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O

ddajemy w Państwa ręce kolejny
numer Biuletynu Informacyjnego
Gminy Nielisz, w którym relacjonujemy
aż trzy uroczystości związane z ukończeniem projektów w ramach Gminnego
Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy
Wsi”. Pamiętam niedowierzanie niektórych i niesprawiedliwe, krzywdzące oceny mojego pomysłu. I tym razem się nie
pomyliłem i złamałem odwieczną klątwę
pod tytułem: „u nas się nie da”. Owszem,
da się tylko trzeba przede wszystkim
wiary we własne siły i zmotywowania innych do wspólnego działania. Świetnymi
przykładami są Sołectwa, które złożyły
wnioski i przystąpiły do realizacji zadań
w ramach „Nowej Inicjatywy Dla Odnowy Wsi”. Dzięki uroczystym otwarciom
ich realizacji absolutnie mogą się szczycić i utożsamiać z wykonanym projektem. Wielopłaszczyznowość działań daje
poczucie, że Sołtysom i mieszkańcom
głęboko w sercu leży dbałość o estetykę
otoczenia czy też kultywowanie lokalnych tradycji. Z takich działań Gmina
Nielisz słynie, a one cementują więzi
międzysąsiedzkie.
Popadanie w samozachwyt nie jest
zdrowe, nadmierna skromność również
nie jest dobra i nie pozwala rozwinąć
skrzydeł. W takich momentach niezwykle ważnym czynnikiem opiniotwórczym jest spojrzenie na nas przez kogoś
z zewnątrz, kto zupełnie na chłodno
i obiektywnie może ocenić sytuację.
Takim bardzo wartościowym doświadczeniem była wizyta delegacji Miasta
i Gminy Wleń z Dolnego Śląska. Gościom
zaprezentowaliśmy cały wachlarz dokonanych inwestycji oraz potencjał na
przyszłe lata rozwoju Gminy Nielisz.
Z dumą mogę stwierdzić, że otrzymaliśmy wiele pochlebnych słów. Ocena
Pana Burmistrza była niezwykle konstruktywna i pozbawiona kurtuazji. Naprawdę możemy być z siebie dumni. Jeśli
samorządowcy z drugiego krańca Polski
mówią o nas dobrze, to w takich chwilach przybywa mi energii do działań zakrojonych na jeszcze większą skalę.

Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz
Wydawca:
Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, e-mail: redakcja@nielisz.pl
Redaktor naczelny: Wojciech Gardyga
Zespół redakcyjny: Agnieszka Zymon, Dorota Głogowska,
Edyta Karpiuk, Maria Koprowska, Renata Misiarz,
Dorota Bosiak, Małgorzata Magryta, Bożena Gałan,
Agnieszka Koziej, Renata Pańczyk
Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość

Przydatne

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

Mimo pozytywnych opinii i wymiany doświadczeń z partnerską gminą, nie
obyło się bez zdefiniowania bardzo podobnych bolączek i problemów jakie jawią się na horyzoncie obu samorządów.
Jednym z nich jest wyludnianie się wsi.
Gmina Wleń liczy sobie o prawie 1000
mieszkańców mniej niż Gmina Nielisz.
Liczba mieszkańców w obu regionach
maleje z roku na rok. To tendencja zauważalna w całej Polsce. Dlatego samorządy robią wszystko, aby zatrzymać
swoich mieszkańców przed migracją do
miast. Wiele naszych inwestycji zmierza
do zwiększenia komfortu życia na terenie
naszej Gminy. Od 1 stycznia 2022 r. dorzucamy coś jeszcze: „Nieliskie becikowe”.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasili budżet rodzinny o sumę 700 zł. Przysługiwać będzie
ono niezależnie od dochodów w rodzinie
i będzie wolne od podatku dochodowego
od osób fizycznych. Wypłacane będzie
matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu
dziecka. Zapraszam do składania pisemnych wniosków w urzędzie gminy lub
w ośrodku pomocy społecznej w terminie
12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
Zapomoga skierowana jest wyłącznie dla
mieszkańców Gminy Nielisz.
Na koniec życząc miłej lektury, chciałbym świątecznie pozdrowić
wszystkich mieszkańców Gminy Nielisz oraz życzyć Państwu zdrowych
i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiego dobra i pasma sukcesów osobistych i zawodowych w Nowym 2022 Roku!
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz

Opracowanie graficzne: Wojciech Gardyga,
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotografie: Zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech
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poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na
adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
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Wizyta delegac ji Miasta
i Gminy Wleń w Nieliszu

W październiku br. gościliśmy delegację
Miasta i Gminy Wleń z Dolnego Śląska.
Odległość między Nieliszem a Wleniem
jest bardzo duża, tym większa była ciekawość gości jak funkcjonuje samorząd
przy wschodniej granicy Polski. Delegacja miała okazję zobaczyć inwestycje
i placówki działające na naszym terenie.
Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz pokazał atrakcje turystyczne naszej Gminy
oraz obiekty związane z naszą historią
oraz kulturą. Podczas kilkudniowego
pobytu na Zamojszczyźnie, przedstawiciele Miasta i Gminy Wleń oprócz naszej Gminy zwiedzili również Zamość.
Program zwiedzania miasta był dość
intensywny i bogaty. Przedstawiciele
partnerskiej gminy z Dolnego Śląska
podczas tak krótkiego pobytu otrzymali zaledwie przedsmak tego, co oferuje

nasz region. Wójt Adam Wal oczywiście
ponowił zaproszenie na kolejne odwiedziny Zamojszczyzny i Gminy Nielisz.
Rzeczą oczywistą był fakt, że włodarze obu gmin wymienili między sobą
swoje obserwacje oraz doświadczenia
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z wieloletniej pracy w samorządzie.
Mimo, że charakterystyka obu gmin
jest trochę różna, to wiele wspólnych
mianowników było zauważalnych już
od pierwszych chwil spotkania: życzliwość, dbałość o dobro mieszkańców
oraz dążenie do utrzymania dynamiki rozwoju zarządzanymi gminami.
Burmistrzowi Arturowi Zychowi towarzyszyli: Sekretarz Miasta i Gminy
Wleń – Bogusława Bieszczad, Skarbnik
– Maria Gierczyk oraz Radny – Andrzej Czapski. Od Burmistrza Artura
Zycha otrzymaliśmy bardzo pochlebne opinie, a na pożegnanie stwierdził:
„chciałbym Wam życzyć powodzenia,
chociaż i tak świetnie sobie radzicie,
jesteście dobrze zorganizowani, a gmina funkcjonuje w sposób imponujący.
Życzę Wam przede wszystkim zdrowia
i dalszych sukcesów w rozwoju waszej
gminy ”. Dziękujemy za ciepłe słowa
oraz za bardzo miłą i owocną wymianę
doświadczeń. Zapraszamy ponownie
w nasze progi. Zarówno samorządowcy
jak i mieszkańcy Miasta i Gminy Wleń
będą zawsze u nas mile widziani. Pozdrawiamy Gminę Wleń serdecznie i do
zobaczenia wkrótce!
Red.

Niepodległość
Jak co roku, przedstawiciele władz Gminy Nielisz złożyli wieniec i zapalili znicze w symbolicznych miejscach upamiętniających ofiary wojen. Adam Wal
– Wójt Gminy Nielisz, Krzysztof Komajda – Przewodniczący Gminy Nielisz
oraz Sekretarz – Piotr Pyś, oddali hołd
mieszkańcom Gminy Nielisz pomordowanym podczas II wojny światowej, będącej następstwem Wielkiej Wojny. Ten
gest związany jest ze Świętem Niepodległości. W związku z bardzo wysokim
poziomem zachorowań na COVID-19
gminna uroczystość 103. rocznicy odzyskania suwerenności została odwołana.
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Kościół w Nieliszu uratowany
Rozpoczęto kolejny etap remontu kościoła w Nieliszu.
Dzięki ofiarom złożonym przez parafian oraz wsparciu ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
kościół pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej
(można śmiało stwierdzić) zostanie uratowany. Po inspekcji
technicznej strychu świątyni włączył się czerwony alarm
– stan niektórych nośnych elementów konstrukcji sufitu i części,
na których spoczywała wieża kościoła były w tragicznym stanie.

„Może nie za miesiąc, może nie za rok,
ale kiedyś mogłaby się wydarzyć prawdziwa tragedia. Wieża wraz z dzwonem
mogłaby runąć na sam dół w samym
środku kościoła. Dzięki opatrzności
Bożej nadarzyła się okazja, aby wkrótce po ocenie technicznej konstrukcji

zmobilizować parafian do zbiórki na
wkład własny i uzyskać dofinansowanie” – mówi Proboszcz Dariusz Soniak.
Spróchniałe deski złożone obok kościoła świadczą najlepiej o prawdziwości
analizy technicznej i stanu zagrożenia,
o którym mówił Proboszcz. Niewąt-

Bardzo dobre wieści! Gmina Nielisz w ramach programu „Cyfrowa gmina” otrzymała 161 610 zł między innymi na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto otrzymaliśmy fundusze na uzupełnienie subwencji
ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1 084 855 zł
oraz kanalizacji – 3 341 402 zł.
Przyszły rok zatem zapowiada
się równie obfity w inwestycje co
dobiegający końca rok 2021. „Staramy się korzystać ze wszystkich
możliwych źródeł, aby pozyskiwać środki na rozwój Gminy
Nielisz. Mam nadzieję, że jeszcze
w tym roku kolejne dobre wiadomości czekają mieszkańców naszej gminy” – zapowiada Adam Wal – Wójt Gminy
Nielisz.

pliwie ks. Dariusz Soniak zapisze się
złotymi zgłoskami w historii Nielisza.
Zabytkowy obiekt sakralny dostanie
drugie życie i będzie służył kolejnym
pokoleniom. Poza tym będzie w dalszym ciągu lśnił i przyciągał turystów.
Rozmiar prac przeprowadzonych przez
Proboszcza z Nielisza wokół kościoła
jest olbrzymi, lecz znaczenie dla lokalnej społeczności oraz ruchu turystycznego znacznie wybiega poza wielkość
zainwestowanych środków. Kościół
w Nieliszu jest symbolem Gminy Nielisz oraz wspaniałym obiektem architektonicznym, który przyciąga rzesze
odwiedzających nas urlopowiczów. Należą się serdeczne podziękowania dla
ks. Dariusza Soniaka za podjęty trud.
Trzymamy kciuki za dalszy proces remontu, aby okazał się tak bezpieczny
i precyzyjny jak wręcz chirurgicznie
perfekcyjny demontaż wieży kościoła.
Dziękujemy również wszystkim parafianom oraz dobroczyńcom za złożone
ofiary, które przyczyniły się do ratowania „serca Nielisza”. Dziękujemy!
Red.

www.nielisz.pl
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Święto Sołectwa Ujazdów!

niszy, zakup firanek, zakup stołów
i krzeseł. Wszystkie prace zostały
wykonane zgodnie z założeniami
projektu.
 Modernizacja remizy pozwoli na
wykorzystanie jej w celu spotkań integracyjnych i kulturalnych
mieszkańców wsi. Z wyremontowanego budynku będą mogły korzystać
również organizacje pozarządowe
(KGW, OSP itp.) oraz będą mogły
odbywać się w nim zebrania wiejskie
lub szkolenia.
Serdecznie gratulujemy!
Red.

8

października br. w Ujazdowie świętowano ukończenie prac w ramach
Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa
Dla Odnowy Wsi”. Wydarzenie spotkało
się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród władz gminy jak i mieszkańców Ujazdowa. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz, Piotr Pyś – Sekretarz
Gminy, Pracownicy Urzędu Gminy Nielisz, Radni Gminy z Przewodniczącym
– Krzysztofem Komajdą na czele, Strażacy, Koło Gospodyń Wiejskich i oczywiście licznie przybyli mieszkańcy.
Gospodarze poprowadzili ceremonię
otwarcia zaczynając od przybliżenia
zakresu prac w remizie OSP. Po przywitaniu przez Radną Krystynę Hajduk,
głos zabrał również Wójt Adam Wal,
który pogratulował Sołectwu Ujazdów
oraz ich partnerom ukończonej realizacji zadania. W swojej wypowiedzi
Wójt wspomniał również o rozpoczętej
obok remizy nowej inwestycji (Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne) i o perspektywach dalszego rozwoju Ujazdowa. „Ujazdów w opiniach niektórych
wydawał się wsią zapomnianą. Zawsze
wierzyłem w potencjał Ujazdowa i wiedziałem, że nadejdzie czas, kiedy wieś
będzie rozkwitać i będą się dziać pozytywne rzeczy. Ten czas właśnie nadszedł i jest to moment, który zapisze
się w historii Ujazdowa jako początek
zrównoważonego rozwoju wsi” – powiedział w jednej z rozmów Adam Wal.
Po przemówieniu Wójta, głos zabrał
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz,
który dołączył się do gratulacji. Tuż po

wypowiedziach i gratulacjach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, po
czym do wyremontowanej remizy zostali zaproszeni wszyscy zgromadzeni.
Było na bogato. Sołtys – Leszek Warchoł
oraz partnerzy projektu przygotowali
ucztę dla gości. Uroczystość przebiegła
w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Remiza
po remoncie stała się miejscem, gdzie
mieszkańcy będą mogli się integrować
i przeprowadzać ważne dla wsi zebrania.
Reasumując zakres remontu przypomnijmy:
 Projekt zrealizowany został w ramach zainicjowanego przez Adama
Wala – Wójta Gminy Nielisz Gminnego Programu Nowa Inicjatywa Dla
Odnowy Wsi 2020 – Modernizacja
budynku Remizy OSP w Ujazdowie.
Wartość projektu opiewała na kwotę 20 000 zł. Liderem jest Sołectwo
Ujazdów, a partnerami projektu są
OSP Ujazdów i KGW Ujazdów. Zgodnie z wnioskiem głównym zadaniem było położenie płytek na sali
głównej, zrobienie wylewki cementowej i położenie płytek w małych
pomieszczeniach. Drugim zadaniem było ułożenie paneli na scenie.
Trzecim zadaniem było przystosowanie jednego z małych pomieszczeń na toaletę, zakup wyposażenia,
podłączenie wody oraz kanalizacji
do łazienki. Czwartym zadaniem
było pomalowanie sufitów i ścian
we wszystkich pomieszczeniach remizy. Piątym zadaniem był montaż
drzwi wewnętrznych w małych pomieszczeniach, zakup i montaż kar-
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„Pamięć i lokalna tożsamość” – tak brzmi nazwa
projektu zrealizowanego w ramach zainicjowanego przez
Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz Gminnego Programu
„Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” – edycja 2021.

W

artość projektu zrealizowanego w Gruszce Małej Drugiej to
31 000 zł. Głównymi zamierzeniami
realizacji zadania były między innymi:
poprawa estetyki otoczenia, naprawa
drogi oraz montaż oświetlenia solarnego. Prace nawiązywały do miejsca gdzie
rośnie wielowieczny pomnik przyrody
– lipa oraz przydrożnej kapliczki będącej miejscem kultu religijnego wielu

pokoleń mieszkańców Gruszki. Droga
biegnąca obok lipy jest drogą łączącą
dwie parafie: Nielisz oraz Tworyczów.
Stąd też podczas podsumowania, które odbyło się 22.10.2021 r., obok ks.
Dariusza Soniaka obecny był również
Proboszcz Marek Gudz. Uroczystość
podsumowania realizacji projektu swoją obecnością zaszczycili również między innymi: Adam Wal – Wójt Gminy

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

Nielisz, Krzysztof Komajda – Przewodniczący Rady Gminy Nielisz, Radni Gminy Nielisz, delegacja z Miasta
i Gminy Wleń z Burmistrzem Arturem
Zychem na czele oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Podczas podsumowujących wypowiedzi zwrócono
uwagę na współpracę oraz znaczenie
poprawy estetyki otoczenia dla lokalnej
społeczności. Ma to nie tylko wymiar
kulturowy, ale w naszej Gminie jest to
zagadnienie o znaczeniu wspierającym
rozwój turystyki. Wielowieczny pomnik przyrody i zabytkowa kapliczka
od teraz są miejscem również dedykowanym turystom. Wiemy, że podczas
sezonu, turyści coraz częściej zaglądają do „Gruszki”. Nie bez znaczenia jest
również zamontowane solarne oświetlenie uliczne wzdłuż drogi prowadzącej do kapliczki. Oświetlenie absolutnie
wpłynie na poziom bezpieczeństwa na
drodze oraz na komfort wycieczkowiczów. W podziękowaniu za zrealizowanie zadania Wójt Adam Wal wręczył
okolicznościowe listy gratulacyjne dla
lidera oraz partnerów projektu. Oficjalną część podsumowania zakończono
wspólną modlitwą, którą poprowadził
ks. Dariusz Soniak. Po modlitwie lider projektu Sołtys Piotr Żuk zaprosił
na poczęstunek do remizy OSP. Cała
uroczystość przebiegła w bardzo miłej
atmosferze. Widoczne było duże zaangażowanie mieszkańców oraz Radnego
Wiesława Chmiela w zapewnienie gościom miłych wrażeń. Gratulujemy Sołectwu Gruszka Mała Druga i życzymy
kolejnych takich przedsięwzięć, które
będą służyły mieszkańcom i odwiedzającym je gościom.
Red.

Dobiega końca budowa chodników w Stawie Noakowskim (długość
– 400 mb) oraz w Stawie Noakowskim-Kolonii (długość – 200 mb). Wykonawcą prac jest Centrum Integracji
Społecznej Nielisz. Chodnik znacznie
wpłynie na komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców ww. miejscowości. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu udało się tę inwestycję
przy drodze powiatowej zrealizować.
Odcinek wspomnianej „powiatówki”

przebiegający przez teren Gminy Nielisz wymaga szczególnej opieki i konserwacji ze względu na chociażby przebiegający tą drogą szlak Green Velo. Na
szczęście przy okazji organizacji tegorocznego Tour de Pologne udało się
jezdnię wyremontować. Niestety trasa
wymaga jeszcze nakładu środków, na
co bardzo liczymy i wierzymy, że Zarząd Dróg Powiatowych zastanowi się
nad dalszym remontem przynajmniej
małego odcinka tej drogi w Ujazdowie.

www.nielisz.pl
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Bardzo aktywny „STAWIK”

28

października br. w Stawie Ujazdowskim, w pobliżu remizy OSP
zrobiło się gwarno i wesoło. Co to za
święto? Już spieszymy z odpowiedzią.
Sołectwo Staw Ujazdowski uczciło zakończenie realizacji projektu pn. „Aktywny Stawik”, który zrealizowano
w ramach zainicjowanego przez Adama
Wala – Wójta Gminy Nielisz Gminnego
Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi 2021”. Wybudowana została mała infrastruktura wypoczynkowa
składająca się między innymi z altany,
grilla, ławek, stojaka na rowery, śmietników i stołu biesiadnego. Wartość
projektu to 24 000 zł. Suma niewielka
jak na nawet tak małą inwestycję, ale
dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej mieszkańców udało się zamierzenia
wypełnić do końca. Wśród pracujących
społecznie mieszkańców nie zabrakło Radnego Kamila Cichosza, ani Pani
Sołtys Wiesławy Cichosz, która dzielnie
pracowała przy powstaniu „Aktywnego Stawika”. Swój wkład w budowę
miejsca spotkań mają również partnerzy projektu: Ochotnicza Straż Pożarna
Staw Ujazdowski oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Stawianki” w Stawie Ujaz-

dowskim. Przestrzeń, na której stanęła
altana i grill wygląda pięknie, a w kolejnych latach wyrównany i oczyszczony
teren zazieleni się oraz zostanie otoczony drzewkami. Powstało miejsce,
w którym mieszkańcy chętnie będą się
spotykać, dbać o ten teren i z radością
wdrażać kolejne pomysły, aby „Aktywny Stawik” coraz bardziej piękniał oraz
przyciągał zarówno mieszkańców jak
i turystów. Powróćmy jednak do świętowania ukończenia zadania. Część oficjalną poprowadziła oczywiście gospodyni – Pani Sołtys, za nią Panie z KGW
„Stawianki” dosłownie śpiewająco opisały w swojej autorskiej piosence powstanie „Stawiku” oraz towarzyszącą
przy projekcie aktywność społeczno-

BUDOWANIE STAŁYCH RELACJI Z KLIENTAMI
– nośniki reklam w Gminie Nielisz

ści Stawu Ujazdowskiego. W piosence
znalazły się również wersy pochwalne dla Wójta – Adama Wala oraz Pani
Dyrektor GOK – Agnieszki Zymon.
Po muzycznej opowieści głos zabrał
sam Wójt, który podkreślił znaczenie
współpracy mieszkańców z samorządem oraz roli potencjału twórczego
zintegrowanych środowisk lokalnych.
Po słowach podziękowania, nowo wybudowane miejsce oraz wóz strażacki zostały poświęcone przez syna Pani
Sołtys – księdza Stanisława Cichosza.
Po poświęceniu i wspólnej modlitwie,
tradycyjnie Adam Wal przekazał okolicznościowe listy gratulacyjne po czym
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
Po tym fakcie można było uznać „Aktywny Stawik” za otwarty. Zaproszeni
goście oraz przybyli mieszkańcy rozpoczęli ucztowanie. Panie z KGW „Stawianki” również zadbały o gości. Przy
akompaniamencie mieszkańca Stawu
Ujazdowskiego – Pana Tomasza Kołodziejczuka, Gospodynie rozbawiły salę
na dobre.
Serdecznie gratulujemy Sołectwu
Staw Ujazdowski ukończenia projektu, wspaniałej promocji oraz integracji.
Życzymy, aby Wasz „Aktywny Stawik”
piękniał z roku na rok i aby był aktywny
przez następne pokolenia tak, jak to miało miejsce podczas otwarcia. Gratulacje
dla Stawu Ujazdowskiego!

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.
Prosimy o kontakt:
tel.: 84 631 27 27 lub e-mail: pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Red.
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O

rewitalizacji Dworu w Stawie Noakowskim i o tężni solankowej robi
się coraz głośniej. Ciekawość mediów jest
coraz większa bo i inwestycja jest niecodzienna. W wieczornych wydaniach Panoramy Lubelskiej na antenie TVP3 Lublin, o przebiegu prac oraz korzyściach
wynikających z rewitalizacji dworu
i przyległego obszaru parkowego mówili
już: Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz oraz
Wojciech Gardyga – Inspektor ds. Promocji. W relacji wystąpił również wykonawca projektu Andrzej Bździuch.
Dwór w Stawie Noakowskim nieustannie pięknieje. Pogoda sprzyja
pracownikom i ukończenie robót od-

grudzień 2021

będzie się zgodnie z harmonogramem.
Wszystko sprzyja... oprócz pandemii.
Dlatego też, ze względu na bardzo wysoki poziom dziennych zakażeń, uroczystości związane z otwarciem Dworu
w Stawie Noakowskim zostały w tym
roku odwołane. To smutna wiadomość
lecz jest spowodowana rządowymi zaleceniami oraz koniecznością zachowania dystansu i reżimu sanitarnego.
„Otwarcie nastąpi wiosną przyszłego
roku. Takie są przynajmniej założenia
lecz i tak nasze zamiary zweryfikuje
stan pandemii w naszym województwie. Z pewnością mieszkańcy Gminy
Nielisz zostaną poinformowani o uro-

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

czystości otwarcia dworu i głęboko
wierzę, że na początku przyszłego roku
każdy mieszkaniec będzie mógł wejść
do dworu i otaczającego go zespołu
parkowego. Jest co oglądać i podziwiać.
Rewitalizacja Dworu w Stawie Noakowskim to najbardziej efektowna inwestycja w mojej karierze Wójta Gminy”
– mówi Adam Wal. Czekamy zatem na
sprzyjające warunki by umożliwiły zorganizowanie „Drzwi otwartych Dworu
w Stawie Noakowskim”. Tymczasem
jeszcze przed oddaniem przez wykonawcę całości inwestycji trwają prace
nad dekorowaniem, dopieszczaniem
i uzupełnianiem wyposażenia obiektu.
Jesteśmy pewni, że w przyszłym sezonie turystycznym kompleks dworski
zapełni się również turystami.
Red.

Kalejdoskop biblioteczny
WRZESIEŃ
Biblioteka Małego Człowieka
Od września w bibliotece realizujemy projekt Biblioteka Małego Człowieka skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Co
miesiąc odwiedzają nas przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego, uczniowie
wraz ze swoimi wychowawczyniami
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu oraz Mali Odkrywcy z Niepublicznego Przedszkola w Krzaku.
Podczas spotkań czytamy, eksperymentujemy i uczymy się poprzez zabawę. Projekt zakończymy wraz z końcem
roku szkolnego 2021/2022 wręczając
uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
Narodowe Czytanie 2021
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze
BIGN Biblioteka Publiczna Gminy Nie-

lisz brała udział w Narodowym Czytaniu.
Przypominamy, że podczas tegorocznej
edycji w bibliotece wraz z naszymi czytelnikami czytaliśmy fragment tj. akt
II scena XII Moralności Pani Dulskiej,
naszym zdaniem dobrze przybliżający
pojęcie dulszczyzny. Piszemy o tym, ponieważ za udział w Narodowym Czytaniu
biblioteka otrzymała okolicznościowy
egzemplarz z dedykacją Pary Prezydenckiej „Moralność Pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej oraz podziękowanie
z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja
Dudy – jest to bardzo miła niespodzianka i piękna pamiątka.
PAŹDZIERNIK
Noc Bibliotek 2021
pod hasłem Czytanie wzmacnia
Kolejny raz bierzemy udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Jury konkur-

su Nocy Bibliotek i Platona zdecydowało, że nasza biblioteka znalazła się
w grupie wyróżnionych bibliotek spośród 300, które zorganizowały w roku
– wciąż pełnym wyzwań i ograniczeń
– najciekawsze, wyróżniające się wydarzenia. W tym roku nagraliśmy film,
w którym udział wzięli nasi sympatycy, czytelnicy, przedstawiciele różnych
profesji. Zorganizowaliśmy spotkanie
z dietetyczką. Wszyscy wiemy, że warto
inwestować w zdrowie, by w dobrej formie przeżyć długie lata – przypomniała
nam o tym dietetyk Karolina Komajda,
która przygotowała dla zebranych prezentację zawierającą ważne informacje. Pod opieką pani bibliotekarki Małgorzaty, uczestniczki Nocy Bibliotek,
czerpiąc z książek oraz głów pełnych
pomysłów bawiły się modą w bibliotece. Oczywiście czytaliśmy, oglądaliśmy
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kryminał familijny, tworzyliśmy pozytywny obraz i wiele innych. Organizując Noc Bibliotek zachęcamy w niekonwencjonalny sposób do korzystania
z zasobów biblioteki, przygotowujemy
ofertę dla osób w każdym wieku. Czynimy wszelkie starania aby biblioteka
była postrzegana jako miejsce łączące
ludzi, lokalne centrum żywej kultury
i edukacji, miejsce gdzie wszyscy mogą
w atrakcyjny sposób spędzić czas.
Narodowy Program Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
otrzymała dofinansowanie na zakup
nowości wydawniczych oraz usługi
zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków w kwocie 7000 złotych,
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1.1, Kierunek
interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.
LISTOPAD
I Jesienny Konkurs Recytatorski
oraz Pięknego Czytania
Patroni 2021 roku oraz ulubione wiersze o jesieni, ogłoszony w październiku
dobiegł końca. Bardzo cieszymy się, że
udało się przeprowadzić konkurs w tak
trudnym czasie. Do konkursu zgłosiło
się 51 uczestników. 22 listopada br. Jury
konkursu ustaliło wyniki:
Kategoria Uczniowie klas I-III
 miejsce I: Antoni Trepiet – Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 miejsce II: Martyna Kostka – Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu, Jakub Zańko – Szkoła Podstawowa im Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu
 miejsce III: Aleksandra Cichosz
i Klara Siemczyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu;
wyróżnienia: Maja Demcio i Jakub
Smoła – Szkoła Podstawowa im
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Antoni Kobylarz – Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Kategoria Uczniowie klas IV-VIII
 miejsce I: Konrad Jachorek – Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 miejsce II: Antoni Chmiel – Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu, Oliwia Gnyp – Szkoła Podstawowa im Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu
 miejsce III: Marta Mróz Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
 wyróżnienie: Łukasz Konaszczuk –
Szkoła Podstawowa im Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
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Twój Głos,
Twoja Opinia,
Twój Artykuł...

Kategoria Dorośli
 miejsce I: Małgorzata Woźniak; wyróżnienia: Marlena Karaś, Grażyna
Szoka, Agata Śmiga
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
GRUDZIEŃ
Nowości w bibliotece
Dobrą wiadomością dla czytelników jest
wykupienie przez bibliotekę dostępu do
bazy Legimi. Dzięki kodom czytelnicy
mogą uzyskać dostęp do tysięcy e-booków, audiobooków, synchrobooków
na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach. Z Legimi korzystać
będą mogli zarejestrowani czytelnicy
posiadający kartę czytelnika, obowiązują zapisy. Staramy się systematycznie wzbogacać księgozbiór w nowości
te pisane tradycyjnie np. dużą czcionką
lub w językach obcych, książkami bez
tekstu, komiksami, książkami sensorycznymi dla dzieci. Zapewniamy dostęp do Academiki – to dobra informacja dla uczących się i studiujących.
Wzbogaca się także nasza półka z grami
planszowymi.
Warsztaty rękodzielnicze
Tradycją stało się, że w grudniu organizujemy w bibliotece warsztaty kultywujące tradycje i własnoręcznie tworzymy
dekoracje świąteczne. W małej grupie
ze względu na obostrzenia epidemiczne pod kierunkiem p. M. Maziarczyk
z LODR w Końskowoli PZDR Zamość z/s
w Sitnie uczestnicy warsztatów stworzą z całą pewnością oryginalne bombki
świąteczne.
Dorota Głogowska

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 informację 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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Kalendarium dla podatników
L I S T O PA D

 15.11 – upłynął termin wpłaty IV raty podatku rolnego
 15.11 – upłynął termin wpłaty IV raty podatku od nieruchomości

GRUDZIEŃ

 10.12 – upłynął termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik,
listopad, grudzień
Przypominamy, iż nieterminowe wpłaty należności podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami skutkują naliczaniem odsetek oraz wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów z tytułu odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnień oraz w dalszej konsekwencji kosztów egzekucyjnych. Podatnicy mogą regulować zobowiązania w miarę możliwości na niżej podane
numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim:
 podatki i opłaty lokalne: 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001,
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 22 9628 0007 0000 0013 2000 0480.
Ponadto istnieje możliwość regulowania wszelkich należności na rzecz Gminy Nielisz za pomocą kart płatniczych.
Wysokość kosztów upomnień – 16,00 zł, minimalne koszty egzekucyjne pobierane przez Urząd Skarbowy wynoszą
– 100,00 zł.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Na koniec września 2021 r. stopa bezrobocia w kraju kształtowała się na poziomie 5,6% i była o 0,5 pkt. proc. niższa niż
przed rokiem.
Na koniec września 2021 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wynosiła 7,3%, dla powiatu grodzkiego stopa
bezrobocia wyniosła 8,9%, a dla powiatu
zamojskiego 8,8%.
W porównaniu do stanu na dzień
30.09.2020 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim zmniejszyła się o 0,6
pkt proc., w powiecie zamojskim o 0,7 pkt
proc. i w mieście Zamość o 0,5 pkt proc.
Na koniec października 2021 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu
zarejestrowanych było łącznie 5 937 osób
bezrobotnych. W mieście Zamość liczba
ta wynosiła ogółem 2 358 (39,7%) osób,
a w powiecie zamojskim 3 579 (60,3%).
W porównaniu do analogicznego okresu
2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 652 osoby, tj.
o 9,9%, w tym w mieście Zamość o 304
osoby, a w powiecie zamojskim o 348 osób.
W okresie od stycznia do października
2021 roku zaktywizowano łącznie 2 316
osób bezrobotnych. W okresie od stycznia
do października 2020 roku aktywizacją
objęto 1 882 osoby (o 434 osoby mniej).
Informacja o szkoleniach i Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nabór wniosków o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego ze środków KFS
ogłoszony jest od 8 do 30 listopada 2021 r.
w trybie ciągłym. W miarę dostępności
środków kolejne nabory będą ogłaszane
w miesiącu grudniu.
Priorytety wydatkowania KFS w roku
2021

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS
w 2021 r.:
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;
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.
Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego
skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
2. 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;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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Punkt aktywnego wypoczynku
i rekreac ji w Krzaku
W ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania
objętego PROW na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska realizuje projekt pn.
Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku
i Rekreacji (SPAWiR). Celem projektu
jest podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki i poprawa jakości życia
na terenie partnerskich LGD poprzez
rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 317 817,00 zł.
na terenie gmin partnerskich, które
wchodzą w skład LGD Ziemia Zamojska
(Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie,
Nielisz, Miączyn, Stary Zamość, Sitno,
Skierbieszów, Sułów), powstało dziewięć punktów aktywnego wypoczynku

i rekreacji. Nowa infrastruktura składa się z altany wraz z wyposażeniem
(ławy, stół), miejsca na ognisko, utwardzonej nawierzchni, stojaka rowerowego, tablicy informacyjnej oraz kosza na
śmieci. Na terenie Gminy Nielisz, jeden
z punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji został wybudowany w Krzaku.
W ramach danego projektu Stowarzyszenie zaplanowało także wydanie
publikacji pn. „Stare i nowe gry i zabawy podwórkowe (i pokojowe)” oraz
szereg materiałów promocyjnych, które można otrzymać w postaci nagród
w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez LGD Ziemia Zamojska.
Katarzyna Poźniak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska
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Kącik poetycki

Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej
w Nieliszu

Wilija
Justyś z Olesiem już stroją drzewko.
Nasamprzód łańcuch od góry na dół.
Co gałąź świeczka i co gałązka
Zajączek, ptaszek, serdeńsko z ciasta,
Sośniana szyszka, orzech z pozłotku,
A głębiej w drzewku rumiane jabłka.
Niech no się sprawią, bo my tam zaraz –
Ja z tatą, Wojtuś – z pierwszą kolędą
Wniesiemy słomę, siano, snop żyta.
Nie do poznania będzie ta izba,
Rozpachnie się w niej łąką i lasem.
Jeszcze nam tylko trzeba na sadek –
Z piłą, siekierą, pękiem powróseł.
Tato gospodarz przy każdym drzewie:
Nie choreś to ty?...
A my zza drzewa, że zdrowe, zdrowe
/Każdego szkoda/
I wpół powrósłem.
Tak w noc kawałek, póki na wschodzie
Wśród gwiazd nie błyśnie migotnym
błyskiem
Ta najjaśniejsza, wieczorna gwiazda.
Wtedy mateńka, że czas na pośnik.
Z opłatka on się jak zawsze zacznie –
Z ręki do ręki przez wszystkie ręce
I wnet zza stołu: „Wśród nocnej ciszy...”
Nielisz 1947 r.

Festyn szczepienny
Dnia 25.09.2021 r. w Krzaku odbył się festyn szczepienny, który miał charakter
promocji szczepień na terenie Gminy Nielisz. Organizatorem festynu było Koło
Gospodyń Wiejskich w Krzaku. Mimo niesprzyjającej pogody były zorganizowane
atrakcje dla dzieci, występ artystów z GOK w Nieliszu oraz poczęstunek dla wszystkich. Festyn odbył się w rodzinnej atmosferze, wśród lokalnej społeczności.
Bożena Gałan
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Podsumowanie rundy jesiennej
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Klaudia Wal
w gronie wyróżnionych

Udostępniamy podsumowanie
rundy jesiennej, w której GKS
DELTA Nielisz była nie do pokonania. Przy tej okazji przeprowadziliśmy
rozmowę z trenerem, który od 3 sierpnia 2021 r. prowadzi zespół i wpływa na
ich zwycięstwa. W krótkim wywiadzie
poruszyliśmy sprawę ostatniego meczu
z Huraganem Hrubieszów. „Przeciwnik był bardzo zmotywowany. Pierwsi straciliśmy bramkę. W założeniach
przed sezonem ten mecz szacowałem
jako przegrany, lecz poza matematycznymi kalkulacjami wierzyłem do końca
w zwycięstwo. W przerwie meczu mogłem przekazać chłopakom moje obserwacje i wskazać słabe strony przeciwnika. Poza tym poważna kontuzja
Pawła Łapy wprowadziła w nasze szeregi niesamowity ładunek motywacyjny. Od momentu kontuzji graliśmy dla
Pawła. Dzięki wspaniałemu dopingowi naszych kibiców podnieśliśmy się
i walczyliśmy o zwycięstwo. Końcówka
była dosyć nerwowa, ale mimo presji
przeciwnika i niespodziewanej kontuzji
doprowadziliśmy mecz do szczęśliwego finału” – wspomina trener Mateusz
Łyko. Coach Delty zdradził nam aspiracje i plany na przyszłość: chce utrzymać
pierwsze miejsce w grupie i doprowa-

dzić drużynę do awansu do grupy
A, co jest bardzo prawdopodobne.
Zapytaliśmy o najlepszego piłkarza
Delty w minionej rundzie – „wszyscy
moi piłkarze dają z siebie maksimum na
boisku i każdy zasługuje na wyróżnienie. Każdy z zawodników ma określone zadanie. Mogę jedynie wskazać zawodnika, który wykonał potężną pracę
w doskonaleniu swoich umiejętności,
jest nim Arkadiusz Dywański. Arek jest
niesamowicie ambitnym i pracowitym
piłkarzem, a progres jego zdolności
widoczny jest z meczu na mecz. Przy
okazji muszę wspomnieć o waleczności
naszych obrońców. Dzięki nim nasza
gra może być bardziej skoncentrowana
w ataku”. Podczas rozmowy z trenerem
zapytaliśmy czego życzyć kadrze Delty
– „trenerowi zdrowia, a zawodnikom
frekwencji na treningach” – uśmiecha
się Mateusz Łyko – „Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom za wsparcie, a naszym kibicom
za wiarę, doping i wspaniałą atmosferę. Zapraszam na rundę wiosenną”.
Dziękujemy za zaproszenie i życzymy
GKS DELTA Nielisz samych zwycięstw
w rundzie wiosennej, natomiast Pawłowi Łapie życzymy szybkiego powrotu do
zdrowia.
Red.

wojewódzkiego konkursu
plastycznego „ULUBIEŃCY

Z ZAMOJSKIEGO ZOO”

Na stronie organizatora konkursu – czyli Ogrodu Zoologicznego im.
Stefana Milera w Zamościu czytamy:
„Zainteresowanie konkursem na ulubionego zwierzaka z zamojskiego ZOO
było ogromne, a poziom bardzo wysoki. Wybranie najlepszych prac spośród
1400 nadesłanych na konkurs nie było
łatwe”. Po takim wstępie ręce same
składają się do oklasków, na które z całą
pewnością zasłużyła KLAUDIA WAL –
podopieczna Pani Justyny Malinowskiej
i jedna z wielu utalentowanych osób,
które biorą udział w zajęciach plastycznych organizowanych przez GOK
w Nieliszu.
Wyróżniona praca Klaudii przedstawia koronnika szarego. My dajemy jej
najwyższą notę i serdecznie gratulujemy!

Kornelia Bojar zdobyła wyróżnienie
w regionalnym konkursie plastycznym „kosmiczna przygoda”
Adresatami wydarzenia byli uczniowie
klas 1-6 szkół podstawowych powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Na
konkurs wpłynęło 260 prac plastycznych w tym: 175 w kategorii klasy 1-3
i 85 kategorii klasy 4-6.
Należy podkreślić fakt, że w przedziale wiekowym, do którego należy

Kornelia, czyli klas 1-3 nagrodzono
jedynie 8 prac – co dla nas, dla Pani
Justyny Malinowskiej – opiekuna pracowni plastycznej GOK w Nieliszu
i przede wszystkim dla samej Kornelii
jest ogromnym osiągnięciem.
Z przyjemnością prezentujemy wyróżnioną pracę i serdeczne gratulujemy
młodej plastyczce!
Agnieszka Zymon

Agnieszka Zymon
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Dwie Gminy, dwie Orkiestry 11 listopada

– wspólny projekt!
Z

dążyliśmy się już przekonać, że wspólne inicjatywy przynoszą wiele dobrego! Dlatego po kilku udanych projektach
zrealizowanych z Tyszowiecką Orkiestrą
Dętą teraz zagraliśmy z muzykami z Gminy Sułów.
Jak zawsze i niezawodnie dwie orkiestry połączył dyrygent – Pan Robert
Słupski – tym razem w repertuarze patriotycznym.
Obie orkiestry były naprawdę zdeterminowane, każdemu bardzo zależało na
powodzeniu projektu. Próby, nagrania
i montaż, który wspólnie z Panem Robertem wykonał Pan Arkadiusz Socha z bi-

blioteki w Sułowie dały wszystkim dużą
satysfakcję. Chcieliśmy jeszcze zwrócić
uwagę na partię solową, którą na trąbce
wykonał Emil Pawelczyk oraz piękne obrazy przedstawiające miejsca znajdujące
się na terenie gmin Nielisz i Sułów, wspaniale ilustrujące muzykę!
Naszym zdaniem całe nagranie udało się doskonale! Cieszymy się, że po sąsiedzku mamy osoby z pasją do muzyki
i chęcią do współpracy!
Zapraszamy na FB GOK w Nieliszu
i zachęcamy do obejrzenia filmu.
Agnieszka Zymon

„Niepodległa
do hymnu”
W 2018 r. w stulecie odzyskania
niepodległości, Biuro Programu
„Niepodległa” zainicjowało akcję
„Niepodległa do hymnu”. Od tego
czasu 11 listopada w samo południe
Polacy wspólnie śpiewają Mazurka
Dąbrowskiego. Gmina Nielisz również uczestniczy w akcji i zachęca
do udziału wszystkich mieszkańców. W latach 2018-2019 śpiewaliśmy hymn wraz z naszą orkiestrą
dętą podczas gminnych obchodów
patriotycznych. W 2020 i 2021 roku
ze względu na panująca epidemię
zapraszaliśmy do wspólnego śpiewania za pośrednictwem FB GOK
w Nieliszu. 11 listopada punktualnie
o godzinie 12 emitowaliśmy nagranie hymnu w wykonaniu wokalistek
z GOK.

Zagadkowy rajd rowerowy
Dnia 10 października 2021 r. entuzjaści
zagadek, rebusów i wypoczynku na świeżym powietrzu, niedzielne przedpołudnie
spędzili przemierzając rowerem ciekawe
i urokliwe zakątki Gminy Nielisz. Do aktywnego spędzenia wolnego czasu zaprosił organizator wydarzenia – Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Trasa rajdu i miejsce mety znane były
jedynie organizatorowi. Każda drużyna na
stracie po rozwiązaniu pierwszego zadania otrzymała pierwszy kawałek mapy,
który pozwolił na dotarcie do pierwszej
bazy. Po drodze – w kolejnych bazach –
uczestnicy rozwiązywali zagadki i zdobywali kolejne kawałki mapy, mogli także
poprzez FB GOK w Nieliszu informować
swoich kibiców, na jakim etapie rajdu się
znajdują.
W zabawie udział wzięło 7 drużyn,
każda startowała w 7-minutowych od-

stępach, nie liczyła się kolejność przybycia na metę, ani czas pokonania trasy, ale
rozwiązanie wszystkich zagadek i dotarcie do celu!
Na mecie na uczestników czekały medale, dyplomy, a także ciepły posiłek dla
zregenerowania sił. Dodatkowo wszystkie drużyny wzięły udział w losowaniu
nagród, które zostały ufundowane przez
partnera rajdu – Stowarzyszenie LGD
„Ziemia Zamojska”.
Wszystkie zagadki zostały rozwiązane
a zadania wykonane! Do mety w dobrych
humorach i z uśmiechem na twarzach dotarli wszyscy uczestnicy. Serdeczne podziękowania dla zawodników za uczestnictwo i dobrą zabawę, dla partnera za
super – świetne nagrody oraz dla całej
ekipy pracującej przy organizacji i obsłudze rajdu za entuzjazm i zaangażowanie!
Agnieszka Zymon

W tym roku Mazurka Dąbrowskiego wraz z Państwem zaśpiewały: Martyna Dudek, Klara Siemczyk,
Oliwia Stryjewska, Aleksandra Cichosz, Angelika Pańczyk, Emilia
Łapa, Oliwia Krawczyk oraz Aleksandra Bartoszczyk.
Dziękujemy wszystkim, którzy
mimo trudnych okoliczności świętowali wraz z nami śpiewając hymn
państwowy!
Agnieszka Zymon
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Gmina Nielisz na przeglądzie
ludowym w Starym Zamościu
Dnia 24.10.2021 r. silna reprezentacja
z naszej Gminy wzięła udział w IX Międzygminnym Przeglądzie Ludowym
w Starym Zamościu.

KGW Deszkowice-Kolonia

W kategorii śpiew wystąpił chór
Moderato oraz wspólnie zespoły: Wiolinki i Iskierki. Rękodzieło prezentowały Panie z KGW w Wólce Nieliskiej.
Ze swoimi niezrównanymi kulinaria-

mi w konkursie udział wzięły KGW z:
Deszkowic-Kolonii, Krzaka, Wólki Nieliskiej oraz Ruskich Piask.
Z dumą i radością informujemy
o wynikach przeglądu.
Kategoria rękodzieło: I MIEJSCE
– MAŁGORZATA MATWIEJCZUK-MAZUREK z KGW w Wólce Nieliskiej za
„Prace patchworkowe” z podkreśleniem faktu jednogłośności Komisji, do
co zwycięstwa Pani Małgorzaty!
Kategoria kulinaria: II MIEJSCE
– KGW DESZKOWICE-KOLONIA za
„Sakiewki z soczewicą i grzybami” oraz
„Ciasto z borówkami”, zaś WYRÓŻNIENIE – KGW w KRZAKU za „Buraczane oraz jaglano-grzybowe burgery”
i „Szarlotkę Królewską”.
Kategoria śpiew: WYRÓŻNIENIE
– WIOLINKI ORAZ ISKIERKI, które
tym razem wystąpiły wspólnie! Na FB

...Nasza Biało-Czerwona...

KGW Wólka Nieliska

GOK w Nieliszu znajduje się film z nagraniem wyróżnionego występu, który
wykonał Pan Mariusz Górski z zaprzyjaźnionego Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Radecznicy.
Wiemy jak wiele pracy i czasu trzeba poświęcić na przygotowanie i prezentację swoich umiejętności w każdej
dziedzinie, dlatego serdeczne podziękowania kierujemy do całej delegacji
konkursowej z Gminy Nielisz!
Cieszymy się z przyznanych nagród
i wyróżnień, gratulujemy laureatom
i wszystkim uczestnikom.
Agnieszka Zymon

czyzna to taka wspólnota, jak rodzina,
tylko znacznie bardziej obszerna, jest
im łatwiej taką wiedzę przyswoić. Tego
dnia czcimy bohaterstwo, waleczność
i męstwo naszych przodków, dzięki
którym Polska po 123 latach niewoli, wróciła na mapę Europy. Hymn, to
wielki symbol naszego narodu, wielki
symbol naszej Ojczyzny, naszej niepodległości.
Edyta Karpiuk

Dnia 10 listopada 2021 r. o godzinie 11.11
w Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu, Uczniowie, Dyrekcja i Nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki
„Mazurka Dąbrowskiego”. Już kolej-

ny rok bierzemy udział w akcji Ministra Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. W ten sposób włączyliśmy się we
wspólne świętowanie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, tegoroczna
akcja, miała nieco odmienny charakter. Wszyscy śpiewali hymn w swoich
klasach. Towarzyszyły temu odświętny
strój i biało-czerwone kotyliony, własnoręcznie wykonane przez uczniów na
lekcjach plastyki. Ponadto przeprowadzono pogadanki, prezentacje o długiej
i ciężkiej drodze Polski do niepodległości. Kiedy mówimy uczniom, że Oj-

16.11.2021 r.
zmarł SEBASTIAN PAUL
dyrektor zamojskiej
delegatury Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Był także radnym
Gminy Nielisz kadencji 2014-2018.
Jego rodzinie i bliskim składamy
głębokie wyrazy współczucia.
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Sztandar Represjonowanych

Politycznie Żołnierzy Górników w naszej szkole
„Sztandar to symbol świętości,
Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym,
a przysięgą wojskową”.
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński

i jak należy odnosić się do jego symboliki. Potem nastąpiła poruszająca chwila przekazania sztandaru. Do przekazania sztandaru wystąpiła Pani Dyrektor
wraz z Pocztem Sztandarowym. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
w imieniu wszystkich uczniów złożył
obietnicę cyt.: „Przyjmując Sztandar
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników przyrzekamy uroczyście:
nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować i kultywować tradycje,
godnie reprezentować Sztandar wobec
społeczności. Przyrzekamy!” Po przekazaniu Sztandaru głos zabrał Chorąży
Sztandaru jako Żołnierz Górnik. Przedstawił historię ludzi, którzy swój trud
przepłacali zdrowiem a nawet życiem.
Szkoła otrzymała Sztandar, który
od tej pory, będzie symbolem i historią
ciężkiej pracy Żołnierzy Górników. Będzie również wiadomym odniesieniem
do rzeczywistości państwa, w którym
wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną.
Edyta Karpiuk

Dnia 27 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Króla odbyła się
uroczystość przekazania Sztandaru
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników dla naszej szkoły. Wzięli w niej udział: przedstawiciele władz
samorządowych i kuratoryjnych, dyrektorzy szkół, kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych, rodzice,
nauczyciele i uczniowie. Wydarzenie

to poprzedziła uroczysta Msza Święta
w kościele pw. św. Wojciecha i Matki
Bożej Różańcowej w Nieliszu, celebrowana przez ks. Dariusza Soniaka. Dalsza
część uroczystości odbyła się w szkole.
Głos zabrała Pani Dyrektor – Magdalena Stefańska. W swej mowie zwróciła
się do prezesa – Pana inż. Kazimierza
Jazienickiego, gości oraz do uczniów,
którym przedstawiła czym jest sztandar

Sprzedaż zniczy i chryzantem
W dniach 28-29 października 2021 roku Wolontariusze SKC z Nielisza sprzedawali
znicze i chryzantemy przed cmentarzem w Nieliszu. Uzyskane środki w całości zostały przeznaczone dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

Konkurs

na najpiękniejszy

różaniec

W dniu 7 października 2021 roku
w Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu odbyło się podsumowanie konkursu na najpiękniejszy
różaniec wykonany z różnych materiałów: owoców, nasion itp. W konkursie wzięło udział 23 uczniów
z klas I-IV SP w Nieliszu. Wszystkie prace zostały wyróżnione, gdyż
uczniowie wykazali się pomysłowością i estetyką wykonania.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.
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Dzień Kropki
W

tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu Międzynarodowy Dzień Kropki
– święto zabawy, które znane jest na
całym świecie. Święto zapoczątkowała
książka Petera Reynoldsa pt. „Kropka”.
Pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji stała się bohaterka książki, mała dziewczynka Vashti,
która zupełnie nie wierzyła we własne
możliwości. Dzięki malutkiej kropce
i nauczycielce plastyki zmieniła zdanie
o sobie i odkryła, że jednak coś potrafi.
Dziewczynka nie tylko uwierzyła w siebie, ale tę wiarę w siebie przekazała
innym. Pomogła spotkanemu na wystawie chłopcu odkryć swoje zdolności.
Idea, którą przekazuje książka zainspirowała wielu pedagogów, nauczycieli,
wychowawców, bibliotekarzy, którzy
organizują wiele przedsięwzięć pomagających dzieciom na całym świecie.
W naszej szkole także postanowiliśmy

grudzień 2021

przyłączyć się do obchodów Dnia Kropki, zachęcając w ten sposób naszych
uczniów do odkrywania swoich zdolności i talentów, których być może jeszcze
nie odkryli lub nie są ich świadomi.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie
włączyli się w obchody tego święta.
Jest to święto kreatywności, odwagi, talentu, wiary i zabawy. Motywem
przewodnim jest kropka. Obchody tego
dnia zaczęły się od przeczytania lub
obejrzenia historii małej Vashti, która
nie wierzyła w swoje możliwości. Rozmowy na temat: co jest ważne w życiu? W tym dniu zostały ozdobione sale
lekcyjne, korytarz, uczniowie założyli
ubrania w kropki, pomalowali twarze,
pojawiły się kropkowane dzieła sztuki,
na korytarzu pojawiła się galeria talentów, a przy wejściu każdy mógł zostawić swoją kropkę na przygotowanym
do tego celu plakacie. Uczniowie naszej
szkoły postanowili tak jak Vashti poszukać swoich talentów. Tego dnia lekcje zamieniły się w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywność.
Każdy próbował swoich sił podczas
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kropkowania. Rozmawialiśmy o talentach i rozwijaniu skrzydeł.
Z każdego miejsca widoczne były
wesołe, kolorowe kropki. Wszyscy wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Historia o Vashti uświadomiła
nam, że każdy z nas ma jakieś ukryte
talenty, które drzemią gdzieś tam głęboko i czekają na nasze odkrycie.
Renata Misiarz

Sukcesy uczniów Gminy Nielisz w Gminnym Konkursie Plastycznym

pod patronatem Wójta Gminy Nielisz

W

Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu odbył się
cykliczny Gminny Konkurs Plastyczny
„Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy
oraz baśni Hansa Christiana Andersena” pod patronatem Wójta Gminy Nielisz – Adama Wala.

Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Złojcu: Amelia Rak, kl. V,
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu, nauczyciel Małgorzata Magryta

Nagroda Wójta Gminy Nielisz: Zofia
Antoszek, 6 lat, Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu, nauczyciel Maria Rycaj

Dnia 16 listopada 2021 r. jury dokonało przeglądu i oceny prac nadesłanych z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Nielisz. Wójt
Gminy Nielisz oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Złojcu przyznali nagrody i wyróżnienia specjalne. Otrzymali je: ZOFIA ANTOSZEK: 6 lat ze
Szkoły Podstawowej w Nieliszu – Nagroda Specjalna Wójta Gminy Nielisz,
MARTYNA MAZUREK z kl. V ze Szkoły
Podstawowej w Złojcu – Wyróżnienie
Specjalne Wójta Gminy Nielisz, AMELIA RAK z kl. V ze Szkoły Podstawowej
w Złojcu – Nagroda Specjalne Dyrekto-

Wyróżnienie Wójta Gminy Nielisz:
Martyna Mazurek, kl. V, Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,
nauczyciel Małgorzata Magryta

ra Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Ze względu na wysokie walory artystyczne prac jury postanowiło przyznać także 53 nagrody i 41 wyróżnień
w trzech grupach wiekowych. Fundato-
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rem nagród jest GKRPA w Nieliszu oraz
absolwent naszej szkoły Łukasz Rak
wraz z małżonką. Komisja serdecznie
dziękuje uczestnikom konkursu i ich
nauczycielom za udział w konkursie

11 listopada
11 listopada to dzień, który sprawia, że
w zabieganym życiu stajemy na chwilkę
i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień
ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu
i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy
wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki
którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
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oraz przygotowanie wielu ciekawych
ilustracji do wierszy i baśni. Organizatorzy gratulują wszystkim nagrodzonym sukcesów i zapraszają do udziału
w jego kolejnej edycji. Nagrodzone pra-

Po raz trzeci społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu uczestniczyła
w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Szkoła do hymnu”. W dniu 10 listopada br. o godz. 11.11 wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły odśpiewali hymn.
W naszej szkole obchody tego święta rozpoczęły się znacznie wcześniej,
bowiem uczniowie klasy IV aktywnie
uczestniczyli w projekcie edukacyjnym

Szkoła pamięta
Święto Zmarłych to dobry czas, aby przypomnieć również tych,
którzy stracili życie w walce o Ojczyznę. W ramach akcji MEN
„Szkoła Pamięta”, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu wraz z opiekunami odwiedziła
miejsca pamięci poświęcone mieszkańcom Gminy Nielisz.
Pierwszym przystankiem był budynek
byłej Szkoły Podstawowej (obecnie siedziba GOPS i Biblioteki) w miejscowości
Krzak, gdzie przy wejściu znajduje się
tablica ufundowana przez Koło ZBOWiD w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Oddaje ona hołd miejscowej
ludności pomordowanej przez okupanta hitlerowskiego.
Następnie uczniowie odwiedzili
pomnik w Wólce Nieliskiej, położony
w lesie i upamiętniający rozstrzelanych
przez hitlerowców mieszkańców tej wsi
w dniu 15 listopada 1939 r. Uporządkowali otoczenie pomnika, zapalili znicze, a pamięć pomordowanych uczcili
minutą ciszy.
Kolejny był pomnik w Stawie Noakowskim poświęcony wymordowa-

nym mieszkańcom miejscowej ludności
przez okupanta hitlerowskiego w latach 1942-1943.
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ce można obejrzeć w Galerii Internetowej na stronie Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Organizatorzy konkursu:
Dorota Bosiak, Małgorzata Magryta

pt.: „Kartka dla Polski”, pisząc życzenia
dla Niepodległej. Inni wypisywali hasła
związane z patriotyzmem i tworzyli
chmury wyrazowe. Wszystkie wytwory
zostały zebrane w prezentację. Zamiast
apelu uczniowie w klasach obejrzeli
prezentację, a następnie rozwiązywali
quiz o Polsce.
Z okazji święta zostały wykonane tematyczne gazetki w klasach oraz
na korytarzu, które stały się nie tylko
ozdobą, ale też lekcją historii.
10 listopada w naszej szkole był wyjątkowo udany. Połączył wszystkich,
którzy wspólnie starali się pokazać, że
są Polakami – patriotami. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią
się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami.
Renata Misiarz

Ostatni przystanek stanowił pomnik
w Nieliszu wzniesiony dla uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej
– wymordowanych przez hitlerowców
w 1943 roku, mieszkańców wsi Nielisz.
We wszystkich tych miejscach oddano hołd ofiarom wojny oraz zapalono
znicze.
Dla uczniów była to ważna lekcja
patriotyzmu, która pozwoliła poznać
historię, oddać hołd pomordowanym
w czasie II wojny światowej, a także docenić czas pokoju.
Agnieszka Koziej, Renata Pańczyk
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Wydarci z rąk Stalina Polacy dotarli do Włoch. Wśród nich jest Stanisław Świstowski ze Stawu Ujazdowskiego-Kolonii. Świat
już dowiedział się prawdy o Katyniu. Rząd emigracyjny skierował prośbę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc
w wyjaśnieniu zbrodni. Winston Churchill za cenę zwycięstwa mógłby „sprzedać duszę diabłu”. Sprzedał… Stalinowi… Brytyjski
premier naciska na gen. Władysława Sikorskiego, aby prośbę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wycofał, a w liście do Stalina sugeruje zmiany w polskim rządzie. Tymczasem sytuacja na frontach w Europie szybko się zmienia. Niemcy odnoszą druzgocące klęski i cofają
się w stronę swojego kraju. Jednak wciąż stanowią śmiertelne zagrożenie dla ludzkości. Trwa masowa likwidacja ludności z podbitych krajów. W zastraszającym tempie Hitler pozbywa się więźniów z obozów koncentracyjnych, udoskonala swoją cudowną broń rakietową i jest
już bardzo blisko stworzenia pierwszej bomby atomowej. Niemcy ogłaszają wojnę totalną. Wkrótce oznaczać to będzie, że za broń chwytać
będą kobiety, starcy i dzieci. Zupełny brak poszanowania dla życia. Niemcy walczą również masową propagandą. W pobliżu stacjonujących
we Włoszech wojsk polskich zrzucane są ulotki namawiające Polaków do przejścia na stronę armii niemieckiej. Czy Polacy się ugną? Czy też
z wrodzonym sobie bohaterstwem stawią czoła Niemcom? Jaką cenę będą musieli zapłacić zanim wrócą do Polski? Zapraszamy do dalszej
części wspomnień Stanisława Świstowskiego.
Dziękujemy rodzinie Michalców za udostępnienie pamiętnika oraz fotografii.
Treść wspomnień oraz zdjęcia są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi, wszelkie kopiowanie jest surowo zabronione.

Droga do wolności cz. 6
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
D

wa tygodnie nie wiadomo kiedy zleciało, przyszedł nasz sprzęt
wojenny, odebraliśmy armaty, ciągniki i jeszcze trochę ćwiczeń i na front
w góry. Jak odjeżdżaliśmy to Włosi nas
żegnali „bono wjadzio” czyli wszystkiego dobrego. Wiele kobiet żegnało nas
ze łzami w oczach. Gdy zajechaliśmy na
front tam byli Francuzi, my ich zmieniliśmy bo oni poszli odpoczywać. Święta
Wielkanocne spędziliśmy na froncie.
To był nasz chrzest bojowy był to marzec 1944 r. nie był to front straszny,
ale dla świeżo upieczonych żołnierzy to
było nieraz straszne, byli zabici i ranni,
przeważnie z łączności. Przyjechał do
nas na front naczelny wódz generał Sosnkowski na inspekcję frontową. Akurat
było w tym czasie strzelanie z dział, to
się bardzo podobało wodzowi. Podziękował oficerowi ogniowemu za dobre
wyszkolenie żołnierzy i obsłudze dział
za dobre strzelanie. Stopniowo zaczęliśmy się przyzwyczajać, najgorzej mieli
bojące żołnierze. Ja miałem w działonie
jednego żołnierza Cebulskiego. Jak pocisk artyleryjski niemiecki leciał górą
gwiżdżąc to on padał na ziemię, pokazywałem jemu gdzie ten pocisk padnie, nieraz parę kilometry dalej, pocisk
który padnie tu gdzie my jesteśmy tego
nie słychać, jak taki pocisk spadnie to
nie ma czasu człowiek paść na ziemię.
W górach jest dobre skrycie. Zaczęli coś
rozmawiać, że my pójdziemy pod Monte Cassino, opowiadali, że tam straszny
front, ale my stoimy na miejscu robi się
coraz cieplej i w górach wiosna. Z końcem kwietnia przyszła zmiana. Zmienili
nas Nowozelandczycy, my wycofaliśmy

się do tyłu na odpoczynek. W artylerii
było czyszczenie dział i sprawdzanie
czy dokładnie każda armata strzela,
dokładnie w jeden cel, wszystkie cztery armaty musiały strzelać jak jedna
piechota, jeszcze trochę ćwiczeń górskich miała. Teraz już mówili głośno, że
idziemy pod Monte Cassino. Tam trwał
już front sześć miesięcy w miejscu.
Niemcy na górze Monte Cassino zbudowali linie obronne tak zwaną linię Hitlera (przyp. red. Linia Gustava). Miała
to być linia nie do zdobycia. W końcu
kwietnia pewnego dnia po kolacji zarządzili nam zbiórkę obsługi dział i wydali rozkaz wsiadać na ciągniki i pojechaliśmy pod Monte Cassino kopać
działobitnie i schrony dla obsługi dołów
na amunicję, jechaliśmy chyba ze dwie
godziny, wreszcie ciągniki się zatrzymały, porucznik Chludziński dał rozkaz
wysiadać i powiedział, że dalej pójdziemy na piechotę bo droga jest pod obstrzałem, my pójdziemy ścieżkami, gęsiego, bardzo ostrożnie, nie wolno było
palić nam papierosów. Niemcy bardzo
obserwowali ten odcinek i obstrzeliwali z dział, my szliśmy pomału, pięć
metry jeden od drugiego. Po jakiejś godzinie porucznik dał nam odpoczynek,
ale papierosów palić nie wolno było. Po
krótkim odpoczynku wyruszyliśmy dalej, podróż była bardzo uciążliwa, było
bardzo ciemno. Napotykaliśmy kamienie pod nogami, często, a nieraz nawet
któryś z nas się przewrócił, szliśmy cicho jakby pod nosem Niemców, różnymi wąwozami i wertepami, aż wreszcie
dotarliśmy na miejsce gdzie nasza bateria miała mieć stanowiska. W sadzie

oliwnym robił się brzask. Porucznik
zatrzymał baterię nad ogromnym wąwozem, były niewielkie zarośla po obu
stronach wąwozu. Jesteśmy na miejscu,
wystawił patrole, a pozostałym kazał
spać. Około południa wstaliśmy i suchy prowiant dostaliśmy na śniadanie.
Porucznik po śniadaniu zebrał baterię i poszliśmy wyznaczać miejsca na
działa w sadzie oliwnym. Tu pierwsze
działo, następnie drugie, trzecie, a następnie czwarte, wielkość działobitni
i głębokość.
W tym sadzie oliwnym był obok naszej baterii pałacyk opuszczony przez
właściciela, chodzić do tego pałacyku
porucznik zakazał. W nocy przywieźli
nam łopaty i kilofy do kopania, kuchnie i kucharzy. Na drugi dzień mieliśmy
już gorące śniadanie, obiad i kolację.
Zaczęliśmy kopać działobitnie, doły
na amunicję i rowy od działa do działa.
Ciężko było kopać, ziemia była gliniasta
i sucha. Dowódca baterii generał Niedźwiecki wziął paru telefonistów i pojechał szukać dogodnego punktu obserwacyjnego, my kopaliśmy parę dni,
mieszkaliśmy w pojedynczych namiotach, postawiliśmy w krzakach na skraju wąwozu, zrobiliśmy wjazd z wąwozu
do naszych stanowisk, bo samochody
i ciągniki jechały tym wąwozem. Niemcy nie wiedzieli o tej nowej drodze, to
nasi saperzy puścili rzekę innym korytem, zrobiliśmy drogę. Może ktoś się
zdziwi, jak można z rzeki zrobić drogę,
że to niemożliwe, a jednak możliwe, bo
rzeki górskie na dnie mają kamienie
i żwir. Zaczęli nam zwozić amunicję,
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a my składowaliśmy do dołów, nawieziono nam po dwa tysiące na działo, jak
było wszystko gotowe oficer ogniowy
i działonowi pojechali po działa. Przyjechaliśmy nad ranem na miejsce postoju
naszych dział, porucznik Chludziński
kazał nam iść spać, bo następna noc
będzie wymagała dużo trudu. Przespaliśmy się trochę, zjedliśmy śniadanie
i poszliśmy sprawdzać działa – każdy
swoje, uporządkowaliśmy działa. Szarówką wyruszyliśmy w drogę dokąd było
jeszcze widno i droga była lepsza, to się
jechało, dalej było gorzej bo ciemno
i droga nad wąwozami, każde chybnięcie kierownicą ciągnika i działo, i działonowy z kierowcą, pięćdziesiąt albo
i sto metrów w dole. Porucznik kazał
działonowym wziąć ręczniki na plecy
i iść przed ciągnikiem, kierowca jedynką jechał, światła nie wolno było palić,
bo droga była pod obstrzałem, często
stawaliśmy by zbadać drogę dokładnie,
także podróż była bardzo męcząca, aż
dotarliśmy do koryta rzecznego. Wsiedliśmy do ciągników, aż nogi drżały
nam z wysiłku i oczy nas bolały od ciągłego wytężenia. Przyjechaliśmy gdzie
były pokopane działobitnie. Zastępca
oficera ogniowego podchorąży Pęgiel
zbudził obsługę i szybko odprzodkowali działa, ciągniki odjechały szybko
bo się już ściemniało, poprowadził ich
szef baterii z powrotem, żeby za dnia
przejechać ten odcinek przez Niemców
obstrzeliwany. Obsługa zaciągnęła armaty do działobitni, pozaciągali siatki
maskujące, żeby samoloty nieprzyjacielskie nie mogły zauważyć naszych
stanowisk. Nadszedł dzień, trochę odpoczęliśmy, kucharz nas zawiadomił,
że śniadanie jest już gotowe. Po śniadaniu działonowi i porucznik odpoczywali, reszta obsługi z podchorążym poszli
sprawdzać czy działa są dobrze zamaskowane, wszystkie rowy i doły czy są
dokładnie zamaskowane. Każdego dnia
patrzyliśmy na górę Monte Cassino, na
ruinę klasztoru. Od czasu do czasu pociski artyleryjskie gwizdały nad nami,
niemieckie i nasze z ciężkich dział często było słychać, karabiny maszynowe.
My byliśmy trzy kilometry od frontu.
Dziewiątego maja oficer ogniowy przy
każdym dziale obliczył najmniejszy
celownik, pościnaliśmy drzewa oliwne, żeby nie przeszkadzały podczas
strzelania, które były dalej od działa to
ścięliśmy tylko koronę, opuściliśmy do
ziemi i przywiązaliśmy do pnia, które
były bliżej działa to obcięliśmy gałęzie
i ładnie poukładaliśmy na ziemi tak aby
pilot nie zauważył. Po tych ostatnich
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przygotowaniach odpoczywaliśmy do
jedenastego maja 1944 r.
Jedenastego maja o godzinie osiemnastej zrobili nam zbiórkę baterii i oficer
ogniowy odczytał nam rozkaz Dowódcy Korpusu generała Andersa. Rozkaz
brzmiał: „Żołnierze i oficerowie, latałem nad Monte Cassino i stwierdziłem, że my Polacy zdobędziemy Monte Cassino. Ofensywa rozpocznie się
o godzinie iks, życzę szczęścia, czołem
żołnierze”. Spełniły się nasze domysły z Monte Cassino, a tu front stał już
sześć miesięcy, nie jedna armia połamała sobie zęby o tą górę, Amerykanie,
Anglicy czy wojska kolonijne, czy inne
jak kanadyjskie, czy nowozelandzkie,
australijskie, a teraz nas skierowali. Po
rozkazie była kolacja, ale nikt nie miał
apetytu do jedzenia, trochę podyskutowaliśmy o tej ofensywie, a był to dzień
piękny, słoneczny jak zawsze w Italii.
Ściemniło się na dobrze tylko lampiony masowo świeciły, spać nikt się nie
kładł, sen odleciał każdego. Od czasu do
czasu słychać było wystrzały artyleryjskie z jednej i drugiej strony, poza tym
cisza jak przed burzą. Około godziny
dziesiątej w nocy oficer ogniowy Chludziński zawołał: działonowi do mnie,
obsługa do dział. Działonowym rozdał
karty ogniowe i poinformował na czym
polegają karty ogniowe. Jest na nich naniesiony każdy cel, jaki celownik na kątomierzu, jaki kierunek jest naniesiony,
każdy cel ile pocisków ma być wystrzelone, ile minut ma trwać. Jeżeli nie da
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rady obsługa wystrzelić to przenosimy się na inny cel, dostaliśmy lampki, także światło padało tylko na kartę
ogniową podczas strzelania. Kątomierze i celowniki były oświetlone specjalnym światłem. Do każdego działa
był głośnik dla działonowych, aby komendy nadawane przez oficera ogniowego ze schronu były dobrze słyszane.
Chociaż były karty ogniowe, ale mogły
zajść jakieś zmiany z punktu obserwacyjnego i oficer ogniowy poda komendę
do głośników ze swojego schronu. Zegarki nastawiliśmy według tego czasu
co miał porucznik i jeszcze kilka informacji i pouczeń i kazał nam iść do dział
i czekać na dalsze rozkazy. Tego dnia
nanieśliśmy wody do każdego działa, ale nie wiedzieliśmy na co ta woda.
Obsługa czekała niecierpliwie na działonowych, gdy wszedłem do działobitni
to zasypano mnie pytaniami, jakie są
rozkazy, o której zaczynamy. Odpowiedziałem, że nie wiem, mamy czekać na
rozkazy. Każdy drżał jak z zimna, chociaż było dosyć ciepło tego dnia, był to
naprawdę strach przed Monte Cassino,
gdzie front stał sześć miesięcy, ta góra
i ten klasztor drzemiący na tej górze.
Była cisza jak przed burzą, aż wreszcie
daleko z tyłu nas odezwały się ciężkie
działa nasze i coraz bliżej nas pociski
leciały nad naszymi głowami… padały
na górę Monte Cassino.

Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu.
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olejny artykuł z wyżej zatytułowanej serii przedstawia
dalszą część zmian estetyki otoczenia na terenie Gminy
Nielisz. Remont remizy strażackiej w Nieliszu i zagospodarowanie placu przed nią wraz z oświetleniem było koniecz-

Remiza OSP w Nieliszu – dawniej

nością. Bądź co bądź właśnie ten teren sąsiadujący z zabytkowym kościołem, stanowi centrum turystyczne Nielisza.
Zatem „estetyka” – co bardzo ważne z punktu widzenia wizerunku Gminy, ale również godna siedziba straży pożarnej
w Nieliszu, to dwa niezaprzeczalne argumenty, które skłoniły
samorząd do realizacji zadania. Kompleksowa modernizacja
remizy i jej otoczenia była dobrą decyzją Wójta Adama Wala.

Świetlica wiejska w Ruskich Piaskach – dawniej

Narastający z roku na rok ruch turystyczny wymusza na samorządzie dbałość o estetykę. Ważniejszym jednak elementem skłaniającym do poprawy wizerunku jest zawsze komfort
życia mieszkańców.
Szereg przeprowadzonych remontów budynków takich
jak np. świetlica wiejska w Ruskich Piaskach to wprowadzenie Gminy w XXI wiek. Niezwykle istotne, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest stwarzanie miejsc służących do integracji i rozwoju kulturalnego lokalnej społeczności. Remizy
lub świetlice wiejskie od dawna spełniały rolę centrów spotkań i rozwoju mieszkańców. Dlatego remonty i wyposażanie
Budynek byłej agronomówki w Stawie Noakowskim – dawniej
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tego typu budynków jest działaniem skierowanym na rozwój
kulturowy i co najważniejsze buduje więź z sąsiadami. Jednak
aby takie obiekty spełniały normy obecnych czasów nie wystarczą tylko ściany. Należy je wyposażyć w łazienki, kuchnie

Remiza OSP w Nieliszu – obecnie

i sprzęty codziennego użytku. Świetlica wiejska w Ruskich
Piaskach dzięki przeprowadzonej modernizacji jest miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzą i organizują spotkania.
Zapewnienie dobrych warunków do zamieszkania oraz
ocieplenie budynków socjalnych – to cel jaki został osiągnięty przy remoncie byłej agronomówki w Stawie Noakowskim.

Świetlica wiejska w Ruskich Piaskach – obecnie

Termomodernizacja budynku sprawiła, że mieszczące się
w nim mieszkania socjalne są o wiele oszczędniejsze i co za
tym idzie przyjemniej się w nich mieszka. Cała bryła obiektu
nabrała blasku i ze „straszydła” powstał bardzo ładny budynek, który nadaje uroku miejscowości Staw Noakowski.
Kolejne zmiany i przeobrażenia na terenie Gminy Nielisz przedstawimy w kolejnym numerze Biuletynu. Jeśli ktoś
z Czytelników jest w posiadaniu starych fotografii, które dokumentują dawny krajobraz naszego regionu, bardzo prosimy o kontakt z redakcją BIGN.
Red.
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