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Szanowni Mieszkańcy,
W Państwa ręce oddaję już 15 wydanie
Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.
Dzięki zwiększonemu nakładowi oraz
nowej dystrybucji mieszkańcy naszej
gminy mają w zasięgu ręki wszystkie najważniejsze wiadomości z życia naszego
regionu. Kolportaż za pomocą Poczty Polskiej spotkał się z wielką aprobatą i wręcz
entuzjazmem wśród mieszkańców. Jest
to powód do wielkiego zadowolenia i poczucia słuszności podjętej przeze mnie decyzji o rozprowadzeniu Biuletynu do każdego domostwa na terenie gminy Nielisz.
Za wszystkie miłe słowa serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz całego zespołu
redakcyjnego.
Jak sami Państwo stwierdzicie podczas
czytania Biuletynu, Gmina Nielisz mimo
sytuacji epidemiologicznej nie zwalnia
tempa i konsekwentnie realizuje swoje
plany. Owszem, sroga zima tego roku wpłynęła na niewielkie opóźnienia, ale mimo to,
udało się zrealizować wiele zadań. Cieszy
mnie fakt, że ukończona została prawie
2-kilometrowa nitka wodociągowa w Ruskich Piaskach. Z bieżącej wody od lutego
br. korzystają już 23 gospodarstwa.
Początek roku to dla samorządu wielki
nakład pracy związany z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych, przygotowaniem
do przetargów czy też planowaniem nowych inwestycji. W dalszym ciągu jednym
z głównych kierunków działań jest infrastruktura drogowa. W miarę naszych możliwości będziemy budować i naprawiać
drogi. Doskonale rozumiem tę potrzebę
i określam to jako główną misję naszego
samorządu. Cieszę się, że podobnie widzą
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to zagadnienie Radni Gminy Nielisz, którzy
wspierają każdą inwestycję drogową za co
jestem im wdzięczny. Dzięki doskonałej
współpracy z Radą Gminy możemy poszczycić się niezwykle dużą skutecznością
w działaniu. Dzięki dobrym relacjom w naszym samorządzie możemy już podziwiać
piękniejący z dnia na dzień dwór w Stawie
Noakowskim. Plac budowy nie jest dostępny ale widoczna z daleka odnowiona
elewacja zewnętrzna już budzi niemałe,
pozytywne emocje.
Oprócz infrastruktury ważna jest kultura. Zajęcia wprawdzie są obwarowane
rygorami sanitarnymi, ale efekty prac artystycznych są bardzo imponujące. Pamiętam wszystkie nadzieje i obawy w momencie powoływania do życia Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu. Dzisiaj nie
mam absolutnie żadnych wątpliwości,
że moja decyzja była słuszna i że zajęcia
artystyczne poza zajęciami szkolnymi są
niezwykle potrzebne dla rozwoju naszych
dzieci. Już ponad 10 lat GOK wspaniale
rozwija umiejętności plastyczne i muzyczne najmłodszych mieszkańców Gminy
Nielisz. Wewnątrz budynku ściany wręcz
„wytapetowane” są dyplomami, wyróżnieniami i innymi trofeami, które zdobywają każdego roku młodzi artyści z GOK
w Nieliszu. Nie mogę tutaj pominąć ważnej
osoby, która wszystko to organizuje i od 10
lat kształci kolejne pokolenia uzdolnionych
dzieci. To właśnie Pani Dyrektor Agnieszka
Zymon jest motorem naszej placówki
kulturalnej i z wielkim zaangażowaniem
wprowadza najmłodszych w świat sztuki.
W imieniu swoim i rodziców składam Pani
Dyrektor serdeczne podziękowania i wyrazy uznania oraz życzenia kolejnych lat
sukcesów.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, chciałbym zwrócić się do wszystkich mieszkańców Gminy Nielisz oraz gości
i życzyć przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych. Niech
Święto Zmartwychwstania Pańskiego napełni nas wszystkich nową nadzieją, spokojem i życzliwością.
Wesołych Świąt!

Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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Blisko, coraz bliżej...

Już nie lata lecz tylko miesiące dzielą
nas od ukończenia rewitalizacji
dworu w Stawie Noakowskim. W zimowym czasie można było zauważyć
intensywny postęp prac wewnątrz
budynku. Ciepło, gwarno, głośno od
wszechogarniającego szumu i odgłosów prac. Budowlańcy na wszystkich kondygnacjach mają ręce pełne
roboty. Każdy skupiony na swojej
pracy i dbałości o jakość. Wnętrze staje
się nie do poznania – nowe ściany
działowe, tynki, sufity podwieszane,
instalacje elektryczne i sanitarne, hydraulika – słowem, postęp odmierza
się milowymi krokami. Sam budynek
to nie wszystko. Wraz z pierwszymi
powiewami wiosny zapewne zaczną
się prace wokół dworu. Rewitalizacja
bowiem nie obejmuje jedynie budynek
dawnej szkoły w Stawie Noakowskim
lecz również zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej architektury.
Będzie park, punkt widokowy a nawet
tężnia solankowa. Planowany od-

biór prac przypada na listopad ale
ekipa budowlana ma optymistyczny
i bardzo realny termin ukończenia
prac już w październiku br. Trzymamy
kciuki bowiem ciekawość rośnie i nie
pozwala cierpliwie czekać. Wszyscy
mieszkańcy na pewno chcieliby już
ujrzeć dworek w nowej odsłonie. To
rzadkość nawet na Lubelszczyźnie
by samorząd ratował dziedzictwo
historyczne i kulturowe z taką pasją
i zaangażowaniem. Nie zapominajmy
jednak, że dofinansowanie, o które
starał się Adam Wal musiało być z jego
strony bardzo umotywowane. Nie jest
tajemnicą, że charakter turystyczny
naszej gminy daje coraz większe możliwości i uzasadnia powstawanie nowych obiektów związanych z ruchem
turystycznym. Jest to absolutnie kwestia bezdyskusyjna i mocno osadzona
w realiach i potencjale rozwojowym
Gminy Nielisz. Na inwestycji w Stawie
Noakowskim zyskają wszyscy: mieszkańcy, turyści, rowerzyści, użytkow-

nicy szlaku Green Velo, prywatni
przedsiębiorcy i rolnicy. Obiekt taki
jak w Stawie Noakowskim z pewnością przyciągnie nową grupę turystów,
a ceny działek wokół dworu znacznie
wzrosną. Wartość dodana inwestycji
wydaje się być oczywista – strumień
turystów przybywających do naszej
gminy wreszcie będzie miał kolejne
ujście i miejscowości wokół zalewu
będą w jakimś stopniu odciążone od
natłoku turystów. Realizuje się zatem
kolejne zamierzenie Wójta Adama
Wala – ekspansja gospodarki turystycznej na miejscowości dalej położone od zbiornika w Nieliszu. „To
niezwykle istotne z punktu widzenia
dalszego rozwoju. Należy rozłożyć siły
tak, aby niemal każda miejscowość
w gminie Nielisz miała szansę na dodatkowy dochód z turystyki. Mobilność turystów pozwala śmiało spojrzeć
w przyszłość i inwestować w usługi
turystyczne i okołoturystyczne. Już
dzisiaj, nawet w dobie pandemii, właściciele dużych domów dosłownie we
wszystkich naszych miejscowościach
mają szansę na tworzenie kwater.
Bardzo prawdopodobne jest to, że ten
rok będzie równie dobry dla turystyki
krajowej jak w zeszłym sezonie kiedy to
Polacy z obawy przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, wręcz „okupowali”
naszą gminę szukając ciszy, spokoju
i ucieczki od hałasu miast. Wypoczynek
nad zalewem i nocleg np. w Gruszce
Dużej czy też w Złojcu nie stanowi żadnego problemu dla współczesnych turystów, ba może być to nawet bardzo pożądane dla urlopowiczów” – mówi Wójt
Gminy Nielisz.
Gratulacje dla Adama Wala Wójta
Gminy Nielisz za niezwykle trafną inwestycję. Dzisiaj już określenie dworu
jako „perełki Gminy Nielisz” nie budzi
wątpliwości. Z każdym dniem XIX
wieczny dwór w Stawie Noakowskim
odżywa i nabiera blasku. Kolejne wieści
i zdjęcia ze Stawu Noakowskiego w kolejnych numerach BIGN i na www.facebook.com/gminanielisz.
RED
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W jedności siła!
Na profilu facebook OSP Gruszka
Duża bardzo mile zaskoczył wpis:
„30.12.2020 jednostka OSP KSRG Nielisz przy aprobacie Wójta Gminy Nielisz
przekazała nam zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego.
Sprzęt ten poszerzy możliwości naszych
działań w zakresie ratownictwa drogowego. To już kolejny raz jednostka OSP
Nielisz udowadnia, że poprzez wzajemne
wsparcie jesteśmy w stanie więcej osiągnąć. W jedności siła!”. Trudno się nie
zgodzić i nie cieszyć z takiego wpisu.
Solidarność i wzajemne wsparcie środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych napawa wielkim optymizmem,
że wspaniałe tradycje OSP na terenie
naszej gminy nie zaginą i będą się rozwijać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nielisz. Niezmiernie
istotną w tym rolę odgrywa Adam
Wal Wójt Gminy Nielisz, który doskonale rozumie celowość rozwoju lokalnych jednostek OSP i otacza je opieką
i wsparciem na miarę możliwości budżetowych i wszelkich dostępnych do-

tacji. Przypomnijmy, że w zeszłym roku
w ramach projektu pn. „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 nowy ekwipunek

Remont kościołów

W dwóch parafiach na terenie gminy
Nielisz trwają remonty świątyń. W obu
kościołach zainstalowane zostało
ogrzewanie podłogowe. W Złojcu największe wysiłki skupiają się na ociepleniu i izolacji dachu oraz elewacji
zewnętrznej. Prace wewnątrz zdają
się zmierzać ku końcowi. Nie mniejszy
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strażakom z OSP Nielisz. W zestawie
znalazły się: agregat hydrauliczny, wąż
hydrauliczny, nożyce hydrauliczne
oraz rozpieracz ramieniowy. Nowy
sprzęt zastąpił stary choć niektóre elementy wciąż mogą się przydać w sytuacjach kryzysowych. Dlatego bardzo
rozsądne było przekazanie używanego
zestawu w ręce niezwykle ambitnych
strażaków z Gruszki Dużej. Nic dodać,
nic ująć. Pozostaje tylko pogratulować
strażackiej braci tak znakomitej współpracy i wzajemnego wsparcia.
RED

zakres remontu obejmuje kościół
w Nieliszu. Wykonano tam ogrzewanie
podłogowe i działa już farma fotowoltaiczna. W trakcie jest ocieplanie
i przykrycie ścian wewnątrz świątyni.
W trakcie remontu okazało się, że niezbędny jest remont wieży kościelnej co
niestety wpłynie na czas ukończenia
prac budowlanych. W Nieliszu wymieniony zostanie także sufit. Pracy w obu
parafiach jeszcze dużo, ale wykonane
już etapy remontów „cieszą oko”.
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Kto się boi zimy?
Tegoroczna zima dała się we znaki.
Mrozy i bardzo duże opady śniegu
przypomniały nam o zimach jakie
przeżywaliśmy lata temu. Atak srogiej zimy i śnieżyce nie trwały zbyt
długo. Niemniej jednak odczuliśmy
utrudnienia przy porannym rozruchu

wcześniej zostały udrożnione ulice,
niestety trzeba było powrócić i usunąć
świeżą warstwę śniegu. Słowem, syzyfowe prace. W pierwszej kolejności
należało odśnieżać arterie komunikacyjne, które łączą naszą gminę z drogami, po których z miast dojeżdżają

silników. Gruba pokrywa śniegu
przykryła wszystkie drogi na terenie
gminy Nielisz. Najbardziej zasypane
były drogi na otwartych przestrzeniach gdzie wiatr i gęsty śnieg powodował miejscami metrowe zaspy.
Trzeba było postawić w stan gotowości wszystkie zdolne do odśnieżania jednostki pochodzące z Samorządowego Zakładu Budżetowego
oraz z Centrum Integracji Społecznej.
Wyzwanie przed nimi było ogromne.
Cel, który musiał być szybko osiągnięty, to utrzymać stan przejezdności ok. 200 km dróg! Bardzo łatwo
można policzyć czas i wydajność jednego pojazdu odśnieżającego, który
w warunkach śnieżycy porusza się
po jednym pasie jezdni z prędkością
ok 10. km/h. Ile takich pojazdów potrzeba by odśnieżyć wszystkie drogi
w ciągu godziny? Czas goni, białego
puchu przybywa, a cel musi być osiągnięty. Maszyny to jedno, a gdzie czas
i wytrzymałość człowieka? Tam gdzie

pojazdy służb ratowniczych. Było
mroźno, ale atmosfera była bardzo
gorąca i napięta. Mimo wszelkich
pogodowych trudności pracownicy

Bojery
Test prawdopodobnie pierwszego bojera na tafli lodu Zalewu Nielisz wypadł bardzo dobrze. W końcu bojery
to od pewnego czasu specjalność Po-

w pocie czoła i przy 4-godzinnym śnie
pokonali „bestię ze wschodu”. W ciągu
niespełna 10 godzin drogi były przejezdne (czas, który obliguje samorząd
do odśnieżenia dróg to 48 godzin). Po
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intensywnych opadach śniegu w dalszym ciągu przez kolejne dni należało kontrolować sytuację i utrzymać
pełną gotowość do działania. W wielu
miejscach tworzyły się na nowo zaspy
śnieżne. Bardzo zła sytuacja nastąpiła
w Gruszce Małej gdzie dwa ciągniki
przez kilka godzin usuwały nocne
zawieje zaledwie z jednego odcinka
drogi (na zdjęciu).
Reasumując, gmina Nielisz była
jednym z najlepiej odśnieżonych obszarów w powiecie zamojskim. Nasze
jednostki stanęły na wysokości zadania. Dziękujemy za ten momentami nieludzki wysiłek i determinację.
Szacunkowy koszt akcji zimowej to
ok. 50 000 zł. Niestety, takie koszty
dla naszej gminy nie są małe. Zaciekli krytycy samorządu gminnego
twierdzą, że u nas było najgorzej na
Zamojszczyźnie. Owszem, z pozycji
siedzącej przy oknie w ciepłym domu,
patrząc na grube warstwy śniegu na
podwórku nie wyglądało to może zbyt
dobrze. Za to skuteczność działania
i jakość interwencji z walką z zaspami
śnieżnymi wprawiły zawodowych
kierowców w zachwyt. To właśnie ich
opinia jest najbardziej obiektywna

i osadzona w realiach co jeszcze bardziej motywuje nasze służby. Zatem
zima może być dla nas bardzo kosztowna... ale na pewno nie straszna.
RED

laków. Mamy nawet mistrza świata!
Głównym elementem odróżniającym
żeglarstwo wodne od lodowego jest
prędkość. Bojery mogą się spokojnie
rozpędzić powyżej 100 km/h! Zdjęcie
z próby jazdy bojerem w Nieliszu nadesłał dobrze nam znany champion
regat żeglarskich w Nieliszu w grupie
korsarzy Jerzy Czerwiński.
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Zdalna Szkoła+
Gmina Nielisz w ramach
projektu „Zdalna
Szkoła+” pozyskała grant
w wysokości 54 984,00 zł
na zakup sprzętu dla uczniów
szkół podstawowych.
To już kolejny projekt po „Zdalnej
Szkole”, w ramach którego Gmina
Nielisz otrzymała wsparcie na zakup
sprzętu komputerowego pozwalającego na realizację przez naszych
uczniów zdalnej nauki w związku

kwiecień 2021

z
zagrożeniem
epidemicznym
w kraju.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych
w Gminie Nielisz trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina
Nielisz w ramach realizowanego
projektu zakupiła 16 laptopów wraz
z oprogramowaniem oraz 1 komputer
PC. Sprzęt ten zostanie użyczony
najbardziej potrzebującym uczniom
naszych szkół w tym w szczególności
uczniom z rodzin wielodzietnych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do

Odnowa Wsi

Na początku br. podpisano pierwsze
porozumienia w ramach Gminnego
Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi”. Przypomnijmy, że na
wniosek Adama Wala Wójta Gminy
Nielisz w trybie konkursowym wybrano 3 spośród 10 zgłoszonych projektów, które będą dofinansowane
z budżetu gminy. Zwycięskie sołectwa
zostały wyłonione w zeszłym roku. Wybrane projekty to: Stworzenie miejsca
spotkań lokalnej społeczności poprzez
adaptację budynku byłej mleczarni pod
świetlicę wiejską (Gruszka Duża), Kreatywny plac zabaw „Pod Krzaczkiem”
– uczymy się i bawimy aktywnie
(Krzak) oraz Modernizacja budynku
remizy OSP (Ujazdów). Sołtysi, których
wnioski zostały wybrane przez niezależną komisję realizują swoje projekty
i gromadzą dokumentację niezbędną
do rozliczenia. Trzymamy kciuki za

powodzenie realizacji zadań i czekamy
z niecierpliwością na pierwsze efekty
ich prac. O postępie realizacji będziemy
informować na bieżąco. Wszystkim
3 zwycięskim sołectwom i sołtysom
serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w przeprowadzeniu
projektów do szczęśliwego końca i promocji ich dokonań.
Szczęście i pomysłowość przyda
się kolejnym sołectwom i stowarzyszeniom z terenu gminy Nielisz, które
do końca marca 2021 mogą składać
wnioski w ramach Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy
Wsi 2021”. Jego ogłoszenie nastąpiło
1 marca 2021 roku. W drodze konkursowej wyłonione zostaną kolejne 3 projekty, które przedstawią najciekawsze
wnioski na realizację zadań, mające
służyć jak największej grupie mieszkańców. Każde z 3 zwycięskich wnio-
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szybkiego Internetu”, Działanie 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 kształcenia zdalnego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Działanie jest finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.

sków oprócz obligatoryjnego wkładu
własnego może liczyć na dofinansowanie do 20 000 zł.
Jest zatem o co walczyć. Jakie sołectwa
bądź też stowarzyszenia
wykażą się w tym roku pomysłowością
i innowacyjnymi pomysłami? Okaże
się w kwietniu gdy niezależna Komisja
oceni wnioski pod kątem formalnym
i merytorycznym. Istotne jest to, że
w programie, przy współpracy z sołectwem bądź też stowarzyszeniem,
każdy mieszkaniec naszej gminy może
wnieść swoją przysłowiową cegiełkę
do pomysłu lub realizacji obranego
zadania. Program w swojej idei ma na
celu integrować lokalną społeczność
i porwać do współdziałania mieszkańców. Każdy może mieć swój głos
lub udział w projekcie. Wysoko punktowany jest wkład własny co znacznie
podnosi możliwości finansowe przedsięwzięcia. Pamiętajmy, w ramach
„Nowej Inicjatywy Dla Odnowy Wsi”
kreujemy, budujemy oraz zostawiamy
po sobie dla następnych pokoleń ślad
naszej wspólnej aktywności. Dzięki
zaangażowaniu jak największej grupy
mieszkańców satysfakcja z realizacji
jest niezwykle cenna. Zachęcamy do
dialogu wszystkich mieszkańców
gminy Nielisz z sołtysami oraz stowarzyszeniami na rzecz tworzenia nowej
jakości życia.
RED
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Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach oddana do użytku!
W poprzednim numerze BIGN
pisaliśmy o trwającej budowie wodociągu w Ruskich Piaskach. Dzisiaj już możemy zakomunikować,
że nowa sieć przeszła badania oraz
posiada pozwolenie na użytkowanie
– odbiór nastąpił 22.02.2021 r. Wykonano również 23 przyłącza, a następnych 5 jest w planie. W sumie w
nowo powstałej nitce woda popłynie
do 28 gospodarstw. Znamy dokładną
długość nowej sieci, jest to 1 930 mb,
która połączy wieś Ruskie Piaski
z siecią wodociągową gminy Stary
Zamość. Całkowity koszt inwestycji
to 131 689,39 zł z czego środki z bu-

dżetu gminy wynoszą 11 128,61 zł,
reszta pochodzi z dofinansowania
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 120 560,78 zł. Gmina Nielisz oprócz wykonanego wodociągu
w Ruskich Piaskach dokonała rozbudowy sieci wodociągowej w Ujazdowie – 230 mb. Koszt rozbudowy
sieci to 15 326,56 zł. W następnym
etapie modernizacji będą wykonywane przyłącza i badania wody. Przypomnijmy, że prace nad nowymi odcinkami sieci wykonał Samorządowy
Zakład Budżetowy.
RED

Czy powstanie pierwsze rondo
na terenie Gminy Nielisz?
Powstała wstępna koncepcja przebudowy skrzyżowania w Nieliszu oraz
mostu na rzece Wieprz na drodze wojewódzkiej Nr 837 na odcinku Nielisz –
Staw Noakowski. Przeprowadzono już
pierwszą konsultację i wniesione zostały pierwsze uwagi do projektu, który
może być ukończony jeszcze w listopadzie 2021 r. Przy realizacji tego zadania
powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz przedłużona będzie ścieżka
rowerowa „Roweriada Nieliska”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia
to rok 2023. Inwestycja z pewnością
poprawi bezpieczeństwo na tzw. „krzyżówce” w Nieliszu, poprawi stan techniczny mostu oraz ułatwi rowerzystom
dojechanie do szlaku Green Velo i przyległego do niego dworu w Stawie Noakowskim. Słuszność inwestycji jest
niezwykle uzasadniona. Najbardziej
skorzystają nasi mieszkańcy, którym
łatwiej i bezpieczniej będzie się poruszać na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu.
Nasza redakcja otrzymała sygnał od
czytelników z zapytaniem: „I teraz pytanie. Czy był sens robić tam grill oraz stanowisko do naprawy rowerów?”. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Adama
Wala Wójta Gminy Nielisz, który odpowiedział: „Absolutnie tak. Skoro ta infrastruktura nie była finansowana z naszego budżetu lecz wybudowana dzięki
LGD „Ziemia Zamojska”, skoro zabu-

dowa umiejscowiona jest przy najpopularniejszym szlaku rowerowym w 2020
r. „Roweriadzie Nieliskiej”, skoro miejsce
jest bardzo uczęszczane i chwalone przez
rowerzystów, w końcu jeśli to miejsce
spełnia rolę doskonałej lokalizacji odpoczynku dla turystów i korzystających
z nieliskiego targu, to dlaczego miałbym
zablokować wybudowanie punktu dla
rowerzystów? W momencie wydawania
zgody na umiejscowienie punktu obsługi

i jego troskę doceniam ale mówimy tutaj
o małej architekturze, która może być
przeniesiona w inne miejsce w Nieliszu
w ciągu paru dni. To też ujęliśmy w uwagach dotyczących projektu ronda i koszt
przemieszczenia punktu dla rowerzystów nie będzie po naszej stronie. Nowa
lokalizacja jeszcze nie jest zatwierdzona
ale chciałbym uspokoić rowerzystów, że
będzie równie dostępna i równie przyjazna jak teraz”.

rowerów nie mieliśmy sprawdzonych informacji na temat ronda w Nieliszu. Nie
mogę polegać na gdybaniu lecz na faktach. Z drugiej strony, pytanie internauty

O dalszych etapach planowanej
inwestycji będziemy informować na
bieżąco. Trzymamy kciuki za powodzenie realizacji zadania.
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Z inicjatywy Adama Wala Wójta Gminy Nielisz zakupiono
nowy samochód dla Strażaków z OSP w Stawie Ujazdowskim. Wybrano Opla Vivaro, który będzie dowoził strażaków do akcji. Gratulujemy OSP Staw Ujazdowski i życzymy samych szczęśliwie zakończonych interwencji
dojeżdżając nowym wozem.

Biblioteka Czytelnikiem stoi, ale także
inni Użytkownicy są dla nas ważni.
Odwiedzający nas czytelnicy mogą
wziąć udział w organizowanych akcjach tematycznych typu książka niespodzianka czy też randka w ciemno
z książką. Systematycznie organizujemy edukacyjne półki tematyczne, na
których w jednym miejscu pojawiają
się wg nas najciekawsze książki np. poruszające bardzo istotne tematy związane z ekologią i ochroną środowiska,
dbanie o zdrowie, rozwój naszych
zainteresowań, a także lektury przypominające o różnych świętach i uroczystościach. Wartością dodaną tychże
działań jest zainspirowanie do zmiany
naszych zachowań i refleksji związanych z naszym bytem. W ramach tych,
działań przygotowujemy także małe
wystawy mające charakter edukacyjny,
które w łatwy i przystępny sposób,
w myśl nieśmiertelnej zasady „ucz bawiąc”, przybliżają nam zagadnienia
zgodne z tematem przewodnim, cieszą
oko i wpływają na nasze doznania estetyczne. Jako instytucja propagowania
kultury poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, rozpowszechnianiem, opracowywaniem materiałów bibliotecznych, prowadzimy
działalność kulturalną i edukacyjną.
Dbamy o każdego użytkownika. Nawiązujemy współpracę z instytucjami,
organizacjami i lokalnymi przedsiębiorcami. Chcemy, aby czytelnicy
i użytkownicy mogli w bibliotece także
bawić się – w obecnym czasie oczywiście online. Od początku tego roku,
każda zainteresowana osoba może
wziąć udział w Zgaduj-zgaduli – konkurs online promujący czytelnictwo
i bibliotekę. Więcej informacji na www
oraz FB. W ramach nawiązanej współpracy nasz konkurs wspierają Państwo
A. i J. Budzyńscy prowadzący Delikatesy Sezam w Wólce Nieliskiej, którzy

są fundatorami nagród dla uczestników konkursu.
Dla najmłodszych (dzieci z roczników 2015-2018) mamy jeszcze Wyprawki Czytelnicze, które otrzymaliśmy przystępując do Ogólnopolskiej
Kampanii „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Na trochę starszych czytelników (do lat 10) oprócz bardzo
bogatej literatury pięknej i popularno-naukowej, czeka w bibliotece
„Para-pudełko”. W ramach projektu
“Para-buch! Książka w ruch!”, dzięki
wsparciu Goethe Institut w Warszawie, jako biblioteka biorąca udział
w innowacyjnym projekcie, otrzymaliśmy małą niespodziankę. Pudełko
zawiera kilka drobnych, ale ciekawych
przedmiotów, które można będzie
wykorzystać na zajęciach dla dzieci,
popularyzujących naukę, spotkaniach
wokół książek popularnonaukowych,
czy po prostu udostępnić dzieciom
do zabawy i odkrywania podczas odwiedzin w bibliotece. Trochę starsi
czytelnicy w marcu wezmą udział
w piątej edycji Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Miłośnicy jak i nowi przyjaciele
Jeżycjady przeczytają wybrane przez
siebie fragmenty książek, wydarzenie
będzie można obejrzeć na FB Biblioteki, fotorelacja pojawi się także na
www.biblioteka.nielisz.pl. Praca bibliotekarzy (jak wszyscy wiedzą) to
gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, wypożyczanie
książek, katalogowanie, promowanie
czytelnictwa ale także działalność
edukacyjno-kulturalna.
Właśnie mija rok od kiedy wszyscy
zmagamy się z „zarazą, która nas dopadła” – pandemią, obostrzeniami,
rygorami, zakazami, dystansami,
maseczkami itp. Kto by pomyślał, że
doczekamy się takiego stanu, takiej
dziwnej rzeczywistości „on-linowej”.
Jest jak jest, trzeba działać, najlepiej hybrydowo. Uczymy się tego, nie
wiemy jak długo będziemy wszyscy
musieli w ten sposób funkcjonować,
nowa wiedza z pewnością będzie

przydatna w dalszej pracy. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, każdy
Czytelnik odwiedzający nas osobiście
ma dostęp do księgozbioru i może
sam sobie wybrać interesujące go tytuły. Wszystkich obowiązuje dystans,
maseczka oraz wytyczne co do ilości
osób przebywających w bibliotece nie
licząc pracowników. Osobom, które
z różnych względów nie mogą nas
odwiedzić oferujemy możliwość skorzystania z „Książki na telefon” – dostarczamy zamówienie w umówione
miejsce. Nasz księgozbiór dostępny
jest także online na SzukamKsiązki.
pl. tam można wcześniej obejrzeć nasz
katalog internetowy dzięki systemowi
Mak+, którego obecnie używamy.
Zwracane książki przechodzą kwarantannę, a pomieszczenia biblioteczne
zgodnie z obowiązującymi nas wymogami sanitarnymi o wyznaczonych godzinach są wietrzone – informujemy
o tym dla przypomnienia. Zauważamy
coraz większe zaangażowanie w budowanie księgozbioru, coraz więcej osób
składa zapotrzebowania osobiście,
podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez pocztę internetową biblioteka@
nielisz.pl, no i powiększa się grono
Czytelników, co nas rzecz jasna bardzo
cieszy. Zapraszamy do Biblioteki.
Dorota Głogowska
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OSP ćwiczenia
W bardzo mroźny dzień na Zalewie
Nielisz przy plaży „Moczydło” w Nieliszu, odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego
z udziałem OSP KSRG Nielisz. Celem
ćwiczeń było doskonalenie sposobów
prowadzenia działań ratowniczych
z zakresu ratownictwa wodnego,
w tym lodowego oraz współdziałania
pomiędzy zastępami JRG Szczebrzeszyn i OSP KSRG Nielisz. Strażacy
zapoznali się z zagrożeniami mogącymi wystąpić w sytuacjach kryzysowych w okresie utrzymywania się
pokrywy lodowej. Ćwiczenia te były
niezwykle ważne, ponieważ sytuacje
zagrożenia życia z powodu pęknięcia
lodu nie należą niestety do rzadkości.
W tak dramatycznej sytuacji bywają
nie tylko ludzie ale i dzikie zwierzęta.
Ostatnie doniesienia ze wsi Ścienne
wstrząsnęły opinią publiczną. Przypomnijmy, że spłoszone przez ludzi

jelenie utknęły w pękającym lodzie.
Dzielnym miejscowym strażakom
udało się wydobyć z wody 15 żywych
jeleni. Niestety aż 21 utonęło. Życzymy naszym strażakom, aby nie

Alebabki
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musieli interweniować w takich sytuacjach. Niemniej jednak gdy nastąpi
moment, w którym w podobnych
warunkach przyjdzie im działać, ich
wyszkolenie i przygotowanie są niezwykle kluczowe do uwieńczenia akcji
sukcesem. Pozdrawiamy druhów ze
Szczebrzeszyna i z Nielisza.
RED

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Koło Gospodyń Alebabki z Wólki Złojeckiej zaprasza wszystkich, którzy
chcieliby wesprzeć akcję zbierania korków dla Santa Galla. Plastikowe
zakrętki można wrzucić do czerwonego serducha stojącego przy kościele
pw. Chrystusa Króla w Złojcu. Okazało się, że drzwi najbardziej zamknięte
stały się otwarte. Przypomnijmy, że zostało ono ufundowane przez Zakład Karny w Zamościu, a niebawem będzie takich serc więcej dzięki materiałom ufundowanym przez Stalprodukt oraz Siatex. Serce towarzyszy
w kolejnej akcji. Jak co roku z okazji Dnia Chorego, który obchodzimy
11 lutego kobiety wspierają chorych z zamojskiej onkologii. Sprytne Alebabki wydziergały na szydełku serduszka jako breloczki do kluczy. Przekazane serduszka trafiły do pacjentów. Z sercem dla wszystkich, kluczem
do zdrowia.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej na spis.gov.pl
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Afera przystankowa
Mimo bardzo złych warunków pogodowych udało się sfinalizować montaż
wiat przystankowych. Nowe wiaty
są umiejscowione przy drodze wojewódzkiej Nr 837 w miejscowościach:

8 wiat wraz z ławkami i tablicami zostały pokryte z budżetu gminy, a ich
koszt wyniósł 32 239,53 zł. W zasadzie
taka informacja jest absolutnie wyczerpująca i cieszy mieszkańców ww.

Nielisz 1 szt., Krzak 3 szt., Złojec 2 szt.
oraz Zarudzie 2 szt. Zakup i montaż

miejscowości. Na facebooku jednak
tą wiadomość upiększyło jedno zapy-

Nieliskie Grill’owanie
Publikujemy kolejny przepis na Nieliskie Grill’owanie nadesłany w ramach
letniego konkursu współorganizowanego przez LGD „Ziemia Zamojska”.
Warto zachować przepis bo ciepłe dni
i wieczory tuż tuż. Trzecią już z kolei
propozycją na grilla jest pomysł KGW
Ach te baby z Nawoza. Przepis sporządzony w wykwintnej, wręcz poetyckiej oprawie, a zdjęcia potraw
przyprawiają o cieknącą ślinkę. Co tu
więcej mówić... Przekonajcie
się sami.
Oto przepis:

Rybę patroszy gospodarz, najlepiej
ten co łowił – zna się pewnie na rzeczy.
Babie już gotową przynosi. A ta działa,
jak poniżej:
 naciera rybę delikatnie wewnątrz
solą i pieprzem
 do środka wkłada łyżeczkę masła
oraz ćwiarteczki cytryny
 boki ryby solidnie posypuje pieprzem cytrynowym
 całość układa na grillowej tacce

KGW Ach te baby z Nawoza
Czy kto kiedy słyszał, czy kto
kiedy wierzył – jakie to ryby
w okolicznych rzekach są? Ano
pstrągi! Nie inaczej. Długo musiałyśmy czekać na owocny
połów, ale wreszcie się udało.
Oto jest, idealne zakończenie
wakacji: przysmak baby z Nawoza, co to boso chadzała.
Potrzebujemy:
pstrąga, masło, cytrynę, przyprawy
(sól, pieprz cytrynowy).

I tu znowu gospodarz potrzebny by
dopilnował grillowania. Dobrze jest
rybę obrócić w trakcie pieczenia by
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tanie zatroskanego o sprawy gminne
internauty: „8 wiat przystankowych
Gdzie są stare?”. Riposta, za którą dziękujemy była jeszcze bardziej zabawna
niż pytanie: „Sprzedane i w Krzaku kula
dyskotekowa kupiona za to”. Oczywiście to nieprawda i spieszymy z odpowiedzią, która nie zadowoli totalnych
przeciwników samorządu Gminy Nielisz. 3 ze zdemontowanych wiat zostały przeniesione do miejscowości:
Nawóz, Średnie Duże oraz Zarudzie
„Kolonia”. Przypominamy, że w niektórych miejscach przy drodze wojewódzkiej Nr 837 nie było w ogóle wiat
przystankowych. Wiaty były demontowane również przez firmę Strabag podczas prac drogowych. Murowane wiaty
siłą rzeczy zostały rozebrane. Niestety
„afera przystankowa” nie udała się, a co
niektórych opozycjonistów ten fakt pogrążył w niekomfortowej konsternacji.
Na szczęście ogół, a przede wszystkim
korzystający z transportu publicznego
z wielkim entuzjazmem przyjął fakt
zamontowania nowych wiat... niech
służą jak najdłużej.
równo się upiekła. Można całość zawinąć w folię aluminiową będzie
szybciej, jednak nie uzyska się chrupkości skórki, a ta jest zacna i warta
grzechu. Czas gospodarza cenny, ale
i danie szybkie – po około 20 minutach można do stołu wołać. Rybę układamy na liściu cukinii.
Jednak to nie wszystko! Ryba znakomicie będzie smakować w towarzystwie nie tylko bab, ale i dodatków:
ziemniaczków otulonych mundurkiem z szynki parmeńskiej, pieczonych również na grillu, a podanych
z masełkiem czosnkowym, grillowanych warzyw sezonowych: cukinii i papryki z własnego ogrodu
oraz kurek z okolicznych borów,
pieczonego czosnku – skoro już
dajemy go do masła, to warto
także ugrillować – wspaniały
smak! Całość warzyw układamy
na poduszce z rukoli.
Baba by sobą nie była, jakby
słodkości nie przygotowała.
Zatem u nas grillowy wieczór
uzupełniało jeszcze ciasto z malinami i kompot z mirabelek.
Aha – na grilla to baba buty przywdziała! Bo boso chadza rano,
gdy jeszcze rosa błyszczy na trawie!
Smacznego:)
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10 lat sąsiedzkiego kolędowania
SĄDZIEDZKI PRZEGLĄD KOLĘD,
PASTORAŁEK I PIEŚNI BOŻONARODZENIOWYCH „NARODZIŁA SIĘ
NAM DOBROĆ” organizowany
jest od 2012 r. Pierwsza jego
edycja była niewielkim wydarzeniem zor-

ganizowanym
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury
w Nieliszu.
W latach 2013-2015 Przeglądy odbywały w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim. W 2016 roku ze względu
na coraz większą liczbę uczestników
imprezę przeniesiono do Hotelu „Marina” w Nieliszu. W 2017 zrezygnowano z konkursowego charakteru
przeglądu, który od tego czasu jest
swobodnym sąsiedzkim spotkaniem
kolędowym.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu wpierany w działaniach
przez Gminę Nielisz oraz Hotel „Marina” w Nieliszu. Wśród partnerów

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu
poprzednich
edycji są także:
Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz
LGD „Ziemia Zamojska”.
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną X Jubileuszowy
Przegląd odbył się online w formie
koncertu z udziałem Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury
w Nieliszu. Mimo zakończenia okresu
kolędowego film z zapisem Koncertu
Jubileuszowego, który można obejrzeć w Internecie nadal cieszy się
ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Wszystkim osobom, które wzięły
udział w przygotowaniu i realizacji
nagrania składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy także
wszystkim, którzy wspólnie z nami
przez 10 lat współtworzyli Przegląd:
wykonawcom, publiczności oraz partnerom organizacyjnym.

MARZANNA
Szczęt stracha na wróble
Ostałego z lata
Przebrali jak trzeba
I wzięli w powrósła.
Teraz ma to głowę
Ze starego garnka,
Oczy z węgla sowie,
A zębiska z wapna.
Tak ze szczętu stracha
Na wróble – Marzanna.
Ciągną ci ją, niosą
Ludzie z całej wioski –
Z muzyką i śpiewem
Do rzeki.
Nad rzeką gromada
W krzyk na echo echom:
Utopić ją! Utopić!
Żeby śladu po niej ...
Dość już ludziom mrozu
I śniegu – Grzegorza ...
Barycz k. Końskich 1937

Agnieszka Zymon

Sukcesy plastyczne w IX Wojewódzkim Konkursie „Mój anioł”
Prace powstałe w Gminnym Ośrodku
Kultury oraz Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu pod kierunkiem Pani Justyny Malinowskiej po raz kolejny
zostały nagrodzone podczas dużego wydarzenia
artystycznego. O nagrody
główne, wyróżnienia oraz
zakwalifikowanie do wystawy rywalizowało aż 686
prac plastycznych z całego
województwa lubelskiego.
Miło nam poinformować,
że w gronie zwycięzców
jest aż sześć osób z gminy
Nielisz. Wyróżnienia otrzymali: KINGA CZOP oraz

EMIL PAWELCZYK zaś kwalifikację do wystawy uzyskali:
NIKOLA
JAKUBCZAK,
MARTA MRÓZ, DAWID
NIZIOŁ i MARCELINA
PAWLUK. Serdecznie gratulujemy wszystkim zdolnym,
młodym artystom oraz Pani
Justynie Malinowskiej.
IX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI „MÓJ ANIOŁ” pod
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Krasnostawskiego został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom
Kultury im. Marii Konopnickiej
w Krasnymstawie.
Agnieszka Zymon

Z wielkim żalem dzielimy się informacją o odejściu jednego z najbardziej zasłużonych strażaków
w Gminie Nielisz śp. druha Tadeusza Kiszczaka. Służył w jednostce OSP Wólka Złojecka do końca
swoich dni. Zmarł w wieku 87 lat.
Msza święta pogrzebowa odbyła
się 17.02.2021 r. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Starym Zamościu. Łączymy się
w bólu z rodziną zmarłego druha.
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Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września
1939 roku. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 240 tys.
żołnierzy polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów. Wśród tych nieszczęśników znalazł się mieszkaniec gminy Nielisz Stanisław Świstowski.
Nasz bohater wraz z innymi żołnierzami zmuszany jest do ciężkich prac w nieludzkich wręcz warunkach. Głodzony, poniżany, ale wciąż żywy.
Wiadomość o zbrodni katyńskiej siała strach w szeregach uwięzionych Polaków. Zmarznięci, chorzy, głodni i przepracowani śnią o wolnej
Polsce. Czy sen się ziści? Jakie będą dalsze losy Stanisława ze Stawu Ujazdowskiego-Kolonii? Zapraszamy do dalszej części jego wspomnień.
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. 3

Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
Każdego dnia chodziliśmy
do pracy oprócz niedzieli.
Dawali nam zamiast niedzieli co piąty dzień odpoczynek, po ich „wychodnoj”
my nie chcieliśmy tylko
świętowaliśmy niedziele.
I tak każdego dnia rano
wychodziliśmy, a wieczór
wracaliśmy do łagru, czyli
obozu. Łagier ogrodzony
był wysokim płotem, a na
wierzchu kolczasty drut.
Po jednej i po drugiej
stronie były zasieki z drutu
kolczastego. Był to czworokąt, na każdym rogu
bocianie gniazdo. Tam
stał wartownik. W nocy
to jeszcze chodzili wartownicy, do pracy szliśmy
brygadami, w bramie czekali na nas konwojenci, każdy czekał na
swoją brygadę. Konwojenci byli przeważnie ci sami. Z tej ciężkiej pracy i kiepskiego wyżywienia dostaliśmy kurzej
ślepoty. Dokąd słońce świeciło, dotąd
widzieliśmy, jak słońce zaszło to każdy
był ślepy, nie pomogły nawet młode
pędy sosnowe gotowane, bo to kazali
nam pić. Zaczęli ludzie chorować na
cynge i szkorbut. Kto dostał tej choroby
to puchł. Kurzota dokuczyła bardzo, jak
słońce zaszło to nawet za swoją potrzebą
nie można było wyjść, zaczął się wielki
krzyk, że jak nie dadzą jakichś leków to
nie pójdziemy do pracy.
Ruskie wiedzieli, że my możemy to
zrobić i za jakieś dwa tygodnie przywieźli
rybiego tranu. Miał każdy dostać trzy
łyżki, po łyżce przez trzy dni, lecz tylko
starczyło po dwie, ale żeśmy przewidzieli. Z tymi co były chore na szkorbut
i cynge to było gorzej, dla nich leków nie
było i leżeli w barakach – nazywano ich
odkaszczykami – że się odchylają od
pracy, do jedzenia dostawali trzysta gram
chleba i trochę zupy. Lekarza prawie nie
było. Był taki lekarz, że się tylko znał na
termometrze, jak kto miał temperaturę
to dał zwolnienie, inaczej nie badał, to
był człowiek stary i kulawy, niezdolny do
pracy więc go dali na lekarza. W łagrze
była niby to łaźnia, była ciepła woda,

można było się umyć, nie
było pryszniców ani wanien, tylko z desek korytka.
Każdy brał korytko i się mył
i bieliznę wyprał, na kąpiel były wyznaczone dni.
Nasz konwojent pochodził z Ukrainy, był nawet
dobry dla nas. Jak były
w lesie jagody to nam pozwalał zbierać i jeść, a sam
obserwował na torze. Na
jego gwizdnięcie mieliśmy
szybko przybyć i siadać
obok toru i palić papierosy.
U nich jest taka ustawa, że
jak się pali papierosy to się
nie pracuje. Tam lasy były
karłowate, bo zimno i mało
lata, w lesie mchy po kolana, jagody to niby nasze
czernice tylko wyższe.
Do października chodziłem na tor,
później został ten tor zlikwidowany,
bo był sypany nasyp pod szeroką kolej.
I ja ze swoją brygadą poszedłem do
pracy ziemnej, woziliśmy ziemię na
ten nasyp. Ja byłem dłuższy czas brygadzistą. Tego co był przede mną, to go
koledzy nie chcieli i naczelnik go usunął,
na jego miejsce wybrali mnie, chociaż
nie chciałem, lecz musiałem zostać bo
naczelnik kazał. Byłem brygadzistą do
końca niewoli. Brygadziści nie pracowali,
zadaniem ich było pokazanie każdemu
gdzie ma pracować i po skończonej pracy
pomierzyć kto ile kilometrów wywiózł
ziemi. Norma była pięć „kubometry”, od
normy zależało wyżywienie, jeśli wyrobił normę to dostawał trzeci kocioł, jak
nie to drugi albo „sztrawny”, trzeci był
z trzech dań obiad – na to musiał wyrobić
sto procent, na drugi osiemdziesiąt albo
siedemdziesiąt procent, sztrawny, poniżej pięćdziesięciu, czy trzeci, czy drugi
to wszystko jedno, jeść się chciało bo to
wszystko było postne. Nieraz ugotowali
kluski z żytniej mąki razowej to się zrobiła „mamałyga”. Okrasa to była margaryna albo olej i to bardzo mała ilość. Do
zupy to czasami wrzucili łeb z renifera,
trochę tłuszczu zabrali, bo i oni nie mieli
za wiele, tam były zakluczone, a tu po
paru ludzi było wolnych i straż co nas

pilnowała. O jakiejś tam porcji mięsa czy
ryby nie było mowy, a praca była ponad
siły. Dwanaście godzin trzeba było pracować, a nieraz i więcej nas przetrzymali.
Z pracy wracali ludzie bardzo wycieńczeni.
Pomału zbliżała się zima, już w październiku zaczął padać śnieg i zaczęły
się mrozy coraz większe i coraz więcej
śniegu. Śnieg padał każdego dnia, napadało go nawet do dwóch metrów. Wiatru
nie było, chodziło się tylko drogą udeptaną, gdyby ktoś zszedł z drogi to by ulgnął
z głową jak w puchu. W zimie w nocy się
wychodziło i w nocy wracaliśmy z pracy.
W barakach było ciepło, paliło się w tych
dwóch piecach z kolib od wózków żelaznych. Drzewo na opał nosiliśmy na plecach z lasu nie daleko. W piecach palił
człowiek nie zdolny do pracy. W barakach
było bardzo dużo pluskiew, bardzo nam
dokuczały, czyli gryzły, to było robactwo
czerwone, płaskie, jak gdyby rozbić polny
groch na pół, tak wyglądały dorosłe, robili dezynfekcję, ale to mało radziło. Jak
ugryzła pluskwa to był duży bąbel. Mrozy
były duże, nieraz dochodziły powyżej
70 stopni. Jak było 50 stopni to gonili
nas do pracy, na trasie nieraz było więcej
to sprowadzali nas do łagru. Odzienie
i obucie było ciepłe. Buty walonki bite
z wełny, odzienie to kufajka i „buszłat”
czyli kurtka po kolana na wacie i spodnie
też na wacie, czapka i rękawice również
watowce. Chociaż były takie duże mrozy
ziemia pod śniegiem nie była zmarznięta. W nocy świeciła zorza polarna,
występowała w różnych barwach. Jak
był mróz większy to ona była piękniejsza,
zmieniała barwy. Chociaż było zimno, to
żeśmy obserwowali na dworze jej piękno.
Powoli schodziła zima, 9-ciomiesięczna,
nadchodziło lato, jak to oni mówili, że
dziewięć miesięcy zimy a resztę lato i lato.
Nieraz rozmawialiśmy z ruskimi zakluczonymi to mówili, że więcej gdzieś
ludzi leży jak podkładów pod koleją i naszych tam zostało paru pochowanych
w tajdze, nikt nawet nie odnajdzie ich
grobów, ani nie zaświeci im świeczki.
My pracowaliśmy przy nasypie na tor,
inni budowali most na Wyczegdzie. Na
przyszłe lato skończyliśmy tor, brygada
mostowa – most na rzece Wyczegdzie,
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jak most był skończony to zaczął chodzić
pociąg, bardzo powoli chodził bo nasyp
był świeżo nasypany, pod pociągiem
upadał, przywoziliśmy piach i kolejno
podsypywaliśmy i ubijaliśmy pod podkłady. Wreszcie tor był gotowy. Przyjechał minister komunikacji odebrać linię
kolejową Kotłas-Uchta-Peczora. Był to
rok 1941. Pracowaliśmy dalej uzupełniając tor, aż pewnego dnia wróciliśmy
z pracy, a tu radio kołchoźnik krzyczy:
Germaniec (potocznie kiedyś o Niemcach) napadł na naszą ziemię. Rano słuchamy: Niemcy idą naprzód, padł Lwów,
Łuck, Kowel, Wilno itd. Niemcy każdego
dnia idą coraz dalej w głąb Rosji, radio
krzyczy: padł Kijów, Smoleńsk i wiele
innych miast i miasteczek. Niemcy idą
prawie bez oporu. Nabrali bardzo dużo
jeńców do niewoli. Stalin woła: „proletariusze wszystkich stron łączcie się,
bracia Słowianie też, pomóżcie zwalczyć
Germańca”. Konwojenci też mówią: Germańca bójcie się, a my się ich pytamy,
żeby wpierw mówili, że Germańca czapkami zarzucicie, z nas żeście się śmiali, że
z nas kiepskie wojaki, bo za jeden miesiąc
cała Polska przegrała. My im mówimy, że
Niemcy uderzyli z przodu, a Rosja z tyłu,
czyli w plecy nam bagnet wsadziła i dlatego nas było mało, jednak my broniliśmy
się dzielnie, nie rzucaliśmy broni. Was
jest dużo ale rzucacie broń i uciekacie,
boicie się Niemców gorzej jak diabła. Jak
Niemcy już byli daleko w Rosji to boćko
(bocian) Stalin cały czas wolał: „bracia
Słowianie pomóżcie bić Germańca,
a wpierw nam mówili, że waszej Polski
nie uwidzicie jak z tego ucha przez lustra. Ruskich, którzy byli młodsi zabierali, nawet naczelnika zabrali, dali nam
starego, mówili, że to pułkownik z armii
carskiej. Był to dobry człowiek, każdego
dnia brał paru ludzi i chodził łapać ryby
i to dawał na kuchnię, jak wybuchła
wojna to prawie nic tłuszczu nie dawali,
dlatego naczelnik z tymi ludźmi łapał
ryby. Rzeki północne obfite są w ryby.
Tam co byliśmy to rolnicy siali tylko żyto
i kartofle, więcej nic nie dojrzewało. Żyto
rżnęli jeszcze niedojrzałe.
Jednej nocy śnił mi się suchy, wysoki
dąb, a na nim orle gniazdo, a w nim orlęta
pozwieszały głowy z gniazda jak gdyby
nieżywe, a w tym czasie przylatuje orzeł
i karmi orlęta, one zaczęły ożywać, orzeł
był bardzo zakurzony, ciemny, prawie
czarny. Skądś się wziął malarz i zaczął
go malować, lecz orzeł nie był taki biały
jak przed wojną. Na drugi dzień opowiedziałem kolegom co mi się śniło. Mówili,
żeby do nas przyleciał jakiś orzeł i wyrwał nas z tej tajgi, a może ktoś się znajdzie i wyrwie nas z tej biedy. Chodziliśmy
dalej do pracy. Trzynastego sierpnia byliśmy w pracy daleko od łagru, było późno
po południu, patrzymy, jedzie konwojent
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na koniu, jak dojechał do brygady, zawołał naszego konwojenta, „dawaj brygadę w zonu” i pojechał dalej bo jeszcze
dalej pracowało dwie brygady. Nasz konwojent zebrał nas i zaprowadził do łagru.
Jeszcze na pewno mieliśmy więcej jak
dwie godziny pracować. Bardzo nas to
zdziwiło, dlaczego tak wcześnie i jeszcze
gońca po nas przysłano, pytamy konwojenta czy coś wie, on odpowiedział, że nic
nie wie. Jak nas przyprowadził do łagru,
to już czekali na nas i mówili żebyśmy
poszli do baraku i zabrali swoje „wiści”
czyli rzeczy i pod bramę żebyśmy poszli.
Jak żeśmy przyszli, zaczęli robić rewizję.
U kogo zrobili to za bramę, jak kto miał
wojskowe rzeczy to mu zabierali ich
wszystkie ciuchy, a kto nie miał, to mu
zostawiali kufajkę, spodnie, koc i buty
jakie miał. Tylko trzy brygady zrewidowali, zrobiło się ciemno i z powrotem
zagonili nas do baraków. Po tej rewizji
jeszcze trzy dni ganiali nas do pracy. Tych
rzeczy co zabrali to już nam nie oddali. 15
sierpnia nie kazali nam iść do pracy. Od
rana rozpoczęto rewizję i za bramę. Nie
wiedzieliśmy co to ma znaczyć, czy nas
powiozą gdzieś dalej na północ czy co.
Od nich się nie można było dowiedzieć.
Po skończonej rewizji kazali nam ustawić
się czwórkami i konwojenci kazali nam
iść na dworzec kolejowy. Rosjanie byli
łagodniejsi już parę dni. Doszliśmy na
dworzec, wagony już na nas czekały,
nam kazali się ładować do wagonów, gdy
już załadowaliśmy się, przyszła lokomotywa i pociąg ruszył w stronę Kotłasa.
Jechaliśmy torem co sami zbudowaliśmy, żegnając w duchu kolegów co tam
zostali na zawsze i tą tajgę. Był to długi
pociąg, bo i z dalszej północy też jechali
i po drodze też dołączali i konwojenci
byli łagodniejsi. Jechaliśmy parę dni mijając Kotłas-Gorki i inne dworce i miasteczka, aż przyjechaliśmy pod Moskwę
do Wiaźmy, tam kazano nam wysiadać
i zaprowadzili nas do obozu. W obozie
już byli nasi. Obóz ten też był ogrodzony
wysokim płotem, w bramie stała warta,
lecz nie groźna jak dawniej. Nasi podchodzili i rozmawiali z nimi. Jak dotąd
nic nie było nam wiadomo co będzie
z nami dalej. Różne pogłoski chodziły
po obozie, że się formuje polska armia,
jednak nie było jasne. Aż pewnego dnia
przyjechało do nas trzech cywili Polaków,
jeden z nich wygłosił przemówienie, że
w Rosji formuje się Polska Armia i żeby
do niej wstępować. Kto ma jaki stopień
niech się ujawnia. Był w naszym łagrze
podpułkownik Sajbel, ale do ruskich nikt
go nie wydał i teraz od razu się nie ujawniał aż porozmawiał z tym, co przyjechał,
a był to pułkownik Sulik (Nikodem Sulik-Sarnowski). Byli też oficerowie ruskie,
podpułkownik Sajbel ujawnił się, ruskie
oficerowie się mocno dziwili, żeśmy go
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nie wydali, że był z nami, sporo oficerów
ujawniło się, paru kapitanów, poruczników, sporo podchorążych, podoficerów. Od tego dnia wartę przejęli nasi,
nie wolno było wychodzić z obozu, ale
zrobili w płocie dziurę jeszcze za wartowników ruskich, tą dziurą wychodzili
i łazili po wsiach, kupowali kury, kaczki,
czasem barana, ale to niewiele bo oni
sami niewiele mieli co jeść. Ja kupiłem
kurę od naszego żołnierza, myślałem,
że będę miał na jakieś trzy dni, jak ugotowałem, najpierw wypiłem rosół, następnie zacząłem jeść mięso i tak po kawałku aż zjadłem całą kurę i jeść mi się
chciało. Chociaż byliśmy głodni to była
radość, że jesteśmy wolni. I tak z niewolników i kościotrupów i nędzarzy zaczęła
się formować Polska Armia, zaczęto nas
wywozić na miejsca, gdzie mieliśmy
obozować. Zawieźli nas do miejscowośi
Tatiszczewo (Tatishchevo), tam ruskie
wojska miały duże obozy letnie. Były tam
z desek metr wysokie ubite namioty, dla
koni były szopy deskami obite. Jak my
przyjechaliśmy, to ten obóz był bardzo
brudny. Kwatermistrze nasze już były,
my przyjechaliśmy rano. Pułkownik
Berling (Zygmunt Henryk Berling) kazał
zrobić zbiórkę całej dywizji i powiedział
nam, że musimy obóz uporządkować.
Do tej pory nam mówiono, że najpierw
robić, a później jeść, my zaczniemy po
Polsku, najpierw jeść, a później robić.
Rozejść się i na kuchnię pobrać śniadanie, zjeść i do roboty. Śniadanie już
było, kucharze przyjechali już wcześniej
z kwatermistrzami, po śniadaniu zaczęła
się solidna praca, nie trzeba było nikogo
poganiać, każdy pracował, bo wiedział,
że to dla siebie. Pozamiataliśmy, śmiecie
spaliliśmy i wzięliśmy się do stawiania
namiotów. To szło nam szybko. Na
wieczór namioty były już postawione.
Pierwszą noc spaliśmy w namiotach,
na drugi dzień zaczęli spisywać kto
w jakim wojsku służył, czy w piechocie,
czy w artylerii, lotnictwie czy w innych
formacjach. Po skończonym spisywaniu
zaczęli formować pułki i dywizje, rozpoczęło się przenoszenie z namiotu do
namiotu. Od kolegów z którymi się przeżywało tyle różnych rzeczy, do innych
wcale nieznanych, ale i oni tak samo
przechodzili, szybko zapoznaliśmy się.
Do mojej czwartej baterii przyszedł dobrze mi znany kolega z czynnej służby
– Winiarczyk Stanisław, w służbie zasadniczej w Dubnie byliśmy w jednej baterii
i teraz też w jednej baterii, on pochodził
z Józefowa – tylko nas dwóch było z zamojskiego. Po wojnie on się ożenił z Włoszką i wyjechał do Argentyny.
Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu.
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Samorząd Gminy Nielisz
w latach 1918-1939 – część VI – ostatnia
Budżet najczęściej uchwalano na okres
od 1 kwietnia do 31 marca następnego
roku, tylko w niektórych latach budżety
były tożsame z rokiem kalendarzowym.
Zasadą naczelną była równowaga budżetowa. W centralnej Polsce budżet
uchwalono przez zebranie gminne,
od 1933 roku przez radę gminy. Gminy
prowadziły wiele ksiąg związanych z rachunkowością, najważniejsze z nich to
„dziennik kasowy” i „dziennik główna”.
Środki finansowe przechowywano
w urzędzie gminy w metalowej kasetce.
Do najważniejszych wydatków budżetowych należały: wynagrodzenie pracowników, szkolnictwo oraz wydatki
socjalne. Dla samorządów gminnych
bardzo trudny był okres wielkiego kryzysu 1929-1935, który szczególnie dotknął polską wieś. W 1927 roku założono
Gminną Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową. Kapitał zakładowy wynosił
9 000 zł, zasobowy 564 zł, obród na 1
grudnia 1930 roku – 100 816 zł, wkłady
oszczędnościowe 32 784,22 zł.
Do najważniejszych obszarów działalności samorządu gminnego należało
szkolnictwo. U progu niepodległości
powszechny był analfabetyzm na wsi.
Szkół było mało i pracowały w bardzo
trudnych warunkach. Nowo powstałe
państwo polskie postawiło sobie ambitne zadanie powszechnego nauczania
dla dzieci w wieku 7-14 lat, samorząd
gminny pokrywał koszty rzeczowe, czyli
zapewniał lokale szkolne, opał, oświetlenie, materiały piśmienne. Gmina
sprawowała ogólny nadzór nad szkolnictwem, bezpośrednio kwestiami szkolnictwa zajmował się dozór szkolny –
organ kolegialny wyłaniany przez władze
gminy. W okresie II RP w wielu wsiach
powstały murowane budynki szkolne
i znacząco zmniejszono analfabetyzm.
Bardzo wiele lokali szkolnych powstało
przy pomocy dużego zaangażowania
mieszkańców. Według opisu gminy
z 1931 roku gmina Nielisz posiadała
na własność 3 drewniane budynki
przeznaczone na cele szkolne. W 1929
roku rozpoczęto budowę gmachu 7
klasowej szkoły powszechnej.
Do najważniejszych obszarów działalności samorządów gminnych należało
też drogownictwo. W najlepszym stanie
drogi lokalne przedstawiały się w województwach zachodnich. Na pozostałym
terenie dominowały drogi gruntowe.
Podstawą działalności gmin były prace
szarwarkiem. W zależności od wielkości
posiadanych gruntów poszczególni gospodarze byli zobowiązani do bezpłatnej

pracy przy naprawie dróg. Prace szarwarkowe organizował wójt wraz z sołtysami. W końcu II RP udało się w wielu
gminach wybudować drogi brukowane,
przeciętnie kilka kilometrów w całym
omawianym okresie. W tym czasie
trwała akcja sadzenia drzew owocowych
przy drogach lokalnych. Brak bliższych
danych o drogownictwie w gminie Nielisz. Z opisu gminy Nielisz z 1931 roku
dowiadujemy się, że rok wcześniej
wybudowano 2,5 km szosy na drogach
gminnych. W 1931 roku przystąpiono
do budowy kolejnych 3 km.
W okresie II RP miał miejsce duży
wysiłek całego społeczeństwa oraz
samorządów dotyczący upowszechniania kultury i nauki wśród społeczności wiejskiej. Szczególnie wyróżniała
się młodzież wiejska organizując na
przykład amatorskie przestawienia teatralne, powstały liczne stowarzyszenia
i organizacje społeczno-kulturalne.
Młodzież był pełna zapału. Do lat 20. XX
wieku w niektórych gminach założono
lokalne, małe biblioteki, które obsługiwali urzędnicy gminni. W latach 30. XX
wieku powstał masowy ruch powoływania bibliotek gminnych zakładanych
jako hołd dla Marszałka Piłsudskiego.
Podobnie jak obecnie, także
w tamtym okresie, dumą każdej społeczności lokalnej były straże pożarne. Lata
międzywojenne to złoty okres tego typu
stowarzyszeń. Zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom wsi, ale też pełniły
liczne funkcje kulturalne. Wielu z nich
udało się wybudować własne remizy.
Według danych z 1931 roku na terenie
gminy Nielisz działało aż 9 jednostek
straży ogniowej, w tym 4 z nich posiadało własne remizy. Jedna z nich była
murowana. Straże pożarne z terenu
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gminy posiadały w sumie 8 sikawek
(w tym 7 ręcznych, 1 motorowa).
Niemal w każdej gminie funkcjonował posterunek Policji Państwowej,
który oprócz pilnowania porządku pełnił
także funkcje wywiadowcze, na przykład opiniował kandydatów do objęcia
funkcji gminnych. W każdej gminie obowiązkowo działał areszt gminny zarządzany przez władze gminne i pilnowany
przez woźnego. W aresztach umieszczano przestępców za mniej poważne
wykroczenia.

Osiągnięcia samorządu
gminnego II RP – konkluzja
Kłopoty gospodarcze, rządy autorytarne, niestabilność finansów nie
sprzyjały samorządom. Ogromnym wyzwaniem był analfabetyzm, brak infrastruktury drogowej, zacofanie polskiej
wsi. Symbolem osiągnięć samorządu
II RP były liczne nowe drogi, nowe budynki szkolne, gmachy użyteczności
publicznej, wszystko to osiągnięto
w okresie 20 lat, w zasadzie bez środków
zewnętrznych, głównie własnym wysiłkiem. Nastąpiła też zmiana kultury politycznej w gminach. Jak wspominają
pamiętnikarze w okresie zaborów politykę lokalną uprawiało się w karczmie
przy wódce, w okresie II RP już „na
trzeźwo”. Samorząd gminny to była
swoista szkoła dla całego zastępu społeczników tamtej epoki. Polska gminna
była siedzibą ogromnej liczby stowarzyszeń i organizacji o różnym charakterze.
Powszechna działalność społeczna była
normą tamtych czasów, prym wiedli samorządowcy. Nastawiona patriotycznie
społeczność wiejska, a szczególnie młodzież, zdała egzamin w okresie II wojny
światowej. Wojna i lata następne zniweczyły liczne osiągnięcia ówczesnego
samorządu lat 1918-1939.
Opracował: Leszek Zugaj

Nadmierne obowiązki nakładane na samorządy w RP – rysunek satyryczny
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Na koniec grudnia 2020 r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła 6,2%, zaś w województwie
lubelskim kształtowała się na poziomie 8,2%.
Dla powiatu zamojskiego wskaźnik ten wyniósł 9,4%, a dla miasta Zamość 9,8%.
Na koniec stycznia 2021 r. ogólna liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych
z miasta Zamość i powiatu zamojskiego
wynosiła 7 173. Warto dodać, że w całym
2020 roku – 4 403 osoby zostały wyłączone
z podjęcia pracy.
Środki finansowe przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zamościu na aktywizację osób bezrobotnych oraz wsparcie
przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej na 2021 r. to kwota 22 052 010,00 zł.
W związku z tym informujemy, że od
pierwszych dni stycznia rozpoczęliśmy realizację zadań statutowych poprzez uruchomienie instrumentów i usług rynku pracy
ogłaszając sukcesywnie nabory na poszczególne formy wsparcia. Szczegóły dostępności
środków, jak również aktualne ogłoszenia
o naborach zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu. Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystać mogą osoby
bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie. Dodatkowo ogłoszony na terytorium Polski stan
epidemii w istotny sposób wpływa na sytuację jaka panuje na rynku pracy, utrzymanie
istniejących miejsc pracy, a tym samym na
sytuację ekonomiczną istniejących firm.
W ramach pomocy pracodawcom w ramach
Tarczy antykryzysowej COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje szereg
instrumentów, na które nabory wniosków
odbywają się w trybie przewidzianym przez
Ministerstwo oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi przy danej formie wsparcia.
Ponadto Urząd Pracy zgodnie z Ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy może pomóc pracodawcy sfinansować
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (KFS).
1. Priorytety wydatkowania środków KFS
w 2021 roku
1) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób zatrudnionych w firmach, które
na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby
COVID-19, musiały ograniczyć swoją
działalność;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników służb medycznych,
pracowników służb socjalnych,
psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej,
zakładów opiekuńczo-leczniczych,
prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które
bezpośrednio pracują z osobami
chorymi na COVID-19 lub osobami
z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu
tej choroby;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego
w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób po 45 roku życia;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
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6) wsparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi
pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar
podjęcia się tego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń
branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
2. Priorytety wydatkowania rezerwy
środków KFS w 2021 roku:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego
skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw
społecznych prowadzonej przez
MRiPS, członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej
15 lat prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
f) wsparcie kształcenia ustawicznego
osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi obecnie nabór na szkolenia grupowe w zakresie:
a) Prawo jazdy kat. D na podbudowie
kat. B z egzaminem,
b) Prawo jazdy kat. D na podbudowie
kat. C z egzaminem,
c) Kwalifikacja wstępna przyspieszona
w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E
lub kat. D,
d) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem czeladniczym,
e) Szwaczka tapicerki meblowej,
f) Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym,
g) Brukarz z uprawnieniami do obsługi
średniego sprzętu drogowego z egzaminem czeladniczym.
Nabór na szkolenia indywidualne prowadzony jest w sposób ciągły na wniosek osoby
bezrobotnej.
Zamojski Urząd Pracy zachęca wszystkich
zainteresowanych do odwiedzania strony
Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl oraz
do kontaktowania się telefonicznie z pracownikami w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
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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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Konkursy kolędowe
Od Górnego Śląska przez Podhale, Podkarpacie
aż do Podlasia rozbrzmiewały kolędy śpiewane
przez wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Wydarzenia, które do tej pory odbywały się stacjonarnie z powodu epidemii przybrały formułę online. Dzięki
temu po raz pierwszy wzięliśmy udział
w konkursach, w których do tej pory
głównie z powodu odległości nigdy nie
uczestniczyliśmy. Były to duże ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe wydarzenia artystyczne oceniane przez
profesjonalne komisje muzyczne, lub
też konkursy, w których to publiczność – głównie użytkownicy serwisu
społecznościowego FB głosowali na
swoich faworytów.
Miło nam przedstawić Państwu podsumowanie kolędowania
z udziałem wokalistów z GOK w Nieliszu:

19. Międzynarodowy Konkurs
Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021:
– II miejsce ALEKSANDRA BARTOSZCZYK,
– Wyróżnienie OLIWIA KRAWCZYK,
XXVI Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek” w Jaśle:
– I nagroda ALEKSANDRA BARTOSZCZYK ( kat. soliści 11-14 lat),
– Wyróżnienie DUET OLIWIA KRAWCZYK – BARTŁOMIEJ SOBAŃ (kat.
zespoły szkół średnich),
– Wyróżnienie WIOLINKI – trio:
MARTYNA DUDEK, BLANKA
KURANC, EMILIA ŁAPA (kat. zespoły szkół podstawowych),
XXI
Ogólnopolski
Festiwal
Kolędy i Pastorałki „Kantyczka”
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w Bielsku Podlaskim – finalistka
OLIWIA KRAWCZYK
XXVI Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Świętochłowicach, w którym zwycięzca został wyłoniony na podstawie
ilości polubień pod filmem, aż 441
głosów (najwięcej spośród wszystkich reprezentantów GOK) otrzymała
MARTYNA GIL. Wynik co prawda nie
zapewnił miejsca na liście laureatów
ale ilość głosów oddanych na Martynę
zasługuje na podkreślenie
Po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę internetową oraz Fb
GOK w Nieliszu.
Podziękowania i gratulacje za
piękne występy kierujemy do Pani
instruktor Renaty Banach oraz
wszystkich wokalistów, którzy równie
pięknie prezentowali się podczas
konkursów: Aleksandry Cichosz,
Angeliki Pańczyk oraz Oliwii Stryjewskiej.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, pracę i pasję do muzyki!
Agnieszka Zymon

Konkurs plastyczny „Na anielskich skrzydłach” ma już 10 lat
Organizatorem
wydarzenia
jest
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. Pierwsza jego edycja odbyła się
w 2012 r. Przez 6 lat uczestniczyły
w nim jedynie dzieci i młodzież
szkolna. Od 2018 r. ze względu na zainteresowanie społeczne w konkursie
biorą udział także osoby dorosłe. Regulamin daje uczestnikom dużą swobodę tworzenia – nieograniczoną
techniką czy formatem pracy. Komisja
dokonuje oceny w dwóch kategoriach:
formy przestrzenne oraz prace na
płaszczyźnie. Dzięki dużej dowolności
twórczej Konkurs ciągle się rozwija,
a uczestnicy zaskakują kreatywnością i pomysłowością. Wydarzenie odbywa się na przełomie roku. Rozstrzygnięcie, rozdanie nagród oraz otwarcie
wystawy pokonkursowej przypadają
zwykle na początek lutego. Do roku
2020 impreza adresowana była tylko
do mieszkańców Gminy Nielisz.

X edycja Konkursu przypadająca
w 2021 r. miała zasięg międzygminny.
Do udziału zgłoszono 158 prac z wielu
instytucji, organizacji oraz od osób indywidualnych. Dziękujemy za okazane
zainteresowanie. Wszystkim uczestnikom, jak również ich opiekunom
pragniemy przekazać wyrazy uznania
za wysoki poziom artystyczny.
Podziękowania
przekazujemy
również stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,
które udzieliło wsparcia finansowego
na zakup nagród konkursowych.
Po dokonaniu oceny nadesłanych
prac Komisja wyłoniła 40 laureatów X
Konkursu Plastycznego „Na Anielskich
Skrzydłach”. Poza protokołem Jury zostały przyznane nagrody Wójta Gminy
Nielisz oraz Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu. Lista laureatów dostępna jest na Fb oraz stronie
internetowej GOK w Nieliszu.

Podsumowaniem Jubileuszowej
edycji wydarzenia było wydanie katalogu zawierającego nagrodzone i wyróżnione prace. Katalog dostępny jest
w wersji drukowanej
w siedzibie GOK oraz
Bibliotece Gminnej lub
wydaniu cyfrowym
na stronie www.
gok.nielisz.pl.
Nagrodzonym
i wyróżnionym
osobom
serdecznie gratulujemy!
Agnieszka
Zymon

I Miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
w Wólce Złojeckiej – gm. Nielisz
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GOK zaprasza
na internetowe spektakle
teatralne dla dzieci

Od grudnia 2020 r. postanowiliśmy
co jakiś czas na FB i stronie internetowej GOK w Nieliszu prezentować
niedługie przedstawienia teatralne.
Drodzy Rodzice, zachęcajcie swoje
dzieci do oglądania i oglądajcie
wspólnie z nimi. Stwórzcie domową
widownię, a razem spędzony czas
będzie na pewno przyjemnym i twórczym doświadczeniem.
Spektakle są zaplanowane w ten
sposób, by sprzyjać skupieniu uwagi
i jednocześnie dawać możliwość interakcji, angażując dzieci w przedstawienie. Wszystko to pomaga ćwiczyć
cierpliwość i uważne słuchanie, umiejętności tak bardzo potrzebne w dzisiejszym rozpędzonym świecie.
Zapraszamy na FB i stronę internetową GOK odnajdziecie tam jeszcze
przedświąteczne odcinki z udziałem
smerfów, spotkanie z pszczółką Mają
podczas teatralnych warsztatów
muzycznych i przedstawienia „Co
w trawie piszczy” oraz spektakl „Przygody Czerwonego Kapturka. Czacza
dla Babci i Dziadka”. Jeśli internetowe
spotkania teatralne zdobędą zainteresowanie publiczności potwierdzone
pozytywnymi reakcjami (łapka w górę
pod spektaklem) postaramy się o kontynuację akcji.
Zapraszamy i zachęcamy do oglądania.
Agnieszka Zymon
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Konkurs „Przystrój choinkę dla św. Jana Pawła II”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu wzięli
udział w diecezjalnym konkursie plastycznym pt. „Przystrój choinkę dla
św. Jana Pawła II” organizowanym
przez parafię pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju oraz Fundację Gaudium et
Spes w Biłgoraju. Do konkursu przystąpiło 246 uczniów z całej diecezji
zamojsko-lubaczowskiej. Zadaniem
konkursowym było samodzielne stworzenie ozdoby świątecznej w formie
zawieszki, którą można udekorować
choinkę bożonarodzeniową. W kategorii dzieci przedszkolne 3 miejsce
zajęła Konstancja Pietkiewicz z grupy

5-latków. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 5 stycznia 2021 roku w kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem
http://jp2.zamojskolubaczowska.
pl/?p=8357

Dokarmianie zwierzyny

11

lutego obchodzony jest Dzień
Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobra okazja, aby zastanowić się jak z mrozem i śniegiem
radzą sobie mieszkańcy lasu i jak
można im pomóc przetrwać najtrudniejszą dla nich porę roku. W związku
z tym, 25.02.2021 r. Uczniowie klasy
III b ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu, wraz z wychowawczynią Bernardetą Lachowicz, uczestniczyli
w akcji dokarmiania zwierzyny leśnej
i rozwieszania budek lęgowych przygotowanych przez ZOPZŁ w Zamościu. Dzieci przyniosły ziarna zbóż,
buraki pastewne, marchew, jabłka
oraz siano. Przysmaki zostały rozwiezione do karmników i paśników na terenie obwodu nr 243 dzierżawionego
przez Koło Łowieckie „Piżmak”. Orga-

Wielkie brawa dla Klaudii
Dnia 16 października 2020 r. Klaudia
Wal, uczennica klasy III b, laureatka
czwartej edycji największego ogólnopolskiego konkursu literackiego dla
uczniów szkół podstawowych „Popisz
się talentem 2020” otrzymała nagrodę,
którą była pokonkursowa książka
ze zwycięskimi opowiadaniami. Na
konkurs wpłynęło 2827 prac przepełnionych empatią i wrażliwością na
los zwierząt, ale też pomysłowością
i dowcipem. Jury w składzie: Małgorzata Jankowska (Nowa Era), Monika Hałucha (PS IBBY), Małgorzata
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Węgrzecka (Świerszczyk), Wojciech
Widłak (pisarz), Rafał Witek (pisarz,
przewodniczący jury), wyłoniło trzydziestu laureatów (15 z klas 1–4 oraz
15 z klas 4–8), wybrało 30 opowiadań,
które naprawdę na to zasłużyły. Dochód ze sprzedaży całości nakładu
pokonkursowej książki wesprze cele
społeczne związane z pomocą zwierzętom. Publikacja jest już dostępna
od października w sklepie internetowym Nowej Ery. Pomaganie innym
jest tradycją konkursu, ale w tym roku
ta pomoc po raz pierwszy jest skiero-

nizatorem i koordynatorem zimowej
eskapady był łowczy, pan Andrzej
Smyk. Na zakończenie wyprawy było
ognisko i pieczone kiełbaski ufundowane przez koło łowieckie.
Bernardeta Lachowicz
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wana do zwierząt. Ich los – tak bardzo
zależny od nas, ludzi – nierzadko
może poprawić nawet niewielki gest.
Dlatego wszystkich sympatyków konkursu zachęcamy do codziennej pomocy zwierzętom – to także dzięki
nim nasz świat jest tak piękny, barwny
i zaskakujący!
Nagrodę naszej uczennicy wręczył
przedstawiciel wydawnictwa Nowa
Era, pan Marcin Górski. W uroczystości udział wzięli: rodzice, dyrekcja
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szkoły, wychowawca oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz.
Klaudia Wal udzieliła swojego
pierwszego
wywiadu.
Zapytana
o plany na przyszłość odpowiedziała:
„na pewno chciałabym spróbować
swoich sił w innych konkursach tego
typu. W wolnych chwilach ćwiczę, pisząc małe opowiadania i bajki. Bardzo
lubię też rysować i mam takie małe marzenie, że może kiedyś, gdy dorosnę, uda
mi się napisać coś ciekawego i zrobić do

Zaproś mnie na swoją lekcję

S

zkoła Podstawowa im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu bierze
aktywny udział w ogólnopolskiej
akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.
14 grudnia 2020 r. gościliśmy w naszej
szkole polonistkę z jednej z lubelskich
szkół, która opowiedziała nam o sztuce
wystąpień publicznych. Podczas nie-

codziennej lekcji prowadząca udzieliła wielu praktycznych rad jak przygotować się do przemówienia, jak je
wygłosić, a co najważniejsze udowodniła, że stres może być motywujący.
Uświadomiła wszystkim, że wystąpienie to wrażenie, które zostawi ślad
u odbiorców. Dlatego trzeba pamiętać
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tego ilustracje”. Trzymamy kciuki i czekamy z niecierpliwością na kolejne
publikacje dobrze zapowiadającej się
pisarki z naszej Gminy.
Serdecznie gratulujemy Klaudii
jej wrażliwości, empatii oraz zrozumienia dla problemów zwierząt,
a przede wszystkim talentu pisarskiego. Lista laureatów konkursu
znajduje się na stronie www.nowaera.
pl/popiszsietalentem.
Bernardeta Lachowicz

o schemacie wystąpień publicznych.
Przygotuj się solidnie, mów dynamicznie, stój stabilnie, złam schemat
wypowiedzi posługując się cytatem,
bądź osobistą refleksją, aby przyciągnąć uwagę odbiorców. To tylko niektóre rady, które uczniowie powinni
wykorzystać w edukacji. Jej wskazówki na długo zostaną w pamięci
uczniów klasy VII i VIII naszej szkoły.
Renata Misiarz

21 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Ten dzień przypomina nam o roli
i miejscu języka polskiego w życiu
każdego Polaka. Każdy z nas zatem
odpowiada za naukę języka polskiego
i powinien zadbać o jego poprawność.
Uczyć się nowych słów, ich znaczeń,
a także poprawnie je pisać i wymawiać. Bo poprzez język
budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim
jesteśmy.
Obchody Dnia Języka Ojczystego są
dobrą okazją, by zadbać o swój język. Zadbać można właściwie
w jeden zasadniczy
sposób – pracować
nad sobą i dużo czytać,
zwłaszcza czytać dzieciom, bo literatura
utrwala i kształtuje język. I mimo tego,
że w otaczającej nas codzienności,
pochłanianej przez pracę, naukę, domowe obowiązki i spotkania z bliskimi, nie sposób ustrzec się od
wszechobecnego języka angielskiego,
postarajmy się chociaż w tym jednym

dniu zadbać o „dobre polskie słowo”
i poprawną polszczyznę. Pamiętajmy,
że język polski jest skarbnicą naszej
historii, kultury, doświadczeń oraz
tego, co najbardziej cenne.
Nauka zdalna nie przeszkodziła
w realizacji zadań, mających na celu

naukę przez zabawę z językiem polskim. W udostępnionej prezentacji
uczniowie mogli wybierać zadania
adekwatne do swoich możliwości
i potrzeb. Mogli sprawdzać znajomość reguł ortograficznych, znajomość lektur szkolnych, frazeologi-

zmów a także poprawnie odczytywać
łamańce językowe. (Czy rak trzyma
w szczypcach strzęp szczawiu czy trzy
części trzciny). Projekt miał przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków i przyczyniać
się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona
przez każdego i że
każdy z nas jest za nią
odpowiedzialny.
Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród
uczniów.
Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że
jeden dzień to za mało
na tak atrakcyjne wyzwania. Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu znajduje się prezentacja
pod linkiem https://view.genial.
ly/602c0e57a361a60da4206243/presentation-dzien-jezyka-ojczystego
Renata Misiarz
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Spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu odbyło się Spotkanie Wigilijne.
Niestety, ze względów epidemiologicznych, wyglądało ono zupełnie
inaczej niż w ubiegłych latach. Zachowując zasady reżimu sanitarnego,
w spotkaniu tym na żywo, uczestniczyła Dyrekcja szkoły, Ksiądz Proboszcz Parafii św. Wojciecha i M. B.
Różańcowej w Nieliszu oraz przedszkolaki i panie pracujące w oddziałach przedszkolnych. Pozostali na-

uczyciele naszej szkoły uczestniczyli
w spotkaniu online łącząc się z nami
za pomocą platformy Times.
Część artystyczną przygotowały
dzieci przedszkolne pod czujnym
okiem swoich pań. Dzieci z przejęciem
odgrywały powierzone role i śpiewały
kolędy. Całości dopełniły piękne stroje
przygotowane przez rodziców.
Po Jasełkach Ksiądz Proboszcz Dariusz Soniak odczytał ewangelię, a Pan
dyrektor Dariusz Bryk oraz Pani Wicedyrektor Magdalena Stefańska złożyli

wszystkim świąteczne życzenia. Niestety sytuacja epidemiologiczna nie
pozwoliła nam podzielić się opłatkiem.
Niemniej jednak „Jasełka” w wykonaniu naszych przedszkolaków bardzo
podobały się publiczności, zarówno
tej zgromadzonej na żywo, jak też tej
przed ekranami monitorów. Wzbudziły one wiele pozytywnych emocji
i nastroiły nas świątecznie.
Dziękujemy rodzicom za pomoc
w przygotowaniu strojów, naukę
kolęd i wierszy. Cieszymy się, że mimo
tego, że nie mogli oglądać „Jasełek”
na żywo, aktywnie zaangażowali się
w przygotowania do występu. Miejmy
nadzieję, że Nowy Rok przyniesie
nam powrót do normalności i znów
będziemy mogli łamać się opłatkiem
i składać sobie życzenia osobiście,
bez konieczności używania ekranów
komputerowych.
Uroczystość przygotowały panie:
Maria Rycaj, Elżbieta Roczeń, Małgorzata Pawlak-Warchoł i Maria Koprowska.
Maria Rycaj

Jesteśmy szkołą w Chmurze Microsoft
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu otrzymała oficjalnie tytuł
„SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT”
Oto fragment listu jaki otrzymaliśmy
od zespołu Microsoft:
Szanowni Państwo,
W imieniu Microsoft, chcemy serdecznie pogratulować dyrekcji, kadrze
pedagogicznej oraz uczniom Państwa szkoły wyróżnienia oraz dołączenia do polskiego programu Szkoła
w Chmurze Microsoft. W Microsoft
wierzymy, że największy wpływ na
rozwój edukacji i uczniów ma nowoczesna szkoła, którą tworzą zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele,
pedagodzy i dyrekcja szkoły. Szkoły
w Chmurze Microsoft tworzą społeczność szkół, które są zaangażowane
w transformację cyfrową edukacji. Te
szkoły wyróżniają się wykorzystywaniem usług chmurowych Microsoft.
Tytuł ten stanowi podsumowanie
naszych działań w zakresie podno-

szenia jakości pracy i edukacji opartej
o nowoczesne technologie.
Poprzez udział w programach ogólnopolskich i szkoleniach z zakresu
TIK aktywnie rozwijamy kompetencje
informatyczne zarówno wśród nauczycieli jak i naszych uczniów. Nasi
nauczyciele spędzili wiele godzin
na praktycznych szkoleniach, których wartość doceniamy szczególnie
mocno podczas pracy zdalnej. Nie
ustają w podnoszeniu swoich kompetencji – nadal uczestniczą w bogatej
ofercie certyfikowanych szkoleń oferowanych przez Microsoft.
We współpracy z organem prowadzącym modernizujemy infrastrukturę sieciową oraz wyposażamy szkołę
w nowy sprzęt komputerowy, który
tworzy pracownie informatyczne na
miarę potrzeb szkoły XXI wieku.
W naszej szkole wszyscy uczniowie
i nauczyciele mają swoje konta służ-

bowe, połączone z Librusem (e-dziennikiem). Od marca 2020 r. zajęcia podczas zdalnego nauczania odbywają się
online z wykorzystaniem aplikacji MS
Teams oraz pakietu innych dostępnych
aplikacji i formularzy przypisanych do
konta. Dzięki pracy w chmurze przeprowadzamy m.in. sprawdziany online, głosowania, zatwierdzamy różne
dokumenty, uczestniczymy w webinarach, konferencjach, w zebraniach zespołów, w zebraniach rodziców i wielu
innych wydarzeniach o charakterze
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Cieszymy się, że poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowej jesteśmy nowoczesną szkołą i w pełni
możemy wpływać na rozwój naszych
uczniów.

Renata Misiarz

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w tym roku wygląda skromniej, z zachowaniem
reżimu sanitarnego lecz nie mniej dostojnie i uroczyście
niż zwykle. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
Adam Wal zaprosił przedstawicielki z Kół Gospodyń
Wiejskich i na ich ręce dla wszystkich Pań z kół złożył
serdeczne życzenia, listy z życzeniami oraz róże.
Panie nie kryły miłego zaskoczenia.
Symboliczne kwiaty i życzenia Wójta
oraz Sekretarza Gminy Piotra Pysia
sprawiły, że ten szczególny dzień

w większym gronie. Wspólne świętowanie i tańce niestety jeszcze muszą
poczekać. Nie mniej jednak to co
najważniejsze w tym dniu to gest

wciąż jest w naszej gminie ceniony
i celebrowany z wielkim dla Pań
szacunkiem. W rozmowach z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich często pojawiała się tęsknota
za normalnością i za spotkaniami

w kierunku naszych drogich Pań,
które niekiedy nie hucznego święta
lecz drobnych i serdecznych gestów
oczekują najbardziej. Wręczane róże
to symbolika i tradycja, którą podtrzymuje Adam Wal Wójt Gminy Nie-

lisz. Zostaje nadzieja, że w przyszłym
roku Dzień Kobiet będzie obchodzony jak za dawnych, spokojnych
czasów.
Dalsza cześć świętowania przeniosła się do Internetu. Z najlepszą
dedykacją dla wszystkich Pań
z Gminy Nielisz został wyemitowany
koncert „Być Kobietą”. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu oraz aktorów krakowskich scen
teatralnych. Koncert zwierający najsłynniejsze piosenki o kobietach oraz
okolicznościowe życzenia od Krzysztofa Komajdy – Przewodniczącego

Rady Gminy Nielisz oraz Adama Wala
– Wójta Gminy Nielisz.
Wszystkim Mieszkankom Gminy
Nielisz przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia i słowa wielkiego szacunku.

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.

