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na stronie

Ledwo ucichły oklaski z okazji otrzymanego dofinansowania w wysokości 9 960 000 zł
z II Edycji Polskiego Ładu, a już kolejna dotacja została przyznana Gminie Nielisz.
Tym razem na ręce Adama Wala Wójta Gminy Nielisz przekazano 1 889 440 zł w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.
Fundusze zostały przekazane na budowę dróg gminnych w miejscowości Ruskie Piaski.

fot.: Starostwo Powiatowe w Zamościu

Gminy Nielisz
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adresy i telefony

Szanowni
Mieszkańcy,
na wstępie chciałbym przekazać bardzo
dobrą wiadomość: otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Odnawialne źródła energii w Gminie
Nielisz”. Nasz wniosek, który został
pozytywnie oceniony, zakłada montaż kolektorów słonecznych – 182 szt.
oraz paneli fotowoltaicznych – 325 szt.
dla mieszkańców Gminy Nielisz! Na
ten cel pozyskaliśmy 4 806 098,90 zł!
Całość projektu szacuje się na wartość
6 219 102,72 zł. Już po raz drugi Mieszkańcy będą mogli zainstalować systemy solarne i fotowoltaiczne na bardzo
korzystnych warunkach. Projekt ten
nie tylko wpłynie pozytywnie na jakość
powietrza na terenie naszej Gminy ale
również na oszczędności w gospodarstwach domowych. Ci, którzy w pierwszej edycji OZE na naszym terenie skorzystali z instalacji OZE bardzo sobie
chwalą takie rozwiązania. Jestem pewien, że tak będzie i tym razem. Z roku
na rok systemy solarne i fotowoltaiczne
są coraz bardziej wydajne i nowoczesne. Bardzo proszę o śledzenie naszej
strony www.nielisz.pl oraz strony na
FB @gminanielisz gdzie będą publikowane dalsze informacje i komunikaty w sprawie nowego projektu OZE
w Gminie Nielisz.
Za nami święto plonów, które w tym
roku odbyło się w Ruskich Piaskach.
Dożynki Gminne odbyły się w bardzo
miłej i rodzinnej atmosferze. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w organizację tego święta za tak wspaniałą i radosną uroczystość. Mieszkańcy Ruskich
Piask w tym roku mają powody do dumy
nie tylko z racji udanych dożynek na ich
terenie. Wkrótce powstaną tam długo
oczekiwane drogi. Łącznie przewidujemy pracę nad długością ponad 3 kilometrów dróg w obrębie Ruskich Piask. Staraliśmy się o wsparcie tego zadania wiele
lat. Każdy program dotacyjny ma swoje
kryteria. Wreszcie pojawił się program,
który wpisuje się w charakterystykę wsi
Ruskie Piaski. Dzięki konsekwentnym
działaniom i kompetencji naszych pracowników, nasz wniosek został bardzo
wysoko oceniony i zakwalifikowany do
dofinansowania. O szczegółach tego
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przedsięwzięcia przeczytają Państwo
w tym Biuletynie.
Poza spektakularnymi sukcesami są
również i małe, które dają radość. Tworzone są miejsca wypoczynku i integracji, takie jak chociażby altana w miejscowości Nawóz. Takich miejsc będzie
coraz więcej na naszym terenie i będą
dedykowane zarówno mieszkańcom jak
i odwiedzającym nas turystom. Estetyka
przestrzeni publicznej jest dla mnie niezmiernie istotna. W kontekście zmieniającego się profilu Gminy Nielisz na
gminę turystyczną jest to szczególnie
ważne. Wraz z dbałością o infrastrukturę turystyczną idą w parze działania
promocyjne. Cieszę się i dziękuję Kołom
Gospodyń Wiejskich za udział w tych
wydarzeniach, które wpływają na wizerunek naszej Gminy. Cieszy fakt, że Panie bardzo chętnie się promują i uczestniczą w procesie popularyzacji Gminy
Nielisz.
Samorząd Gminy Nielisz ukierunkowany jest również na zapewnienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. OSP
Nielisz może cieszyć się nowym wozem
strażackim. Nie otrzymaliśmy tak dużego dofinansowania jakiego się spodziewaliśmy, ale każda kwota na poprawę
bezpieczeństwa cieszy niezmiernie. Serdecznie gratuluję Strażakom z Nielisza
nowego samochodu strażackiego. Oby
służył Wam jak najrzadziej, a w razie
konieczności, niech ten wóz przyniesie
Wam same sukcesy w ratowaniu dobra
i życia mieszkańców Gminy Nielisz.
Życzę miłej lektury.
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Nielisz 278, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@nielisz.pl
Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Złojec 226, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@nielisz.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. 47 815 74 00, 47 815 74 02
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 Krasnymstawie
Oddział w Nieliszu
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14, www.bskrasnystaw.pl
o.nielisz@bskrasnystaw.pl
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W dniu 25 lipca 2022 r. w Zamojskiej Delegaturze
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie
symbolicznych czeków na realizację zadań w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych – edycja trzecia – PGR. We wniosku, który
został zakwalifikowany do dofinansowania czytamy:
Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz nr 116197L w miejscowości Ruskie Piaski
Opis inwestycji: Zakres robót obejmuje budowę drogi gminnej nr 110168L
oraz drogi gminnej nr 110197L o łącznej
długości ok. 1,26 km. Wykazane drogi łączą się ze sobą tworząc jeden ciąg
drogi, która jest jedyną osią komunikacji mieszkańców zarówno z miastem
powiatowym, lokalnymi władzami samorządowymi, zakładami pracy czy
też placówkami szkolnymi i ośrodkami
zdrowia. Cała droga przebiega w terenie zabudowanym na terenie Gminy
Nielisz w miejscowości Ruskie Piaski
– ruch komunikacyjny pojazdów osobowych, a także ruch ciężki powoduje
zniszczenia w istniejącej nawierzchni utwardzonej częściowo kruszywem
– powstają wyboje. W chwili obecnej

jący układ sieci drogowej dróg publicznych Gminy Nielisz, natomiast stanowi
istotny element w zakresie poprawy
komfortu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego ze zmiany rodzaju
nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Czynnikiem wpływającym
na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu przejazdu jest zmiana
nawierzchni na ulepszoną, eliminacja
pylenia, poprawa odwodnienia oraz
bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie części
miejscowości Ruskie Piaski. Budowa
tych odcinków dróg wpłynie na poprawę przepustowości i komfortu jazdy,
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Ponadto nastąpi poprawa dostępności
terenów inwestycyjnych. Wykonanie
nowej nawierzchni usprawni ruch pojazdów mechanicznych.

stan techniczny tych dróg można zakwalifikować jako zły i pomimo prowadzonych zabiegów utrzymaniowych,
niekorzystnie wpływa na spójność
i funkcjonalność sieci dróg publicznych. Realizacja zadania ma na celu
poprawę stanu technicznego sieci dróg
gminnych. W ramach prac planuje się
wykonanie projektu budowlanego oraz
budowę nowej konstrukcji tj.: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni
asfaltowej. Planowane przedsięwzięcie
inwestycyjne nie wnosi zmian w istnie-

Przewidywany okres realizacji
Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia
inwestycji: 2024-12-31
Przewidywana wartość Inwestycji
(w PLN): 1 928 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału
własnego (w PLN): 38 560,00 zł
Procentowy udział własny
Wnioskodawcy w realizacji
inwestycji: 2,00%
Kwota wnioskowanych środków
(w PLN): 1 889 440,00 zł

Jednak na tym nie koniec. W chwili redagowania BIGN nr 3(21) zaczęto prace
nad poprawą nawierzchni dróg również
w Ruskich Piaskach. Skąd te działania?
A to z powodu otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie
jednoroczne) na realizację zadań pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 110168
od km 0+000 do km 0+981 w miejscowości Ruskie Piaski” oraz „Przebudowa
drogi gminnej nr 116192L od km 0+000
do km 0+761,18 w miejscowości Ruskie
Piaski”.
Pierwsze zadanie: „Przebudowa drogi
gminnej nr 110168 od km 0+000 do km
0+981 w miejscowości Ruskie Piaski”:
Wartość otrzymanego dofinansowania
na realizację Programu wynosi:
262 867,51 zł.
Całkowita wartość: 525 735,03 zł
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: frezowanie nawierzchni, wyrównanie i uzupełnienie
nawierzchni, oczyszczenie i skropienie
warstw emulsją asfaltową, wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz regulacja
wysokościowa zjazdów.
W dniu 07.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania
polegającego na „Przebudowie drogi
gminnej nr 110168L od km 0+000 do km
0+981 zgodnie z którą całkowita wartość zadania wyniesie: 673 086,54 zł.
Termin realizacji: do grudnia 2022 r.
Drugie zadanie: „Przebudowa drogi
gminnej nr 116192L od km 0+000 do km
0+761,18 w miejscowości Ruskie Piaski”:
Wartość otrzymanego dofinansowania
na realizację Programu wynosi:
257 868,68 zł.
Całkowita wartość: 515 737,36 zł
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem
łamanym, frezowanie nawierzchni,
ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,
wykonanie poboczy z kruszywa, prze-
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budowa rowów, odtworzenie rowów,
wykonanie oznakowania pionowego.
W dniu 07.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania
polegającego na „Przebudowie drogi
gminnej nr 116192L od km 0+000 do
km 0+761,18 zgodnie z którą całkowita
wartość zadania wyniesie: 730 820,92 zł.
Termin realizacji: do grudnia 2022 r.

październik 2022

W sumie w najbliższym czasie na terenie wsi Ruskie Piaski powstanie ponad
3 km nowych dróg! Długość w obrębie
jednej miejscowości jak na gminę wiejską jest bardzo duża. „Ruskie Piaski zasługują na nowe drogi chociaż pozyskanie
środków zewnętrznych na ten cel nie było
łatwe. Czekaliśmy wiele lat na tę okazję,
wreszcie pojawiła się okazja i z niej skorzystaliśmy. Teren wsi Ruskie Piaski jest

Nieliskie becikowe
wana jest wyłącznie dla mieszkańców
Gminy Nielisz. Program samorządowy
cieszy się aprobatą wśród mieszkańców naszej Gminy. Cieszą się rodzice,
opiekunowie i cała społeczność Gminy.

Przybywa rodzin korzystających z „Nieliskiego becikowego”. Każde nowonarodzone dziecko od bieżącego roku jest
witane symbolicznym becikiem, listem
gratulacyjnym dla rodziców oraz jednorazową zapomogą w wysokości 700 zł.
Przysługuje ono niezależnie od dochodów w rodzinie i jest wolne od podatku
dochodowego od osób fizycznych. Wypłacane jest matce, ojcu lub opiekunowi
prawnemu dziecka. Zapomoga skiero-

Oprócz zapomogi rodzice dostają okolicznościowy list gratulacyjny od Wójta
oraz becik z naszywką, z herbem gmi-

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

bardzo trudnym terenem ze względu na
rozproszoną zabudowę. Nie mniej jednak cieszę się, że kolejna moja obietnica
wkrótce zostanie zrealizowana” – mówi
Wójt Adam Wal. Gratulujemy naszemu
włodarzowi oraz mieszkańcom Ruskich
Piask. O przebiegu prac nad budową dróg
będziemy informować w kolejnym numerze BIGN.
RED

Jaka jest procedura

otrzymania zapomogi?
To bardzo łatwe. Należy
zadzwonić do sekretariatu
Urzędu Gminy Nielisz
i umówić się po odbiór listu
gratulacyjnego oraz becika.
W umówionym czasie
konieczne jest okazanie
aktu urodzenia dziecka.
Z listem gratulacyjnym
trzeba skierować kroki
do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
z siedzibą w Krzaku i złożyć
odpowiedni wniosek.
ny oraz ze wstążką z napisem: „Witamy
w Gminie Nielisz”.
RED

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie
miar dostosowany do sprawowania dobrej opieki nad starszymi mieszkańcami
naszej Gminy. Progres budowy CO-M jest
zadawalający i możemy mieć nadzieję na
terminowe ukończenie prac budowlanych. Obiekt już teraz jest bardzo imponujący pod względem swoich gabarytów
i architektury. Wokół powstaną również
altany. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Gmina Nielisz stawia kolejne kroki w kierunku jak najlepszego zabezpieczenia
zaplecza socjalnego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. W tym celu

powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie. Znajdą tam dla siebie
miejsce osoby starsze i z ograniczeniami
ruchowymi. Budynek będzie ze wszech

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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w Ujazdowie uważam za strzał w dziesiątkę pod względem przyszłego zatrudnienia
oraz lokalizacji. Obiekt będzie dodatkowym bodźcem w stronę rozwoju Ujazdowa. Z pewnością po otwarciu tego centrum,
będziemy mieli bardzo mocną kartę prze-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

targową w procesie pozyskiwania dalszych
środków na chociażby remont dróg. Przez
5 lat do funkcjonowania CO-M nie dołożymy nic. To niezwykle ważne. Przez ten
czas musimy skierować nasze wysiłki aby
wraz z nowo powstałym ośrodkiem, po-
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zyskać dodatkowe fundusze na drogi. Jestem pewien, że mi się to uda” – zapewnia
Wójt Adam Wal. Życzymy zatem Panu
Wójtowi spełnienia zamierzeń i przede
wszystkim jak najszybszego otwarcia
CO-M w Ujazdowie.
RED

XXXIII Czteroetapowy Bieg Pokoju
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W sobotę 03.09.2022 r. zakończył się
XXXIII Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Finałowy
IV etap Półmaraton im. Czesławy Kwoki biegł od zapory wodnej w Nieliszu do
Rynku Wielkiego w Zamościu. Długość
końcowego etapu wynosiła 21,0975 km.
Zarówno pogoda jak i malownicze tereny wzdłuż trasy sprzyjały zawodnikom
startującym w biegu. Zanim jednak padła komenda „start”, przedstawiciele
różnych instytucji i środowisk udali się
do kościoła w Złojcu, aby tam przy płycie upamiętniającej wysiedlenia 6 miejscowości z terenu Gminy Nielisz złożyć
hołd ofiarom grudnia 1942 roku. W geście uczczenia pamięci ofiarom wysiedleń, kwiaty złożyli: Krzysztof Komajda
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz,
Przedstawiciel Środowiska Dzieci Zamojszczyzny – Władysław Wal wraz
z małżonką, Dyrektor OSiR w Zamościu
Mateusz Ferens wraz z jego zastępcą
Magdaleną Magryta oraz sędzią głów-

nym biegu Zbigniewem Kierepa. Kwiaty
przed tablicą pamiątkową złożyła również Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu Dorota Bosiak w asyście młodzieży szkolnej
oraz nauczycieli ze szkoły w Złojcu. Po
uczczeniu pamięci wysiedlonym podczas II wojny światowej proboszcz parafii w Złojcu ks. Sylwester Zwolak zmówił

modlitwę w intencji uczestników biegu
pokoju. Nadszedł czas na rozpoczęcie
wyścigu. Do zgromadzonych na zaporze
wodnej w Nieliszu przemówił Krzysztof
Komajda Przewodniczący Rady Gminy
Nielisz, który wkrótce potem, dokładnie
o godz. 10:00 dał zawodnikom sygnał do
startu. Uczestnicy biegu ruszyli. Ich trasę na terenie Gminy Nielisz zabezpieczali między innymi nasi strażacy z OSP
Nielisz, OSP Krzak, OSP Złojec i OSP Zarudzie. Serdecznie dziękujemy. IV etap
biegu przebiegł pomyślnie bez zdarzeń
losowych. Wszyscy zawodnicy podczas
podsumowania XXXIII Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny byli zadowoleni. W takim biegu wszyscy są zwycięzcami. Dziękujemy
OSiR w Zamościu za zaproszenie Gminy
Nielisz do udziału we współorganizacji
tego przedsięwzięcia i życzymy równie
udanej przyszłorocznej edycji biegu.
RED

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.

Prosimy o kontakt: 84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Dożynki Gminne 2022 – Ruskie Piaski
Pogoda w niedzielę nie zapowiadała się dobrze.
Organizatorzy Gminnych Dożynek w Ruskich Piaskach
przygotowani na deszczową aurę byli jednak pełni nadziei
na słoneczny dzień.

tlenia ulicznego na terenie całej Gminy
Nielisz. Jako drugi zabrał głos Krzysztof
Komajda – Przewodniczący Rady Gminy
Nielisz. Wspomniał o aspekcie rozwoju
technologii w procesie produkcji żywności, jednak podkreślił, że od wieków
zawsze w rolnictwie najważniejsza jest
Opatrzność Boża. Po przemówieniach
zostały rozdane podziękowania dla delegacji, które przyniosły wieńce dożynkowe. A były naprawdę piękne i widać było ogrom prac włożonych w ich
Zza chmur na szczęście wyszło słońce
i korowód ruszył na plac obok Domu Ludowego. Korowód poprowadzili: Adam
Wal – Wójt Gminy Nielisz, Krzysztof
Komajda – Przewodniczący Rady Gminy Nielisz oraz Ewa Antoszek – Radna
Gminy Nielisz z Ruskich Piask. Starym
zwyczajem uroczystość zaczęła się od
mszy świętej w intencji rolników celebrowanej przez proboszcza Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu księdza Mirosława Sawkę. We mszy świętej czynny
udział wzięli artyści z GOK w Nieliszu:
Chór Moderato oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta wzmocniona muzykami
z gminy Sułów. Dalszą część uroczystości poprowadziła Agnieszka Zymon
– Dyrektor GOK w Nieliszu, która zapowiedziała okolicznościowe wystąpienia.

Pierwszy zabrał głos Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz, który po przywitaniu gości, podziękował rolnikom za ich trud
i chleb. Wspomniał również o inwestycjach drogowych jakie będą realizowane
w Ruskich Piaskach. Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli również wiadomość
o dofinansowaniu na realizację oświe-

stworzenie. Podziękowania przekazała
również Ewa Antoszek – Radna Gminy
Nielisz z Ruskich Piask. Podziękowała
Księdzu Proboszczowi, Wójtowi, Dyrektor GOK oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych
dożynek. Sama Radna również z rąk
Starostów otrzymała podziękowania…
chwile niezwykle miłe i wzruszające… Po
części podniosłej przyszedł czas na zabawę. Do tańca zagrzewali artyści z GOK
w Nieliszu, Kapela Turobińska, Wygibusy i na koniec DJ. Dożynki przebiegły
w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze.
Uroczystość można zatem uznać za
udaną. Dziękujemy Mieszkańcom Ruskich Piask za gościnność oraz za bardzo duże zaangażowanie w organizację
Gminnego Święta Plonów. Dziękujemy wszystkim organizatorom, przede
wszystkim Wójtowi – Adamowi Walowi
oraz wszystkim przybyłym na dożynki, którzy wspólnie chcieli uczestniczyć
w uroczystości.
RED
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Budowa altany wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Nawóz
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Przed remizą strażacką w Nawozie powstała urokliwa
infrastruktura. Projekt zrealizowano w ramach poddziałania
19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania (zgodnie
z umową) wynosi: 38 007,00 zł
Planowana całkowita wartość projektu
wynosi: 59 730,65 zł
Rzeczywista całkowita wartość
zrealizowanego projektu
wynosi: 57 933,00 zł
Dofinansowanie Gmina Nielisz uzyskała za pośrednictwem LGD „Ziemia
Zamojska”
Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji oraz wzbogacenie oferty
turystycznej poprzez budowę altany za-

gospodarowanie terenu w miejscowości
Nawóz co przyczyni się do aktywizacji
i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich.
Przedmiotem inwestycji była budowa wolnostojącej altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na działce nr ewid. 625 położonej
w miejscowości Nawóz, Gmina Nielisz.
Planowana do realizacji operacja objęła zagospodarowanie części działki
poprzez budowę altany z małą archi-

tekturą: grillem ogrodowym, stołem,
ławkami, koszami na śmieci, stojakiem
na rowery, oświetleniem solarnym. Zagospodarowanie objęło również utwardzenie terenu.
Na tym jednak nie koniec. Dzięki udziałowi w organizowanym przez
LGD „Ziemia Zamojska” konkursie
pt. „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”, KGW Ach te baby z Nawoza
otrzymało wyróżnienie, które pozwoliło na zagospodarowanie terenu wokół
altany w Nawozie roślinami zakupionymi w ramach otrzymanej nagrody.
Projekt pn. „Nawozkie Zacisze” był
inspirowany tradycyjnymi wiejskimi
ogrodami, które znikają dziś z krajobrazu polskiej wsi. Dlatego w Nawozie można podziwiać piękne tawuły,
berberysy, pachnące jaśminowce oraz
aromatyczne pigwowce, które jesienią
panie z KGW zamierzają wykorzystać
w przetworach kulinarnych. Nawozkie Zacisze jest idealnym miejscem na
odpoczynek dla rowerzystów, którzy
o każdej porze roku mogą się zatrzymać
przy nowo powstałej infrastrukturze.
Gratulujemy i podziwiamy wielką
aktywność i zapał do pracy mieszkańców Nawoza! Z roku na rok zakątek
w pobliżu remizy strażackiej pięknieje
i staje się miejscem gdzie mieszkańcy
i użytkownicy szlaku Green Velo chętnie spędzają swój wolny czas.
RED

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”
Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie
Gminy Nielisz działa ,,Gminny Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”.
Głównym celem punktu konsultacyjno-informacyjnego jest prowadzenie
kampanii informacyjno-edukacyjnej,

oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania
wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania
w ramach Priorytetowego Programu
„Czyste Powietrze”.
Wszelkich informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” udzieli Państwu pracownik Gmi-

ny Nielisz – Pani Gałan Bożena pokój
nr 14, tel. 84 63 127 39 wew. 34.
Punkt konsultacyjno-informacyjny obsługiwany jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Nielisz.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Na wakacje
– Zamość i Roztocze

www.nielisz.pl

Kolejna pula
środków na
odnawialne
źródła energii

w Gminie
Nielisz!

We wtorek 09 sierpnia 2022 r. w ramach akcji promocyjnej
„Na wakacje – Zamość i Roztocze” Krakowskie Przedmieście
w Lublinie zostało opanowane przez Gminę Nielisz.

Na podbój serc lubelskich mieszkańców
i turystów ruszyła bardzo liczna delegacja z Gminy Nielisz. W ramach akcji
promocyjnej „Na wakacje – Zamość
i Roztocze” stoisko naszej Gminy było
zapełnione smakołykami i rękodziełem
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce
Nieliskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z Wólki Złojeckiej. Zanim Panie z KGW
zdążyły rozpakować wszystkie swoje
wyroby, publiczność już z zaciekawieniem spoglądała na zastawiony stół. Na
Krakowskim Przedmieściu znalazł się
również stolik z materiałami promocyjnymi naszej Gminy oraz wspaniałe wydawnictwa i gadżety promocyjne
z LGD „Ziemia Zamojska”. Na deser
z głośników popłynął śpiew wokalistek
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Akcja promocyjna uwieńczona
została sukcesem i nie są to słowa na
wyrost, ponieważ uśmiech publiczności oraz pochlebne opinie są wyrazem
dobrze wykonanej akcji promocyjnej.
Krótko mówiąc, było smacznie, wesoło
i niezwykle interesująco. Lublin mógł
dowiedzieć się bardzo dużo nie tylko
o naszych walorach krajobrazowych

redakcja@nielisz.pl

i turystycznych, ale o wspaniałych ludziach z naszego regionu i naszej gościnności. Było na bogato! Dziękujemy
za wspaniałą i ciężką pracę KGW w Wólce Złojeckiej, KGW w Wólce Nieliskiej,
artystkom z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, LGD „Ziemia Zamojska” i wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do realizacji akcji
promocyjnej Gminy Nielisz. Dziękujemy przede wszystkim Adamowi Walowi
– Wójtowi Gminy Nielisz za wsparcie
przedsięwzięcia. Słowa podziękowania
należą się również Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Zamość i Roztocze” za
wspaniałą inicjatywę i organizację akcji „Na wakacje – Zamość i Roztocze”.
Dziękujemy także Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za udostępnienie miejsca oraz pomoc w organizacji naszego stoiska. Dzień ten
był prawdziwym świętem naszej Gminy
i potężną wręcz zachętą do odwiedzenia
Gminy Nielisz. Jesteśmy przekonani, że
zyskaliśmy sympatię publiczności oraz
zachęciliśmy mieszkańców Lublina do
odwiedzenia naszych stron.
RED

Mamy to! Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz” został pozytywnie oceniony i wybrany
do dofinansowania w ramach Osi
Priorytetowej 4 Energia przyjazna
środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wniosek przewiduje montaż kolektorów słonecznych – 182 szt. oraz
paneli fotowoltaicznych – 325 szt.
dla mieszkańców Gminy Nielisz.
Kwota dofinansowania realizacji
zadania wynosi 4 806 098,90 zł.
Ogólna wartość projektu wynosi 6 219 102,72 zł, natomiast wkład
własny gminy to 1 413 003,82 zł.
Montaż instalacji planowany jest do
sierpnia 2023 roku. To duża sprawa
i kolejny krok w kierunku ochrony środowiska na terenie Gminy
Nielisz oraz dużych oszczędności
mieszkańców. Została podpisana umowa i inwestycja ruszy pełną
parą. Gratulujemy Adamowi Walowi
– Wójtowi Gminy Nielisz skutecznego działania i pozyskania kolejnych środków inwestycyjnych!
RED
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Nowe Volvo dla strażaków
12 sierpnia br. przed remizą strażacką miało miejsce wielkie poruszenie.
Zapaliły się race, wyły syreny, butelki szampana wystrzeliwały raz po
raz. Wielki szum i wielkie święto bo
oto fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4X4 marki Volvo jest już w OSP w Nieliszu!
Po odbiór wozu strażackiego aż pod
Częstochowę udali się strażacy z OSP
Nielisz, Radny Gminy Nielisz – Jerzy
Pastuszak oraz sam Wójt Gminy Nielisz – Adam Wal.
Wartość całkowita samochodu to
900 000 zł! Suma dotacji z NFOŚiGW
oraz KSRG/MSWiA wynosi 400 000 zł,
natomiast z budżetu Gminy przeznaczono 500 000 zł. Serdecznie gratulujemy Strażakom z Nielisza nowego
samochodu ratowniczego, a Adamowi Walowi – Wójtowi Gminy Nielisz
skutecznego i konsekwentnego działania w kierunku doposażania straży
pożarnych z terenu naszej Gminy.

OSP w Nieliszu

RED

Duże pieniądze dla GOK w Nieliszu
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu otrzymał
grant w wysokości 127 tys. złotych na realizację
projektu „Czas na cyfrową transformację”.

Dzięki pozyskanym funduszom powstanie wyposażona w nowoczesny
sprzęt cyfrowy pracownia do rejestracji

i przetwarzania dźwięku oraz obrazu.
W ramach projektu pracownicy i osoby
współpracujące z Gminnym Ośrodkiem

Kultury będą także uczestniczyć w szeregu szkoleń podnoszących, jakość
działań w zakresie animacji i edukacji
kulturalnej. Realizacja projektu to dla
instytucji spore wyzwanie, ale także
wiele nowych możliwości i niepowtarzalna szansa na rozwój, który wprowadzi GOK w nową erę działalności.
Czujemy dodatkową satysfakcję
z wyniku punktowego, który zdobyliśmy w konkursie. Na 422 złożone
wnioski i 100 możliwych do zdobycia
punktów nasz wniosek otrzymał ich aż
95! Taki sam wynik osiągnęła jeszcze
jedna instytucja kultury, co dało nam ex
aequo drugie miejsce w skali kraju!
Grant został przyznany w ramach
programu „Konwersja cyfrowa domów
kultury” dofinansowanego z Funduszy
Europejskich, którego Operatorem jest
Narodowe Centrum Kultury.
Wsparcie otrzyma 60 instytucji
z całej Polski.
Agnieszka Zymon
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Delegac ja z Gminy Nielisz
na dożynkach powiatowych
w Miączynie – 21.08.2022 r.

Delegację Gminy Nielisz podczas Dożynek Powiatu Zamojskiego tworzyły
Koła Gospodyń Wiejskich oraz starostowie z następujących miejscowości:
Staw Ujazdowski, Średnie Duże, Złojec II, Nielisz oraz Ruskie Piaski.

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

W

szystkie koła prezentowały wykonane własnoręcznie
wieńce dożynkowe. Każdy zachwycał swoim pięknem i misternym
wykonaniem, każdy miał swoją wymowną symbolikę i znaczenie.
Na dożynkach powiatowych Gmina miała także swój akcent kulinarny. KGiGW w Wólce Nieliskiej wzięło
udział w konkursie „Bitwa Regionów”
oraz zorganizowało stoisko, na którym można było popróbować naszych
lokalnych przysmaków w tym pasztetu
z leszcza, którego receptura sięga, co
najmniej lat 50-tych ubiegłego wieku.
Jak co roku, podczas uroczystości
najlepsi rolnicy z terenu powiatu zamojskiego zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony dla Rolnictwa”.
W gronie 23 osób odznaczonych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
znalazł się także mieszkaniec Gminy Nielisz Pan Krzysztof Banaszczuk
z Gruszki Dużej-Kolonii. Gratulujemy!
Wszystkim osobom, które poświęciły czas oraz dołożyły wszelkich starań w przygotowanie naszego udziału
w dożynkach powiatowych składamy
serdeczne podziękowania.
Agnieszka Zymon

„Deszcz nagród” dla KGW Deszkowice-Kolonia

na Jarmarku Królewskim w Rybczewicach
Po zeszłorocznym sukcesie
KGiGW z Wólki Nieliskiej w tym
roku z „całym naręczem”
nagród i zaszczytnych tytułów
z Jarmarku Królewskiego,
który odbył się 21 sierpnia
2022 r. w Rybczewicach, wróciło
KGW Deszkowice-Kolonia.
Panie wystartowały w konkursie
kulinarnym i nie pozostawiły cienia
wątpliwości, że są mistrzyniami pieczenia i gotowania! Udowodniły, że
znają się nie tylko na tradycyjnej kuchni
wiejskiej, ale znakomicie przyrządzają
również dania z jadłospisu dworskiego
– bowiem tematem przewodnim tegorocznego konkursu kulinarnego był
„Orzech laskowy w kuchni dworskiej”!
Poniższa lista sprawia, że ręce same
składają się do oklasków, a słowa „SERDECZNE GRATULACJE” same cisną się
na usta: I MIEJSCE za „PIECZONE MIĘ-

SO W PANIERCE ORZECHOWEJ” (kat. wytrawne smaki
z orzechami laskowymi –
danie mięsne), I MIEJSCE
za „CIASTO ORZECHOWE
Z BAKALIAMI” (kat. ciasto
z orzechami laskowymi),
II MIEJSCE za „PASZTET
Z SOCZEWICĄ I ORZECHAMI LASKOWYMI” (kat.
wytrawne smaki z orzechami laskowymi – danie
bezmięsne), III MIEJSCE za
„ORZECHOWĄ POKUSĘ”
(kat. napitki z orzechem laskowym).
Gratulujemy sukcesu
i dziękujemy
za piękne
reprezentowanie
Gminy Nielisz!
Agnieszka Zymon
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Orkiestra dęta z GOK

z wizytą w przedszkolu „Mali odkrywcy”

Część naszej Orkiestry Dętej na zaproszenie Pani Dyrektor Joanny Blicharskiej 1 września 2022 r. odwiedziło Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy
w Krzaku. Cieszymy się, że mogliśmy
wystąpić przed najmłodszą publicznością, która jak wiadomo należy do bardzo wymagających. Mamy nadzieję, że
sprostaliśmy zdaniu!
Wizyta w przedszkolu miała na
celu nie tylko umilenie dzieciom deszczowego przedpołudnia, ale również
w bardzo przyjemny i łatwy do przyswojenia sposób niosła ze sobą treści
edukacyjne. Dzieci zapoznały się np.

z budową instrumentów, sposobem
wydobywania z nich dźwięków i usłyszały jak pojedyncze dźwięki układają
się w melodie.
Spotkanie poprowadził nasz dyrygent Pan Robert Słupski, oczywiście
przy wsparciu swoich muzyków: Martyny Dudek, Leny Sochy, Nikoli Jakubczak, Antka Michalca, Miłosza Blicharskiego, Krystiana Szymanka i Pana
Zbyszka Typiaka.
Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję na kolejne miłe
spotkanie!
Agnieszka Zymon

Letnia akademia kreatywności

w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu
Dzięki współpracy GOK
w Nieliszu oraz Lubelskiego
Centrum Inicjatyw Tanecznych,
pięć wakacyjnych dni
upłynęło pod znakiem
kreatywnych i twórczych
zabaw oraz wesołego
i aktywnego wypoczynku.
Od 11 do 15 lipca br. dzieci brały
udział w tematycznych warsztatach artystycznych prowadzonych przez Panią
Instruktor LCIT – Katarzynę Szeptuch.
Tematami przewodnimi kolejnych
„akademickich” spotkań były: taniec
i muzyka, bajki, sport, ekologia oraz na
zakończenie kino i teatr.
Za wzorowy udział w zajęciach każdy z adeptów Letniej Akademii Kre-

atywności otrzymał najwyższą notę
w swoim indeksie i dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności.
Gratulujemy uczestnikom, zaś Lubelskiemu Centrum Inicjatyw Tanecznych dziękujemy za przygotowanie
i poprowadzenie warsztatów.
Agnieszka Zymon
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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, lub 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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Wakacyjne wędrówki
z GOK w Nieliszu
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Aktywnie wypoczywać, poznawać, spędzać czas twórczo
i wesoło – to motto GOK w Nieliszu. Takich pozytywnych
wrażeń i dużą dawkę dobrej energii dostarczyły
uczestnikom organizowane przez nas wycieczki.

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

W lipcu br. odwiedziliśmy Krasnobród. W ambitny plan wyjazdu wpisały
się warsztaty ceramiczne w pracowni „Warto, bo z Roztocza”, wejście
na wieżę widokową, zwiedzanie miasta oraz rzeźby z piasku na plaży przy
krasnobrodzkim zalewie. Pod koniec
wakacji otrzymaliśmy przesyłkę z pracami, które powstały podczas warsztatów ceramicznych. Efekt na wszystkich
zrobił bardzo dobre wrażenie. Prace stanowią miłą pamiątkę z wyjazdu
– tym cenniejszą, że została własnoręcznie wykonana.
W sierpniu br. postanowiliśmy
zwiedzić jeden z najbardziej urokliwych
zakątków Lubelszczyzny – Kazimierz
Dolny. Rejs statkiem po Wiśle, wspaniałe zabytki, spacer urokliwymi uliczkami Kazimierza w towarzystwie przewodnika, który swoimi opowieściami
przeniósł nas w czasie oraz widok panoramy miasta z Góry Trzech Krzyży,
są bardzo miłą kartką z naszego wakacyjnego kalendarza GOK w Nieliszu.
Podziękowania dla uczestników za
przemiłe towarzystwo i opiekunów:
Pani Justyny Malinowskiej – kierownika wycieki za przygotowanie wyjazdów
oraz Pani Marzeny Mędziak – opiekuna
za pomoc organizacyjną.
Agnieszka Zymon

„Śpiewająco przez wakacje”
Wiadomo, że wakacje to czas beztroskiego wypoczynku, jak się jednak
okazuje nie dla wszystkich! Pracownia
wokalna GOK w Nieliszu przez całe lato
pracowała „pełną parą”. Nasze wokalistki wraz z Panią Renatą Banach przez

cały wakacyjny okres przygotowywały
i prezentowały występy podczas różnych wydarzeń kulturalno-artystycznych. Poniższe kalendarium, które sięga aż do początku września mówi samo
za siebie:

10.07.2022 – Zamojskie Dni Folkloru
w Zwierzyńcu
16.07.2022 – Festyn Ludowy oraz jubileusz 10-lecia pracy artystycznej zespołu Andrzejkowe Nutki w Mokrymlipiu
31.07.2022 – Festyn „Na sportowo
i wesoło” w Zakłodziu
09.08.2022 – Akcja promocyjna „Na wakacje – Zamość i Roztocze” w Lublinie
21.08.2022 – Dożynki Gminne w Ruskich Piaskach
28.08.2022 – Dożynki gminno-parafialne w Szczebrzeszynie
03-05.09.2022 – Narodowe czytanie
na „Rynku Wodnym” w Zamościu
Niemalże w każdy wakacyjny weekend nasi wokaliści prezentując swój talent i umiejętności, jednocześnie reprezentowali nasz ośrodek i Gminę Nielisz
– za co serdecznie dziękujemy!
Podziękowania przekazujemy także
rodzicom, którzy dbają o rozwój swoich dzieci i wspierają pracę Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Agnieszka Zymon

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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Gmina Nielisz
na Zamojskich

Dniach Folkloru

Kącik poetycki Jana Króla

Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu

W zaduszki
Wszystkich Świętych,
Dwa dni razem z Zaduszkami.
Skrętu, wiertu co niemiara.

Sprzed ołtarza, za co księdzu
Parę groszy przy zapisie,
Wedle stanu.

Z grzędów zebrać
I kapustę w czas zakwasić,
Okryć kopce z kartoflami,
Ogacić chałupę.

W dzień zaduszny już od rana
U cmentarza pełno dziadów,
Większość – widać, że to starość
I że tylko im dożywać,
Ale śród nich, to tu, to tam,
Chłop wpół wieku a bez ręki,
Inny młodszy a o kulach,
Jeszcze inny skóra z kością.

Potem trzeba pójść na cmentarz
I uprzątnąć groby z ziela,
Ziemię zruszyć, darń poprawić,
Żeby było, jak należy,
Znaczy się, po ludzku.
Wszystkich Świętych – święto świętych,
Ile ich jest w kalendarzu,
Od Adama po Zytę.
Kościół spory a nie mieści,
Tyle ludzi co w pasterkę.
Wszystkie światła uroczyście –
Msza i po niej nieszpory.

10 lipca 2022 roku, odbyła
się organizowana przez
Starostwo Powiatowe
w Zamościu XXIII edycja
Zamojskich Dni Folkloru.
Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że udział zespołów z Gminy
Nielisz w przeglądzie muzycznym,
to już tradycja. W tym roku na festiwalowej scenie zaprezentowało
się 25 wykonawców, naszą Gminę
reprezentowały: Duet ALEKSANDRA
CICHOSZ I KLARA SIEMCZYK oraz
Chór MODERATO z GOK w Nieliszu,
a także zespoły ludowe działające
przy Kołach Gospodyń Wiejskich –
STAWIANKI ze Stawu Ujazdowskiego i JAGODZIANKI z Nielisza.
Dla Oli i Klary był to pierwszy,
ale jakże udany występ na Zamojskich Dniach Folkloru. Dziewczynki
zostały nagrodzone gromkimi brawami i poproszone o bis!!!
Wszystkim składamy podziękowania za przygotowanie i prezentację występów!
Agnieszka Zymon
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Dziś Zaduszki. Msza za Zmarłych:
Boże, świeć im, daj im pokój.
Po mszy zaraz procesyjnie
Ruszy obchód cmentarza.
Groby w ogniu świec i świeczek,
Z kwiatem każdy grób czy grobek.
Zdrowaś, Mario …módl się za nich.
Łza za słowem kap, kap, kapie.
Na Zaduszki wypominki-

Dziś nie żebrzą po chałupach,
Dziś się wszystkie dziady modlą
Za cierpiące w czyścu duszePo trzy Zdrowaś, po trzy Wieczny.
Za intencją chleb, suchary,
Kawał sadła, ser na bryndzę,
Łyżkę masła, kilka jajek,
Krupy, jagły, kasza z reczki,
Jak to ze wsi.
Nocą pono zaduszkową
Dusze zmarłych zewsząd, gdzie są,
Schodzą się do swego.
Temu konie w sam północek
Jakoś dziwnie rżały,
Tamten krowy słyszał w ten raz,
U sąsiada zaś pies szczekał,
Powiada, z radości
Gruszka Mała 1947

Kulturalnie, niebanalnie,
niesztampowo dbamy
o każdego użytkownika
i czytelnika, razem tworzymy
księgozbiór, rozwijamy talenty
podczas spotkań warsztatowych
i nie tylko. Biblioteka to miejsce,
gdzie twórczo spędzamy
czas obcując z wszechobecną
książką i prasą drukowaną.

Nasze działania wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom, spotykają się z dobrym odbiorem i zainteresowaniem.
Praca bibliotekarzy coraz częściej jest
doceniana w środowisku nam najbliższym, a także na szerszych forach.
Chcemy pochwalić się wyróżnieniami jakie ostatnio dały wiele satysfakcji i upewniły nas, że nasza praca idzie
w dobrym kierunku. Miesiącem obfitującym w wyróżnienia był sierpień, kiedy to trzykrotnie nasze działania oraz
sama biblioteka jako instytucja zostały
dostrzeżone i pokazane, zaraz potem
kolejna nagroda w postaci warsztatów
zaplanowanych na wrzesień. Chcemy
dzielić się dobrymi wieściami.
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Wyróżnienie
– Biblioteka
przyjazna dzieciom

październik 2022

sadnienie nominacji podpisane przez
Jury Nagrody brzmi: „Za interesujące
i różnorodne formy promocji książki
wśród dzieci i młodzieży. Za zaangażowanie i pełną innowacji działalność
kulturalną...” Nagroda im.
Anny Platto – przyznawana od
1995 roku w dniu urodzin Patronki pracownikom bibliotek
publicznych z województwa
lubelskiego,
wyróżniającym
się w popularyzacji literatury
dziecięco-młodzieżowej oraz
nowatorskich formach pracy
z młodymi czytelnikami.

Wszechświat
zwany Biblioteką
To bardzo znaczące wyróżnienie, ponieważ to czytelnicy będący rodzicami,
zgłaszają biblioteki, które m.in. popularyzują czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem
oraz stwarzają przestrzeń przyjazną do
spotkań ludzi zaangażowanych w czytelnictwo z dziećmi i młodymi ludźmi.
Akcja Biblioteka Przyjazna Dzieciom
oprócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, zwraca uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych małych, np. wiejskich, które
niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną
formą rozwoju młodego człowieka, ale
i tych dużych, często funkcjonujących
w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali
ogólnopolskiej. Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw,
instytucji kultury i polskich artystów
zaowocowało stworzeniem mapy aż 171
bibliotek!

XXVIII Edyc ja

Nagrody im. Anny Platto

Nominacja do Nagrody im. Anny Platto, to wyróżnienie i docenienie wielu
działań. Tylko 4 bibliotekarki reprezentujące różne biblioteki publiczne
z terenu województwa lubelskiego
a wśród nich Dorota Głogowska z Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz zostały nominowane przez Jury Nagrody.
Podczas gali wręczania nagród, która
odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, zebrana publiczność
miała okazję zapoznać się z różnymi
działaniami organizowanymi w naszej
bibliotece. Uroczystość transmitowana była także na Facebooku WBP. Uza-

Historia i współczesność Bibliotek
Lubelszczyzny – pod takim tytułem
prezentowana była wystawa na tegorocznym Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Widzowie
mogli oglądać ekspozycję fotograficzną
pod tytułem: Budowa – Modernizacja
– Wyposażenie prezentującą nowoczesne wnętrza bibliotek publicznych
województwa lubelskiego, w tym także Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz.
Ekspozycję przygotowali pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Podczas wystawy można było
także obejrzeć fotografie wybranych rękopisów ze zbiorów lubelskiej Książnicy.

redakcja@nielisz.pl
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Narodowe Czytanie
2022 – Świteź

Tegoroczna 11 odsłona akcji Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP upłynęła pod
znakiem „Ballad i Romansów” Adama
Mickiewicza. Przygotowując się do tego
wydarzenia wyruszyliśmy wraz z gronem naszych młodych czytelników
nad Zalew Nielisz i nieliskie kąpielisko
Moczydło, by tam w akompaniamencie
świerszczy, szumu wody i na tle zachodzącego słońca nagrać film. W romantyczny nastrój ballady „Świteź”
wprowadzili nas: Julia, Zuzia, Hania,
Klaudia, Gabrysia, Marta, Antek, Wiktor
i Filip – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu. Całemu
przedsięwzięciu bacznie przysłuchiwali
się rodzice młodych artystów. Zachęcamy do obejrzenia efektów na FB biblioteki oraz do przybycia z własnym egzemplarzem lektury, na którym będzie
można otrzymać pamiątkowy stempel,
upamiętniający akcję.

V edyc ja konkursu
czytelniczego
Niezwykłe podróże
z książką za nami

Re-Animuj się!
W dniach 8 i 9 września 2022 r.
Biblioteka Publiczna Gminy
Nielisz gościła bibliotekarzy,
pisarzy, przyjaciół biblioteki
z powiatów: krasnostawskiego i zamojskiego. Powodem
do zorganizowania tego wydarzenia była prestiżowa nagroda, którą biblioteka otrzymała biorąc udział
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Re-Animuj się! Prestiżowe warsztaty „Interpretacja dziedzictwa. Czyli
jak zaprezentować rodzinne historie,
aby wzbudzić zaciekawienie innych”
poprowadziła Pani dr Maria Jedlińska
Ambasador LABIB. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz
ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek.

Znamy już najaktywniejszych czytelników. Dyplomy i upominki otrzymali: w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym czytających samodzielnie lub
wspólnie z rodzicami – Miłosz J., Amelia Ś., Rafał K.; w kategorii czytelnicy
w wieku szkolnym – Kacper S., Krystian
S.; najbardziej aktywną czytelniczką
w kategorii dorosły jest Pani Małgorzata R. Ocenie konkursowej podlegała
aktywność i kultura czytelnicza oraz
terminowość zwrotów wypożyczanych
książek. Składamy wszystkim czytelnikom gratulacje i podziękowania za
aktywność.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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NOC BIBLIOTEK
2022 pod hasłem
„To się musi powieść”
Ogólnopolska akcja kierująca światło
na biblioteki, pokazująca moc literatury
i siłę lokalnej społeczności. W tym roku
zaczęliśmy świętowanie już w piątek
30 września BIKEową podróżą z Sydney do Szczecina, wspólnie z biblioteką szkolną SP w Nieliszu organizujemy
spotkanie z autorem książki Panem
Danielem Kocujem. Zmagania w podróży opisane w książce relacjonowały
stacje telewizyjne i radiowe, teraz młodzież szkolna będzie mogła spotkać się
autorem by porozmawiać o realizacji
marzeń. 1 października w sobotę już
od 08:00, każdy mógł znaleźć coś dla
siebie np. wystawę, warsztaty i prezentację filmu oraz oczywiście czytanie,
świętowanie zakończyliśmy 3 października. Szczegółowy harmonogram
wydarzeń w naszych mediach społecznościowych.

II Jesienny Konkurs
Recytatorski oraz
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Pięknego Czytania
– tradycyjnie w październiku odbędzie
się druga edycja konkursu recytatorskiego ulubionych wierszy o jesieni
dla najmłodszych oraz recytatorskiego
i pięknego czytania utworów Patronów
Roku 2022. Regulamin i karty zgłoszeń
są dostępne w bibliotece, na FB i stronie
www.

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2.0 – 15 000 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
otrzymała dofinansowanie zadania
w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty
bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z budżetu
państwa. Tak wysoka dotacja możliwa jest między innymi dzięki temu, że
biblioteka otwarta jest w soboty oraz
zapewnia dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek
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i czasopism naukowych ze zbiorów
cyfrowych Biblioteki Narodowej. Zapraszamy zatem do biblioteki także
w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca.

Biblioteka Małego
Człowieka
Wraz z 1 września nadszedł czas pracy
i nauki, który po dobrze spędzonych
wakacjach będzie na pewno owocny
i obfity w sukcesy. W naszej bibliotece
wakacyjne atrakcje trwały przez cały
lipiec. Było twórczo, wesoło i gwarnie.
Nie spuszczamy z tonu i od września
zapraszamy do udziału dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych klasy I-III w projekcie
BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA.
Naszym celem jest rozbudzanie wśród
najmłodszych ciekawości świata, rozwój umiejętności językowych, kształtowanie nawyku czytania i umiejętności słuchania, promocja książki w tym
także publikacji popularnonaukowych.
Zajęcia będą organizowane cyklicznie (raz w miesiącu) oraz dostosowane
będą do wieku uczestników.
Dorota Głogowska, Małgorzata Wal

Nowy rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
1 września 2022 r., podobnie jak w innych placówkach oświatowych,
rozpoczął się nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu. Uroczystości poprzedziła msza święta
w kościele parafialnym w Złojcu. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz
Sylwester Zwolak, a koncelebrował ksiądz Rafał Kowalczuk.

Uczniowie, rodzice, pracownicy oraz
grono pedagogiczne szkoły, na czele
z Panią Dyrektor Dorotą Bosiak, dziękowali Bogu za czas wakacji oraz prosili
o wszelkie łaski na rozpoczynający się
kolejny rok nauki.
Dalsza część uroczystości miała
miejsce w budynku szkolnym. Pani Dyrektor Dorota Bosiak przywitała zebranych rodziców i wszystkie dzieci. Szczególnie ciepło powitała te, które próg
szkolny przekroczyły po raz pierwszy,
czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz uczniów klasy pierwszej.
W roku szkolnym 2022/2023 do
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu uczęszczać będzie
106 uczniów – w tym 40 dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 66 uczniów
z klas I-VIII.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców, godziny
pracy naszej placówki zostają wydłużone. Szkoła będzie funkcjonować od
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7:00 do 16:00. W tym czasie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne oraz
opiekuńczo-wychowawcze. Pracę nauczycieli wspierać będą specjaliści:
psycholog, pedagog szkolny, pedagog
specjalny, logopeda. Uczniowie objęci

październik 2022

zostaną również opieką pielęgniarki,
dla której zorganizowano w szkole specjalny gabinet.
Na nowy rok szkolny 2022/2023
życzymy wszystkim uczniom osiągania jak najlepszych wyników w nauce,

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań. Niech szkoła będzie miejscem
rozwoju Waszych uzdolnień oraz źródłem radości i wielu trwałych przyjaźni.
Agnieszka Dobrowolska

Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasistów
ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Rok szkolny 2021/2022 to już co prawda historia, ale warto
jeszcze na chwilę do niego wrócić i pochwalić się wysokimi
wynikami egzaminu ósmoklasistów. Podobnie jak w ubiegłym
roku szkolnym 2020/2021, tak i teraz, bardzo dobrze z tym
zadaniem poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Złojcu.
Całoroczna praca uczniów, nauczycieli
oraz rodziców przyniosła oczekiwany
efekt w postaci wysokich wyników egzaminu, które z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco:
język polski – 67% (średnia krajowa
– 60%, średnia w powiecie zamojskim
– 59%); matematyka – 65% (śred-

nia krajowa – 57%, średnia w powiecie
zamojskim – 52%); język angielski –
68% (średnia krajowa – 67%, średnia
w powiecie zamojskim – 59%).
Dzięki temu wszyscy absolwenci
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu kontynuują edukację
w szkołach ponadpodstawowych pierw-

szego wyboru. Należy także podkreślić,
że jeden z uczniów z matematyki oraz
języka angielskiego otrzymał wynik na
poziomie 100%. Dokonał tego Grzegorz
Komajda, który otrzymał również zaszczytny tytuł i statuetkę „Najlepszego
Ucznia Roku Szkolnego 2021/2022”,
osiągając najwyższą w szkole średnią
ocen końcoworocznych oraz wzorową
ocenę z zachowania.
Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi i wszystkim absolwentom uzyskanych wyników i życzymy wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Janusz Stryjewski

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje o ciągłym dostępie
środków finansowych przewidzianych na realizację zadań
statutowych przeznaczonych na instrumenty i usługi rynku
pracy. Szczegóły dostępności środków, jak również aktualne
ogłoszenia o naborach zamieszczone są na stronie internetowej
Urzędu oraz na Facebooku. Z aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu skorzystać mogą osoby zarejestrowane
w Urzędzie, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
jakie stawia przed nami lokalny rynek
pracy staramy się ciągle go rozwijać
m.in. poprzez udzielanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie własnych działalności gospodarczych,
które są bardzo efektywną formą przeciwdziałania bezrobociu oraz pozwalają
na sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia. Powiatowy Urząd Pracy
w Zamościu ustalił, że dofinansowanie
wypłacone ze środków Funduszu Pracy
na własny biznes to kwota 32 000 zł,
a w przypadku osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności kwota
przeznaczona na otworzenie własnej
działalności ze środków Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych to
40 000 zł.
Zapraszamy także do korzystania ze
staży, szkoleń zarówno indywidualnych
jak i grupowych, robót publicznych,

prac interwencyjnych czy też refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla przedsiębiorców na zakup maszyn, urządzeń,
narzędzi czy sprzętu potrzebnego do
wyposażenia nowego stanowiska Urząd
oferuje kwotę 32 000 zł.
Pracodawca chcący zatrudnić osobę z niepełnosprawnością może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych
w związku z tworzeniem i wyposażeniem stanowiska pracy ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami – kwota, którą można
przeznaczyć na ww. cel to 50 000 zł.
Dysponujemy także instrumentami
adresowanymi do osób młodych potrzebujących wsparcia w starcie na ryn-

ku pracy m.in. bonami szkoleniowymi
pozwalającymi na podniesienie swoich
kwalifikacji oraz opłacenie kosztów,
które zostaną poniesione w związku
z podjęciem szkolenia i bonami na zasiedlenie – jest to kwota wspomagająca bezrobotnego w wydatkach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania
w celu podjęcia pracy zarobkowej bądź
otworzenia własnego biznesu. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu w ramach bonu na zasiedlenie oferuje bezrobotnemu do wykorzystania kwotę
10 800 zł.
Zamojski Urząd Pracy zachęca
wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl, Facebooka oraz do
kontaktowania się osobiście z pracownikami w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl

październik 2022

Sumowe
zmagania
Działające w naszej
Gminie Koło PZW „Sum”
postanowiło nawiązać
współpracę z innymi kołami
mającymi w swojej nazwie tę
szlachetną i waleczną rybę.

O

kazało się, że prawie za miedzą, bo przy Cementowni
Chełm istnieje koło o tej nazwie. Po wielu uzgodnieniach telefonicznych oba koła spotkały
się nad zalewem w Nieliszu w dniach
23-24 lipca, aby wziąć udział we wspólnych zawodach.
Koła solidarnie sfinansowały puchary i wyżywienie zawodników. Na
starcie stanęło około 40 uczestników,
którzy rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej.
Łowiono od godziny 18.00 w sobotę
do godziny 8.00 w niedzielę.
Pogoda nam dopisała, ryby trochę
mniej. Główne trofeum stanowiły leszcze i płocie.
Rywalizacja była dość zacięta ale
fair play.
W prawdzie pierwsze dwa miejsca
zajęli zawodnicy z Nielisza ale goście
„deptali im po piętach” i miejsca od
trzeciego do szóstego należały do kolegów z Chełma. Wszyscy zawodnicy
stworzyli miłą, rodzinną atmosferę,
podjęto decyzję o rozwijaniu dalszej
współpracy i następnych spotkaniach
nad wodą.
Wyniki czołówki:
1. Przemysław Kwapisz
– Nielisz 14195 pkt. (1 pkt. = 1 gram
ryby)
2. Krzysztof Antoszek
– Nielisz 8850 pkt.
3. Krzysztof Kozaczuk
– Chełm 7640 pkt.
4. Mateusz Dawidek
– Chełm 6695 pkt.
5. Stanisław Wróbel
– Chełm 6025 pkt.
6. Marcin Adamczyk
– Chełm 5890 pkt.


Stanisław Chimosz
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Cichną demony wojny. Świat chce świętować rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ale jaką datę przyjąć? Kiedy właściwie
skończyła się II wojna Światowa? 8 czy 9 maja? Ale dlaczego nie 2 września? A może wojna w roku 1946 jeszcze trwała skoro ludobójcza działalność UPA trwała jeszcze do kwietnia 1947 r. i to w rejonie Lubaczowa, Przemyśla i Sanoka? Na wschodzie dopiero
w latach siedemdziesiątych poddał się ostatni żołnierz japoński. Kiedy więc skończyła się wojna? Na to pytanie każde państwo odpowiedziało
sobie wg własnych potrzeb. Nie mniej jednak należało jak najszybciej poukładać świat na nowo. Bynajmniej, nie przeprowadzano procesu
odbudowy w sposób naturalny. Założono sztywne i sztuczne kryteria. Podzielono świat wg upodobań i stref wpływów zwycięskich mocarstw.
Nie ważne było przywiązanie ludzi do swoich ziem, nie ważne było dziedzictwo kulturowe i narodowe, nie ważne były umowy koalicyjne czy
też przyrzeczenia niepodległościowe, nie ważna była pomoc w pokonaniu Niemców, górę wzięła wykalkulowana dominacja w podzielonym
świecie przez 3 ludzi: Stalina, Churchilla i Trumana. W rezultacie tych działań Polska, mimo, że teoretycznie należała do obozu zwycięzców,
utraciła w ostatecznym rachunku ok. 20% terytorium. Straciliśmy wspaniałe polskie ośrodki kultury i nauki takie jak Lwów czy Wilno. Alianci
szybko zapomnieli o polskich bohaterach spod Monte Cassino. Lekką ręką oddali Polskę w ręce Stalina, który obiecał wolne wybory w Polsce.
Jak na przywódcę rosyjskiego przystało, słowa danego nie dotrzymał. Churchill natomiast w zamian za obronę Anglii wystawił rachunek Polakom w wysokości 3 mln funtów w złocie. Jedyny przypadek w historii kiedy zaatakowani wystawili rachunek tym, którzy przybyli walczyć
po ich stronie. Świat chciał szybko wymazać z pamięci okrucieństwa II wojny światowej. W imię nowego porządku i wygaszenia cierpień
nazywano rzeczy w sposób odbiegający od rzeczywistości. Na Polskę napadli naziści, w Katyniu mordowali stalinowcy, na Wołyniu zabijali
banderowcy, odsuwanie od siebie odpowiedzialności stawało się coraz bardziej powszechne i coraz bardziej wygodne, aż do tego stopnia, że
nawet pojawiło się określenie: „polskie obozy koncentracyjne”. Wszystko po to, aby odsunąć od siebie odpowiedzialność za zbrodnie i proces
reparacji wojennych. A przecież każda z wymienionych wyżej grup zbrodniarzy miała swoje pochodzenie i wielkie poparcie swoich narodów.
Powstaje pytanie: czy wszystkich okrutników spotkała po wojnie kara? Oczywiście, że nie. Niektórzy z nich nawet dożyli późnej starości ciesząc się ze zrabowanych kosztowności lub piastując najwyższe stanowiska urzędowe. A jak wyglądał los bohaterskich wyzwolicieli? W przypadku polskich żołnierzy ich losy nie były łatwe. Wracali z wojny niemalże z niczym. Sama decyzja o powrocie też nie była łatwa. Wszyscy,
którzy wracali z zachodu Europy byli postrzegani w ludowej Polsce jako „politycznie podejrzani”. Niektórzy po powrocie do ojczyzny zostali
przywitani aresztem i makabrycznymi przesłuchaniami. Wieść o takim powitaniu w Polsce, wielu skłoniła do pozostania na obczyźnie. Mimo
wielkiej niewiadomej, mieszkaniec Gminy Nielisz Stanisław Świstowski postanawia wrócić do swojej rodziny. Nie widział jej aż 8 lat. Powrót
pełen obaw i różnych niepokojących myśli, ale w sercu panowała wielka radość. Co zastanie w rodzinnych stronach? Jak odnajdzie się po
straszliwej wojnie w nowej rzeczywistości? Zapraszamy do ostatniej już części wspomnień Stanisława Świstowskiego.
Serdecznie 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. 9 – ostatnia
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego

D

oprawdy nie wiedziałem czy
mam się cieszyć czy smucić,
różne pogłoski chodziły niepokojące, że tych co byli za
granicą to będą wywozić do Rosji, a ja
nie miałem chęci jechać z powrotem na
białe niedźwiedzie. Cieszyło mnie jedno
tylko, że wracam do żony i dzieci, których nie widziałem osiem lat, do ojca
i matki. Żona była chora i to mnie niepokoiło. Rodzice byli już w podeszłym
wieku. Pociąg był już coraz bliżej stacji
Ruskie Piaski, na tej stacji miałem wysiadać, prawie na każdej stacji wysiadał
jakiś żołnierz albo i więcej ich wysiadało z drugiego korpusu. Żegnałem ich
machając im ręką i oni mi też machali.
Przyjechałem do Ruskich Piask, wysiadłem z pociągu ze swoimi rzeczami,
czekałem, bo ojciec miał przyjechać po
mnie wozem, ale go nie było jeszcze,
szukałem kogoś znajomego, który byłby
wozem, ale nikogo nie widziałem. Nadeszli jacyś młodzi ludzie, poznali mnie
i powiedzieli mi dzień dobry. Ja ich nie
poznałem, jak poszedłem na wojnę to
oni byli jeszcze dziećmi. Pytam się skąd
oni są, oni mówią, że ze Stawu i pytam
się czyje, oni mówią Mazórkowe, pytam
się ich czy nie widzieli kogoś z Gruszki
wozem, oni mi pokazali który wóz jest
z Gruszki, poprosiłem ich żeby popilnowali mi moje rzeczy, a ja poszedłem do

■ Stanisław Świstowski w mundurze
kombatanckim z odznaczeniami.

tego gospodarza poprosić go, żeby mnie
zawiózł do domu. Podchodzę do niego,
a to jest Łapa z Gruszki, pytam się czy
weźmie moje rzeczy więc on z chęcią
podjechał po moje walizki, włożyliśmy
na wóz, tym co mi pilnowali podziękowałem i pojechaliśmy. W Nawozie spotkaliśmy ojca i żonę, jechali po mnie,
żona gdy mnie zobaczyła od razu zemdlała, ja zeskoczyłem z wozu zamiast
powitania musiałem ją cucić. Walizek
nie przeładowywałem tylko kazałem

jechać do mnie do domu. Łapie w domu
sprezentowałem parę mydełek, czekoladę dla dzieci. Moja córeczka stała na
drodze, czekała na mnie, jak mnie zobaczyła rozpłakała się z radości. Nie wiem
czy mnie poznała, bo jak odchodziłem
na wojnę miała cztery lata. Złapałem ją
na ręce i całowałem ze łzami w oczach.
Przyniosłem ją na rękach do domu,
przywitałem się z matką która rzewnie
płakała i mówiła, że myślała, że już się
nigdy nie zobaczymy, ale ja po ośmiu
latach wróciłem do domu. Następnie
powitał mnie synek, płakał i całował,
żona bez przerwy płakała nie mogłem jej
uspokoić, mnie serce się kroiło jak popatrzyłem na tę biedę jaka była w domu.
Żona i matka kazali mi iść spać, że jestem zmęczony to niech sobie odpocznę. Byłem ogromnie zmęczony podróżą,
od wyjazdu z Anglii mało spałem i mało
odpoczywałem, różne myśli przechodziły mi przez głowę. Żona pościeliła mi
w stodole, mówi, że tu będzie cicho do
wieczora jeszcze kawałek to się prześpię.
Był to dwudziesty siódmy maj 1947 r.
Żona zaczęła opowiadać swoje przeżycia, jak biedowała podczas okupacji,
jak Niemcy ściągali kontyngent, nie
było co jeść, jeszcze do tego uczepiła się
chlewna partyzantka, jak się postarała
dzieciom i rodzicom jako takie odzienie i obucie, to w nocy przyszli i zabrali.
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Następnie ja pobieżnie opowiedziałem
swoje przeżycia i znowu zasnąłem, jak
się obudziłem był już dzień, słońce wzeszło. Żona wstała poszła do mieszkania
gotować śniadanie. Zacząłem się ubierać
i żona przyszła po mnie i mówi, że Andzia chciała iść do ciebie, ale nie pozwoliłam jej żeby cię nie obudziła. Andzia to
córka, a synowi Henryk na imię, żonie
Józefa. Przyszłam cię obudzić na śniadanie a ty już wstałeś to choć. Wchodzę
do mieszkania, córeczka mi skoczyła na
szyję i zaczęła mocno całować i płakać
i wołać tatusiu, żona się odwróciła i też
płacze. Mnie się łzy w oczach kręciły ale
nie dawałem po sobie tego poznać, że
mam żal w sercu. Ja wołam Józia daj mi
śniadanie. Andzi nie puszczam, trzymam ją na kolanach, bo ja bardzo ją
lubiłem. Józia podała śniadanie do stołu, zasiadła cała rodzina, ojciec, matka,
dzieci i żona. Po tylu latach pierwszy raz
jadłem śniadanie z rodziną w domu. Po
śniadaniu żona i dzieci poszliśmy w pole
zobaczyć jak zboże rośnie. Jak wróciliśmy to była już teściowa i żony siostra
i znów powitanie i płacz, następnie zaczęli przychodzić znajomi i cały dzień
mieliśmy gości. I tak cały dzień opowiadaliśmy sobie wszystko. Trzydziestego
pierwszego maja pojechałem wozem do
Nielisza z żoną i córeczką na ostatnią
majówkę do kościoła. Przed majówką
poszedłem na posterunek zameldować
się, że wróciłem. Po majówce dużo znajomych zaczęło mnie witać.
Jak wróciliśmy do domu to zauważyłem że moja żona lepiej się czuje, ale
to tylko tak się wydawało, że jest zdrowa, ale naprawdę to jest chora, pytam
jej co jej dolega ona mi mówi, że nie ma
wcale siły. Ja jej powiedziałem że pojedziemy do lekarza i za parę dni pojechaliśmy do lekarza do Szczebrzeszyna
do doktora Chumickiego. Zbadał żonę,
naznaczył leki i powiedział, że serce powinno się teraz podleczyć, będzie miała
więcej spokoju i powinno być jej lepiej.
Po zażyciu tych leków nie było jej lepiej,
a prawie gorzej, pojechaliśmy z powrotem, po zbadaniu lekarz powiedział, że
ma zostać na obserwację. Była w szpitalu dwa tygodnie, odwiedzałem ją co
drugi dzień. Poszedłem do lekarza wypytać się co żonie jest, lekarz powiedział
że operacja jest obowiązkowa – kamienie żółciowe i nerki. Wróciłem do domu
powiedzieć, że wiozę ją do szpitala do
Lublina na operację. Gdy powiedziałem
to w domu, to wszyscy w płacz matka
i dzieci. Na drugi dzień poszedłem do
szpitala, aby lekarz przygotował dokumenty, zamówiłem dorożkę, żeby na
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godzinę czwartą był koło szpitala. Rano
dorożkarz zawiózł mnie na dworzec kolejowy do Szczebrzeszyna. Wsiedliśmy
do pociągu, usiadłem koło niej, pociąg
ruszył i pojechaliśmy do Lublina. W Lublinie na dworcu pomogłem jej wysiąść
z pociągu i poszliśmy powoli na postój,
tam czekały dorożki, wsiedliśmy i kazałem jechać do szpitala. Przywiózł nas
pod szpital, wysiedliśmy, zapłaciłem
dorożkarzowi, wziąłem żonę pod rękę
i poszliśmy do szpitala. Lekarz zbadał
żonę i skierował na I piętro, po schodach
ją niosłem na rękach, pytałem ją czy się
bardzo boi, mówiła, że nie, salowa dała
jej piżamę, przebrała się i salowa zaprowadziła ją na salę gdzie miała leżeć,
pożegnałem się z nią i poszedłem na
dworzec, wsiadłem w pociąg i wróciłem
do domu. Gdy mnie zobaczyli, że sam
wracam wszyscy zaczęli płakać. Chodziłem i myślałem tylko czy wytrzyma
operację, na drugi dzień pojechałem
z powrotem do Lublina, poszedłem do
szpitala, pielęgniarka powiedziała mi,
że żona już po operacji i czuje się nieźle.
Zapytałem się czy mogę do niej pójść,
pielęgniarka pozwoliła mi i poszedłem.
Żona leżała bardzo zmieniona, porozmawialiśmy trochę, pożegnałem się
i wyszedłem, nie chciałem jej długo
przemęczać rozmową. Pielęgniarka też
mówiła, żebym długo nie był, bo to dla
niej będzie męczące. Wróciłem do domu
i znów różne myśli przychodziły mi do
głowy. Po trzech tygodniach przywiozłem żonę do domu. Od razu wydawało
się, że jest lepiej, zaczęła już chodzić.
Później z powrotem pogorszyło się.
Woziłem po różnych lekarzach ale nic
nie pomogło, coraz gorzej narzekała na
serce i wątrobę.
Łąkę kosiłem kosą, wtedy nie było
kosiarek, z zachodu przywozili poniemieckie, ale ja nie miałem. Żniwa też
kosą kosiłem, trochę matka mi pomagała, była to dla mnie ciężka praca, parę
lat nie pracowałem, trochę się odzwyczaiłem od ciężkiej pracy, trudno było
mi się przyzwyczaić i jeszcze tyle kłopotu. Przywiozłem trochę pieniędzy,
lecz szybko się rozeszły na szpital, lekarstwa, lekarzy, a tu nie ma skąd brać.
Żona czuła się coraz gorzej. Przyszła
jesień, kopanie kartofli, koszenie łąki,
kartofle kopali ojce, ja musiałem w nocy
siedzieć przy chorej żonie. Spało mi się
samo ze zmęczenia pracą, jeszcze do
tego nie wyspany. Trochę pomagali mi
dzieci. Żona często mnie wołała do siebie, nie mogła się mną nawierzyć. Bardzo mnie kochała i ja ją też. Coraz gorsza
była, do szpitala nie chciała iść w ogóle,
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mówiła w domu to chociaż ciebie widzę,
tyle lat cię nie widziałam nie mogę się
tobą nawierzyć, chciałabym żebyś był
przy mnie cały czas. Serce coraz bardziej
atakowało i wątroba też bolała. 16 listopada 1947 roku zaledwie parę miesięcy
po moim powrocie żona zmarła. Śmierć
żony przygnębiła mnie do reszty.
Musiałem zająć się pogrzebem, kupiłem trumnę, poszedłem do księdza
uzgodnić pogrzeb, poprosiłem proboszcza, żeby mi poczekał z pieniędzmi za pogrzeb, a on odpowiedział: na
doktorów, na szpitale pieniądze były,
a dla księdza pieniędzy nie ma – ja odpowiedziałem: tak proboszczu, miałem
pieniądze lecz mi się skończyły, ratowałem dzieciom matkę – proboszcz
powiedział: no dobrze poczekam. 18
listopada 1947 roku odbył się pogrzeb,
był to wielki płacz całej rodziny, mnie
serce mocno ściskało, zdawało mi się,
że pęknie, wciąż patrzyłem na córeczkę jak się trzęsie z płaczu. Wróciliśmy
do domu, rodzina mnie pyta co będę
robił dalej – odpowiedziałem, że nie
pora o tym myśleć, parę dni nie miałem
w ogóle apetytu do jedzenia ani do spania, daremnie matka nalegała żebym
jadł ale ja nie mogłem. W każdą niedzielę z dziećmi byliśmy w kościele i na
grobie zmarłej…
„Czy pod Tobrukiem, czy pod Gazalą.
Polacy wszędzie Niemców walą.
W Italii uciekł aż pod niebiosa,
I tam go dosięgła Polska kosa.
Nie pomogła góra, ani pole minowe,
nawet bunkry żelbetonowe,
Wszystko zmiecione jak po huraganie,
tylko na ruinach klasztoru
Polska flaga pozostanie”
Koniec części 9 – ostatniej
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