte są
szkoły, nieczynne targowisko, działa gminny zespół zarządzania kryzysowego, staramy się
pomagać w załatwianiu spraw urzędowych mieszkańców drogą telefoniczną lub elektroniczną,
monitorujemy sytuację epidemiologiczną i na bieżąco prowadzimy kampanię informacyjną na
temat stanu zagrożenia. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców aby codziennie śledzili naszą
stronę www.nielisz.pl i przede wszystkim nasz oficjalny profil na Facebook’u @gminanielisz
gdzie niemal natychmiast publikujemy najistotniejsze informacje związane z pandemią
i sposobami zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby oraz innych wiadomości dotyczących
funkcjonowania Gminy Nielisz. W razie jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy Nielisz, tel. 84 631 27 27.
Jestem przekonany o roztropności i poczuciu potencjalnego zagrożenia moich
mieszkańców. Nie mniej jednak jeszcze raz apeluję o stosowanie wszelkich możliwych środków
ostrożności w walce z koronawirusem. Pandemia minie, lecz jedynie od nas zależy jak szybko.
Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Nielisz, aby ten czas izolacji trwał jak najkrócej. Jestem
przekonany, że po tak trudnej próbie, wstaniemy mocniejsi, jeszcze bardziej solidarni
i szczęśliwi ze zwykłego uczestnictwa w gminnych zgromadzeniach.
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