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Drodzy Czytelnicy!
Niezmiernie cieszę
się, że kolejny numer
Biuletynu
Informacyjnego
Gminy
Nielisz może ujrzeć
światło dzienne. Ze
względu na obostrzenia jakie przyniosła
nam wiosna z powodu COVID-19 niestety
musieliśmy zaniechać druku świątecznego wydania. Jednak absolutnie najważniejszym jest fakt, że na naszym terenie
nie odnotowano żadnego przypadku
zakażenia. To w głównej mierze zasługa
mieszkańców Gminy Nielisz. Dziękuję za
Waszą ostrożność, samodyscyplinę i stosowanie się do obostrzeń oraz zaleceń
jakie objęły całą Polskę z powodu koronawirusa. Już dzisiaj możemy powiedzieć,
że szala zwycięstwa nad wirusem jest po
naszej stronie. Niemniej jednak proszę
jeszcze o cierpliwość i rozwagę. Mamy do
czynienia z niewidzialnym wrogiem, a ten
jest najgroźniejszy i najbardziej nieprzewidywalny.
Mimo obaw o zdrowie i życie nasz samorząd nie mógł zostawać bierny wobec
podjętych wyzwań. Wszystkie inwestycje
dotknęły opóźnienia lecz minimalny
progres prac został zachowany. W ciągu
ubiegłego półrocza mimo wszelkich przeciwności zdołaliśmy dokonać remontu
dróg i budynków gminnych. Aby zmniejszyć skutki epidemii samorząd gminy
Nielisz wprowadził ulgi podatkowe, które
w moim przekonaniu mimo uszczuplenia
dochodów gminy są jak najbardziej uzasadnione. Tak rozumiem też swoją służbę
wobec mieszkańców – nieść pomoc zawsze, gdy jest taka potrzeba.
W bieżącym numerze BIGN znajdziecie Państwo szereg bardzo istotnych
informacji dotyczących rozwoju naszej
gminy. Wreszcie możemy jechać do Zamościa nową drogą… i nie tylko samochodem.
Droga wojewódzka Nr 837, o której
mowa, została otwarta. Uczestniczyłem
w otwarciu tej drogi i przecięcie wstęgi
Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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było jednym z największych przeżyć podczas mojego urzędowania na stanowisku
Wójta Gminy Nielisz. To o czym mówiłem
przed remontem drogi już wkrótce po
otwarciu stało się rzeczywistością – modernizacja drogi Nr 837 i budowa ścieżki
rowerowej szybko wpłynie na rozwój
Gminy Nielisz. Dzięki tej inwestycji przydrożne działki błyskawicznie zyskały na
wartości, dokonał się skok cywilizacyjny
w kierunku komfortu podróży mieszkańców i wreszcie nowa ścieżka rowerowa
staje się hitem wśród rowerzystów i sympatyków Nordic walking.
W czerwcu dokonana została ocena
mojej pracy przez Radnych Gminy Nielisz. Podczas czerwcowej sesji jednogłośnie udzielono mi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję
bardzo wszystkim radnym za zaufanie
i powierzenie mi dalszych działań w imię
rozwoju naszej gminy i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Niestety oprócz optymistycznych wiadomości jest i bardzo smutna, która wstrząsnęła naszą społecznością. W czerwcu br.
pożegnaliśmy naszego Radnego Seniora śp.
Edwarda Ciuryska. Podczas sesji absolutoryjnej uczciliśmy jego odejście minutą ciszy.
Wszyscy z wielkim żalem przyjęli wiadomość o jego śmierci. Jako Radny Gminy Nielisz przyczynił się do największych, historycznych wręcz inwestycji w naszej gminie.
Był człowiekiem, z którym współpraca
przebiegała zawsze w dobrej i pracowitej atmosferze. Był wzorowym samorządowcem,
który rozumiał istotę strategii rozwoju i dbał
o ogół wspólnoty gminnej. Uczestniczył
w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych. Jego pracowitość i sumienność nie
dla jednego mogłyby być wzorem. Wszyscy
łączymy się w bólu po śmierci śp. Edwarda
Ciuryska i składamy rodzinie najszczersze
wyrazy współczucia.

Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku.
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tel. 84 631 27 27
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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
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
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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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Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 837 Nielisz – Sitaniec otwarty!

Całkowita wartość projektu wyniosła:
156 276 278,99 zł. Całkowita wartość
wydatków kwalifikowalnych projektu wyniosła: 148 452 978,83 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków
EFRR stanowiące 85% kosztów kwalifikowalnych: 126 185 032 zł. Jest to
największa i najdroższa inwestycja
w historii naszej gminy i powiatu
zamojskiego. Prace rozpoczęły się
29.08.2018 r. i trwały do 02.12.2019 r.
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr
837 o całkowitej długości 16,389 km,
położonej na obszarze gminy Nielisz
(ok. 53% omawianej długości odcinka) i gminy Zamość (ok. 47%).
Mogło być inaczej… W numerze
1(02) Biuletynu Informacyjnego Gminy
Nielisz pisaliśmy o planowanym rozpoczęciu prac remontowych w IV kwartale
2017 roku. Po procedurze przetargowej
okazało się, że koszt inwestycji będzie
większy niż początkowo zakładano.
Przebudowa odcinka drogi Nr 837

„wisiała na włosku”. Historia modernizacji odcinka Nielisz – Sitaniec jest
jednak o wiele dłuższa i sięga ponad
10 lat wstecz. Projekty oraz plany
zmieniały się i były z roku na rok odsuwane na dalszy plan. Niewątpliwie
kartą przemawiającą za inwestycją
było wybudowanie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego „Moczydło”
w Nieliszu i wraz z nią wzmożony
ruch turystyczny na terenie naszej
gminy. Przebudowa odcinka drogi Nr
837 była zawsze oczkiem w głowie
Adama Wala, który nieprzerwanie
apelował o jak najszybszą realizację
zaplanowanej inwestycji drogowej.
Wreszcie rok 2018 okazał się przychylny modernizacji drogi i prace ruszyły pełną parą. Ostatecznie inwestycja swym zakresem objęła:
 dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do
klasy „G”,
 zwiększenie nośności do 115 kN/
oś,

 zwiększenie szerokości pasów
ruchu do 3,5 m każdy,
 budowę i przebudowę 24 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,
 budowę nowego obiektu mostowego na rzece Łabuńka,
 budowę 27 przepustów (w tym 4
z przejściami dla zwierząt),
 budowę 24 zatok autobusowych,
 budowę chodników jedno lub
dwustronnych,
 budowę ścieżek rowerowych
o długości 4,71 km i ciągów pieszo
-rowerowych o długości 11,45 km,
 budowę elementów odwodnienia
drogi (31 ciągów kanalizacji deszczowej),
 budowę urządzeń ochrony środowiska (21 szt. separatorów wód
opadowych),
 budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery, oznakowanie
aktywne, oświetlenie skrzyżowań
i przejść dla pieszych,
 rozbiórkę istniejącego i budowę
nowego oświetlenia drogowego
(11 odcinków),
 nasadzenie nowych drzew i krzewów.
Inwestycja bez wątpienia wpłynęła na polepszenie komfortu jazdy,
usprawnienie warunków odwodnienia drogi. Wprowadzono również
wiele rozwiązań technicznych, dzięki
którym nastąpiła poprawa warunków
bezpieczeństwa osób korzystających
z drogi, zarówno kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów.
Red.
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Wielki dzień dla OSP z Gminy Nielisz!

25 stycznia w Domu Ludowym
w Ruskich Piaskach odbyło się uroczyste przekazanie wozu bojowego
oraz sprzętu ratowniczego współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości. Na uroczystość
przybył Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. W wydarzeniu uczestniczyli również: Adam
Wal Wójt Gminy Nielisz, Krzysztof Komajda Przewodniczący Rady Gminy,
Piotr Pyś Sekretarz Gminy, Radni
Gminy Nielisz, Komendant Gminny
OSP Andrzej Bożek, Prezes Zarządu
Gminnego OSP Adam Niemiec, Koło
Gospodyń Wiejskich z Ruskich Piask,
Strażacy z OSP Gruszka Duża i OSP
Ruskie Piaski oraz goście. Wydarzenie
rozpoczęło się przekazaniem dla OSP
Ruskie Piaski nowego, lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
wraz z bogatym wyposażeniem ratowniczym (wartość ok. 260 000 zł)
oraz nowej motopompy (wartość ok.
40 000 zł) dla OSP Gruszka Duża.
Ogólna wartość przekazanego sprzętu
to ok. 300 000 zł! Po części oficjalnej,
na wszystkich zgromadzonych czekał
smaczny poczęstunek przygotowany
przez Panie z KGW z Ruskich Piask.
Podczas przyjęcia „płynęły” słowa
uznania dla strażaków i ich zaangażowania w wypełnianiu misji niesienia
pomocy mieszkańcom gminy. Wiceminister Marcin Romanowski wyraził

wdzięczność za gotowość strażaków
w podejmowaniu akcji ratowniczych.
Zwrócił uwagę również na to, iż „dzięki
środkom z Funduszu Sprawiedliwości
realnie zwiększamy bezpieczeństwo
Polaków”. Z ust Wiceministra Marcina Romanowskiego „popłynęły”
też wyrazy uznania dla Adama Wala
Wójta Gminy Nielisz, który doskonale rozumie kwestie bezpieczeństwa
i potrzeby modernizacji wyposażenia
Ochotniczych Straży Pożarnych. To
dzięki bardzo dobrej współpracy obu
Panów gminne OSP w ostatnim czasie
są wzbogacane o nowy sprzęt, który
pomaga nieść pomoc mieszkańcom
Gminy Nielisz. Podziękowania za dofinansowanie zakupu wyposażenia
strażackiego złożył Adam Wal Wójt
Gminy Nielisz, który wręczył Wiceministrowi Sprawiedliwości pamiątkowe
rękodzieło stworzone pod okiem Pani
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
Nielisz Doroty Głogowskiej. Podczas
przyjęcia wyrazy wdzięczności wyrazili: Krzysztof Komajda Przewodniczący Rady Gminy Nielisz oraz Dariusz Głąb Prezes OSP Ruskie Piaski.
Uroczystość przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego odbyła się w ciepłej, serdecznej atmosferze. Zarówno
obdarowujący jak i obdarowani czerpali wiele radości i satysfakcji z wydarzenia. Jest jeszcze inna wartość,
która napawa wielkim optymizmem

– przedłużenie tradycji polskiego
modelu ochotniczych straży pożarnych na dalsze pokolenia. Obecność
dziewczęcej młodzieżowej grupy OSP
oraz najmłodszego strażaka z Ruskich
Piask 4-letniego Jakuba, daje nadzieję
na kontynuację wspaniałych tradycji
strażackich na terenie Gminy Nielisz.
Red.

Soliści z GOK
w internetowym
konkursie wokalnym
„Domowe piosenki”
7 osób z Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu zostało zgłoszonych do udziału w internetowym konkursie wokalnym organizowanym przez Wojewódzki
Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Rada Artystyczna konkursu jest w tracie
prac polegających na kwalifikacji
nadesłanych nagrań do publikacji
na stronach internetowych organizatora. Konkurs ciągle trwa i miło
nam jest poinformować, że od 25
maja na Facebooku WDK w Kielcach można posłuchać naszych
solistów: ALEKSANDRY BARTOSZCZYK, BARTKA SOBANIA,
ANGELIKI PAŃCZYK, OLIWII
KRAWCZYK, MARTYNY DUDEK,
MARTYNY GIL I OLIWII STRYJEWSKIEJ. Trzymamy kciuki za
całą siódemkę. Nagrodą dla laureatów 3 pierwszych miejsc jest nagranie piosenki w profesjonalnym
studio United Records, zaś zwycięskie wykonanie ukaże się na
antenie TVP 3 Kielce.
Agnieszka Zymon
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IX GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” ROZSTRZYGNIĘTY
13 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu odbyło się ogłoszenie
wyników oraz wręczenie nagród w IX
Gminnym Konkursie Plastycznym
„Na Anielskich Skrzydłach”.
Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 110 prac, spośród których
Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Głogowska – Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz, Dorota Kazimierczuk oraz Wojciech Kowalski
– Pracownia Artystyczna „Pod Frasobliwym Aniołem” w Płonce nagrodziła
i wyróżniła następujące osoby:
1. KATEGORIA: PRZEDSZKOLE.
Prace na płaszczyźnie: I – Emilia
Bartoszczyk, II – Marcin Mróz, III
– Kacper Malinowski, Formy przestrzenne: I – Dominik Smyk, II – Mateusz Dąbrowski, III – Jakub Nizioł,
WYRÓŻNIENIE – Wiktor Pawelec.
2. KATEGORIA: KLASY I-III
SZKOŁA PODSTAWOWA. Prace
na płaszczyźnie: I – Amelia Rak, II
– Marta Mróz, III – Aleksandra Wojewoda, WYRÓŻNIENI: Julia Marchewka, Katarzyna Czerwieniec,

Hanna Kot. Formy przestrzenne:
I – Dawid Nizioł, II – Marta Mróz,
III – Gabriela Bartoszczyk, WYRÓŻNIENIE: Igor Pawelczyk.
3. KATEGORIA: KLASY IV-VI
SZKOŁA PODSTAWOWA. Prace
na płaszczyźnie: I – Emil Pawelczyk, II – Sandra Amanowicz, III
– Michał Halida. WYRÓŻNIENI:
Nadia Bednarz, Daria Smutniak
Iga Wojciechowska. Formy prze-

strzenne: I – Blanka Kuranc, II – Kinga
Czop, III – Emil Pawelczyk, WYRÓŻNIENI: Marcelina Pawluk, Nikola Jakubczak, Kacper Pomarański.
4. KATEGORIA: KL.VII – VIII
SZKOŁA PODSTAWOWA. Prace na
płaszczyźnie: I – Karol Szokało, III
– Maja Dudek, WRÓŻNIENI: Magdalena Mikuła, Martyna Świstowska.
5. KATEGORIA: DOROŚLI. Prace na
płaszczyźnie: I – Krystyna Turek, Krystyna Walczak, II – Maria Solak, III –
Grażyna Szoka. Formy przestrzenne:
I – Angelika Mędziak, II – Albina
Adamczuk, III – Maria Dudek i Marianna Bednarczyk, WYRÓŻNIENI:
Czesława Smutniak, Helena Buryś, Halina Pańczyk, Monika Dudek, Jadwiga
Krasowska.
Dodatkowo Oliwia Stryjewska, Maja
Jaworska oraz Klaudia Wal otrzymały
Nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu. Laureatom oraz
Wyróżnionym składamy gratulacje!
Serdecznie dziękujemy także wszystkim
uczestnikom Konkursu za nadesłane
prace!

Drogi gminne
Początek roku w Gminie Nielisz
był niezwykle pracowity. Remonty
dróg gminnych przebiegły niezwykle
sprawnie. Niewątpliwie możliwe było
to dzięki łagodnej jak na luty pogodzie. Jednak okres zimowy nawet
o aurze wiosennej nie wpływa dobrze
na stan dróg. Obfite opady deszczu
lub śniegu oraz duże wahania temperatury powietrza to negatywne
czynniki powodujące uszkodzenia
nawierzchni. Dlatego remonty są
konieczne co roku, a priorytetem są
najbardziej zniszczone odcinki dróg
o sporym (jak na drogi gminne) natężeniu ruchu. W roku bieżącym
Gmina Nielisz wyremontowała już
1 542 mb dróg gminnych w miejscowościach: Wólka Złojecka (393 mb),
Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski – Kolonia (1 029 mb), Zarudzie

(120 mb). Ponadto zmodernizowano
drogę w Gruszce Małej II. Dodano tam
ok 40 m² nawierzchni asfaltowej co
znacznie ułatwiło mieszkańcom pokonywanie ostrych zakrętów. Ostatnim

etapem remontu dróg będzie wykonanie poboczy. Koszt całkowity remontu ww. dróg gminnych wyniesie
433 266,89 zł. W całości zostanie on
pokryty z budżetu Gminy Nielisz.
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Absolutorium
19 czerwca 2020 r. w Klubie Kultury
w Stawie Noakowskim odbyła się
Sesja Rady Gminy Nielisz, podczas
której jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Nielisz
z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok. Radni głosowali po zapoznaniu
się z: sprawozdaniem z wykonania
budżetu, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej (o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium), informacją
o stanie mienia jednostki samorządu
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terytorialnego, stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy. Spośród 12
obecnych radnych, wszyscy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi.

Ale Babki...
Alebabki to kobiety z miejscowości Wólka Złojecka,
które jeszcze rok temu mieszkając w jednej
miejscowości mówiły sobie na pani. Połączył je
zapał do pracy, pomysłowość, dobro skierowane
do lokalnej społeczności. Ich celem od początku
było stworzenie miejsca spotkań dla wszystkich
mieszkańców – Domu Ludowego.
Dziś to kobiety, które wiedzą czego
chcą. Kobiety z Gminy Nielisz, które
swoim temperamentem, śpiewem
i charyzmą pokazują, że wspólnymi
siłami można wiele. By być dzisiaj
w miejscu, w którym są, musiały pokonać wiele przeszkód. To matki,
które w zaciszu swoich domów zaczynają budować wspólną historię,
chcą żyć dla siebie i innych. Chcą pomagać, tworzyć, działać. Zawiązały
Koło Gospodyń, zaczęły śpiewać,
wychodzić na scenę. Zaimponowały
słuchaczom podczas występu „Kolęd
i pastorałek” w Nieliszu. Zauważone
podczas występu, od razu zostały
zaproszone do zaprzyjaźnionej miejscowości Zaburze. Wśród tych odważnych kobietek są i te, które przeszły
i przechodzą trudny czas, chorobę nowotworową. Postanowiły innych wesprzeć słowem i skromnym prezentem
uszytym własnoręcznie. Poduszeczki,
bo o nich mowa, trafiły do wszystkich
pacjentów Oddziału Onkologii w Szpitalu Jana Pawła II w Zamościu. Poda-

rowały je Alebabki wraz z biskupem
w Dniu Chorego. Nie obyło się bez
chwili wzruszenia, miłych słów i podziękowań.
Panie z KGW Alebabki wyszły
z inicjatywą współpracy ze Szkołą
Podstawową w Złojcu. Uczestniczyły
w tygodniowym cyklu „Cała Polska
czyta dzieciom”. Pod koniec cyklu
dzieci dostały w prezencie ręcznie wykonane żółwiki z masy solnej, które
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Serdecznie gratulujemy Adamowi
Walowi Wójtowi Gminy Nielisz i życzymy dalszych sukcesów na rzecz
rozwoju naszej gminy.

mogły same pomalować oraz pyszne
smakołyki. Nie obyło się bez mediów.
Kobiety zostały bardzo mile zaskoczone zaproszeniem do TVP3, gdzie
opowiedziały trochę o sobie i swojej
działalności.
Gospodynie z Wólki Złojeckiej
biorą udział w konkursie „Kobiety
gospodarnej”. Alebabki to grono
wspaniałych Pań, które mają ogrom
pomysłów. To dziewczyny, które się
wspierają i uzupełniają. Rozumieją
się bez słów. To kobiety potrafiące
smacznie ugotować, upiec, zrobić rękodzieło, uszyć wspaniałe poduchy
i torby. Zamierzają wziąć udział w Familiadzie, zrobić wspólny kalendarz
z podpowiedzią kiedy siać lub sadzić... – porady kobiety gospodarnej.
Dziś cieszą się, że mają salę, w której
będą mogły się spotkać i zrobić jeszcze
więcej. Z pewnością wszystkich zaskoczą nie raz swoją kreatywnością,
energią, pracowitością i bardzo pozytywnym podejściem do życia...
Red.
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Remonty i inwestycje gminne

Pierwszy i najważniejszy etap
termomodernizacji budynku dawnej
„agronomówki” w Stawie Noakowskim dobiegł końca. Zakres prac
objął między innymi wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie
elewacji. Budynek gminny obecnie
pełni rolę mieszkań socjalnych dla
mieszkańców. „W miarę naszych możliwości nasz samorząd remontuje budynki gminne biorąc pod uwagę przede
wszystkim ich stan techniczny. Była
„agronomówka” musiała być jak najszybciej wzięta pod uwagę z powodu
bardzo złego stanu zadaszenia. Mieszkańcy gminy, którzy tam mieszkają,
mogą odetchnąć z ulgą i mieszkać tam
w znacznie lepszych warunkach” –
mówi Adam Wal Wójt Gminy Nielisz.
Remiza strażacka w Wólce Złojeckiej również przeżywa swój renesans.
Z roku na rok budynek pięknieje.
Duża przestrzeń i nowy wygląd są
naprawdę imponujące. Obiekt dostał
drugie życie. W planach są dalsze remonty i wyposażenie remizy. „Inwe-

stowanie w remizy strażackie to krok
w kierunku podtrzymania wspaniałych
tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj bez druhów OSP nie wyobrażamy sobie życia. Zawsze są gotowi podjąć największe ryzyko w imię
ratowania naszego dobytku i nierzadko
nawet życia. Ponadto remizy strażackie
niosą za sobą również aspekt kulturowy. To właśnie w remizach uaktywniają się Koła Gospodyń Wiejskich.
Mieszkańcy spotykają się i organizują
zebrania. Można powiedzieć, że remiza
strażacka to niemalże najważniejszy
obiekt, w którym lokalna społeczność
się spotyka i kultywuje swoje zainteresowania. Podczas mojej kadencji planuję szereg kolejnych modernizacji tego
typu budynków” – zapowiada Adam
Wal Wójt Gminy Nielisz.
Praca nad XIX-wiecznym dworem
w Stawie Noakowskim nabiera tempa.
Rewitalizacja obiektu już weszła
w fazę kiedy wszystko będzie wyglądać już tylko coraz lepiej. Po rozbiórce uszkodzonych i zniszczonych
części budynku, trwa odbudowa pod-

stawowych elementów konstrukcji.
Wzmocnione zostały fundamenty
a nad większą częścią parteru zbudowane zostały nowe stropy. W momencie redagowania artykułu, trwała
odbudowa konstrukcji dachu i montowane były pierwsze instalacje elektryczne. Rozmiar przedsięwzięcia jest
bardzo duży nie tylko ze względu na
remont dworu. Teren wokół budynku
będzie również zagospodarowany
w kierunku stworzenia atrakcyjnego
miejsca wypoczynku mieszkańców
gminy oraz odwiedzających turystów.
Wkrótce Staw Noakowski będzie kolejną perełką na szlaku Green Velo
i wzbogaci ofertę turystyczną naszej
gminy o ważny punkt wypoczynkowy. Koszt remontu dworu i przyległej przestrzeni szacowany jest na ok.
5 mln zł. O kolejnych etapach rewitalizacji będziemy informować na bieżąco w następnych numerach Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.
Red.
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Złote gody
Na Walentynki tj. 14.02.2020 r.
w Stawie Noakowskim z inicjatywy Adama Wala
Wójta Gminy Nielisz odbyła się gminna uroczystość
z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Świętowało 13 par z Gminy Nielisz:
Antończak Józef i Teresa, Bartoszczyk
Bogdan i Maria, Dziedzic Eugeniusz
i Zofia, Głąb Czesław i Halina, Hajduk
Czesław i Łucja, Jonasz Czesław i Marianna, Lipski Józef i Halina, Mazepa
Jan i Wiesława, Sienkiewicz Henryk
i Kazimiera, Skiba Henryk i Czesława,
Szewczyk Stanisław i Jadwiga, Szydłowski Aleksander i Krystyna oraz
Wyłupek Jan i Józefa.

Nabożeństwo w intencji Jubilatów, podczas którego odnowiono
przyrzeczenia małżeńskie, odprawił
Ksiądz Proboszcz Piotr Harko w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim. Dalsza
część uroczystości odbyła się w budynku Centrum Integracji Społecznej
w Stawie Noakowskim. O część artystyczną zadbała Pani Agnieszka
Zymon – Dyrektor Gminnego Ośrodka

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Kultury w Nieliszu wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich ze Stawu Ujazdowskiego oraz Panią Ireną Kępińską.
Życzenia dostojnym gościom złożyli między innymi: Adam Wal Wójt
Gminy Nielisz, Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, oraz Krzysztof Komajda Przewodniczący Rady Gminy
Nielisz.
Złote pary zostały uhonorowane
medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, a także dyplomami i bukietami kwiatów. Nie zabrakło słodkości i poczęstunku. Wszyscy bawili
się wybornie. Jubilaci wyrazili swoją
wdzięczność za uhonorowanie ich
rocznicy i podziękowali Adamowi
Walowi za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości. Serdecznie gratulujemy Szanownym Jubilatom oraz
życzymy im wszystkiego co najlepsze.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. EDWARDA CIURYSKA.
Urodził się 13.05.1952 r. w Złojcu, tam też zakończył swoją drogę 03.06.2020 r.
Msza żałobna odbyła się 06.06.2020 r. o godzinie 13:00 w Kościele Parafialnym
pod wezwaniem Chrystusa Króla w Złojcu. Żegnamy wieloletniego Radnego Seniora Rady Gminy Nielisz. Gmina Nielisz dziękuje za historyczne inwestycje
i działania na rzecz ogółu społeczności gminnej. Śp. Edward Ciurysek był aktywnym działaczem społecznym, służył w miejscowej straży pożarnej udzielał się
aktywnie podczas gminnych uroczystości i ważnych wydarzeń patriotycznych.
Człowiek o niespożytych siłach i wielkiej pracowitości. Podczas mszy żałobnej ks.
Tomasz Rogowski słusznie zauważył, że śp. Edward Ciurysek był obdarzony wieloma talentami… dzielił się nimi z innymi i gdy trzeba, przybywał z pomocą. Jego
śmierć to wielka strata dla całej Gminy Nielisz.
Łącząc się w żalu składamy RODZINIE wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia i otuchy w trudnych chwilach żałoby.

Paweł Halida
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Dzienny Dom Senior+ Gminy Nielisz

W końcówce ubiegłego roku – 16 grudnia
– odbyło się uroczyste otwarcie „Dziennego Domu Senior+” dla mieszkańców
Gminy Nielisz w miejscowości Krzak
54B. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, delegacja z zaprzyjaźnionej
Gminy Radomyśl nad Sanem, a także
kierownicy gminnych instytucji, radni
Gminy Nielisz oraz miejscowy ksiądz
proboszcz. Pan Wójt Adam Wal przedstawił historię powstania tej jednostki
dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jej utworzenia. Podkreślił, że
wyremontowano nieużywany obiekt
oraz wyraził nadzieję, że nowa instytucja będzie dobrze służyła seniorom –
mieszkańcom gminy. Przypomnijmy,
że Dom powstał dzięki Programowi
Wieloletniemu „Senior+” na lata 20152020, edycja 2019 r., w ramach którego gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 298 000 zł.
W „DD Senior+” zatrudnione zostały 3 osoby: kierownik, terapeuta

oraz fizjoterapeuta. Kwalifikacją i kierowaniem osób do Domu zajmuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Seniorzy przybyli 2 stycznia 2020
roku. I właściwie od razu Dom ożył
i stał się miejscem wesołym, radosnym, w którym stale coś się dzieje.

Seniorzy okazali się fantastyczni! Są
chętni do wszelkich działań, ciekawi
nowych rzeczy, otwarci i pomysłowi.
Wykazują tak niezwykłą aktywność,
że aż czasem trzeba trochę stopować
i powstrzymywać nowe pomysły.
Śpiewają, tańczą, układają wiersze
i piosenki, pieką ciasta, gotują, robią
na drutach i szydełku, haftują i szyją.
Minęły zaledwie dwa miesiące
a mamy już za sobą szereg imprez,
działań, wizyt, a także wspólny wyjazd. Planów jest też mnóstwo.
Aktualnie CIS wykonuje ogrodzenie naszej posesji, a także parking.
Po ukończeniu tych prac będziemy
mogli przystąpić do zagospodarowywania terenu zielenią, kwiatami,
ziołami czy krzewami, a nawet drzewkami. Działka nie jest mała i stwarza
różne, ciekawe możliwości.
Założyliśmy też własną stronę na
facebooku
(@seniorplusgminanielisz) i na bieżąco prezentujemy nasze
dokonania. Zapraszamy do jej odwiedzania i komentowania. Zapraszamy
też mieszkańców do bezpośredniego
odwiedzenia naszego Domu, by wypić
wspólnie kawę czy herbatę, porozmawiać i zobaczyć co robimy i jak spędzamy czas. Do zobaczenia.
Alina Anasiewicz
Kierownik DD SENIOR+
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KOLEJNE PIENIĄDZE
Kolejne pieniądze
dla Gminy Nielisz.
Tym razem do naszej
gminy wpłynie
647 044 zł.
Środki będą przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Na ręce Adama Wala Wójta Gminy Nielisz symboliczny czek przekazał sam
Premier Mateusz Morawiecki. Kwota,
która widnieje na czeku ma być wsparciem dla naszego samorządu w czasie
wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Przekazane środki pozwolą naszej gminie na
prowadzenie inwestycji i uzupełnienie
wkładu własnego. Pieniądze te mogą
być przeznaczone na każdą działalność inwestycyjną. Wręczenie czeku
miało miejsce 1 lipca 2020 r. podczas
wizyty Premiera w Zamościu. Dziękujemy Prezesowi Rady Ministrów oraz
gratulujemy Adamowi Walowi Wójtowi Gminy Nielisz.

Być Kobietą w dobrym stylu!
Piękne i uśmiechnięte,
utalentowane i pracowite,
zaradne i przedsiębiorcze
– takie mamy Panie w Gminie
Nielisz. To właśnie z myślą
o nich i z ich udziałem
9 marca br. odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.
Życzenia i wyrazy uznania dla
pracy na rzecz rozwoju życia kulturalnego i społecznego gminy złożyli
Paniom: Wójt Gminy Nielisz Adam
Wal, Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Komajda oraz Sekretarz
Gminy Nielisz Piotr Pyś. Miłym dodatkiem do życzeń był słodki poczęstunek oraz upominki, które otrzymała każda uczestniczka spotkania.
Drugą część uroczystości wypełnił
występ chóru Moderato z Gminnego
Ośrodka Kultury. Specjalnie przygotowane na tę wyjątkową okazję
utwory zostały nagrodzone gromkimi
brawami. W ostatniej odsłonie głos

zabrały panie prelegentki, które zdradziły kilka istotnych zasad zdrowego
stylu życia, oraz pokazały proste ćwiczenia, dzięki którym zachowam nie
tylko piękną sylwetkę, ale także dobry
humor.

Dla wszystkich niezastąpionych
i nieocenionych Pań składam najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności, spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym oraz należnego
szacunku i życzliwości.
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FERIE ZIMOWE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
Jeśli odpoczywać to aktywnie! Bo jak
wszyscy wiemy bezczynność potrafi
zmęczyć najbardziej! Dlatego ferie
zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury upłynęły kreatywnie, pracowicie
i twórczo, pod znakiem dobrej zabawy
oraz pozytywnej energii.
WARSZTATY TANECZNE
i UNIHOKEJ
4 godziny tanecznego treningu i nauki
niełatwych jak się okazało podstawowych kroków walca angielskiego
i cha-chy. Każdy starał się wypaść
jak najlepiej, zarówno najmłodsi, jak
i dorośli. W całej tej zabawie chodziło
nie o precyzję wykonania kroków, ale
o rozruszanie mięśni i dobrą zabawę.
Podobnie jak w unihokeju, gdzie nie
wynik i ilość punktów, lecz aktywnie
spędzony czas miały największe znaczenie. Gratuluję i dziękuję wszystkim,
którzy zdecydowali się zamienić kanapę, kapcie i telewizor na parkiet,
sportowe obuwie i dobrą muzykę!

przed laty organizował Pan Zbigniew
Świstowski – emerytowany nauczyciel
z miejscowości Nawóz. Często mówi się
o szachach, że są „królewską grą”. Wiele
wieków temu królowie i władcy, kiedy
grali w szachy ćwiczyli praktyczne
umiejętności przewidywania ruchów
przeciwnika. Najlepszym strategiem,
a zarazem zwycięzcą naszego turnieju
okazał się Pan Adam Kot ze Stawu Ujazdowskiego. Gratulujemy mistrzowi oraz
wszystkim, którzy wzięli udział w tej
niełatwej rywalizacji, prezentując wysoki poziom oraz duże umiejętności.
WARSZTATY PLASTYCZNE
Bardzo liczna grupa dzieci uczestniczyła w zabawach plastycznych,
które odbywały się w GOK podczas

ferii zimowych. Powstały naprawdę
piękne i oryginalne prace, zaś uczestnicy wesoło spędzili czas wolny od
zajęć w szkole. Dziękujemy za udział
w warsztatach i zapraszamy w każdy
poniedziałek i piątek na stałe zajęcia
plastyczne.
WYCIECZKA DO HUTY
SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
W KROŚNIE I RYMANOWIE
To była podróż do krainy niezwykłych
kolorów i kształtów. Każdy przejechany kilometr i każda godzina spędzona w podróży warte były tego co
zobaczyliśmy na miejscu. Huta okazała się fascynującą pracownią artystyczną.
Agnieszka Zymon

TRENUJ UMYSŁ TAK JAK MIĘŚNIE
– I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
Wiemy, że trening umysłu jest równie
ważny jak trening mięśni, dlatego postanowiliśmy, wskrzesić tradycję organizacji turniejów szachowych, które

Iskierki wystąpiły w Łucku na Ukrainie
W dniach 11-12 stycznia 2020 r.
zespół Iskierki z Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu wystąpił na Międzynarodowym Etno-Festiwalu „Boże
Narodzenie w Łucku”. Wyjazd na
Ukrainę oraz udział w Festiwalu był
możliwy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”.
Do Łucka Iskierki pojechały razem
z zespołem Andrzejkowe Nutki
z Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Radecznicy. Zespoły nie
tylko wystąpiły podczas Festiwalu,
ale także spotykały się z przedstawicielami miejscowych władz, mediów
oraz zwiedziły urocze zakątki Łucka.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu podkreślają ogromne zaangażowanie
w przyjęcie naszej delegacji, profesjonalizm w przygotowaniu wizyty oraz
przyjacielską atmosferę, jaka pano-

wała na Festiwalu i poza jego kulisami.
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, instytucjom oraz
organizacjom zaangażowanym w organizację wyjazdu.
Oczywiście występ przygotowany
przez Panią Renatę Banach oraz zaprezentowany przez Iskierki czyli: Bartło-

mieja Sobania, Emilię Stefańską, Paulinę Świstowską, Kingę Rzemieniak,
Aleksandrę Bartoszczyk, Oliwię Krawczyk i Martynę Gil był na najwyższym
poziomie artystycznym. Myślę, że jako
społeczność gminna możemy czuć
dumę, że mamy takiego ambasadora.
Agnieszka Zymon
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Wielkie tajemnice brzegu zalewu Nielisz
W numerze 2(10) BIGN pisaliśmy o tajemniczych zagłębieniach terenu na
brzegu zalewu Nielisz w obrębie miejscowości Deszkowice oraz Nielisz.
Artykuł wzbudził niemałą sensację
i poruszył wyobraźnię naszych czytelników. Powstało jeszcze więcej pytań
i wątpliwości co do genezy powstania
wyrobisk. Każda teoria wydawała się
prawdopodobna lecz nie na tyle, aby
można było którąkolwiek obrać za
pewnik. Po pomoc w rozwianiu naszych wątpliwości zwróciliśmy się do
naszego regionalnego eksperta, pasjonata i wielkiego odkrywcy naszej
historii – Huberta Chwedyka. Uzyskaliśmy fachową odpowiedź na nasze
przypuszczenia lecz sprawa do końca
nie jest wyjaśniona. Czekamy na nowe
listy od naszych czytelników. Oto, co
usłyszeliśmy od Pana Huberta:
Zamojszczyzna przez dzieje była
areną walk z udziałem przeróżnych
wojsk i mocarstw. Także w XX wieku,
wojenna pożoga nie ominęła naszych

WIOLINKI

wyróżnione w Zamościu
9 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego w Zamościu
odbyły się XX Wojewódzkie Spotkania z Kolędą i Pastorałką.
Gminę Nielisz w przeglądzie
muzycznym reprezentowała grupa
wokalna „Wiolinki” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu w składzie: Blanka Kuranc, Oliwia Stryjewska, Angelika Pańczyk, Martyna
Dudek, Emilia Łapa. Dziewczynki
do występu przygotowała Pani
Renata Banach. Zespół zdobył
uznanie jury i został wyróżniony
w swojej kategorii wiekowej.
Gratulujemy!!!
Agnieszka Zymon

ziem. O odbytych tutaj bitwach i walkach podczas I oraz II wojny światowej,
świadczą pozostałości po tych wydarzeniach. Wielokrotnie w drodze do pracy,
do domu, mijamy cmentarze, na których pochowani są uczestnicy dawnych
bitew. W naszym rejonie, cmentarze
z czasów I wojny światowej, znajdują się
m.in. w Nawozie i Krzaku.
„Wielka Wojna”, jak nazywano początkowo konflikt, dotarła w rejon Nielisza już w sierpniu 1914 roku, kiedy to
teren w pasie od Turobina przez Zwierzyniec, Szczebrzeszyn i Zamość ogarnęły zacięte zmagania wojenne, nazywane także „Bitwą pod Zamościem”,
niekiedy „Bitwą pod Klemensowem”,
dalej także operacją komarowską. Tutaj
to, spotkały się oddziały wojsk austriackich i rosyjskich. Stoczona bitwa była
rezultatem działań armii austro-węgierskiej pod dowództwem generała
broni Auffenberga oraz rosyjskiej pod
dowództwem generała broni Plehwego.
Doszło do krwawych i zaciętych walk,
także z użyciem ciężkiej artylerii. Odbyto
wiele potyczek, między innymi pod Turobinem, Czernięcinem, Deszkowicami,
Bodaczowem, Klemensowem i Kątami.
Walki roku 1914 nie były ostatnimi, gdyż
wojna powtórnie zawitała w te rejony
w 1915 roku, znowu przynosząc śmierć
i zniszczenie.
Nie tylko cmentarze przypominają
nam o tamtych wydarzeniach. Wiele
pamiątek znajduje się także w rejonach
leśnych, niektóre z nich są trudno dostępne z uwagi na bogatą roślinność.
Do takich pamiątek walk z lat 1914-1915,
zalicza się rejon na południe od Nielisza,
w lesie na zachód od drogi Nielisz-Deszkowice Drugie. Jest to obszar pięciu
leśnych wzniesień, na granicy lasu, gó-

rujących bezpośrednio w sąsiedztwie
nieliskiego zalewu. Wzgórza te noszą
ślady umocnień – transzei. Niektóre
z nich, ułożone są w charakterystyczne
„zygzaki”, niektóre w linii ciągłej wiją
się przez kilkadziesiąt metrów. Nawet
obecnie, po ponad 100 latach od ich wykopania, umocnienia te robią wrażenie
swoją głębokością i pozwalają wyobrazić
sobie, jakie były imponujące w czasie po
ich zbudowaniu. Dopiero na miejscu,
stojąc w charakterystycznej linii stworzonej przez żołnierzy widać, jak ich
umiejscowienie przy wschodnim brzegu
rzeki Wieprz i na wysokich wzgórkach
miało duże znaczenie militarne – wrogie
oddziały atakujące od strony Sułowa
i Deszkowic Pierwszych, musiały zmierzyć się z rzeką oraz umocnieniami.
Dawały one dobre pole do ostrzału i obserwacji oraz zapewniały odparcie wrogiego ataku. Powstaje pytanie, do kogo
należały te okopy i przez które wojska
zostały wykopane? Podczas walk roku
1914, od strony zachodniej do ataku ruszyły wojska austro-węgierskie, natomiast oddziały carskie zajęły wschodni
brzeg Wieprza. Można więc przypuszczać, że transzeje obsadzili Rosjanie,
jednakże kwestię tą można potraktować
jako kolejną zagadkę historyczną naszego regionu. Powstaje też pytanie, czy
umocnienia te brały bezpośredni udział
w działaniach wojennych? Sam rejon
przyległy do umocnień nie nosi dużych
śladów ostrzału artyleryjskiego. Czy atakujące oddziały z zachodu, zdecydowały
się do bezpośredniego ataku przez rzekę
Wieprz i natarcie na umocnienia w lesie,
czy zdecydowano się na obejście umocnień? Możliwe, że oddziały wycofały się
bez walki pozostawiając dotychczas zajmowane okopy? Kolejna zagadka, warta
wyjaśnienia.
Pozostałości umocnień w lesie na
południe od Nielisza, są fragmentem
pasa umocnień wzdłuż wschodniego
brzegu rzeki Wieprz. Do chwili obecnej
pozostałości umocnień są w bardzo dobrym stanie i charakteryzują się dużą
czytelnością w terenie. Zachowały się
także w pobliżu miejscowości Obrocz,
koło Zwierzyńca, Krasnobrodu oraz
koło Hutkowa. Pozostałości transzei zachowały się tylko na terenach leśnych,
umocnienia budowane na otwartych terenach i polach uprawnych, z biegiem lat
zostały zniwelowane przez okolicznych
rolników i uległy zatarciu.
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Aby ryby były bezpieczne Twój głos,
Zbiornik Nielisz jest największym
akwenem wodnym w regionie. Duża
woda to nie tylko dużo ryb, to także
dużo, a nawet bardzo dużo problemów
wynikających z konieczności prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony środowiska.
Od zarania dziejów ryby stanowiły
łakomy kąsek zarówno dla wielu pojedynczych osób jak i zorganizowanych
grup kłusowniczych, stąd potrzeba
znacznych środków i pracy wielu ludzi
aby uchronić ryby przed barbarzyństwem amatorów cudzej własności.
Metody stosowane przez kłusowników
są najczęściej bardzo okrutne, skazujące ryby na długotrwałe cierpienie oraz
niszczące cały rybostan od narybku
poczynając na medalowych okazach
skończywszy. Fama o atrakcyjności
zbiornika w Nieliszu i pozostałych wód,
na których gospodaruje Okręg PZW
w Zamościu sięga daleko poza granice
województwa lubelskiego.
W ostatnich latach przyjeżdżali
na „gościnne występy” amatorzy cudzych ryb z okolic Radomia, Białej
Podlaskiej, Włodawy.
Najgłośniejszą sprawą z ostatniego okresu było zatrzymanie kłusowników z woj. mazowieckiego,
u których zatrzymano ponad pół tony
ryb i kilkaset metrów sieci rybackich.
Nad bezpieczeństwem ryb czuwają: Państwowa Straż Rybacka przy
wojewodzie lubelskim, zatrudniająca 5
strażników na rejon zamojski oraz Społeczna Straż Rybacka PZW skupiająca
6 strażników zatrudnionych w PZW
oraz 185 strażników społecznych.
Straż Społeczna przy Kole PZW
„SUM” w Nieliszu przejawiała w ostatnich latach mniejszą aktywność

i obecnie trwają prace nad jej uaktywnieniem. Społeczna Straż Rybacka
PZW Okręgu w Zamościu w roku 2019
przeprowadziła 1275 kontroli w terenie, z tego 404 na rzekach i 871 na
zbiornikach. Można ogólnie stwierdzić, że 2/3 tych kontroli dotyczyło
zbiornika w Nieliszu i jego okolic.
Prace Społecznej Straży Rybackiej
wspierają przedstawiciele policji.
Bardzo częstą formą pracy są akcje
połączone wszystkich organów kontrolnych np. w 2019 roku z policją
przeprowadzono 43 akcje, z Państwową Strażą Rybacką 21 i ze Strażą
Graniczną 2. Łącznie poddano kontroli 9335 osób z tego 378 pouczono
lub zwrócono uwagę (czyny o małej
szkodliwości często popełnione nieświadomie), 31 spraw skierowano do
Sądów Koleżeńskich, 7 spraw skierowano do Sądów Powszechnych i 17
spraw przekazano policji lub prokuraturze w celu dalszych czynności
wyjaśniających. Nałożono też 15
mandatów karnych na łączną kwotę
2550,00 zł. W wyniku kontroli zarekwirowano 5 szt. sprzętu sieciowego
(drygawice, wontony), 1 podrywkę, 21
sznurów i samołówek oraz 21 wędek.
Efektem kontroli było ponowne
wpuszczenie do wody około 70 kg ryb,
natomiast 500 kg poddano utylizacji.
Osoby, którym leży na sercu
ochrona zbiornika zarówno w zakresie rybostanu jak i czystości linii
brzegowej zapraszamy do kontaktu
z Zarządem Koła PZW „SUM” w Nieliszu, wesprzemy każdą inicjatywę
w zakresie ochrony wód. Wszystkich
sympatyków wędkarstwa zapraszamy
w nasze szeregi.
Stanisław Chimosz

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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Gmina Nielisz w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
pozyskała grant do 60 000 zł na zakup sprzętu dla
uczniów i nauczycieli z terenu naszej gminy.
Projekt jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami
koronawirusem. Laptopy i komputery PC wysokiej jakości umożliwią
dzieciom, które nie miały dotychczas
takich możliwości, kontynuowanie
realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 986,00 zł, już
15.05.2020 r. do 2 szkół podstawowych
z terenu Gminy Nielisz trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Projekt
jest realizowany w ramach Programu

Operacyjnego Polska
Cyfrowa
na
lata
2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu”,
Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego
internetu o wysokich
przepustowościach”,
dotyczącego
realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-

cenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Samorząd Gminy Nielisz w latach 1918-1939 – część III
Organami wykonawczymi byli:
wójt na poziomie gminy oraz sołtys
na poziomie gromady (sołectwa).
Funkcje te wywodziły się z odległych
czasów. Niegdyś były to synonimy.
Od XIX wieku gminą zarządzał wójt,
na czele gromady (wsi) stał sołtys.
Wójta oraz jego zastępcę – podwójciego,
wybierało
zebranie
gminne pod przewodnictwem najstarszego sołtysa, w przypadku tylko
dwóch zgłoszonych kandydatów
przyjmowano ich przez aklamację.
Gdy zgłoszono więcej niż dwóch
kandydatów, głosowano „systemem
kreskowym”. Wyborcy podchodzili
do dużego arkuszu papieru i stawiali kreskę przy swoim kandydacie.
W dużym tłumie ludzi nie zawsze
weryfikowano uprawnienia do głosowania. Często wybory kończyły się
awanturami i skargami. Od 1927 roku
narzucono tajne wybory wójtów za
pomocą białych kartek, na których
zapisywano nazwisko kandydata
i wrzucano je do urny. Problemem
było jednak brak powszechnej umie-

Symbol władzy wójtowskiej
– ozdobny medal noszony na łańcuszku na szyi

jętności pisania. Ludność wiejska
niechętnie odnosiła się do tajnych
wyborów, które rodziły nieufność
i podejrzenia o machinacje wyborcze
przy liczeniu głosów.
Protokół wyborczy z dwoma kandydatami, którzy zebrali największą
liczbę głosów wysyłano do sta-

rosty celem zatwierdzenia. Starosta
w oparciu o własną wiedzę i raporty
Policji Państwowej zatwierdzał pierwszego na liście na wójta i drugiego na
podwójciego. Starosta mógł odwrócić
kolejność i na przykład kandydat
na podwójciego zostawał wójtem.
Starosta mógł też odmówić zatwierdzenia obydwu lub jednego z kandydatów i czynności wyborcze należało
powtórzyć. Bez zgody starosty gmina
nie mogła wybrać swojego wójta.
Kadencja wójta i podwójciego
trwała 3 lata, wójt reprezentował
gminę na zewnątrz, przewodził obradom zebrania gminnego (chyba,
że przeprowadzano wybór wójta),
przewodził radzie gminy, kierował
bieżącą działalnością urzędu gminy,
wykonywał uchwały zebrania gminnego i rady gminy, posiadał klucz do
kasy gminnej, posiadał uprawnienia
policyjne. Wójt pełnił jeszcze różnorakie inne funkcje zlecone przez państwo, także policyjne, na przykład:
pobór do wojska, egzekwowanie podatków państwowych itd.
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Wójtami najczęściej byli średniozamożni miejscowi chłopi. Zwracano uwagę na dobre gospodarowanie i szacunek w społeczności
wiejskiej. Własne gospodarstwo było
niemal konieczne wśród wójtów.
Cel był bardzo praktyczny, bowiem
w razie defraudacji funduszy gminnych, władze skarbowe zajmowały
gospodarstwo wójta. Preferowano
osoby silne, które w razie awantur
mogły postawić na swoim. Porywczy
wójt znany z serialu „Ranczo”, przypomina przedwojennych wójtów.
Pensja wójta była bardzo niska,
wójtowie nie byli etatowymi pracownikami urzędu gminy, łączyli
funkcje wójta z pracą w swoim gospodarstwie. Umiejętność pisania
i czytania nie była konieczna do
objęcia funkcji wójta, szczególnie
w pierwszych latach po odzyskaniu
niepodległości. Przeciętne wykształcenie kończyło się na kilku klasach
szkoły powszechnej. W następnych
latach sytuacja uległa poprawie. Brak
wszystkich danych o wójtach gminy
Nielisz. Od czerwca 1930 roku ten
urząd pełnił wójt Paweł Głąb.
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W ustawodawstwie rosyjskim
funkcjonowało określenie „pisarz”,
w II RP posługiwano się określeniem
„sekretarz”. Sekretarza powoływała
i odwoływała rada gminy w porozumieniu z władzami powiatowymi.
Sekretarz jako główny pracownik
gminy musiał posiadać odpowiednie
wykształcenie i ponosił cały trud
pracy biurowej, niemal wszystkie
dokumenty gminne przechodziły
przez jego ręce. Sekretarz był stałym
pracownikiem gminy, najlepiej wynagradzanym (przeciętnie trzy razy
lepiej niż wójt). Czasem to właśnie
sekretarz kierował całą gminą, gdy na
przykład wójt był mało rozgarniętym
człowiekiem. Bardzo często sekretarze inicjowali akcje społeczne, stali
na czele straży pożarnych, kółek rolniczych i innych organizacji. Od 1922
roku, do przynajmniej 1931 roku sekretarzem gminy Nielisz pozostawał
Mieczysław Stankiewicz.
Nie wszystkie gminy posiadały
własne budynki. Często wynajmowano potrzebne pomieszczenia, nad
wejściem umieszczano godło i nazwę
urzędu gminy. Wnętrza najczęściej
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były ciasne i składały się często tylko
z dwóch pomieszczeń. W oknach
montowano kraty z uwagi na kasę
gminy (metalowa kasetka). Ściany
wypełnione były urzędowymi obwieszczeniami, umieszczano tam
także godło i portret prezydenta. Używano prostych stołów kuchennych
z szufladami, na wyposażeniu były też
szafki na akta oraz krucyfiks do składania przysięgi przez podsołtysów.
Jak wspomniano wyżej głównym
pracownikiem UG był sekretarz
gminy, w miarę potrzeb i zamożności danej gminy zatrudniano także
jednego lub więcej pomocników
sekretarza, jego zastępców. Do pracowników UG należał też woźny,
który pełnił funkcję gońca, pomocnika, stróża, konserwatora i palacza pieców. Woźny pilnował także
aresztu gminnego.
Urząd Gminy mieścił się w Nieliszu. Gmina posiadała własny murowany budynek – obecnie siedziba
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Ciąg dalszy nastąpi.
Leszek Zugaj

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz przechodzi metamorfozę
„Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu
stworzenia dostępnej użytkownikom,
funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz zakup wyposażenia” –
pod taką nazwą Gmina Nielisz oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
realizuje zadanie dzięki Narodowemu
Programowi Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek
2016-2020”. Program ogłoszony przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, został stworzony z myślą
o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu
społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich,
w gminach miejsko-wiejskich oraz
w gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców. Operatorem Priorytetu 2
„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
jest Instytut Książki.
Zadanie podzielone było na dwa
etapy, do końca 2019 roku zostały
przeprowadzone głównie prace polegające na remoncie i modernizacji pomieszczeń. Modernizację przeszły korytarze, które dodatkowo będą pełniły

funkcję ekspozycyjno-wystawową,
powstał kącik relaksacyjno-czytelniczy. W 2020 roku zostały dostosowane toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupione zostało
wyposażenie. W salach bibliotecznych zamontowane są nowe regały, na
których pięknie prezentuje się księ-

gozbiór, wyeksponowane są nowości,
zbiory regionalne, lektury szkolne,
literatura piękna i popularnonaukowa, zbiory obcojęzyczne, książki
dla dzieci. Wypożyczalnia ma nową
aranżację, są dodatkowe miejsca dla
czytelników korzystających z księgozbioru na miejscu. Pomieszczenie
socjalne może być wykorzystywane
podczas warsztatów kulinarnych.
Posiadamy mobilne stoły niezbędne
do prowadzenia lekcji bibliotecznych
i warsztatów plastycznych oraz nowoczesną kawiarenkę internetową. Zaaranżowany jest także kącik dla najmłodszych użytkowników biblioteki.
Powstała nowa sala konferencyjna
wyposażona w sprzęt nagłaśniający,
urządzenia podnoszące kompetencje
cyfrowe. W przyszłości można będzie
organizować w niej różnego rodzaju
spotkania tj. szkolenia, warsztaty
i imprezy kulturalne, spotkania autorskie. Nowa aranżacja z pewnością
zrobi pozytywne wrażenie na czytelnikach i użytkownikach.
Dorota Głogowska
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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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Co nowego w Bibliotece?
Otóż dzieje się… na koniec 2019 roku w bibliotece
przybyło kilkaset pozycji, w grudniu 2019 roku
dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znacznie doposażyliśmy księgozbiór biblioteki.
Rok 2020 przyniósł nam także dodatkowe
wsparcie finansowe, tym razem Bank Spółdzielczy
Nielisz z/s w Stawie Noakowskim przekazał
znaczną kwotę na zakup nowych tytułów dla
czytelników odwiedzających naszą bibliotekę.
Mimo trudnego czasu – myślę tu
o pandemii, która przekreśliła nasze
plany związane z promocją czytelnictwa oraz organizacją różnych
działań kulturalnych w bibliotece,
stale wzbogacamy nasz księgozbiór,
by gdy tylko świat wróci do normalności móc się pochwalić jego wszechstronnością i bogactwem tytułów.
Uczestniczymy w akcji „Biblioteka na
to czeka” – otrzymamy trzydzieści
bezpłatnych interesujących publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Nie ukrywam, że dzięki wsparciu Organizatora biblioteki, a raczej dzięki
jego wyrozumiałości i inklinacji do
szeroko rozumianych działań kulturalnych i około kulturalnych już
wkrótce biblioteka otrzyma dofinansowanie w wysokości 13000 zł na
zakup książek w ramach Priorytetu
1 – zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych, realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przybyło mnóstwo pozycji
wydawniczych, nowości, bestsellerów. Ciekawe tytuły oraz szata graficzna zakupionych książek zachęcają
do wypożyczania i czytania. Doposażyliśmy także bibliotekę w obowiązkowe i uzupełniające lektury szkolne
zgodnie z obowiązującym kanonem
lektur dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Stale wzbogacamy
księgozbiór, dokupujemy nowości.
Wzrasta liczba czytelników oraz liczba
darczyńców, którzy ofiarowali bibliotece ciekawe tytuły lub przekazali
środki finansowe na zakup książek.
Jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby
przyczynić się do wzbogacenia księgozbioru i ofiarować przeczytane

już książki, po to by cieszyły innych,
z chęcią je przyjmiemy, także mile widziane są wszelkiego rodzaju sugestie
co do zakupu nowych tytułów, które
można składać podczas odwiedzin
w bibliotece lub poprzez Facebooka,
e-maila: biblioteka@nielisz.pl i telefonicznie 84 631 34 18.
Do marca w bibliotece organizowane były różne wydarzenia
w tym projekt „Para buch! – Książka
w ruch!”. Każdego miesiąca odwiedzali nas uczniowie klas II Szkoły
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu oraz dzieci z Przedszkola Mali
Odkrywcy, z którymi czytaliśmy, eksperymentowaliśmy oraz tworzyliśmy.
Dzieci miały możliwość pobawić się
kolorem i wykonać „tęczowe” doświadczenie, lepiliśmy kule ze sztucznego śniegu. W każdym miesiącu
rozmawialiśmy na inny temat, w tym
także dużo o ekologii i ochronie środowiska. Nasza Biblioteka jako jedna
ze stu polskich bibliotek realizuje
pilotażową edycję projektu, którego
głównym celem jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych
wśród dzieci w wieku 3-10 lat.
W Bibliotece realizujemy także
(II edycja) projekt promujący czytelnictwo wśród najmłodszych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Projekt
nawiązuje do kampanii pro czytelniczych realizowanych na całym
świecie. Rodzice wraz z dziećmi odwiedzają bibliotekę, w zamian za to
otrzymują Wyprawkę Czytelniczą.
II edycja potrwa do września, zapraszamy więc po odbiór wyprawek.
Ponieważ sytuacja zmusiła nas
byśmy wszyscy stosowali reżim sani-
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tarny, działania promujące bibliotekę
i wydarzenia kulturalne przeniosły
się do rzeczywistości wirtualnej.
W kwietniu na Facebooku biblioteki
można było obejrzeć wystawę pisanek
on-line. Prezentowane były tam prace
wykonane podczas warsztatów kultywujących tradycje rękodzielnicze
w regionie. Warsztaty organizujemy
dzięki współpracy z Panią Marzeną
Maziarczyk – głównym doradcą ds.
WGD Agroturystyki i Przedsiębiorczości, pracownikiem Lubelskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Końskowoli PZDR Zamość z/s
w Sitnie.
W maju, podczas Tygodnia Bibliotek 2020, w tym roku pod hasłem
„Zasmakuj w bibliotece”, obejrzeć

lipiec 2020
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można było prezentację ilustracji zawartych w wyjątkowej książce – historii szlacheckiej z roku 1811-1812 we
dwunastu księgach wierszem „Pan
Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie” Adama Mickiewicza, największego poety polskiego romantyzmu.
Posiadany przez nas egzemplarz wydany był w 1984 roku w sto pięćdziesiątą rocznicę pierwszej edycji Pana
Tadeusza (1834), dodatkowo ilustrowany jest przez Tadeusza Gronowskiego znanego polskiego ilustratora
książek, grafika, malarza, uważanego
za jednego z pionierów nowoczesnego
polskiego plakatu. Przytaczając słowa
Mariusza Nakielnego „Korzystajmy
z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości, by każdy znalazł
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w bibliotece łakomy kąsek. To dla
was entuzjastów literatury i kultury
jesteśmy”, zachęcamy do śledzenia
strony biblioteki: www.bibblioteka.
nielisz.pl oraz Facebooka. Mamy nadzieję, że pandemia już wkrótce wycofa się i wtedy z ogromną radością
witać będziemy czytelników i użytkowników w odmienionej, nowoczesnej bibliotece, która w tym trudnym
dla wszystkich okresie przechodziła
modernizację dzięki Narodowemu
Programowi Rozwoju Czytelnictwa,
Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek
2016-2020”, sfinansowaną ze środków
Gminy Nielisz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dorota Głogowska

Poduszki wysokociśnieniowe
11 grudnia 2019 r. w Chełmie na
ręce Adama Wala Wójta Gminy Nielisz przekazano zestaw 3 poduszek
wysokociśnieniowych wraz z akcesoriami o łącznej wartości 7 186,48 zł.
Sprzęt trafił do wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieliszu. Ze-

stawy ratownicze zostały zakupione
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. Przekazującym
zestawy było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
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JAK NIE DAĆ SIĘ WIRUSOWI

– czyli działalność GOK w Nieliszu w czasie epidemii
Ani na chwilę nie wstrzymaliśmy
działalności. Spotkania poszczególnych pracowni przeniosły się do sieci.
Co prawda zmieniły charakter, ale
mimo wszystko dawały radość i pozwalały na rozwijanie pasji.
Jako pierwsza rękawicę koronawirusowi rzuciła orkiestra. Już od
pierwszego tygodnia, kiedy spotkania
w siedzibie GOK stały się niemożliwe,
ustalono zasady i grafik spotkań online.
W ślad za orkiestrą podążyła pracownia plastyczna. Zachęcamy do
odwiedzenia Facebooka GOK gdzie
można obejrzeć fotorelacje z zajęć
oraz powstałe prace plastyczne.
Bardzo pracowite trzy miesiące
miały także Wiolinki i Iskierki. To nie
tylko zajęcia ale także udział w zdalnych konkursach muzycznych np.
„Śpiewaj z Zamojszczyzną” (ZDK Zamość), „Domowe Śpiewanie” (WDK
Kielce) czy Koziołek (MDK Zamość).

MARTYNA DUDEK,
MARTYNA GIL
I OLIWIA KRAWCZYK
finalistkami
X wojewódzkiego festiwalu
piosenki dziecięcej
i młodzieżowej „Koziołek”

142 zgłoszenia i 61 finalistów
w czterech kategoriach wiekowych
– pośród nich nasze wokalistki. Nagrania nadesłane przez uczestników
oceniła profesjonalna komisja muzyczna. Gratulujemy, cieszymy się
i czekamy na finał, o którym z powodu
obecnej sytuacji epidemicznej organizator – MDK Zamość poinformuje
w terminie późniejszym.
Słowa
uznania
należą
się
wszystkim solistom z GOK, którzy
wzięli udział w eliminacjach, Pani instruktor Renacie Banach oraz niezawodnym rodzicom.
Po więcej informacji na temat konkursu i jego finalistów odsyłamy na
stronę http://mdk.zam.pl/G-CMS/
front/1
Agnieszka Zymon

Kto powiedział, że zdalna praca
jest tylko dla dzieci i młodzieży? Nasz
chór Moderato udowodnił, że wyzwań
się nie boi. Okazało się, że komputer
czy telefon mogą być dobrym narzędziem do nauki śpiewu dla każdego
i w każdym wieku.
Poprzez Facebooka GOK podjęliśmy także próbę dotarcia do uczestników zająć sportowych, a kiedy tylko

pojawiła się taka możliwość wznowiliśmy zajęcia na Orliku.
Akcje społeczne różnego rodzaju
to także jedna z form naszej działalności, dlatego kiedy zaistniała potrzeba podjęliśmy działania związane
z szyciem maseczek ochronnych.
Jak zwykle przypominaliśmy
o ważnych datach, rocznicach i wydarzeniach stawiając sobie za cel aktywizowanie społeczności w sferze
kulturalnej.
Tam gdzie mieliśmy możliwości
kadrowe, organizacyjne i prawne
staraliśmy się w bezpieczny sposób
prowadzić działalność. A wszystko
to było i jest możliwe dzięki instruktorom i pozostałym pracownikom
GOK w Nieliszu, którym serdecznie
dziękuję za 100% zaangażowanie.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

Oliwia Stryjewska i Angelika Pańczyk
wystąpią z „Zamojszczyzną”
„Śpiewaj z Zamojszczyzną”
– pod taką nazwą odbył się konkurs
wokalny zorganizowany przez
Zamojski Dom Kultury. Konkurs
odbył się zdalnie na początku
maja i przewidywał dwa rodzaje
występów. Pierwsza kategoria
zakładała nagranie video wykonania
znanej i lubianej piosenki
ludowej „W moim ogródeczku”.
Druga napisanie własnego
tekstu o tematyce wiosennej
do melodii piosenki „W moim
ogródeczku” i jak wyżej nagranie
video z wykonaniem utworu.
Z radością informujemy, że
w gronie 15 solistów, którzy zostaną
zaproszeni do wspólnego występu
z zespołem Pieśni i Tańca Zamojszczyzna są dwie nasze Wiolnki: Oliwia
Stryjewska i Angelika Pańczyk. Należy zaznaczyć, że w konkursie bardzo
pięknie wystąpiła także Martyna
Dudek. Zapraszamy do obejrzenia

występów naszych reprezentantek na
Facebooku GOK w Nieliszu https://
drive.google.com/…/1S27iyLbIIKpKHFQi704I0ENNi…/view…
Skrót
występów
wszystkich
uczestników można natomiast zobaczyć na Facebooku Zamojskiego
Domu Kultury. https://www.facebook.com/173274369354891/videos/554268848802076/
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom oraz wszystkim biorącym
udział w Konkursie. Podziękowania
dla Pani instruktor Renaty Banach
oraz wszystkich zaangażowanych rodziców.
Agnieszka Zymon
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AKCJA SPOŁECZNA NA DUŻĄ SKALĘ!
Rozpoczęła się 3 kwietnia br., zakończyła 3 czerwca br. – mowa o gminnej
akcji szycia maseczek ochronnych.
Szpitale, pogotowie, bezdomni,
DPS-y, służby mundurowe oraz
mieszkańcy gminy Nielisz, to dla nich,
przez dwa miesiące Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, pracownicy GOK
w Nieliszu oraz indywidualni mieszkańcy naszej gminy szyli maseczki –
razem około 7000 szt.
Poświęcali każdą wolną chwilę,
w inicjatywę włączając rodzinę i znajomych, często łącząc pracę zawodową i ogromne zaangażowanie społeczne.
Godną naśladowania postawę
docenił Wójt Gminy Nielisz Adam
Wal, który podziękował wszystkim
osobom uczestniczącym w akcji.
„Daj światu to, co masz najlepszego. Wówczas najlepsze wróci do
Ciebie (…). Bezinteresowna pomoc
w trudnym czasie epidemii to piękny

i szlachetny gest wobec
drugiego
człowieka”
– brzmiały słowa podziękowań skierowane
do uczestników przedsięwzięcia. Do akcji
przyłączyły się: KGW
„Ach te Baby” z Nawoza, KGW w Deszkowicach-Kolonii, KGW
w Gruszce Dużej, KGW
w Gruszce Dużej-Kolonii, KGW w Krzaku, KGW w Nieliszu, KGW w Wólce Nieliskiej, KGW
w Wólce Złojeckiej, KGW w Ruskich
Piaskach, KGW w Stawie Ujazdowskim, KGW w Zarudziu oraz KGW
w Złojcu I. Z pomocą przyszli także
indywidualni mieszkańcy Ruskich
Piask „Gościńca”, Stawu Noakowskiego i Stawu Noakowskiego-Kolonii. Wsparcia udzieliły również instytucje – Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu i Gmina Nielisz, jak też

Stowarzyszenie
Kwaterodawców
i Miłośników Turystyki w Nieliszu.
Podziękowania zostały skierowane także do Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu oraz Przewodniczącego Rady
Miasta Zamość, którzy przekazali materiał do uszycia maseczek.
Po raz kolejny sprawdziły się
słowa: „Razem możemy więcej
a nawet wszystko”.
Agnieszka Zymon

KONKURS DOŚWIADCZ FIZYKI

w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Dnia 10 czerwca 2020 r. rozpoczął
się finał VII edycji konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI zorganizowany
przez Szkołę Podstawową im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Instytutem Fizyki UMCS
w Lublinie.
Głównym celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
fizyką wśród młodzieży klas siódmych, ósmych szkół podstawowych
z południowo-wschodniej części regionu lubelskiego.
Z powodu sytuacji epidemicznej
związanej z koronawirusem konkurs
miał być odwołany, ale ponieważ
w okolicy są uczniowie, których interesują doświadczenia fizyczne i zgłosili doświadczenia do konkursu, postanowiono konkurs przeprowadzić
w zmienionych zasadach.
Do I etapu uczniowie z 5 szkół
regionu zamojskiego zgłosili 26 doświadczeń. Podobnie jak i w innych
latach komisja wybrała z tych zgłoszeń najciekawsze i zaprosiła uczestników do udziału w finale.

Ponieważ nie mogło odbyć się
bezpośrednie spotkanie, na którym
uczniowie wykonają swoje doświadczenia, finaliści zostali poproszeni
aby przeprowadzili doświadczenia
w domu, nagrali film, a komisja oceni
wykonanie i prezentację doświadczeń
na podstawie filmów.
Doświadczenia oceniała komisja
w składzie: dr Waldemar Berej – Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki
UMCS (przewodniczący), dr Małgorzata Wirtel – Pracowni Dydaktyki
Fizyki UMCS, Marek Budziński –
pracownik Instytutu Fizyki UMCS,
Anna Prokop – nauczyciel fizyki
w Lublinie, Leszek Bober – Dyrektor,
nauczyciel fizyki Zespołu Szkół nr I
w Tomaszowie Lubelskim, Andrzej
Mazurkiewicz – nauczyciel fizyki

w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu.
W tym roku uczniowie musieli
wykazać się dodatkowymi umiejętnościami informatycznymi – nagranie i edycja filmu z przeprowadzonego doświadczenia. Jak zwykle
wybór najlepszych doświadczeń był
niełatwy.
Wśród 6 laureatów znalazły się
dwie uczennice naszej szkoły. Drugie
miejsce zajęła Weronika Bubiło, klasa
VIII – za doświadczenie „Hydrauliczny Dziadek do orzechów”, a Natalia Adamczuk, klasa VIII – uzyskała
4 miejsce za doświadczenie „Energia
wody”.
Dzięki Radzie Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody i dyplomy.
Zwycięzcom oraz uczestnikom
gratulujemy pomysłowości i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej
edycji konkursu.

Mirosław Kuduk
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Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w trakcie nauki zdalnej
Szkoła to instytucja pełniąca
funkcję dydaktyczną i wychowawczą.
Oprócz strony edukacyjnej ważne
jest także wyposażenie placówki
w odpowiedni sprzęt, który ma
służyć uczniom. W ramach programu
„Zdalna plus” Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
wzbogaciła się o 2 komputery oraz
5 laptopów (zakup ich był finansowany przez Ministerstwo Edukacji).
Otrzymaliśmy także Stację do Dezynfekcji, zakupioną przez Ministerstwo
Zdrowia.
Zamknięte przez pewien czas
drzwi szkoły wcale nie oznaczały
przerwy w nauce. Nauczanie zdalne

pokazało, że fundamentem każdej
szkoły nie są miejsca w rankingach czy
liczba sprzętu, ale relacje. Tam, gdzie
między nauczycielami a uczniami
była sympatia, wyrozumiałość i empatyczne podejście – nauka zdalna
jeszcze bardziej wzmocniła dobre stosunki i wzajemne zrozumienie.
Dowodem na to jest włączenie
się uczniów w różne akcje i przedsięwzięcia. Oprócz edukacji zdalnej
uczniowie szyli maseczki, brali
udział w konkursach plastycznych na
szczeblu ogólnopolskim, w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”, także ćwiczyli ortografię
na stronie Dyktanda.pl i realizowali

projekty mimo wielu otaczających
utrudnień. Efektem są nagrody i tytuły konkursowych finalistów oraz
laureatów.
W ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”
gościła u nas Pani Bogusia Grabiec –
nauczycielka, polonistka, pasjonatka
podróży. Zabrała uczniów klas IV-VI,
VII na wirtualną wycieczkę po Afryce.
Taka lekcja pozostawiła u uczniów
niezapomniane wrażenia oraz uświadomiła, że z edukacji zdalnej można
czerpać wiele korzyści a podstawę
programową można realizować na
wiele przyjemnych sposobów.
Renata Misiarz

Sukces Grzegorza Komajdy
W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu jest
koło języka angielskiego dla uczniów
klas starszych. Systematyczna nauka
języków obcych to okno na świat,
możliwość kształcenia w dobrych
szkołach i uczelniach, a w wieku dorosłym szansa na wymarzony zawód
i dobrą pracę. O tym przekonani są

nasi uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli realizują swoje zainteresowania i rozwijają uzdolnienia. Dbanie
o własny rozwój i systematyczna praca
prowadzi do sukcesu i nagrody. Taki
sukces, w trudnych czasach nauki
zdalnej, odniósł uczeń naszej szkoły.
Grzegorz Komajda – uczeń klasy
VI Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu – uzyskał tytuł

finalisty w XVI edycji Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego Clickonmaniac na poziomie Click on Flyers
(czerwiec 2020 r.). Nauczycielem
przygotowującym ucznia do konkursu jest Pan Tomasz Hasiec. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
i życzymy dalszych sukcesów.
Grażyna Ciastoch

Umiesz liczyć?

XVII konkurs historyczny

05 czerwca 2020 r. odbył się w Polsce, w formie
online Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur”. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu. Podopieczny Pani Alicji Czerwieniec
uczeń klasy II Kacper Pałka rozwiązał bezbłędnie
21 zadań matematycznych uzyskując maksymalną
liczbę punktów oraz otrzymał nagrodę I stopnia,
którą jest udział w międzynarodowym obozie matematycznym. Uczeń wykazał się bardzo wysokim
poziomem wiedzy i umiejętności matematycznych.
Konkurs sprawdzał umiejętności logicznego i matematycznego myślenia oraz wykorzystania wiedzy
w praktyce. Głównym organizatorem konkursu matematycznego „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu, natomiast międzynarodowym inicjatorem konkursu jest paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Gratulujemy uczniowi
i wychowawczyni.

dla uczniów regionu zamojskiego

– Licz na Kacpra

Grażyna Ciastoch

„Dzieje zamojszczyzny
na przestrzeni wieków”

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu wzięli udział w konkursie historycznym Regionu
Zamojskiego. Tematem przewodnim XVII edycji była „KAMPANIA
POLSKA 1939 NA ZAMOJSZCZYŹNIE”. Temat związany był z 80.
rocznicą wybuchu II wojny światowej i obejmował wojnę obronną
Polski (kampania polska) we wrześniu i październiku 1939 r. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W eliminacjach szkolnych wzięło
udział 9 uczniów klasy VIII. Spośród uczestników konkursu etapu
szkolnego wyłoniono trzyosobową reprezentację szkoły. W konkursie finałowym II miejsce zajął Michał Rabiega, natomiast drużyna szkolna zajęła III miejsce. Drużynę Michała Rabiegi uzupełniła Weronika Bubiło i Natalia Dobrowolska. Do konkursu uczniów
przygotowała Pani Małgorzata Magryta – nauczyciel historii. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.
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Motto:
„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.
Franciszek Ksawery Dmochowski

Projekt edukacyjny
„Szanuj mowę swą ojczystą”

Kącik poetycki
Jana Króla
Jednym z najważniejszych zadań
szkoły podstawowej jest kształcenie
umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
Dzięki stwarzaniu uczniom sposobności do zaangażowania emocjonalnego i zabawy, projekt „Szanuj mowę
swą ojczystą”, realizowany w Szkole
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w dniach 21-28
lutego 2020 r. stanowił doskonałą
okazję do poszerzania wiedzy, przyjaznego współzawodnictwa, nabywania umiejętności wyboru właściwej
strategii pracy w grupie i wykazania
się pomysłowością. Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas
I-III oraz IV-VIII. Projekt rozwijał
kompetencje językowe i komunikacyjne. Uczniowie dowiedzieli się jak
poprawnie i efektywnie się porozumiewać z innymi, poznawali historię
polszczyzny i jej odmiany. Projekt posłużył też do rozwijania kompetencji
społecznych i obywatelskich, dostarczył okazji do przemyśleń o przyszłości współczesnej polszczyzny i innych języków, inspirował do badania
aktywności uczniów w przemianach
języka i zaprojektowania „Słownika
gwary uczniowskiej”. Jednak chyba
najważniejsze jest to, że uczniowie
jednocześnie rozwijali umiejętność
uczenia się: wyznaczali sobie cele,
planowali pracę tak, by je osiągnąć,
ustalali kryteria oceny dobrze wykonanego zadania, współdziałali w gru-

pach zgodnie z ustalonym podziałem
zadań, wykorzystywali do tego Internet i różne narzędzia cyfrowe, prezentowali efekty swojej pracy grupie
odbiorców, dokonywali samooceny
i oceny koleżeńskiej przeprowadzonych działań.
Dbałość o język jest fundamentalnym przejawem patriotyzmu, stąd
tak dużą wagę uczniowie starali się
przyłożyć do nie tylko sprawnej, ale
przede wszystkim poprawnej umiejętności posługiwania się językiem tak
w mowie jak w piśmie. Przygotowane
zadania były przyjazne uczniowi, bo
miały rozbudzić w nim pasję językową.
Uczniowie udowodnili, że: niestraszne są im łamańce językowe,
lubią czytać, czasem nawet bardziej
niż biegać, język może być zaszyfrowany, a rozwiązanie zadań jest
dziecinnie proste, szczególnie z QR
kodem, nowoczesna technologia
może być pomocna nawet na języku
polskim, ortografia jest doskonale
znana, a rozwiązywanie zadań np. za
pomocą sudoku tylko to udowadnia,
biegane dyktando to frajda dla każdego ucznia.
To tylko niektóre zadania, z którymi uczniowie zmagali się podczas
projektu. Wierzę, że rozwinięcie tych
umiejętności pomoże im w dalszej
edukacji i w życiu. Wnioskiem na kolejne lata jest wdrażanie podobnych
projektów związanych z promocją języka ojczystego.
Renata Misiarz

Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu
W ŚWIĘTO ZIELNEJ
– Zosiu, Kasiu, chodźcie no tu –
Woła mama – Zielnej jutro –
No, a gdzie wianeczki?
Zosia z Kasią małolatki
Ale bystre: już, już mamo,
Lecimy po zioła
Na podsłoniu Gaciej Góry
Od dziurawca i piołunu
Po babkę z podbiałem.
Poleciały i za pacierz
Dwie zapaski ziół przyniosły
Wyrosłych nad podziw.
Jeszcze tylko jagód w kiściach –
O, bez czarny, jarzębina;
Przyda się berberys.
Teraz trzeba zioła najpierw
Zwijać w kółka, o, tak, patrzcie –
A każde z osobna.
Kiście jagód w jeden wspólny
Wianek da się związać sznurkiem,
Jeśliby nie krajką.
Do wieczora zdążą zrobić –
Jutro fury do kościoła,
Żeby to poświęcić.
Z dawien dawna ludzie wsiowi
Mieli w ziole i jagodach
Ratunek w chorobie.
Święci się to z wiarą w Bożą
Łaskę w kropli świętej wody.
Błogosław jej, Panie …

Rasdorf / Hesja/ 1941
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
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 oprawy weselnej. Mam
nadzieję, że trafiliśmy w Państwa
oczekiwania. Proszę 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.

zapytaj o

W GMINIE NIELISZ
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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

