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Szanowni
Mieszkańcy,
Kadencja samorządu gminy Nielisz jest już na półmetku. Warto więc mówić o bieżących osiągnięciach i o tych, które zostały zrealizowane i wpłynęły na jakość życia mieszkańców gminy Nielisz.
Pomimo czasu pandemii, który sparaliżował gospodarczo niemal cały świat, nasza gmina konsekwentnie realizowała swoje zadania. Wypełniamy nieustannie zapowiedzi zmian i rozwoju.
Przeprowadzamy szereg inwestycji i remontów.
Nie ustajemy w wysiłkach pozyskiwania funduszy
z różnych źródeł. Ponadto opracowujemy nową
strategię rozwoju i kreujemy kolejne kierunki
w budowaniu coraz lepszych standardów życia
mieszkańców. Wiele projektów, w tym oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna czekają na pomoc finansową i realizację. Kanalizacja
zwłaszcza w miejscowościach Nawóz i Nielisz jest
w perspektywie nieodzownym elementem rozwojowym i krokiem do stymulowania coraz większych przedsięwzięć gospodarczych w sektorze
prywatnym. Niestety bez pomocy i dofinansowania, kanalizacja wraz z oczyszczalnią kolokwialnie mówiąc „nie jest jeszcze na naszą kieszeń”.
Niemniej jednak monitorujemy wszystkie potencjalne możliwości pozyskania funduszy na ten cel
i jak wspomniałem, projekt kanalizacji czeka na
realizację. Również budowa gazociągu w gminie
Nielisz wciąż czeka na pozytywne rozpatrzenie
ze strony PGNiG. Nie jest to inwestycja zależna od
nas lecz od dostawcy gazu. W tej kwestii z pewnością będą brały górę względy ekonomiczne, czyli
prognozowana sprzedaż gazu jak najniższym
nakładem inwestycji. Wierzę, że poza kwestiami
finansowymi PGNiG weźmie pod uwagę ekologię
i rolniczo-turystyczny charakter naszej gminy
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i przekona Zarząd o słuszności budowy sieci gazowej w rozwijającej się dynamicznie gminie Nielisz.
Dzisiaj sytuacja związana z koronawirusem
się ustabilizowała. Na jak długo? Prognozy nie
są optymistyczne lecz możemy zły scenariusz
złagodzić i po prostu się zaszczepić. Sam zdecydowałem się i przyjąłem już 2 dawki szczepionki. Zachęcam do tego wszystkich, zwłaszcza
mieszkańców 60+, aby przyjęli szczepionki i zabezpieczyli się na ewentualną 4 falę Covid-19.
W świetle kolejnych zagrożeń bardzo proszę
o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie zalecanych środków bezpieczeństwa.
Na łamach Biuletynu chwalimy się nie lada
sukcesem. Jako jedna z 5 gmin w Polsce dostaliśmy dofinansowanie na budowę i 5 letnie
utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
(CO-M), które będzie funkcjonowało w Ujazdowie. Pomysł i lokalizacja świetnie wpisuje się
w charakter działalności takiego centrum. Obiekt
będzie nowoczesny i spełniający wszystkie wymogi do prowadzenia takiego ośrodka. Cieszę
się również z potencjalnych, nowych miejsc zatrudnienia. Zarówno CO-M jak i dwór w Stawie
Noakowskim stworzą nowe miejsca pracy oraz
spowodują zapotrzebowanie na usługi w sektorze prywatnym. Będą zatem kolejne dogodne
warunki do rozwoju przedsiębiorczości naszych
mieszkańców i kolejnego strumienia finansów
skierowanego na obszar gminy Nielisz.
W 16 już numerze naszego Biuletynu oferujemy nowy wygląd – layout, który wierzę, że
przypadnie Państwu do gustu. Wraz z nowymi
dobrymi informacjami chcemy też zadbać, aby
mieszkańcy gminy Nielisz mieli informator na
jak najwyższym poziomie. Wiele samorządów
podąża za naszym przykładem i publikuje własne
czasopisma. Zdarza się często, że wzorują się na
naszym Biuletynie. To miłe, lecz chcemy wciąż
nadawać kierunek i trend do nowoczesnego wyglądu i coraz doskonalszej formy Biuletynu. Dlatego zmiany wydają się ciekawe i moim zdaniem
idące z duchem czasu.
Na koniec chciałbym podziękować Radzie
Gminy Nielisz za udzielone mi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 14
obecnych radnych jednogłośnie wyraziło swoją aprobatę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję
wszystkim Radnym Rady Gminy Nielisz za zaufanie i pozytywną ocenę mojej pracy oraz proszę o kolejne lata tak doskonałej współpracy jak
to ma miejsce teraz.
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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Przydatne

adresy i telefony

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 687 94 89
gops@nielisz.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 24
www.gok.nielisz.pl, gok@nielisz.pl
Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Nielisz 278, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Złojec 226, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl
Centrum Integracji Społecznej Nielisz
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„Orlik”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Tomed”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 00
Apteka „Urtica”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139,
bsss1979@o2.pl
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
Hala Sportowa w Nieliszu
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl
Samorządowy Zakład Budżetowy
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 601 811 120, szb@nielisz.pl
Posterunek Policji w Nieliszu
Nielisz 280, 22-413 Nielisz, tel. 84 677 17 42
Centrum Usług Wspólnych
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
Dzienny Dom Senior+
Krzak 54B, 22-413 Nielisz
tel. 667 552 121, seniorplus@nielisz.pl
Bank Spółdzielczy w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14, www.bsnielisz.pl
sekretariat@bsnielisz.pl
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Otwarcie świetlicy wiejskiej

Wspólnymi siłami można bardzo
dużo – to mądrość stara jak świat,
ale nigdy nie traci na aktualności. W dniu 11.06.2021 r. odbyło się
otwarcie jednego z projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi 2020”. Jako pierwsze prace
ukończyło Sołectwo Gruszka Duża
we współpracy z Sołectwem Gruszka Duża-Kolonia. Dzięki programowi zainicjowanemu przez Adama
Wala Wójta Gminy Nielisz, budynek
po byłym punkcie skupu mleka od
teraz spełnia inną, równie potrzebną dla lokalnej społeczności funkcję
– świetlica wiejska. Obiekt będzie
służył miejscowym organizacjom
pozarządowym oraz mieszkańcom.
W jednym z pomieszczeń zainstalowana została siłownia. Budynek już
posiada łazienkę i energooszczędne
oświetlenie. Na zewnątrz wykonano
podbitkę dachową oraz orynnowanie.
Nowo wyremontowany obiekt
został poświęcony przez ks. Dariusza Soniaka. Wyrazy uznania oraz
okolicznościowe listy gratulacyjne
dla wnioskodawcy i partnerów przekazał Adam Wal Wójt Gminy Nielisz.
W uroczystości uczestniczył także
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz Krzysztof Komajda oraz Radny
Gminy Nielisz Wiesław Chmiel. Gospodarzami otwarcia byli: Agnieszka
Smyk Sołtys Sołectwa Gruszka Duża
oraz Krzysztof Ścibiorski Sołtys Sołectwa Gruszka Duża-Kolonia. Miła
atmosfera i uśmiechy na twarzach
licznie zgromadzonych mieszkańców świadczą o zadowoleniu

i satysfakcji ze zrealizowanego projektu. Ze wszystkich stron spływały gratulacje dla dwóch ww. sołectw. Redakcja
Biuletynu Informacyjnego Gminy Nie-

lisz przyłącza się do gratulacji i życzy
powodzenia sołtysom w dalszej pracy
na rzecz swoich mieszkańców.
Red.
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Absolutorium

dla Wójta
Gminy Nielisz

z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok
25 czerwca 2021 r. w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim odbyła
się XXVII Sesja Rady Gminy Nielisz,
podczas której jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy
Nielisz z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Radni głosowali po
zapoznaniu się ze: sprawozdaniem
z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej (sprawozdanie z wykonania budżetu za
2020 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium),
informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy. Spośród 14 obecnych radnych, wszyscy jednogłośnie udzielili
absolutorium Wójtowi. Serdecznie
gratulujemy Adamowi Walowi Wójtowi Gminy Nielisz i życzymy dalszych sukcesów na rzecz rozwoju
naszej gminy.

Dwór w Stawie Noakowskim
nabiera blasku
Jeżeli dworskie otoczenie to i dworskie rondo. Przed dworem w Stawie
Noakowskim powstało rondo i już
posadzone zostały na nim kwiaty.
W zaawansowanym stopniu jest budowa drogi do dworu. W kompleksie parkowym budowane są altany.
Wkrótce powstanie tężnia solankowa.
W piwnicy dworu trwają prace wykończeniowe. W jednym z pomieszczeń na najniższym poziomie zostanie zainstalowana sauna. Na parterze
powstaje sala konferencyjna, a w niej

zbudowana będzie antresola. Piętro
(poddasze) wygląda już imponująco,
wykańczane są łazienki oraz pokoje
gościnne. Długo można wymieniać
ciekawe elementy w remontowanym
dworze. Jednak zachowamy część
niespodzianek do kolejnego opisu
prac. Wykonawcy zapowiadają bardzo
optymistyczny scenariusz ukończenia rewitalizacji już w październiku
tego roku. Trzymamy kciuki i gratulujemy inwestycji Wójtowi Adamowi
Walowi.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl

lipiec 2021

Mamy to!

W Ujazdowie, w miejscu
gdzie kiedyś miała być
wybudowana szkoła
powstanie Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne!
Na ten cel zostało
przyznane dofinansowanie
w kwocie 2 374 514,88 zł.
Dofinansowanie pochodzi
ze środków Funduszu
Solidarnościowego
i przyznane zostało
przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej.
W ramach projektu powstanie specjalny
budynek wraz z niezbędnym wyposażeniem. Oprócz utworzenia, dodatkowo
dofinansowanie zakłada również 5-letni koszt utrzymania placówki (pierwsze
5 lat działania Centrum będzie utrzymywane wyłącznie z dotacji). Sumując
wartość dofinansowania będzie to ponad 6 600 000 zł. Zakres prac budowlanych jest ogromny: „Budynek CO-M to
nowy budynek parterowy, niepodpiwniczony ze strychem nieużytkowanym,
który ma posłużyć dorosłym osobom
niepełnosprawnym ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez stworzenie im
warunków pobytu dziennego i całodobowego oraz stymulowanie kompetencji społecznych, wpływ na procesy
uspołecznienia i nawiązywania relacji
interpersonalnych. W ramach przedsięwzięcia projektowany jest: budynek COM, przyłącze wodociągowe, przyłącze
kanalizacji sanitarnej, bezodpływowy
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Centrum OpiekuńczoMieszkalne w Ujazdowie!

zbiornik na ścieki sanitarne, instalacja komputerowa,
instalacja
monitoringu wizyjnego, instalacja radiowo-telewizyjna, instalacja
przyzywowa, instalacja
wycieku gazu, przyłącze gazowe, podziemny zbiornik na gaz,
mała architektura (altana, grill, lampy
oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci), wewnętrzny układ komunikacyjny
z miejscami postojowymi”. W specyfikacji obejmującej wyposażenie znajdują
się m.in. sprzęty rehabilitacyjne, wyposażenie kuchni, umeblowanie pokoi
mieszkalnych oraz sprzęt i urządzenia
służące do administrowania budynkiem
(w tym komputery).
To co najważniejsze to fakt, że utworzenie Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Ujazdowie jest odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców gminy. Analizując
je, ustalono, iż na terenie gminy Nielisz
jest około 250 osób niepełnosprawnych
w stopniu znacznym i umiarkowanym,
które mogłyby skorzystać z usług CO-M.
Tak więc CO-M będzie odgrywało ważną
rolę w życiu osób niepełnosprawnych jak
i ich rodzin. Zakres usługi zamieszkania
w formie dziennej i całodobowej oferowanej przez CO-M uzupełni istniejący
system wsparcia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, przez co poprawi jakość życia tych
osób w ich środowisku, umożliwi im na
miarę potrzeb i możliwości warunki do
niezależnego, samodzielnego i godnego
funkcjonowania, zapewni opiekę i pomoc oraz odciąży opiekunów w opiece
nad bliskimi niepełnosprawnymi. Po-

byt w CO-M w pozytywny sposób będzie wpływał
na procesy uspołecznienia
i nawiązywania relacji interpersonalnych osób niepełnosprawnych.
Pobyt w COM w pozytywny sposób będzie wpływał na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych osób
niepełnosprawnych.

CO-M przewidziany
został dla:

 8 osób – w ramach
pobytu dziennego
 9 osób – w ramach
zamieszkania całodobowego
Kolejną korzyścią jest również to,
że w CO-M znajdzie zatrudnienie ok.
10 osób. Gratulujemy Adamowi Walowi Wójtowi Gminy Nielisz skutecznego
działania w kierunku poprawy życia
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Taka placówka na pewno przyniesie
ulgę osobom potrzebującym pomocy
i ich rodzinom z terenu gminy Nielisz.
Projekt w Ujazdowie jako jedyny na
Lubelszczyźnie został dofinansowany.
Tego rodzaju inwestycja nie zdarza się
zbyt często nawet w skali kraju. „Dostaliśmy pieniądze jako jedyni na Lubelszczyźnie i jako jedna z pięciu gmin
w Polsce. Tym bardziej się cieszymy.
Do budowy gmina nie dołoży nic. Do
utrzymania też nie” – Wójt Adam Wal.
Gratulujemy Panu Wójtowi wielkiego
sukcesu.
Red.
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Od czasów starożytnej Grecji, od ponad 2 500 lat, demokracja ewoluowała
i zmieniała się by osiągnąć obecny, cywilizowany poziom. Ludzkość nieustannie walczyła o wolność słowa i swobodę
wypowiedzi. Nie było to łatwe zwłaszcza dla Polaków. Od czasów zaborów po
lata komunizmu, Polacy domagali się by
jawnie wypowiadać swoje myśli. Wreszcie żyjemy w Państwie, które daje taką
możliwość, a Internet dał przestrzeń
publiczną, gdzie każdy może głośno
mówić i wyrażać swoją opinię. Różnica
pomiędzy wolnością słowa w starożytnej Grecji a dzisiejszą jest taka, że swoją
wypowiedzią nie możemy krzywdzić innych. Krytyka zatem w obecnej demokracji musi być poparta faktami bądź też
sprawdzonymi informacjami. Dzisiejszy
model demokracji jest zatem bardziej
rozwinięty niż za czasów powstawania
wolności słowa kiedy to dopuszczalne
było w wypowiedziach używanie obraźliwych słów, które w rezultacie powodowały zachwiania w stabilności państwa
i skazywały osoby sprawujące rządy na
niczym nie uzasadnioną pogardę. Dzisiaj
jesteśmy na o wiele wyższym poziomie
rozwoju lecz warto sobie przypomnieć
kilka zasad zanim nasze palce na klawiaturze poniżą kogoś lub zanim zostaniemy poważnie oskarżeni o zniesławienie
lub zniewagę.

Co to jest zniesławienie?

Zniesławienia to pomówienie, które prowadzi do poniżenia w oczach opinii publicznej lub narażenia pokrzywdzonego
na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania stanowiska, zawodu lub danego
rodzaju działalności. Treścią pomówienia,
co do zasady, są informacje nieprawdziwe. Przestępstwo to zostało stypizowane
w art. 212 Kodeksu karnego – https://
www.rpo.gov.pl/sites/default/files/
poradnik_Hejt01.pdf.
Co to jest zniewaga?
Przestępstwo zniewagi polega zaś na
ubliżeniu innej osobie w jej obecności lub
pod jej nieobecność, ale z zamiarem, by
zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo
to zostało stypizowane w art. 216 K.k.
O znieważeniu decyduje użycie zwrotu
lub gestu, które powszechnie odbierany
jest za pogardliwy, wulgarny lub ośmieszający, obraźliwy i naruszający godność
pokrzywdzonego (subiektywne poczucie
własnej wartości). Dla oceny, czy określone zachowanie stanowi zniewagę, istotne
znaczenie ma obiektywna ocena tego zachowania, tj. czy zachowanie to jest powszechnie, przeciętnie przez osoby trzecie uważane za obraźliwe i naruszające
godność pokrzywdzonego. https://www.
rpo.gov.pl/sites/default/files/poradnik_Hejt01.pdf.
Jaką karę przewiduje kodeks karny za
zniesławienie lub znieważenie?
Ten, który dopuścił się zniesławienia lub
znieważenia za pomocą środków maso-
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wego komunikowania się, podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do wysokości roku.
Sąd może też orzec nawiązkę. https://
www.rpo.gov.pl/sites/default/files/
poradnik_Hejt01.pdf.
Spójrzmy na chwilę jak to wygląda
w naszym ogródku... Na szczęście profil
@gminanielisz cieszy się wielką popularnością i aprobatą wśród mieszkańców. Ponad 90% odbiorców pozytywnie
odbiera to co się dzieje w gminie Nielisz
i tylko 10% wyraża się o działalności
samorządu negatywnie. Być może negatywne komentarze biorą się z absolutnego niezrozumienia i niewiedzy.
Ostatnim tego przykładem jest post
o utworzeniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie. Pojawił się
taki wpis (dokładny cytat bez poprawy
błędów): „W Srednim Duzym stoï budynek po szkole,po gimnazjum, czy nie mozna bylo wykorzystac Tego budynku tylko
wystawiac go na sprzedaz?” Zapewne
autorowi chodziło o budynek w Średniem Dużem. Zapytaliśmy Adma Wala
– Wójta Gminy Nielisz o tą sprawę. „Niż
demograficzny zmusił samorządy w Polsce
do zamykania szkół, nie ominęło to również i nas. Budynek szkoły w Średniem Dużem jest budynkiem zbyt dużym dla nauki
małej liczby uczniów i zbyt kosztownym
w utrzymaniu. Nieruchomość, o której
mowa została wystawiona do sprzedaży
ze względu na ogromne koszty remontu
jaki jest niezbędny do adaptacji budynku na inne cele. Owszem, gdyby pojawiła się ciekawa alternatywa i duże środki
zewnętrzne do wykorzystania na ten cel,
moglibyśmy pokusić się o zatrzymanie go
w majątku gminy. Jednak na horyzoncie
żadnych dotacji na podobny cel nie ma,
a czas biegnie nieubłaganie i najlepszym
sposobem na zagospodarowanie jest oddać
budynek w ręce inwestora. Co do Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie,
to dofinansowanie ze środków Funduszu
Solidarnościowego przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej opiewa
na BUDOWĘ i utworzenie takiego centrum, a nie na przystosowanie istniejącego już obiektu. Notabene jako nieliczni
w Polsce możemy cieszyć się pozytywnym
rozpatrzeniem naszego wniosku. Innymi
słowy, aby otrzymać dofinansowanie zobligowaliśmy się do budowy od podstaw
takiego ośrodka” – tłumaczy Adam Wal.
Zwróciliśmy się do Pana Wójta z prośbą o odpowiedź na inny wpis, który
mógłby wprowadzić opinię publiczną
w wielki błąd: „Oni wiedzą lepiej gdzie
pieniądze utopić, a szkoła w Średnim Dużym niech niszczeje dalej...” Odpowiada
Pan Wójt: „Rozumiem i doceniam wszelkie obawy o wydatki gminy. Chciałbym
wszystkich mieszkańców uspokoić i zapewnić, że powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie nie obciąży naszego budżetu ponieważ budowa
i 5 letnie utrzymanie będzie finansowane
ze środków rządowych. Zatem stwierdze-
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nie, że gmina topi pieniądze jest wysoko
krzywdzące i niesprawiedliwe. Nieprawdziwe i agresywne wypowiedzi godzą nie
tylko we mnie ale i w moich pracowników,
którzy z wielkim poświęceniem i determinacją pracują nad pozyskiwaniem środków
zewnętrznych ze wszystkich możliwych
źródeł dofinansowania”. Konwersacja na
facebook’u w poszukiwaniu jakiegokolwiek punktu oparcia w formułowaniu
kolejnych zarzutów wobec władz gminy
sprowadziła się do takiego wpisu: „Niestety tak dziala wladza w naszej gminie,
bez odpowiedniego planowania”. Poprosiliśmy Wójta Adama Wala o odniesienie
się do tego komentarza. „Bez odpowiedniego planowania stalibyśmy w miejscu,
a każdy z mieszkańców widzi ogromne
zmiany na lepsze w otoczeniu i poziomie
życia w gminie Nielisz. Podejrzewam, że
ten komentarz mógłby mieć solidną podstawę do wytoczenia takiej myśli gdyby
od 2018 roku władze gminy spoczywały
w innych rękach niż obecnie. Podstawą do
planowania jest dokument Strategia Rozwoju Gminy Nielisz na lata 2021-2027,
który jest w trakcie opracowywania. Nadzoruję prace nad tym dokumentem i mogę
stwierdzić, że przyszłe plany jak i harmonogram ich realizacji są naprawdę imponujące. Przy konstruowaniu planów oraz
sposobu zarządzania, ważne jest aby kierować się zrównoważonym sposobem rozwoju. Doskonałym przykładem jest szkoła
w Złojcu. Funkcjonowanie tej szkoły nie ma
żadnego ekonomicznego uzasadnienia.
Uczniowie mogliby z powodzeniem uczyć
się w Nieliszu. Jednak doskonale wiem,
że zamknięcie szkoły w Złojcu byłoby bolesnym ciosem dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Być może gdyby zmieniły się
władze gminy 3 lata temu, bez mrugnięcia
oka szkoła przestałaby funkcjonować. Dla
mnie osobiście byłoby to wielką krzywdą
dla ludzi, których znam i głęboko szanuję.
Krótko mówiąc: rozwój jak najbardziej, ale
nie kosztem mieszkańców, których zawsze
chroniłem i chronić będę” – odpowiada
Wójt Adam Wal.
Jak widzimy w gminie Nielisz
wszystko działa tak jak trzeba z pożytkiem dla mieszkańców. Skuteczne
pozyskiwanie dofinansowań, dbałość
o mieszkańców i perspektywa świetlanej przyszłości. Trzymamy kciuki za
dalsze osiągnięcia naszego samorządu.
Na szczęście głosów krytyki jest bardzo
mało, ale chwała Panu Wójtowi że zechciał się i nad tymi głosami pochylić.
Ważne jest najbardziej to, aby krytyka
była osadzona w realiach, a nie funkcjonowała jedynie dla podważenia autorytetu. Warto się zastanowić nad naszymi
komentarzami aby nie zaszkodzić innym i przy okazji sobie.
Na koniec bardzo miły wpis na facebooku ze strony gminy Nielisz: „Macie
wspaniałego wójta myślę, że dzięki tak
dobrym pomysłom część młodych ludzi
zostanie na wsi”.
Red.
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Drogi gminne

4.

Droga w Wólce Złojeckiej

5.

Kilometr po kilometrze modernizowane są drogi gminne.
Tylko w bieżącym roku wyremontowano ponad 1 500 mb. dróg.
Remonty, które przedstawiamy w zestawieniu, wykonane
zostały samodzielnie ze środków budżetu gminy, bez żadnego
dofinansowania. Konsekwentna polityka modernizacji dróg
przeprowadzana jest mimo braku wsparcia ze strony rządu.
Długo oczekiwana pomoc w zakresie budowy i remontu
lokalnych dróg jest ciągle realna. Kiedy to nastąpi? Miejmy
nadzieję, że bardzo szybko. Gminy o małej liczbie mieszkańców
najbardziej potrzebują wsparcia zewnętrznego, by realizować
prace nad infrastrukturą drogową. Pomimo braku wsparcia,
Samorząd Gminy Nielisz znalazł fundusze na remonty dróg
– blisko 330 000 zł. Dzięki gospodarności i odpowiedniemu
planowaniu przez Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz,
nawet bez dofinansowania drogi gminne w najbardziej
strategicznych miejscach są modernizowane i remontowane.

6.

7.

8.
Zrealizowane odcinki dróg gminnych
wraz z kosztami prac:
1. Przebudowa/Modernizacja
drogi
gminnej Nr 110164L na odcinku 184
mb w miejscowości Staw Ujazdowski polegająca na wykonaniu warstwy
profilująco-wyrównawczej
z mieszanki mineralno-bitumicznej
grub. 5 cm i warstwy z mieszanek
mineralno-bitumiczno-grysowych
grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
61 486,53 zł
2. Przebudowa/Modernizacja/
drogi gminnej Nr 110166L na odcinku 239 mb w miejscowości Średnie
Małe polegająca na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni mieszanką
z kruszywa 0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych
grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
50 821,94 zł

3. Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej Nr 116163L na odcinku 258 mb w miejscowości Nielisz
polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką
z kruszywa 0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych
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grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
57 829,56 zł
Przebudowa/Modernizacja/
drogi gminnej Nr 110186L na odcinku
160 mb w miejscowości Wólka Złojecka polegająca na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni mieszanką
z kruszywa 0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych
grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
45 821,18 zł
Odbudowa drogi gminnej Nr 110167L
na odcinku 192 mb w miejscowości
Ujazdów polegająca na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni mieszanką
z kruszywa 0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych
grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
42 024,67 zł
Przebudowa/Modernizacja/
drogi
gminnej Nr 110185L na odcinku 180
mb i drogi gminnej Nr 110182L na odcinku 30 mb w miejscowości Złojec
polegająca na wyrównaniu istniejącej
nawierzchni mieszanką z kruszywa
0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła 59 501,87 zł
Przebudowa/Modernizacja/
drogi
gminnej Nr 110181L na odcinku 234
mb w miejscowości Zarudzie polegająca na wyrównaniu istniejącej
nawierzchni mieszanką z kruszywa
0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych grub. 5 cm. Wartość
robót wyniosła 57 834,85 zł.
Remont drogi gminnej Nr 116163L
na odcinku 55 mb w miejscowości
Nielisz polegający na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni mieszanką
z kruszywa 0-31,5 mm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych
grub. 5 cm. Wartość robót wyniosła
12 030,03 zł.
Droga w Złojcu
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Sukces Gminnego Programu
„Nowa Inic jatywa Dla Odnowy Wsi”
W bieżącym roku Komisja Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa
Dla Odnowy Wsi” wyłoniła 3 wnioski, których realizacja zostanie
dofinansowana z budżetu Gminy Nielisz. Beneficjentami są: Sołectwo
Nawóz, Sołectwo Gruszka Mała Druga oraz Sołectwo Staw Ujazdowski.
Łączna wartość dofinansowania to 60 000,00 zł
(3 x 20 000,00 zł). Łączna wartość wybranych 3 projektów
to 79 000,00 zł. Realizacja nastąpi do końca października 2021 r.

Rok 2021 będzie obfity w lokalne inwestycje. Dzięki zainicjowanemu przez
Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz
Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa
Dla Odnowy Wsi” będziemy świadkami
oddania 6 zrealizowanych projektów:
3 z zeszłego roku oraz 3 z bieżącego.
W miejscowości Krzak, obok remizy
strażackiej zrealizowany został już projekt pn. „Kreatywny plac zabaw „Pod
Krzaczkiem” – uczymy się i bawimy
aktywnie” aktywnie. W prace angażo-

wali się przede wszystkim mieszkańcy
miejscowości i organizacje pozarządowe. Będzie to miejsce, które dzieciom da
wiele radości. W miejscowości Ujazdów
w remizie strażackiej trwają prace nad
realizacją projektu pn. „Modernizacja
budynku remizy OSP”. W pierwszym
etapie wykonano płytki podłogowe, panele podłogowe na scenie oraz łazienkę. Oba powyższe zadania czekają na
odbiór i oficjalne otwarcie. W miejscowości Gruszka Duża, obok remizy stra-

Pan Wójt Adam Wal
PRZYJACIELEM DZIECI
Pan Wójt Adam Wal otrzymał zaszczytny tytuł
PRZYJACIEL DZIECI. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu nadając
ten tytuł doceniła życzliwość, aktywną współpracę i wszelką pomoc na rzecz dzieci naszej szkoły.
Składając życzenia pomyślnej realizacji wszelkich
planów i zamierzeń Panu Wójtowi Adamowi Walowi dzieci wyraziły jednocześnie nadzieję na kontynuację owocnej współpracy ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
w kolejnych latach. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Panu Wójtowi.
Samorząd Uczniowski i opiekun Agnieszka Dobrowolska

żackiej dobiegły końca prace nad realizacją projektu pn. „Stworzenie miejsca
spotkań lokalnej społeczności poprzez
adaptację budynku byłej mleczarni pod
świetlicę wiejską”. Projekt powstał przy
współpracy organizacji pozarządowych
oraz w porozumieniu z sąsiednim sołectwem Gruszka Duża-Kolonia i nastąpiło już otwarcie obiektu.
W KAŻDYM SOŁECTWIE MOŻNA! To
odpowiedź na zapytania jakie pojawiły
się w związku z postami dotyczącymi
Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa
Dla Odnowy Wsi”. Każde sołectwo lub
stowarzyszenie (np. OSP, KGW) z terenu gminy Nielisz może wnioskować
o dodatkowe 20 000,00 zł na realizację
zadania podjętego uchwałą z zebrania
wiejskiego. W marcu przyszłego roku
wybrane będą kolejne min. 3 wnioski
w ramach tego programu. W roku bieżącym wnioskowały tylko 4 sołectwa
spośród 25 sołectw w gminie Nielisz.
Zachęcamy sołtysów, stowarzyszenia
oraz przede wszystkim mieszkańców
do aktywności i współpracy.
Red.
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Po zeszłorocznej, ogólnopolskiej olimpiadzie dla młodzieży czeka nas wydarzenie sportowe o wymiarze międzynarodowym. Długo oczekiwaliśmy na potwierdzenie, ale już możemy podzielić się radosną informacją: trasa pierwszego
etapu 78. Tour de Pologne, który odbędzie się 09 sierpnia 2021 r. będzie biegła przez gminę Nielisz. Długość odcinka na naszym terenie to ok. 15 km. Tego
dnia spodziewać się można utrudnień drogowych na zaplanowanych drogach
powiatowych i wojewódzkich. Będziemy informować o ważnych informacjach
dotyczących wyścigu. Warto również śledzić oficjalną stronę Tour de Pologne:
https://www.tourdepologne.pl/etap-1/. Emocje już rosną… Zapraszamy mieszkańców do kibicowania kolarzom!

Wydarzenia
edukacyjnokulturalne
Konkurs czytelniczy
„Niezwykłe podróże
z książką” – IV edycja

Co miesiąc wybieramy najbardziej
aktywnego czytelnika, wyróżniającego się największą ilością wypożyczonych książek. Dyplomy i drobne
niespodzianki rzeczowe są naszym
podziękowaniem za wytrwałość
i pasję. We wrześniu ogłosimy ostateczne wyniki i wręczymy nagrody.

Akcja Mała książka
– Wielki człowiek

– rozdajemy wyprawki i dyplomy
dla małych czytelników! Jeszcze
kilka wyprawek czeka na najmłodszych w bibliotece, można je otrzymać podczas zakładania karty bibliotecznej dla malucha. Najbardziej
wytrwali zbierają naklejki i odbierają dyplomy.

Zgaduj – zgadula

– zabawa on-line promująca czytelnictwo i bibliotekę, więcej informacji na FB lub w bibliotece.

Cyfrowa
Wypożyczalnia

Publikac ji Naukowych

Z myślą o naszych czytelnikach, użytkownikach oraz wszystkich innych
zainteresowanych, Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz złożyła deklarację przystąpienia do CWPN Academica. Od czerwca dzięki terminalowi
znajdującemu się w naszej bibliotece,
umożliwiamy dostęp do 3 434 569
publikacji ze wszystkich dziedzin
wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Jak
można skorzystać z cyfrowej wypożyczalni informuje regulamin oraz
pracownicy biblioteki.

Księgozbiór rośnie

Z

godnie z upodobaniami czytelników nowe tytuły systematycznie powiększają listę
naszych zbiorów. Uzupełniamy
serie, odświeżamy tytuły będące już kanonem literatury polskiej
i zagranicznej, kupujemy książki
pisane większą czcionką albo w języku obcym. Podejmowane tematy
są bardzo różne. Oto przykłady: jak
nie spieprzyć życia swojemu dziecku, dziwne fascynacje, wstrząsające świadectwa okrutnych tradycji,
historie o ludziach skazanych na
miłość, śmiercionośna broń i wiele
innych. Książki które wsysają i odbierają dech, trzymają w napięciu
albo przeniosą nas w inną epokę,
czas i miejsce. Długo by trzeba było

pisać i wymieniać co kryje jeszcze
nasz księgozbiór. Lista jest niezwykle ciekawa i długa, zgodzą się
zapewne z tym nasi stali bywalcy
gdyż to oni właśnie mają największy
wpływ na całokształt księgozbioru.
Zachęcamy osoby, które odwiedzają
nas rzadziej lub od czasu do czasu,
by zechciały zweryfikować te informacje. No i oczywiście wielkie
podziękowania dla wszystkich naszych darczyńców, a jest ich w tym
roku wielu! Biblioteka, a właściwie
czytelnicy i użytkownicy zostali
obdarowani bardzo wartościowymi
publikacjami oraz gadżetami i fantami.
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Nieliskie grill’owanie
bierze udział w Programie

Rozwoju Bibliotek

Zmienia się nasze życie, zmienia się
sposób funkcjonowania społeczności
i instytucji – także bibliotek, spróbowaliśmy naszych sił w konkursie dla
bibliotek. No i udało się. Wiemy, że
chętnych było bardzo dużo, tym bardziej cieszymy się, że znaleźliśmy się
w grupie wybranych bibliotek. Chcemy się rozwijać przede wszystkim
dla naszych użytkowników, ale także
dla nas samych. Sytuacja w jakiej się
wszyscy znaleźliśmy jest nowa i wymaga od wszystkich wielu wyzwań,
wyrzeczeń ale także poszerzenia oferty. Przed nami 20 miesięcy wsparcia
specjalistów i praktyków (warsztaty
i szkolenia). Otrzymaliśmy już materiały merytoryczne oraz sprzęt: laptop,
kamera, tablet, którym chwaliliśmy
się na FB biblioteki. Mamy nadzieję,
że dzięki doradztwu i szkoleniom będziemy gotowi na nowe, niezależnie
od tego, z czym jeszcze przyjdzie nam
się zmierzyć w procesie nieuchronnych
zmian w funkcjonowaniu bibliotek.

Dzień dziecka

w bibliotece

Cieszymy się, że mogliśmy świętować razem. Razem czytać, bawić
się i obserwować świat. Dziękujemy
także naszym darczyńcom, którzy
ofiarowali gadżety i inne pomoce. Wykorzystaliśmy także podczas
spotkań materiały edukacyjne, które
dotarły do nas dzięki wsparciu projektu Para–buch! Książka w ruch!
(w którym uczestniczymy) poprzez
Goethe-Institut w Warszawie.

Wakac je
w bibliotece
Podczas wakacji we wtorki i czwartki
w godzinach popołudniowych organizowane będą: spotkania z książką,
warsztaty, zajęcia plastyczne oraz
gry planszowe. Więcej informacji na
FB biblioteki oraz w bibliotece, obowiązują zapisy. Zapraszamy!
Dorota Głogowska

Sezon grill’owy już w pełni. Brak już
pomysłów na urozmaicenie grill’owych
potraw? Proszę bardzo: szaszłyk nieliski vege. Brzmi smacznie? Przekonajcie się sami i sprawdźcie przepis Pani
Moniki Turek, która w sposób śpiewający przedstawia sposób wykonania potrawy. Przepis w formie wiersza

SZASZŁYK NIELISKI VEGE
SKŁADNIKI:
CUKINIA, PAPRYKA CZERWONA,
PAPRYKA ŻÓŁTA, PAPRYKA
ZIELONA, CEBULA,
PIECZARKA, DYNIA, CZOSNEK,
PRZYPRAWY DO WARZYW Z GRILLA
SPOSÓB WYKONANIA:
Wybierz sobie ładny „Krzak”
wytnij patyk akurat.
W Złojcu czosnek ponoć rodzi
więc go kupić nie zaszkodzi.
Na bazarze w Nieliszu wszystko jest
więc przyprawy do grilla kupisz też.
Gdy przejeżdżasz przez dwa „Stawy”
znajdziesz papryk tam uprawy.
Nawóz wody ma dostatek
– „Gruszki” mniej,
koniecznie cebulę stamtąd chciej.
W Ujazdowie na zboczach
do „Wieprza”
rośnie cukinia najpiękniejsza.
Dynia może mieć rozmiary
„Średnie Duże” albo „Małe”
Tam wybieraj sobie te,
które kupić uda się.
Gdy przez „Hosznię” chodzić
będziesz, patrz na grzyby,
rosną wszędzie – a na
szaszłyk bierz pieczarki,
zdrowe, smaczne pierwszej marki.
Gdy to wszystko już
pozbierasz Ruskie Piaski

to rzadkość, a osadzając wskazówki
w miejscowościach naszej gminy to
prawdziwy majstersztyk. Publikujemy
ostatni przepis na Nieliskie grill’owanie nadesłany w ramach zeszłorocznego letniego konkursu, współorganizowanego przez LGD „Ziemia Zamojska”.
Oto przepis, który warto sprawdzić:

odwiedź teraz – a na
„Wólce” się zatrzymasz,
sprawdź – może czegoś nie masz.
Na Zarudzie nie zapomnij
wstąpić. Oni tam wiedzą,
jak to smacznie przyrządzić.
Stamtąd jedź przez Kolonię
Deszkowice tam też wiedzą
jak to zrobić żeby wyglądało
znakomicie.
Jeżeli przez te tereny naszej Gminy
przejechałeś zdrowy i niezdyszany
odwiedź jeszcze Zamszany,
później wstąp jeszcze do
Kolonii Staw Noakowski
aby ominęły Ciebie troski.
A jak będzie „Stara Wieś”
pewnie zechce Ci się jeść.
Jesteś zdrowy? Cały?!
możesz rozpocząć
przyrządzać te specjały:
Użyj przyprawy do grilla, nie
żałuj majeranku, „pieprza”
Tak, aby marynata była nieziemska,
żeby zachwyciła się nią
Kolonia Emska
„Zamarynuj” – w tym okresie
plaża albo połaź po lesie.
Nadziej wszystko na patyka
ustaw sobie ruszt na plaży
I niech wszystko to się smaży.
PROSTE I ZDROWE
bo „NIELISZ” TO ZDROWIE.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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Zakończenie prac
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termomodernizacyjnych w świątyniach

W parafii w Złojcu oraz w Nieliszu zakończono prace związane z termomodernizacją obiektów sakralnych.
W ramach tych projektów przystosowano kościoły oraz plebanie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zainstalowano ogrzewanie podłogowe
w obu świątyniach, które są zasilane
umiejscowionymi nieopodal farmami
fotowoltaicznymi. Fotowoltaika pozwala również na znaczną redukcję
kosztów oświetlenia kościołów oraz
plebanii. Ks. Kanonik Tomasz Rogowski
oraz ks. Dariusz Soniak wykonali potężną pracę w kierunku remontu oraz
zmodernizowania budynków parafialnych. Wysiłek, który włożyli w pozyskanie funduszy oraz przeprowadzenie
projektu do finału zasługuje na wielki
szacunek. Wykonali rzecz wręcz historyczną i wprowadzili wspomniane
obiekty w nową, energooszczędną erę.
Od teraz niskie temperatury podczas
mszy nie będą dokuczliwe dla wiernych. Ponadto odświeżenie budynków

pozwoli na utrzymanie w dobrej kondycji świątyń przez wiele lat. W Nieliszu jednak ze względu na zabytkowy
charakter kościoła, jeszcze wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Niestety stare
budowle wykonane z drewna wymagają
większego nakładu pracy i środków. Ks.
Proboszcz Dariusz mimo wielkiego wysiłku nie zamierza spocząć na laurach.
Wierzy, że znajdą się fundusze, dobrzy
ludzie i źródło dofinansowania, aby
ukończyć remont chociażby sufitu czy
wieży kościelnej. Koszty prac szacowane są niewiarygodnie wysoko, ceny
rosną nieubłaganie, jednak trzymamy
kciuki za wspaniałego gospodarza jakim jest ksiądz proboszcz z Nielisza
i wierzymy, że środki się znajdą. Ko-

Podczas prac remontowych w kościele w Nieliszu za bocznym ołtarzem odnaleziono obraz z wizerunkiem św. Mikołaja
wykonany przez malarza Stelmaskiego, który namalował
obraz św. Wojciecha w ołtarzu głównym. Znaleziony obraz pochodzi z 1907 r., czyli jest rok młodszy od obrazu
św. Wojciecha. Konserwację obrazu św. Mikołaja (wymiary: 2,5 m x 1,5 m) wykonała znana w środowisku naszej
gminy malarka Pani Dorota Kazimierczuk.
ściół w Złojcu w porównaniu z świątynią w Nieliszu jest bardzo „młodym”
obiektem. Nie mniej jednak ks. Tomasz
również musiał się zmierzyć z nie lada
wyzwaniem. Kościół młodszy ale większy niż w Nieliszu. Obu Proboszczom
serdecznie gratulujemy wykonania obranych zadań oraz dziękujemy za cierpliwość, wysiłek i poświęcenie.

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

UWAGA! Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Nielisz o udostępnianie starych
fotografii. Po ich zeskanowaniu
oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy wspólnie ocalić
pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki
Waszym historycznym fotografiom dzieje naszej gminy będą
doskonale
udokumentowane
i zilustrowane. Prosimy o kontakt z redakcją BIGN. Przekaż
swoje fotografie następnym pokoleniom. Być może to ostatnia
chwila aby Twoje stare zdjęcia
ocalały. Być może to właśnie Ty
jesteś jedynym świadkiem ważnych wydarzeń. Czekamy.
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„Ty wyżej, wyżej bądź i dalej,
niż Ci co się wyzbyli marzeń.”
Pod takim mottem Wojciecha Bellona 10 czerwca 2021 roku odbyła się tegoroczna wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów, podziękowań i nagród
laureatom konkursów przedmiotowych. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły: Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i Pani Monika Żur
– Dyrektor Delegatury KO w Zamościu. Wśród nagrodzonej grupy uczniów
znalazł się Kacper Smutniak – uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej im.
Jana Króla w Nieliszu, który uzyskał tytuł LAUREATA XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy.” Konkurs odbył się
w trzech etapach i obejmował poszerzone treści podstawy programowej oraz
elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa
obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą
i szkicem graficznym. Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem
nauczyciela historii Pani Ewy Wityk.
Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Krystyna Kapłon

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

Kącik poetycki

Jana
Króla

Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu

Ot i jest płótno
Pasemka, smużki dymów z podgórza
Jak wieś od Gacisk po Żabią Wólkę.
Stukot z podgórza z jazgotem pospół:
To len się międli,
Len i konopie.
Jedno i drugie najpierw dosuszasz,
Żeby międlicą łodygę skruszyćCierlica zedrze tę resztę potem
Paździerzy z włókien,
Poprawi szczotka.
W zimie przęślice: nić pójdzie w motki
Przez motowidła, z motków na krosna
(W każdej wsi tkacze): ot i jest płótno.
Ludzie, pomyśleć, takiej drobiny
Drobniuśkookiej,
Gdy kwitnie w maju
Najszczerszym niebem…
Nie cud to?...
Nielisz 1990

Zbieramy – Pomagamy
Szkoła Podstawowa im Jana Króla w Nieliszu już po raz drugi bierze udział w projekcie
ekologiczno-charytatywnym „Zbieram to
w szkole”. Podczas akcji zbierane są m.in. surowce wtórne, a środki finansowe uzyskane
z ich sprzedaży są przekazywane na wsparcie
projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii. Akcję prowadzi
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca
Jezusa – Sekretariat Misji Zagranicznych
Księży Sercanów. W ramach trwania projektu
odbywają się specjalne konkursy, 19 kwietnia
2021 zakończył się konkurs na zbiórkę „Dobrych monet”. W konkursie wzięły udział 22
placówki. Szkoły uzbierały dla misji 356,53
kg „Dobrych monet”.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana
Króla w Nieliszu
III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im.
W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

Nasza szkoła uzbierała 31,4 kg monet i zajęła 2 miejsce w kraju. Więcej informacji
znajduje się na stronie https://www.zbieramtowszkole.pl/.
Konkurs na zbiórkę telefonów komórkowych zorganizowany został przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Wzięły w nim udział 54 szkoły z całej
Polski. Zebrano ponad 270 kg telefonów
komórkowych starego typu, smartfonów
i tabletów. Szkoła Podstawowa z Nielisza
uzbierała 16,2 kg i zajęła 3 miejsce w kraju.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Radzionkowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa Sportowa
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oświęcimiu
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana
Króla w Nieliszu.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży telefonów
zasilą fundusz budowy studni głębinowych

w Czadzie i w Tanzanii, gdzie wciąż w wielu
miejscach brakuje czystej wody pitnej.
Maria Koprowska

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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plastyczne uczniów
Szkoły Podstawowej
W marcu 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu odbył się konkurs plastyczny
o tematyce wielkopostnej. Wzięło
w nim udział 24 uczniów z klas
I-III. Wszyscy zostali wyróżnieni.
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Doświadcz fizyki”
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy
z Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie
zorganizowała VIII edycję konkursu
DOŚWIADCZ FIZYKI, dla uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatów: krasnostawskiego,
zamojskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego.
Uczniowie zgłaszali do konkursu przygotowane przez siebie doświadczenia.
Komisja, składająca się z pracowników naukowych Instytutu Fizyki UMCS
w Lublinie wybrała najciekawsze doświadczenia, które zazwyczaj uczniowie wykonują przed komisją i publicznością. Z powodu pandemii, spotkanie
było niemożliwe dlatego uczniowie
wykonali doświadczenia w domu a film
z jego przebiegu przesłali do oceny komisji.
W tym roku, do konkursu z 10 szkół
regionu, 27 uczniów zgłosiło 40 doświadczeń. Do finału zakwalifikowano
13 najciekawszych, wśród których znalazły się aż trzy doświadczenia uczniów
ze szkoły w Złojcu. Doświadczenia były
bardzo dobrze dobrane, przygotowanie i zaprezentowane. Wszystkie zajęły
czołowe miejsca.
 Amelia Bubiło zdobyła I miejsce
w konkursie za konstrukcję i prezentację model przepływowego elektrofiltru, który sprawia, że z komina nie
wydostaje się szkodliwy dym.

Grzegorz Komajda uzyskał III miejsce za badanie jasności różnych
źródeł światła za pomocą kartki
i plamki oleju.
 Julia Kawala zdobyła VI miejsce.
W doświadczeniu pokazała jak rośliny wytwarzają tlen.
Wszystkie doświadczenia były bardzo ciekawe. Cieszy nas to, że mimo
pandemii, nauczania zdalnego, znaleźli się uczniowie, którzy rozwijają
swoje zainteresowania, interesują się
fizyką, chcieli wykonać i zaprezentować doświadczenia. Z każdym rokiem
od uczniów wymaga się większej kreatywności, ponieważ do finału komisja wybiera zazwyczaj tylko takie doświadczenia, które nie były zgłaszane
w poprzednich latach.
Pozostałe wyniki i informacje są opublikowane na stronie konkursu: www.
doswiadczfizyki.pl.
Wszyscy finaliści zostaną nagrodzeni
cennymi nagrodami dzięki sponsorom,
którymi w tym roku byli: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieliszu, Starostwo Powiatowe
w Zamościu, Dziekan Instytutu Fizyki
UMCS w Lublinie.
Dziękujemy uczestnikom i sponsorom.
Uczniowie mogą już szukać jeszcze
ciekawszych doświadczeń bo następna
edycja konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI
już za rok!
Mirosław Kuduk


im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu

Tym razem uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu chcą się pochwalić
osiągnięciami plastycznymi. Mimo
nauki zdalnej nasi uczniowie pracowali wytrwale, a ich praca została
nagrodzona aż w kilku konkursach
plastycznych. W XIII Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym: „Święta
Wielkiej Nocy” – uczeń kl. I Szymon
Bondyra pod opieką Pani Doroty
Bosiak uzyskał I nagrodę w grupie
wiekowej: 5-7 lat, w grupie wiekowej: 10-12 lat II nagrodę otrzymała
uczennica klasy IV Martyna Mazurek, a w grupie wiekowej: 13-16 lat
uczennice klasy VII uzyskały: I nagrodę – Julia Kawala, a III nagrodę –
Amelia Bubiło, które pracowały pod
opieką Pani Małgorzaty Magryty.
Natomiast w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie
na wsi mamy” – etap powiatowy,
I nagrodę otrzymał Kacper Pałka –
uczeń kl. III, opiekun: Pani Dorota
Bosiak oraz wyróżnienie otrzymały:
Martyna Rak kl. IV, opiekun: Pani
Małgorzata Magryta i Zuzanna Szumiło z oddziału przedszkolnego,
opiekun: Pani Karolina Mazur, która
także pod opieką Pani Marii Komajdy otrzymała nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod
hasłem: „Wielkanocna kartka ze
zwierzęciem z zamojskiego ZOO”.
Wszystkim uczniom gratulujemy
sukcesów.
Dorota Bosiak
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TIK-owy polski
w Szkole Podstawowej

im. Dzieci
Zamojszczyzny
w Złojcu

Włączenie nowoczesnych technologii jest narzędziem ułatwiającym
osiągnięcie zamierzonego celu, którym jest przyswojenie w bardziej
atrakcyjny sposób treści z zakresu
podstawy programowej. Takim pilotażowym programem zostali objęci uczniowie klasy V w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu. Innowacyjne zajęcia prowadzone były podczas zajęć wyrównawczych, a także podczas lekcji
języka polskiego. Pomoce interaktywne były stosowane w ramach
wprowadzania nowego materiału,
powtórek leksykalno-gramatycznych, a także jako podsumowanie
lekcji. Rozwijana była kreatywność
uczniów. Ponadto poprzez interaktywne i multimedialne elementy
lekcji wzbudzana była ciekawość
nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów. Dzięki udziałowi
w zajęciach uczniowie klasy V zobaczyli, że istnieją inne sposoby
uczenia się niż tradycyjne. Poznali
narzędzia, które ułatwiały im wykonywanie zadań, realizowanie
projektów czy przygotowywanie się
do zajęć i sprawdzianów. Sprawiły,
że uczniowie sceptyczni otworzyli
się na nowe technologie, a ci którzy
już je znali, zobaczyli nowe możliwości użycia smartfona, czy laptopa. Uświadomili sobie, że telefony
niekoniecznie muszą służyć do gier,
ale można je wykorzystać do nauki
w atrakcyjnej formie.
16.06.2021 r. została przeprowadzona lekcja otwarta z udziałem
uczniów klasy V oraz nauczycieli tutejszej szkoły, podczas której
utrwalany był materiał dotyczący
ortografii z wykorzystaniem technologii informatycznych. Uczniowie
udowodnili, że nauka ortografii nie
musi być nudna.
Renata Misiarz
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Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Złojcu
Pandemia i ograniczenia z nią związane
sprawiły, że podejmowanie aktywności fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
nabrało jeszcze większego znaczenia niż dotychczas. To właśnie z tego powodu zdecydowana większość społeczności Szkoły Podstawowej w Złojcu postanowiła spędzić „Dzień
Dziecka” na sportowo, poza murami szkoły.
Najliczniejsza grupa, 32 uczniów klas V-VIII
wraz ze swoimi wychowawcami wybrała się
na wyprawę rowerową do Nielisza. O godzinie
9.00, podzieleni na trzy grupy ruszyli w stronę leśniczówki „Nowiny”. Trasa prowadziła
przez okoliczne pola i liczyła ok. 7 km. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała podziwianiu
krajobrazów. Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć kapliczkę ufundowaną przez Państwa
Szałatów w 1950 r. Ciekawostką jest, że byli
oni rodzicami autora hymnu naszej szkoły –
Pana Kazimierza Szałaty. Przed wjazdem do
lasu zrobiliśmy krótki postój w miejscu, gdzie
znajduje się jeden z Krzyży Kościuszkowskich. Przekaz głosi, że traktem leśnym przez
Nielisz maszerowali żołnierze pod dowództwem Tadeusza Kościuszki na bitwę pod Dubienką w 1792 r. Z tego miejsca do celu mieliśmy już tylko ok. 2 km, a tam czekały już na
nas, przygotowane przez Rodziców, ognisko
oraz kiełbaski do pieczenia. Po posiłku i krótkim odpoczynku, podczas gdy większość
uczniów odpoczywała, część z nich zdecydowała się jeszcze na dodatkowy wysiłek w postaci przejażdżki rowerowej po leśnych drogach. Poprowadził ją w dość szybkim tempie
nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca klasy VII – Pan Janusz Stryjewski.

Poza nim wśród opiekunów rajdu znaleźli się
jeszcze wychowawcy klasy V – Pan Mirosław
Kuduk, klasy VI – Pani Agnieszka Koziej oraz
klasy VIII – Pani Renata Pańczyk. W samo
południe, najedzeni i zadowoleni ruszyliśmy
w drogę powrotną. Tym razem trasa prowadziła przez Nielisz, gdzie odwiedziliśmy plażę
nad zalewem, a dalej niedawno wybudowaną
ścieżką rowerową prowadzącą przez Krzak aż
do Złojca. Wszyscy, po pokonaniu ok. 12 km,
przed godz. 14.00 bezpiecznie dotarliśmy do
szkoły. Rajd odbył się dzięki Panu Hubertowi
Zajączkowskiemu – leśniczemu z Nielisza,
który udostępnił nam bezpłatnie miejsce na
ognisko w okolicach leśniczówki oraz Radzie
Rodziców przy SP w Złojcu, która sfinansowała kiełbaski oraz pieczywo na ognisko,
a także paczki pełne słodkości dla uczniów
z okazji „Dnia Dziecka”. Bardzo dziękujemy!
Równie aktywnie i zdrowo „Dzień Dziecka” świętowały dzieci z klasy II. Odwiedziły
„Stajnię na Polesiu” w Wólce Złojeckiej, gdzie
mogły poznać zachowania koni oraz spróbować swoich sił w jeździe konnej. Zabawa była
wspaniała, a wspomnienia na długo zostaną
w ich pamięci. Na zakończenie, przy ognisku
dzieci wzorowo zdały test z wiedzy, którą
zdobyły podczas warsztatów. O bezpieczeństwo dzieci i miłą atmosferę zadbały Panie
Dorota Bosiak oraz Karolina Mazur, a także
rodzice uczniów. Pozostałe klasy pod opieką
wychowawców – Pań Elżbiety Hrycyk, Alicji
Czerwieniec oraz Elżbiety Rak spędziły swoje święto na grach i zabawach integracyjnych
połączonych z poczęstunkiem na terenie
szkoły.
Renata Pańczyk

Budowanie stałych relac ji 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, spotkają 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.
Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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Wystawa „Dzień
dziecka 2021”
w Nieliskim
Ośrodku Kultury
Niezwykła wystawa stworzona przez
dzieci z okazji Dnia Dziecka jest efektem
zabawy, którą Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu zorganizował w związku z 1
czerwca. Zabawa „Kto szybszy ten lepszy” trwała przez dwa dni: 1 i 2 czerwca.
Żeby dołączyć do gry każdy mógł wybrać dowolny dzień i godzinę. Zasady
były bardzo proste, należało przynieść
ze sobą lub wykonać na miejscu rysunek zawierający napis „DZIEŃ DZIECKA
2021”. Najmłodsi uczestnicy nie musieli umieszczać napisu na swojej pracy.
Przedostatnim krokiem było zawieszenie
rysunku na wystawie, ostatnim wybranie
dowolnej, spośród dostępnych nagród
(np. biletów do kina, wejściówek do sali
zabaw, voucherów na pizzę i wielu innych). W myśl głównego hasła zabawy,
kto był szybszy ten miał większy wybór!
Wystawa składająca się około 100
dziecięcych rysunków eksponowana była
w dniach 1-13 czerwca przed głównym
wejściem do budynku GOK w Nieliszu.
Agnieszka Zymon

Wzruszające
życzenia i kwiaty
dla Mam!
Z okazji Dnia Matki Gminny Ośrodek
Kultury w Nieliszu zorganizował zabawę internetową pod hasłem „POSTARAJ
SIĘ DLA SWOJEJ MAMY!”. Zasady były
bardzo proste. Na profilu @goknielisz
pod postem zapraszającym do udziału
w konkursie należało zamieścić życzenia dla swojej mamy. Wszystkie wpisy
były piękne, pełne wdzięczności i miłości – były to słowa, które każda mama
na pewno chciałaby usłyszeć. Niełatwym
zadaniem Komisji okazało się wybranie
i nagrodzenie trzech spośród nadesłanych tekstów. Autorkami wyróżnionych
życzeń zostały: Anna Rogalska, Iwona
Głąb oraz Patrycja Pupiec. Nagrodami
dla Pań, a właściwie dla ich Mam były
bukiety kwiatów z wyjątkowym bilecikiem zwierającym nagrodzone życzenia.
Jest jedna miłość, która nie liczy na
wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze
a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska” – są to słowa Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Ale nie trzeba być poetą żeby pięknie pisać o Swoich Mamach. Zapraszamy na FB GOK
w Nieliszu. Post „Postaraj się dla Swojej Mamy” w komentarzach mnóstwo
wzruszających życzeń!
Agnieszka Zymon

Wspólne granie dla Taty!!!
Dwie orkiestry z Nielisza i Tyszowiec! Jedno wspólne wykonanie i jeden wspólny cel! Uczcić
Dzień Ojca! Pięknie się im to udało! Muzyczna wiązanka życzeń z dedykacją dla każdego
Taty od 23 czerwca wybrzmiewa z nieliskiej plaży oraz SCK w Tyszowcach.
Wspólny projekt na 38 instrumentów to nie lada gratka! Nagranie wymagało sprawnej
organizacji, zaangażowania z obu stron i oczywiście dobrego warsztatu instrumentalnego.
Orkiestry wykazały się jednak nie tylko kunsztem muzycznym, ale także wiedzą operatorską, montażową i oczywiście pomysłowością w tworzeniu scenariusza swojego nagrania.
Brawa dla wszystkich muzyków oraz Pana Roberta Słupskiego, który połączył siły i umiejętności dwóch zespołów w jednym projekcie muzycznym z jakże pięknym przesłaniem.
Warto posłuchać i obejrzeć! FB GOK Nielisz Zapraszamy!
Agnieszka Zymon

Wiolinki laureatem III
Ogólnopolskiego Festiwalu
Polskiej Piosenki
Rozrywkowej „Firaleja
gwiazd” w Warszawie
Konkurs składał się z kilku części. I etap
odbył się online, wzięło w nim udział
677 uczestników z całej Polski, spośród
których do udziału w finale Komisja zakwalifikowała 223 wykonawców (solistów i zespołów). II etap – przesłuchania
finalistów – miał miejsce w Warszawie
w dn. 14-15 maja 2021 r. W tym gronie
oprócz Wiolinek znalazł się także zespół
Iskierki oraz solistki: Aleksandra Bartoszczyk, Martyna Gil i Oliwia Krawczyk
– wszyscy z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. 16 maja także w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa połączona
z ogłoszeniem wyników. LAUREATEM 3
MIEJSCA (w kategorii zespoły wokalne
młodsze), za wykonanie piosenki „Brzydula i rudzielec” została grupa WIOLINKI!!!. Nieco wcześniej z tym właśnie
utworem zespół wystąpił również w innym konkursie wokalnym zorganizowanym przez MDK w Rawie Mazowieckiej.
Wówczas dziewczęta wyśpiewały dla nas
wyróżnienie.
Wszystkie uczestniczki warszawskiego festiwalu wraz z Panią instruktor
Renatą Banach zostały wyróżnione dyplomami uznania Wójta Gminy Nielisz
oraz Dyrektora GOK w Nieliszu.
Zapis muzycznych występów z Warszawy połączony z prezentacją zdjęć
oraz fotorelacją z wręczenia dyplomów
można znaleźć na FB i stronie internetowej GOK w Nieliszu.
Trwają również prace nad powstaniem teledysku „Brzydula i rudzielec” –
oczywiście z udziałem Wiolinek. Nie zapowiadamy jednak dokładnej daty jego
emisji, ale zachęcamy do śledzenia Facebooka i strony internetowej GOK w Nieliszu. Zaglądajcie do nas, a nie przegapicie tego i innych ciekawych wydarzeń!
Agnieszka Zymon
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Wolalistka z GOK w Nieliszu

Aleksandra Bartoszczyk

wyróżniona na Wojewódzkim

Sukces goni sukces!
Wokaliści z GOK w Nieliszu są nagradzani
w licznych konkursach muzycznych! Trofea
naszych wokalistek z ostatnich miesięcy!
19.04.2021 r.: „Zdolni – zdalnie” konkurs
wokalny online, organizator: Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania
Uzdolnień w Jeleniej Górze:
– Nagroda: ANGELIKA PAŃCZYK
– Wyróżnienie: ALEKSANDRA CICHOSZ
8.05.2021 r.: V Edycja Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „THE GOLDEN
VOICE” – wydarzenie online, organizator:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie:
Finalistki: ALEKSANDRA CICHOSZ, ANGELIKA PAŃCZYK, ALEKSANDRA BARTOSZCZYK, MARTYNA GIL, OLIWIA KRAWCZYK
ORAZ ZESPOŁY WIOLINKI I ISKIERKI
16.05.2021 r.: III Ogólnopolski Festiwal
Polskiej Piosenki Rozrywkowej „FIRAleja
Gwiazd” w Warszawie, organizator: Fundacja
Instytut Rozwoju Artystycznego w Warszawie:
III miejsce: ZESPÓŁ WIOLINKI
Finaliści: ZESPÓŁ ISKIERKI oraz solistki:
ALEKSANDRA BARTOSZCZYK, MARTYNA
GIL, OLIWIA KRAWCZYK
17.05.2021 r.: V Międzynarodowy Piosenki
„World Song” – konkurs online, organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu:
Wyróżnienia: ALEKSANDRA BARTOSZCZYK, MARTYNA GIL, OLIWIA KRAWCZYK
29.05.2021 r.: Eliminacje do Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”, przesłuchania online:
– Nominacja do reprezentowania Powiatu
Zamojskiego podczas finału, którego organizatorem będzie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie: ALEKSANDRA BARTOSZCZYK
– Wyróżnienie: OLIWIA KRAWCZYK
31.05.2021 r.: Wojewódzki Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 2021.
Organizator: MDK Zamość, wydarzenie online:
– Srebrny Koziołek: ALEKSANADRA BARTOSZCZYK
– Wyróżnienia: MARTYNA GIL i OLIWIA
KRAWCZYK
1-2.06.202 r.: XXIII Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”, organizator: MDK
Szczebrzeszyn:
– Złoty Chrząszcz: MARTYNA GIL
– Wyróżnienia: Aleksandra Cichosz, Aleksandra Bartoszczyk i Oliwia Krawczyk
14.06.2021 r.: Finał Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie:
– Wyróżnienie: ALEKSANDRA BARTOSZCZYK
Gratulujemy długiej listy sukcesów, zespołom, solistom oraz Pani instruktor Renacie
Banach.
Agnieszka Zymon

Najwyższe miejsce na
podium i Złoty Chrząszcz
dla Martyny Gil!!!
XXIII Festiwal Piosenki Rozśpiewany Chrząszcz, który w dniach 1-2 czerwca odbył się
w Szczebrzeszynie był dla wokalistów z GOK
w Nieliszu bardzo udanym konkursem.
Krótkie podsumowanie wydarzenia
wygląda następująco. Pierwszego czerwca nasza najmłodsza wokalistka Aleksandra Cichosz – po raz pierwszy występując
przed publicznością – zdobyła Wyróżnienie.
W drugim dniu festiwalu podopieczne Pani
Renaty Banach potwierdziły wysoki poziom
muzyczny. W swoich kategoriach wiekowych
wyróżnienia zdobyły: Aleksandra Bartoszczyk i Oliwia Krawczyk, zaś najważniejsza
nagroda w konkursie – ZŁOTY CHRZĄSZCZ
TRAFIŁ DO MARTYNY GIL!
Na scenie w Szczebrzeszynie zaprezentowały się i świetnie zaśpiewały także: Angelika Pańczyk oraz dwa zespoły: Wiolinki
i Iskierki.
Agnieszka Zymon

Festiwalu Piosenki
Dziecięcej
i Młodzieżowej

„Śpiewający
słowik”
Tradycyjnie konkurs składał się z dwóch
etapów. Jak czytamy w regulaminie celem
pierwszego – powiatowego było „wyłonienie najzdolniejszych młodych wokalistów z całej Lubelszczyzny i umożliwienie
im zaprezentowania się w etapie wojewódzkim”. Eliminacje powiatowe odbyły
się 29 maja w Krasnobrodzkim Domu Kultury. W tym roku przeprowadzono je online bez osobistego udziału wykonawców.
Jurorzy oceniali uczestników na podstawie
przysłanych nagrań wideo. Komisja zdecydowała, że w kategorii wiekowej 14-16
lat Powiat Zamojski będzie reprezentować
wokalistka z GOK w Nieliszu Aleksandra
Bartoszczyk!
Etap wojewódzki miał już formułę stacjonarną. Przesłuchania zaplanowano na 14
i 15 czerwca. Występy konkursowe oceniała komisja, w której zasiedli znani polscy
muzycy: Wanda Kwietniewska, Wojciech
Cugowski i Piotr Markowski i to właśnie to
zacne grono przyznało WYRÓŻNIENIE DLA
ALEKSANDRY BARTOSZCZYK!
Ola od wielu lat uczęszcza na zajęcia
wokalne do GOK w Nieliszu, jej trenerem
wokalnym jest Pani Renata Banach. Wokalistka ma już na swoim koncie ogólnopolskie sukcesy muzyczne zarówno solowe,
jak i z zespołem Iskierki, który także działa
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu.
Agnieszka Zymon

Startujemy w konkursie „Podwórko

Nivea”.

Głosujmy dla naszych dzieci!!!

W związku z udziałem w konkursie powstał teledysk pt. „Wspólna zabawa to super sprawa”.
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia!!! Włożyliśmy naprawdę dużo pracy i serca żeby
wypaść jak najlepiej! W nagraniach udział wziął zespół Wiolinki oraz dzieci z pracowni plastycznej. Jeśli uda się nam zdobyć odpowiednią dużą liczbę głosów obok altan przy Urzędzie
Gminy w Nieliszu powstanie plac zabaw – „Podwórko Nivea 2021” o wartości aż 250 000 PLN.
Agnieszka Zymon

www.nielisz.pl
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„Wyginaj śmiało ciało”

Dzieci z Nielisza nagrodzone
w konkursie plastycznym
z okazji świąt wielkanocnych
Pracownia Plastyczna GOK w Nieliszu we współpracy ze Szkołą
Podstawową im. Jana Króla w Nieliszu wzięła udział w Konkursie
na „STROIK WIELKANOCNY”. Organizatorem wydarzenia była
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. W konkursie wzięło udział
222 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
W gronie 21 wyróżnionych prac aż 4 zostały wykonane na zajęciach plastycznych w GOK-u oraz Szkole Podstawowej w Nieliszu.
Autorami nagrodzonych prac są:
Jakub Nizioł – Szkoła Podstawowa w Nieliszu (kl. I-III).
Dawid Nizioł – Szkoła Podstawowa w Nieliszu (kl. IV-VI).
Maja Jaworska – Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu
(kl. IV-VI).
Karolina Socha – Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu
(kl. IV-VI).
Zarówno zajęcia plastyczne w GOK jak i lekcje
plastyki w szkole w Nieliszu
prowadzi Pani Justyna Malinowska.
Na stronie www oraz FB
GOK w Nieliszu znajduje się
krótki filmik prezentujący
wszystkie prace zgłoszone do
Konkursu.

Taniec i fitness – kilka miesięcy intensywnych ćwiczeń! W nagrodę dobra forma, nowe umiejętności, humor i występ przed
publicznością – 27.06.2021 r. Projekt „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO”
GOK w Nieliszu realizował w partnerstwie z Fundacją LOTTO im.
Haliny Konopackiej. To był bardzo intensywny, ale też twórczy
i rozwijający czas, co potwierdzają pokazy taneczne będące podsumowaniem prowadzonych warsztatów.
Kilkumiesięczna przygoda dzieci i młodzieży ze story i clip
dance, zaś dorosłych z latino fitness, trwała pod okiem Pani Diany
Pytlik – instruktora tańca sportowego, mistrzyni Polski w tańcu
towarzyskim, posiadaczki międzynarodowej klasy tanecznej „S”
w tańcu standardowym i latynoamerykańskim.
Mamy nadzieję, że projekt przerodzi się w stałą formę działalności GOK. Z grup warsztatowych powstaną zespoły taneczne,
aby dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje pasje oraz kreatywnie
i kulturalnie spędzać wolny czas.
Agnieszka Zymon

Agnieszka Zymon

Zesłani na przymusowe prace polscy żołnierze wraz z polską ludnością cywilną mieli być w okrutny sposób zlikwidowani przez znęcanie się, zmuszanie do ciężkich robót, zagłodzenie i choroby.
Stalin wydał na nich wyrok, a nasi sprzymierzeńcy z zachodu nie mieli zamiaru narażać się dyktatorowi i interweniować w tej sprawie. W braterskich uściskach Alianci oraz Związek Radziecki sprzymierzyli się, by walczyć wspólnie z największą na owe czasy militarną i technologiczną potęgą – Niemcami.
Z lewej i z prawej strony płynęły słowa braterstwa, a po środku ginęli Polacy zarówno w kraju jak i na zesłaniu. W czasie gdy wojska niemieckie zbliżyły się do Moskwy, polscy jeńcy wojenni zostali dostrzeżeni jako
potencjalna, waleczna armia, której potrzebował świat w walce z Hitlerem. Czy uda się Polakom wyrwać z rąk
Stalina? Jeśli tak, to ilu z nich dożyje chwili kiedy będą mogli chwycić za broń i bić się o Polskę? Wśród jeńców
wojennych jest mieszkaniec gminy Nielisz Stanisław Świstowski, któremu przyśnił się Orzeł Biały. Czy to był
sen proroczy? 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.4
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
Po sformowaniu dywizji i pułków, kompanii i baterii, drużyn i działonów,
byliśmy wojskiem, brak było tylko oficerów i mundurów, było to wojsko
„Świętej Jadwigi”. Jeden w mundurze inni w kufajce, ale mundurów
już było mało, wyniszczyły się w niewoli. Generał Sikorski pytał Stalina
gdzie są oficerowie, Stalin mu odpowiedział że na wyspie Józefa
Franciszka. Teraz nie można ich przywieźć bo morze jest zamarznięte,
dopiero na przyszły rok przyjadą. I na przyszły rok nie przyjechali
i nigdy nie przyjadą, leżą w Katyńskim lesie, wieczny im odpoczynek.

Sformowano szkołę podchorążych
i szkołę podoficerską, mnie też skierowano na szkołę podoficerską. Zaczęły
się wykłady o nowej broni i ćwiczenia
z nowoczesną bronią. Dostaliśmy parę
automatów produkcji szwedzkiej, dostaliśmy na pułk dwie armaty – też nowoczesne, jedną haubicę 12 mm, kaliber
i drugą polówkę trzy calówkę czyli 75
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mm. Były do działa do ćwiczeń. Później
dostaliśmy komplet dział, trzy dywizjony polówek, jeden dywizjon haubic, pułk miał wszystkie działa. Mieliśmy również konie do ciągnięcia dział,
ręczna broń to karabiny maszynowe
pięciostrzałowe, stary typ, uzbrojenie
było, obucia i ubrania nie było. Zima
się szybko zbliżała, a my prawie bose
i kiepskie odzienie i nadal mieszkaliśmy
w namiotach. Do spania mieliśmy do
przykrycia po jednym kiepskim kocu,
było zimno spać. Na wartę chodziliśmy
trzy kilometry, był tam skład amunicji,
jak była pogoda to chwalić Boga, czy
to w dzień czy w nocy człowiek był suchy, jak padał deszcz zanim się zaszło
to było się przemokniętym, na posterunku trzeba było stać dwie godziny,
żadnych płaszczy od deszczu żeśmy nie
mieli, przemęczeni i zziębnięci musieliśmy przestać dwie godziny. Po dwóch
godzinach trzeba było brnąć po błocie,
najgorzej w nocy, ciemno, nie wiadomo
gdzie kałuża, buty były dziurawe, nalało się pełno wody w buty. Na wartowni
też nie było gdzie zagrzać. Była z desek,
nieopalana. Do stajni też było daleko,
stajnia była pod dachem i było cieplej.
Jak przyszła ostra zima to i w stajni
było zimno, konie się tłukły z zimna.
Jedni jeździli do lasu po drzewo, już był
śnieg i duże mrozy. W moim namiocie
murarz wymurował piec i zaczęliśmy
palić i było cieplej. W nocy musiał jeden palić i pilnować, żeby się namiot
nie zapalił. Od tej pory we wszystkich
namiotach murowali piece. Zaczęliśmy
kopać ziemniaki, to schodziło długo,
w dzień się wykopało, a w nocy zamarzło. Mrozy sięgały do – 45 stopni C.
Rano trzeba było tłuc kilofami i łomami. Ziemia była głęboko zamarznięta.
Każda bateria kopała dla siebie. Na Boże
Narodzenie byliśmy w ziemlankach.
Już trzecie Boże Narodzenie spędzamy
w Rosji. Tym razem kapelan wystarał
się opłatka i w wigilię dzieliliśmy się
opłatkiem. Była wielka radość. Jeszcze
jak mieszkaliśmy w namiotach na początku grudnia Anglicy przysłali nam
trochę umundurowania, po jednym
płaszczu sukiennym, buty po jednej
parze, skarpet wełnianych, parę ciepłej
bielizny, furażerka i po jednym kocu
wełnianym, wyglądaliśmy jak żołnierze. Około 19 grudnia przyjechał do nas
Generał Sikorski na inspekcję. Chodził
po namiotach, z każdym się przywitał
i zawsze o coś się spytał. Pewnego dnia
odebrał defiladę i odjechał od nas. Chociaż były duże mrozy to jeździliśmy na
ćwiczenia.
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Stanisław Świstowski (pierwszy od prawej) – Irak, czerwiec 1943 r.

W Tatiszczewie byliśmy do 10-go
lutego. Na pożegnanie Tatiszczewa ktoś
ułożył piosenkę: „Good-bye Tatiszczewo w promieniach twych zusz gud-bo,
błoto, śnieg i z Idołgi drzewo żegnamy
dziś już good bye Tatiszczewo, żegnamy
dziś już”. Jedno hasło nam pozostało
„wytrzymamy na pewno, chociaż trosk
było nie mało, wszystko przeszło jak we
śnie”. 10 lutego załadowaliśmy się do
pociągu, wagony był osobowe polskie.
Tym razem jedziemy do Uzbekistanu
Dżalalabad (dzisiaj państwo Kirgistan)
niedaleko chińskiej granicy i tak przejechaliśmy Rosję od Morza Czarnego
na daleką Północ, z dalekiej Północy
aż pod chińską granicę, góry Himalaje było dobrze widać. Była tam piękna
miejscowość zwana farkańską doliną.
Przyjechaliśmy do Dżalalabadu w nocy,
wyszliśmy z pociągu, a w tym czasie
sypał gęsty, mokry śnieg, mieliśmy iść
jeszcze trzy kilometry do naszego obozu, nie baliśmy się, że przemokniemy,
ponieważ mieliśmy peleryny, szliśmy
jak bryły śniegu. Gdy przyszliśmy do
obozu, namioty były już postawione
przez kwatermistrzów. W namiotach
były trzcinowe maty do spania i zaraz
poszliśmy spać. Byliśmy bardzo zmęczeni podróżą. Tam w nocy padał śnieg,
a w dzień ginął. W obozie było błoto,
lgnęliśmy w błocie, ale było ciepło. Zaczęły się ćwiczenia na dobre, każdego
dnia oprócz niedzieli i świąt. Do łaźni
chodziliśmy do Dżalalabadu. Pewnego
razu w łaźni spotkałem ze swojej wsi
znajomego Króla Józefa. W łaźni ktoś
zawołał Świstowski, on się pyta skąd
ja jestem, mówię mu, że z zamojskiego – on mówi skąd? – ja mówię ze Sta-

wu. Bliżej podszedłem – czy poznajesz
mnie? – ja mówię, że nie, a on mówi
Króla Józefa znałeś to ja jestem. Nie poznałem z powodu pary i on się zmienił.
Ładnych parę lat jak go nie widziałem,
on wyjechał w 1936 roku na Białoruś,
był w policji do wojny, a później popadł
do Rosji. Od tej pory odwiedzaliśmy się
nawzajem. Pewnego razu poszedłem go
odwiedzić, ale już go nie było, wyjechali
z Rosji. Od tej pory nigdy go nie widziałem. Jak wróciłem do Polski i do domu
w 1947 roku dowiedziałem się od jego
brata, że on został w Anglii. Na Święta
Wielkanocne było dość ciepło. W górach zaczął raptownie ginąć śnieg, woda
uderzała na nasz obóz, musieliśmy
okopać rów dookoła obozu. Takie mieliśmy święta. Woda szybko spadła, błoto
w obozie szybko się zeschło. Koło obozu
było dużo ludzi cywilnych polskich, ruskich, byli głodni, kucharze trochę im
dawali jeść. My od początku oddaliśmy
po 100 gram chleba i całej żywności dla
polskich cywili. Wojska było 55 tysięcy,
taki kontygent Stalin wyznaczył, mogło
być ponad 100 tysięcy. Czas szybko leciał, a my ciągle szkoliliśmy się, aż pewnego dnia przyjechali ruskie oficerowie
wraz z generałem Andersem – dowódcą drugiego korpusu. Wszystka artyleria na ostre strzelanie – taki dostaliśmy rozkaz. Strzelanie wypadło dobrze
i dostaliśmy pochwałę od Andersa i od
oficerów ruskich. Szkoła podchorążych
i szkoła podoficerska co była rozpoczęta
w Tatiszczewie, z powodu ostrej zimy
była przerwana, skończyła się w Dżalalabadzie. Przyjechał do nas biskup
polowy Gawlina, odprawił mszę, księża
spowiadali, a po mszy bierzmował. Było
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paru popów ruskich i paru oficerów ruskich. Stalin nalegał na generała Andersa żebyśmy poszli na front pod Stalingrad, ale generał Anders nie chciał się
zgodzić na to i powiedział, że uzbrojeni
i źle odżywieni na front nie pójdą. Naczelny wódz generał Władysław Sikorski robił starania u Roosevelt’a i Churchill’a, żeby kładli nacisk na Stalina, aby
nas wypuścił z Rosji na zachód. My jak
zwykle każdego dnia ćwiczyliśmy, po
zajęciach myliśmy się w strumyku, który przepływał obok naszego obozu. Była
tu także plantacja bawełny i było kawałek placu ogrodzonego, odbywały się tu
targi, miejscowa ludność sprzedawała
osły, barany, mleko zsiadłe, ser owczy,
z żytniej razowej mąki placki. Jak nam
wypłacili żołd to i my kupowaliśmy
zsiadłe mleko, placki po ich „lepioszki”.
Niewiele można było kupić za żołd, dostawaliśmy 70 rubli na miesiąc a placek
kosztował 10 rubli, jedzenia nie było za
wiele, a jeszcze do tego postne. Była jedyna radość dla nas, że byliśmy wolni
i żołnierzami i nikt nas nie pilnował.
Zaczęły chodzić pogłoski, że pojedziemy pod Stalingrad, a to za granicę
do Anglii i tak różne wieści chodziły.
My nie baliśmy się frontu, lecz byliśmy
słabo uzbrojeni, armaty były nowoczesne, lecz ciągnięte przez konie, ręczne
karabiny Mosino pięciostrzałowe stary
typ, my byliśmy wyczerpani chorobami
i pracą w łagrach w Tatiszczewie, wymarznięci w namiotach, źle odżywiani
do tej pory, nam potrzeba było dobrego
odżywiania a dopiero front.
Raz spotkałem się z kolegami z łagru, a oni mi przypominają mój sen
o tym Orle, mówią, że to był sen wróżebny. W sierpniu wyjaśniła się nasza
sprawa jasno. Około 15 sierpnia 1942
roku zdaliśmy broń i konie ruskie, załadowaliśmy się do pociągu i pojechaliśmy do portu Krasnowodzka (dzisiaj
miasto Turkmenbaszy) nad Morzem
Kaspijskim. Tam czekała cała 5 DP na
okręt. Dowódcą 5 DP był generał brygady Boruta Spiechowicz, dowódcą 5
PAL był podpułkownik Sajbel, dowódców innych pułków artylerii i piechoty nie pamiętam. Jak przyjechaliśmy
do Krasnowodzka był wczesny ranek.
Okręt przywiózł rannych spod Stalingradu i zaraz zaczęto ich wyładowywać
do tego pociągu co my przyjechaliśmy.
Były to wagony polskie, zajechały aż
pod Morze Kaspijskie, rannych nosili na nosiłkach, a innych prowadzono.
Nieprzyjemnie było patrzeć na tych
biedaków bez rąk i nóg, a nawet bez
oczu. Cały dzień trwał rozładunek ran-
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nych, już było ciemno jak skończyliśmy
rozładunek okręgu i pociąg z rannymi
zaraz odjechał. My czekaliśmy do rana.
Rano zaczęliśmy się ładować na statek,
był to statek towarowy.
Tego dnia co czekaliśmy na okręt
generał Anders dowódca drugiego
korpusu i pułkownik Berling chodzili
i coś rozmawiali. Generał Anders kazał
zwołać dowódcę piątej dywizji generała brygady Boruta Spiechowicza, aby
zarządził zbiórkę dywizji, bo pułkownik Berling chce się pożegnać z piątą
dywizją. To on właśnie formował piątą
dywizję piechoty, a później odszedł do
sztabu, a teraz chce właśnie pożegnać
się z piątą dywizją. Gdy staliśmy w szeregach przyszedł pułkownik Berling
i podpułkownik Sajbel zdał mu raport,
że dywizja gotowa. Wtedy pułkownik
Berling powitał dywizję „czołem żołnierze” i przeszedł przed frontem. Następnie powiedział: „chcę się z wami
pożegnać droga dywizjo – jako pierwszy formator piątej dywizji piechoty.
Życzę wam dużo szczęścia i powodzenia, wy wyjeżdżacie, nie wiecie jaki
was los czeka, ja natomiast pozostaję
w Rosji i też nie wiem co mnie czeka.
Powodów mojego pozostania nie muszę wam wyjaśniać. Czołem żołnierze”.
W Iraku dowiadujemy się, że pułkownik
Berling formuje w Rosji armię Polską.
Pierwszy korpus został mianowany
i dowodził pierwszym korpusem, z Rosji doprowadził korpus pod Warszawę,
wtedy było powstanie w Warszawie, on
dał rozkaz swemu korpusowi iść z pomocą powstańcom. Stalinowi to się nie
podobało i kazał aresztować generała
Berlinga. Siedział w więzieniu do czasów Gomułkowskich. Gomułka zwolnił
go z więzienia.
Było to osiemnastego sierpnia 1942
roku. Po załadowaniu około południa,
okręt ruszył, było bardzo gorąco, jechaliśmy dwa dni. Przyjechaliśmy do portu
Pahlawi w Iraku (dzisiaj miasto Bandar-e Anzali w Iranie). Tam były obozy
specjalne, musieliśmy przejść czternaście dni kwarantanny, było takich trzy
obozy: w pierwszym parę dni, następnie
w drugim i trzecim. Następnie szliśmy
do łaźni, tam nas ogolili, jakby człowiek się dopiero narodził, wymyliśmy
się i dostaliśmy nawet nową bieliznę
i umundurowanie, to co z siebie zdjęliśmy to wyrzuciliśmy na śmiecie. Z łaźni poszliśmy do obozu trzeciego czyli
czystego. Jeść Anglicy dali nam dobrze,
dużo mięsa, przeważnie baranina, wołowina i ryby świeże. W kuchni gotowali
zupy ryżowe z baraniną, suszone ziem-
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niaki, ryż z mlekiem sztucznym itd.
W puszkach fasowaliśmy boczek, ryby,
kiełbasę pasztetową, wołowinę, ser
szwajcarski, mleko sztuczne. Jeść było
co tylko nasze żołądki, łużnik nie mówił jak w łagrach, żeby się najadł do syta
to może umrzeć, byliśmy przyzwyczajeni do postnego, jak dostaliśmy lepsze
jedzenie to każdego goniło na piąty zagon, jak to mówili starzy ludzie.
Po paru dniach unormowały się
nasze żołądki i było w porządku. Nocami szakale ogromnie wyły, nieraz
pobudziły nas ze spania. Po czternastu
dniach kwarantanny zaczęli nas wywozić do Iraku. Od Morza Kaspijskiego
część Iraku okupowali ruskie, bali się
żeby Niemcy nie wkroczyli do Iranu,
nas też kontrolowali. Iran to kraj bardzo
górzysty. Z Iranu do Iraku wieźli nas
irańskie kierowcy i irańskie samochody, droga wiodła przez góry, było bardzo dużo serpentyn ponad wąwozami.
Ja do tej pory nigdy nie byłem w takich
górach. Gdy przyjechaliśmy do Iraku to
ciepło było czuć jak z pieca, chociaż byliśmy na samochodzie, był to już wrzesień. Obóz nasz był koło Chanakinu na
pustyni irackiej. Musieliśmy się przyzwyczajać do pustynnego i gorącego
klimatu, mieszkaliśmy w namiotach.
W nocy wyły szakale, do miasta było
daleko, ludzi nie było w ogóle widać,
było bardzo smutno, wodę dowozili
beczkowozami. Rozpoczęły się ćwiczenia i szkolenia kierowców, dostaliśmy
parę armat na pułk i parę starych samochodów do szkolenia kierowców. Długo
nie staliśmy w Chanakinie bo obóz był
za blisko rafinerii. Z obawy, że Niemcy
mogą bombardować rafinerię to i nasz
obóz mogą z bombardować. Przeniesiono nas bliżej Kirkuku. Tam było naszego wojska więcej, czasami przyjechało kino polowe albo teatr, było trochę
weselej. Nadchodziła zima – lecz to nie
zima tylko pora deszczowa, zrobiło się
chłodniej. Od grudnia do lutego mrozów nie było tylko padał deszcz. Anglicy
dali nam nowoczesny sprzęt wojenny,
jak: armaty, samochody i broń ręczną.
Nasi zrobili reorganizację: z piątego
palu zrobili piąty i czwarty pal artylerii
lekkiej. Dawna kawaleria dostała lekkie
wozy pancerne, wytworzyły się różnego
rodzaju bronie, my każdego dnia jeździliśmy na ćwiczenia, od godziny szóstej do dziesiątej, później było bardzo
gorąco i po południ od godziny czwartej
do wieczora.
Ciąg dalszy
w następnym numerze biuletynu.
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dawniej i dziś

Proponujemy Państwu serię artykułów
ukazujących jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się estetyka otoczenia w gminie Nielisz. Niewątpliwie
żyjemy w czasach kiedy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nasza
gmina diametralnie zmieniła nie tylko
swój krajobraz ale i znacznie poprawiła estetykę otoczenia. Rozbudowana
i ciągle modernizowana infrastruktura
drogowa, kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe, zmiana charakteru obszaru wiejskiego w kierunku rozwoju
turystyki i usług okołoturystycznych,
generalne remonty obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja budynków i przystosowanie ich do potrzeb
mieszkańców, chodniki, ścieżki rowerowe, utwardzanie dróg polnych – to
tylko niektóre z kluczowych dla gminy
zmian na lepsze. Dzięki skutecznemu
pozyskiwaniu środków zewnętrznych
przez Wójta Adama Wala, gmina Nielisz stała się bardzo atrakcyjnym miejscem do życia, o czym przekonali się
mieszkańcy oraz bardzo liczna grupa osób, którzy wybrali naszą gminę,
kupili nieruchomości i osiedlili się na
stałe. Niewiele wiejskich gmin w Polsce może poszczycić się taką popularnością w popycie na grunty jak to dzieje
się u nas. Wraz z popytem ceny działek
budowlanych rosną, a w związku z tym
nasi mieszkańcy mogą sprzedać nieruchomości za bardzo atrakcyjną cenę
i szybko się wzbogacić. Innymi słowy: „złoty wiek gminy Nielisz”, i nie
ma w tym przesady, ponieważ grunty
piaszczyste i niezbyt urodzajne, w naszej gminie osiągają czasami niezwykle
wysoką cenę.
W zapowiadanej serii „gmina Nielisz dawniej i dziś” będziemy przedstawiać obiekty lub krajobrazy, które
zmieniły swój wygląd i poprawiły estetykę otoczenia.
Zaczynamy od ostatnich realizacji:
remiza strażacka w Wólce Złojeckiej
(ukończone zostały prace nad ociepleniem i elewacją zewnętrzną remizy) oraz budynek „dom nauczyciela”
w Krzaku (w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nielisz" wymieniono dach, okna, drzwi zewnętrzne
oraz ocieplono elewację zewnętrzną
budynku). Przedstawiamy również remizę strażacką w Krzaku – jej wygląd
kiedyś i jak prezentuje się dzisiaj.
Red.

Dom nauczyciela w Krzaku

Remiza strażacka w Krzaku

Remiza strażacka w Wólce Złojeckiej

www.nielisz.pl

