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Wielkie tegoroczne pasmo sukcesów! Dzięki staraniom Adama Wala - Wójta Gminy Nielisz
w bieżącym roku nasza Gmina odnotowuje rekordową sumę pozyskanych środków zewnętrznych! 

Kolejne dofinansowanie pomoże zrealizować projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie 
Nielisz”, którego wartość wynosi ponad 6 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to środki UE. W ramach 

projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych, z których skorzystają
182 gospodarstwa domowe. Realizacja pozwoli także m.in. na montaż 325 instalacji fotowoltaicznych.
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ZZ satysfakcją i nieskrywaną dumą mogę 
już potwierdzić, że w  przyszłym roku 
będziemy realizować kolejne instala-
cje odnawialnych źródeł energii (OZE) 
na terenie naszej Gminy. Projekt pod 
nazwą „Odnawialne źródła energii 
w  Gminie Nielisz” obejmuje montaż 
kolektorów słonecznych – 182 szt. oraz 
paneli fotowoltaicznych – 325 szt. dla 
mieszkańców Gminy Nielisz! Powiem 
również nieskromnie, że to nie będzie 
nasze ostatnie słowo w  kierunku OZE. 
W  świetle rozwijającej się turysty-
ki w  naszej Gminie jest to szczególnie 
ważne. Musimy dbać o nasz wielki atut 
jakim jest czyste środowisko i  niskie 
zanieczyszczenie powietrza. Poza tym 
w dobie kryzysu energetycznego, przed 
którym przestrzegałem od wielu lat, 
możliwość samodzielnego generowa-
nia energii jest wartością strategiczną. 
Obecna wojna w  Ukrainie niestety po-
twierdziła moje obawy, ale biorąc pod 
uwagę jakiekolwiek korzyści trzeba po-
wiedzieć, że w  końcu obudziliśmy się 
ze snu o samowystarczalności i wresz-
cie ruszyły inwestycje zapewniające 
bezpieczeństwo energetyczne, jakże 
niezbędne do funkcjonowania gospo-
darki i  życia. Dlatego będziemy chcie-
li uczestniczyć w  każdym dostępnym 
programie z zakresu energetyki.

Wybuch wojny w  Ukrainie i  szale-
jąca inflacja nie dawały nadziei na sze-
rokie działania inwestycyjne. Mimo ro-
snących cen ropy naftowej, a co za tym 
idzie również cen asfaltu drogowego, 
udało nam się zmodernizować ok. 2 km 
dróg gminnych. Zmodernizowanych 
gminnych jezdni z roku na rok przyby-
wa. Z  każdą inwestycją drogową zbli-
żamy się pod tym względem do 100% 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
naszej gminy. Niemniej jednak pracy 
jest jeszcze dużo, aby osiągnąć pełnię 
szczęścia, szczególnie w  miejscowo-
ściach o  bardzo rozproszonej zabudo-

wie, na które trudno pozyskać środki 
zewnętrzne. Bez względu na źródła 
dofinansowania będziemy dążyli do jak 
najlepszej jakości dróg gminnych, na-
wet własnymi siłami. 

„Małe, a  cieszy” – tak podsumo-
wałbym tegoroczną edycję Gminnego 
Programu „Nowa Inicjatywa Dla Od-
nowy Wsi”. Zainicjowany przeze mnie 
lata temu program, cieszy się niesłab-
nącym entuzjazmem wśród mieszkań-
ców. W bieżącym roku miałem zaszczyt 
uczestniczyć w  uroczystych podsu-
mowaniach ukończonych projektów 
w Gruszce Dużej, Zarudziu oraz w Nie-
liszu. W  tych 3 wymienionych wyżej 
miejscowościach poczułem, jak Sołtysi 
potrafią się zintegrować i zmobilizować 
do działania lokalną społeczność w imię 
wspólnego celu. Każdy z  ukończonych 
w  tym roku projektów był inny, a  po-
mysłowość i jakość wykonanych zadań 
przerosły moje oczekiwania. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w realiza-
cję projektów oraz zachęcam do udziału 
w kolejnej edycji.

Czas świąteczny skłania nas do re-
fleksji nad dobiegającym końca rokiem. 
Jaki był? Na pewno niespokojny, pełny 
wyrzeczeń i  braku poczucia bezpie-
czeństwa. A  jednak wszyscy wypełnia-
liśmy swoje misje w  sposób możliwie 
jak najlepszy. Dlatego z  okazji nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
życzę wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Nielisz przede wszystkim spokoju, 
wzajemnego zrozumienia i  ciepłej at-
mosfery przy wigilijnym stole. Życzę 
również, aby nadchodzący Nowy Rok 
przyniósł nam pokój, zdrowie i aby nam 
wszystkim żyło się lepiej.

Wesołych Świąt!

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 687 94 89
www.gops.nielisz.pl, gops@nielisz.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 24
www.gok.nielisz.pl, gok@nielisz.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Nielisz 278, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@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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Przydatne
adresy i telefony

Adam Wal

Wójt Gminy Nielisz

Szanowni
Mieszkańcy,
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Gmina Nielisz zrealizuje projekt pn. 
„Odnawialne źródła energii w  Gminie 
Nielisz”, którego wartość wynosi po-
nad 6 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to 
środki UE. W  ramach projektu zosta-
ną zamontowane zestawy kolektorów 
słonecznych, z których skorzystają 182 
gospodarstwa domowe. Realizacja pro-
jektu pozwoli także m.in. na montaż 
325 instalacji fotowoltaicznych. Sza-
cuje się, że w  ramach projektu rocz-
ny spadek emisji gazów cieplarnia-
nych wyniesie 857,7 ton ekwiwalentu 
CO2. Celem wszystkich wymienionych 
przedsięwzięć jest poprawa środowiska 
naturalnego, ochrona zdrowia, a  także 
oszczędne i  racjonalne wykorzystanie 
zasobów naturalnych. Co ważne, inwe-
stycje te pozwolą na stopniowe unie-
zależnienie się od dostawców energii, 
co przyniesie mieszkańcom znaczne 
oszczędności. Tuż po odebraniu przez 
Wójta Adama Wala symbolicznej pro-
mesy zapytaliśmy Wójta Gminy Nielisz 
o szczegóły inwestycji OZE: „Kwota do-
finansowania 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. Mon-
taż instalacji planowany jest do końca 
sierpnia 2023 roku. Wkład własny będzie 
sporym wyzwaniem w czasach szalejącej 
inflacji. Niemniej jednak nie cofniemy się 
ani o  krok w  podjęciu działania na rzecz 
coraz lepszego życia w naszej Gminie. Od-

nawialne źródła energii to sektor, który 
jest nieodzownym elementem rozwoju 
naszego regionu. To jest właśnie zrów-
noważony rozwój, czyli wzrost potencjału 
gospodarczego z zachowaniem charakte-
ru regionu i poszanowaniem środowiska. 
OZE to ze wszech miar właściwy kierunek.
Przekonaliśmy się co to znaczy uzależnie-
nie energetyczne. Byłem zawsze gorącym 
zwolennikiem inwestycji w  energię jesz-
cze zanim wybuchła wojna. Ta obnażyła 
w  końcu naszą słabość w  dziedzinie do-
staw energii. OZE zatem nie jest jedynie 
oszczędnym pozyskiwaniem energii lecz 
strategicznym kierunkiem zapewnienia 
naszej Gminie energetycznego bezpie-
czeństwa. Dzisiaj już nie kalkulujemy ile 
na tym zarobimy lecz możemy odetchnąć, 
że w ogóle w jakiejkolwiek postaci może-

my energię sami wygenerować” – mówi 
Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz i w za-
sadzie trudno o  precyzyjniejszy opis 
znaczenia inwestycji jakiej już w przy-
szłym roku mieszkańcy Gminy Nielisz 
będą beneficjentami. Gratulujemy Wój-
towi skutecznego działania!

Red.

Gmina Nielisz otrzymała fundusze UE
na inwestycje w zieloną energię!
Samorządowcy z ośmiu gmin w województwie lubelskim: 
Nielisz, Siennica Różana, Tomaszów Lubelski, Chodel, Rudnik, 
Rossosz, Zalesie oraz Konopnica otrzymali z rąk Marszałka 
Województwa Lubelskiego umowy na dofinansowanie 
projektów. Łącznie przedsięwzięcia opiewają na kwotę blisko 
40 mln zł, z czego ponad 30 mln zł pokryją środki UE.

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Budowanie stałych relacji z Klientami – nośniki reklam w Gminie Nielisz
Zachęcamy do zamieszczenia reklamy w naszym Biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców Gminy Nielisz oraz odwiedzających 

nas turystów. Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której wybudujesz trwałe relacje pomiędzy Twoją 
firmą a klientami z terenu Gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja reklama umknęła uwadze Twojej potencjalnej grupie odbiorców.

BIGN daje możliwość dokładnego zapoznania się z Twoją firmą i Twoją ofertą.

Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych 
przeznaczone będą na pokrycie kosztów druku 

Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.
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Każde nowonarodzone dziecko od po-
czątku 2022 roku jest witane symbo-
licznym becikiem, listem gratulacyj-
nym dla rodziców oraz jednorazową 
zapomogą w  wysokości 700 zł. Przy-
sługuje ono niezależnie od dochodów 
w rodzinie i jest wolne od podatku do-

chodowego od osób fizycznych. Wypła-
cane jest matce, ojcu lub opiekunowi 
prawnemu dziecka. Zapomoga skiero-
wana jest wyłącznie dla mieszkańców 
Gminy Nielisz. Program samorządowy 
cieszy się aprobatą wśród mieszkań-
ców naszej Gminy. Cieszą się rodzice, 

opiekunowie i cała społeczność Gminy. 
Oprócz zapomogi rodzice dostają oko-
licznościowy list gratulacyjny od Wójta 
oraz becik z naszywką, z herbem Gminy 
oraz ze wstążką z  napisem: „Witamy 
w Gminie Nielisz”. 

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.

Nieliskie becikowe
Rodziny z terenu Gminy Nielisz chętnie korzystają
z „Nieliskiego becikowego”.

10 listopada 2022 r. w  Gminie Nielisz 
obchodzono Święto Odzyskania Nie-
podległości. 104. rocznica była uczczona 
w sposób inny niż zwykle, a to za spra-
wą uroczystego podniesienia flagi pań-
stwowej na maszt, który DZIĘKI GŁO-
SOM MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ, 
sfinansowany został w ramach projektu 
„Pod biało-czerwoną”, pod honorowym 
patronatem Prezesa Rady Ministrów – 

Mateusza Morawieckiego. W uroczysto-
ści uczestniczył Adam Wal – Wójt Gminy 
Nielisz, Radni Gminy Nielisz z Przewod-
niczącym – Krzysztofem Komajdą na 
czele, pracownicy Urzędu Gminy Nielisz 
oraz podległych jednostek, mieszkańcy, 
a także uczniowie i nauczyciele ze szkół 
podstawowych w  Nieliszu i  w  Złojcu. 
Poczet flagowy w  składzie: Dowódca – 
Mariusz Zams, Flagowy – Sylwester Bo-

Gmina Nielisz Gmina Nielisz „Pod biało„Pod biało-czerwoną”-czerwoną”Gmina Nielisz „Pod biało-czerwoną”
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jar oraz Asystujący – Krzysztof Czarny 
dokonał podniesienia flagi państwowej 
przy dźwiękach Hymnu Polski, który zo-
stał odegrany przez Młodzieżową Orkie-
strę Dętą z GOK w Nieliszu. Poświęcenia 
nowo wybudowanego masztu dokonał 
ks. Dariusz Soniak. Poczty sztandaro-
we prowadził Dowódca Uroczystości – 
Adam Niemiec. Po poświęceniu nastąpiła 
patriotyczna część artystyczna w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Króla w  Nieliszu oraz Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Nieliszu. Część oficjalną za-
kończono odśpiewaniem Roty oraz wy-
prowadzeniem pocztów sztandarowych. 
W dalszej części obchodów 104. Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości złożono 
kwiaty w miejscach pamięci. Następnego 
dnia w  sobotę o  godz. 12:00 w  kościele 
pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Różań-
cowej w Nieliszu ks. Proboszcz – Dariusz 
Soniak odprawił Mszę św. w intencji Oj-
czyzny.

Podczas głosowania „Pod biało-
-czerwoną” Gmina Nielisz uzyskała po-
nad trzykrotną liczbę wymaganych gło-
sów poparcia! Dziękujemy serdecznie za 
wszystkie głosy. Na mieszkańców Gminy 
Nielisz zawsze można liczyć! To dzię-
ki Państwa głosom został wybudowany 
przed budynkiem Urzędu Gminy Nielisz 
maszt na którym powiewa dumnie flaga 
państwowa. Jeszcze raz dziękujemy za 
głosy poparcia i włączenie się do akcji. 

Red.

Zadanie zostało wykonane na zlece-
nie Wójta Gminy Nielisz na podstawie 
umowy z  dnia 27.09.2022 roku, przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o. w Zamościu, wartość kosztoryso-
wa zadania brutto wynosi: 73 617,71 zł. 
Jezdnia została wykonana z  mieszan-
ki mineralno-bitumicznej o  długości 
150 m, o  szerokości 3,0 m i  grubości 
4 cm, pobocza gruntowe obustronne. 
Mimo, że droga leży w  obrębie Złojec, 
największymi beneficjentami nowo 
wyremontowanej drogi są przede 
wszystkim mieszkańcy miejscowości 
Deszkowice-Kolonia. Na ten cel Gmi-
nie Nielisz udzielono dotacji celowej 
ze środków budżetu Województwa Lu-
belskiego w kwocie brutto 73 617,71 zł. 
Gmina Nielisz dołożyła z  budżetu na 
zrealizowanie powyższego zadania 
49 052,83 zł.

Przebudowy drogi gminnej nr 
110168L i  drogi gminnej nr 116192L 
w  miejscowości Ruskie Piaski są już 
również wykonane. Dwa odcinki dróg 

w  Ruskich Piaskach o  łącznej długości 
ponad 1 742 m zostały w  połowie do-
finansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Oto 
opis inwestycji:
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 

110168L od km 0+000 do km 0+981 
w  miejscowości Ruskie Piaski”, do 
której Gminie Nielisz udzielono 
dofinansowanie ze środków RFRD 
w wysokości 262 867,51 zł, na którą 
podpisano umowę z  Wojewodą Lu-
belskim w 2022 roku. Wkład własny 
Beneficjenta (Gmina Nielisz) w za-
kresie kosztu kwalifikowanego za-
dania wynosi 262 867,52 zł. Łącz-
ny  kwalifikowany koszt realizacji 
zadania wynosi 525 735,03 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 
116192L od km 0+000 do km 
0+761,18 w miejscowości Ruskie Pia-
ski”, do której Gminie Nielisz udzie-
lono dofinansowanie ze środków 
RFRD w  wysokości  257 868,68 zł, 
na które podpisano umowę z  Woje-

wodą Lubelskim w 2022 roku. Wkład 
własny Beneficjenta (Gmina Nielisz) 
w  zakresie kosztu kwalifikowane-
go zadania wynosi  257 868,68 zł. 
Łączny  kwalifikowany koszt reali-
zacji zadania wynosi 515 737,36 zł. 
Z  roku na rok przybywa w  na-

szej Gminie wyremontowanych dróg. 
W  przyszłym roku planowane są re-
monty z  jeszcze większym rozmachem 
i  dla większej długości odcinków dróg. 
„Tegoroczne inwestycje infrastruktury 
drogowej były okupione wielkim stresem 
i  bardzo ciężką pracą moich pracowni-
ków. W lutym br. kiedy ceny ropy naftowej 
windowały w górę w przerażającym tem-
pie, pomyślałem, że inwestycje w zakresie 
remontu dróg będą nie do udźwignięcia. 
Jednak udało się i to w miejscowości, która 
długo czekała na taką inwestycję. Mowa 
oczywiście o Ruskich Piaskach, które w tym 
roku miały bardzo „szczęśliwą kartę”. 
Gdyby nie przychylność Rady i  działania 
pracowników Urzędu Gminy Nielisz nie 
byłbym w  stanie zrealizować tego zada-
nia. Bardzo cieszę się i dziękuję Radzie za 
aprobatę i życzliwość w kierunku budowy 
dróg w  Ruskich Piaskach. Mieszkańcom 
tej miejscowości słusznie się to należało. 
Jednak bez zgody Rady Gminy Nielisz i bez 
podjęcia przeze mnie działania nie odby-
łoby się to w tak trudnym i krótkim czasie” 
– mówi Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim be-
neficjentom wyremontowanych dróg 
i  czekamy na kolejne zapowiedziane 
modernizacje infrastruktury drogowej 
w Gminie Nielisz. Red.

Przebudowa dróg gminnych
W dniu 07.11.2022 r. dokonano odbioru zadania pn. 
„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych – działka geodezyjna nr 103 w obrębie Złojec”.
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Pod taką nazwą pierwszy z trzech zwy-
cięskich projektów w ramach Gminnego 
Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odno-
wy Wsi” – edycja 2022, został zreali-
zowany i  oficjalnie oddany do użytku. 
W  Gruszce Dużej w  ramach projektu 
„Altana pod Gruszą” wykonano mię-
dzy innymi: altanę wraz z oświetleniem 
solarnym LED, utwardzenie i  upo-
rządkowanie terenu, grill murowany, 
ławki i  stół. Na okoliczność otwarcia 
posadzono również drzewko gruszy. 
Sołectwo Gruszka Duża znana jest od 
dawna z  integracji i  wzorowej współ-
pracy z  sąsiednimi sołectwami. Wnio-
sek Gruszki Dużej w edycji 2022 wspar-
ty został wkładem własnym z funduszu 
sołeckiego aż 4 sołectw: Gruszka Duża, 
Gruszka Duża-Kolonia, Gruszka Mała 
Pierwsza i  Gruszka Mała Druga. Prze-
widywany we wniosku całkowity koszt 
projektu to 41 431 zł. Podczas uro-
czystości otwarcia altany, Adam Wal 
– Wójt Gminy Nielisz podziękował za 
zaangażowanie liderowi oraz wszyst-
kim partnerom projektu oraz podkre-
ślił wagę współpracy między sołectwa-
mi. W realizacji wniosku, dzielnej Pani 
Sołtys – Agnieszce Smyk pomagali: 
OSP Gruszka Duża, KGW „Gruszczan-
ki” z  Gruszki Dużej, KGW „Rodzina 
Razem” z  Gruszki Dużej-Kolonii oraz 
mieszkańcy okolicznych sołectw. Aby 

podsumować projekt i  świętować jego 
finał, przybyli Radni Gminy Nielisz na 
czele z  Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Nielisz – Krzysztofem Komajdą. 
Obecny był również ks. Dariusz Soniak, 
a  także Radny Powiatu Zamojskiego 
Leszek Pastuszak. Po słowach uznania 
i  podziękowaniach przecięto symbo-
liczną wstęgę – „Altana pod Gruszą” 
została oficjalnie oddana do użytku! 
Część oficjalna ze względu na nieusta-

jący deszcz przeniesiona została do re-
mizy strażackiej. Tam Adam Wal – Wójt 
Gminy Nielisz wręczył listy gratula-

cyjne liderowi oraz partnerom projek-
tu. Podziękowania popłynęły również 
w  stronę Wójta – Adama Wala, który 
jest inicjatorem „Nowej Inicjatywy Dla 
Odnowy Wsi” w  naszej Gminie. Jak na 
„Gruszkę” przystało, na zgromadzo-
nych czekał stół zastawiony pyszno-
ściami. Mimo deszczowej aury, uroczy-
stość udała się wyśmienicie. Dołączamy 

się do gratulacji oraz życzymy dalszych 
sukcesów Pani Sołtys Agnieszce Smyk.

Red.

Pani Sołtys – Krystyna Bubiło podjęła 
się zadania naprawy altany w  pobliżu 
GOK w  Nieliszu. Tematem jej wniosku 
było: „Podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej sołectwa Nielisz”. Wartość 
projektu to 40 000 zł. Pomysł na popra-
wę estetyki otoczenia w Nieliszu zdobył 
najwięcej punktów i  został wybrany do 

dofinansowania. Do współpracy dołą-
czyli: OSP Nielisz, KGW „Jagodzian-
ki” w  Nieliszu, GOK w  Nieliszu oraz 
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz. 
W realizację zadania włączył się Samo-
rządowy Zakład Budżetowy. Aranżacja 
miejsca została omówiona i  zaprojek-
towana wspólnie z partnerami projektu 

i  mieszkańcami Nielisza. Plan był dość 
ambitny i  ryzykowny w  obliczu rosną-
cych cen. Jednak założone cele zostały 

Altana pod Gruszą

Studnia abisyńska w Nieliszu

W sobotę 1 października br. w strugach deszczu lecz z sercami pełnymi 
radości i słońca, mieszkańcy miejscowości Gruszka Duża oraz 
przybyli goście dokonali oficjalnego otwarcia „Altany pod Gruszą”.

Dzień 22 października 2022 r. na długo zapadnie w pamięci 
mieszkańców Nielisza. Świętowano tam bowiem ukończenie projektu 
w ramach zainicjowanego przez Adama Wala – Wójta Gminy 
Nielisz Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”.
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Rozbawiony plac w Zarudziu!
Sobota 29 października 2022 r. upłynęła w aurze polskiej 
złotej jesieni. Słońce nie szczędziło swoich promieni, 
które przepięknie oświetlały pożółkłe liście drzew.

zrealizowane: remont altany, utwar-
dzenie i uporządkowanie terenu, ławki, 
stojak na rowery, kosz na śmieci, tabli-
ce wystawiennicze z  historią Nielisza 
oraz nasadzenia. Okazuje się, że wyko-
nano jeszcze wiele innych ponadpro-
gramowych, ale jakże bardzo istotnych 
czynności, chociażby naprawa i  uru-
chomienie studni abisyńskiej. W  dobie 
wszechobecnego wodociągu zjawisko 
nie częste. Kiedyś, studnia ta służyła 
mieszkańcom Nielisza jako źródło wody 
pitnej. Przez ostatnie dziesięciolecia 
stała „niechciana”, zapomniana i bezu-
żyteczna. Dzięki uporowi i pracowitości 
pracowników Samorządowego Zakładu 
Budżetowego, studnię abisyńską napra-
wiono i  odrestaurowano. Naprawiona 
studnia będzie z  pewnością ciekawost-
ką, a  także atrakcją dla mieszkańców 
oraz turystów. Ponad projekt zostało za-
montowane oświetlenie solarne, a fron-
ton altany zdobi ofiarowane przez Le-
śnictwo Nowiny poroże, które nawiązuje 
do wielowiecznych tradycji łowieckich 
Nielisza. Otoczenie studni posiada rów-
nież monitoring i system odpływu wody. 
Wracając do uroczystości… mieszkańcy 
bardzo licznie przybyli na to wydarze-
nie. Zaproszonych gości oraz mieszkań-
ców powitała Julka, sympatyczna młoda 
mieszkanka Nielisza. Uroczystość pro-
wadził Wojciech Gardyga, który po krót-
kim wstępie zaprosił do zabrania głosu 
Panią Sołtys – Krystynę Bubiło. Popły-
nęły słowa zadowolenia i  podziękowa-
nia dla wszystkich zaangażowanych 
w  realizację projektu. Nadszedł czas na 
ocenę przez Adama Wala – Wójta Gmi-
ny Nielisz. Nie szczędził słów uznania, 
a w ramach podziękowania za termino-

we i rzeczowe ukończenie zadania wrę-
czył listy gratulacyjne Sołectwu Nielisz 
oraz partnerom projektu. Do podzięko-
wań dołączyli również Przewodniczący 
Rady Gminy Nielisz – Krzysztof Komaj-
da, Radni Powiatowi: Gertruda Miarow-
ska i  Leszek Pastuszak oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Nieliszu 
– Agnieszka Zymon. Po przemówie-
niach nadszedł czas na symboliczne 
przecięcie wstęgi. Na tym jednak jeszcze 
nie koniec ceremonii otwarcia, bowiem 
Władze samorządowe zostały zaproszo-
ne do posadzenia pamiątkowego dębu 
oraz oficjalnego uruchomienia studni 
abisyńskiej. Wójt – Adam Wal poruszył 
dźwignię i  z  wylotu studni popłynęła 
woda… studnia działa… pierwsze uru-
chomienie zostało nagrodzone gromki-
mi brawami. Wodę nabrano do dzban-
ka i z niego podlano dąb… wszystko jak 
należy. Posadzenie dębu odbyło się pod 
okiem Leśniczego Leśnictwa Nowiny – 

Huberta Zajączkowskiego. Po tej pracy, 
głos zabrały Panie z  KGW „Jagodzian-
ki” z  Nielisza, które wyśpiewały puen-
tę uroczystości – tekst ich autorstwa. 
Po artystycznym akcencie, Pani Sołtys 
zaprosiła do wspólnego biesiadowania 
w  remizie strażackiej w  Nieliszu. Przy 
remizie stał dumnie nowy wóz ratow-
niczy, którym od niedawna cieszą się 
druhowie z  OSP Nielisz. Z  satysfak-
cją prezentowali nowinki techniczne 
i  możliwości wozu. Najmłodsi mogli 
zobaczyć sprzęt z  bliska, a  nawet za-
brać się na przejażdżkę nowym wozem 
strażackim, oczywiście na sygnale! Pani 
Sołtys – mamy nadzieję na kolejne takie 
przedsięwzięcia i więcej imprez integru-
jących mieszkańców Nielisza, które jak 
widać są bardzo potrzebne. Gratulujemy 
serdecznie wszystkim pomysłodawcom, 
partnerom, osobom zaangażowanym 
i przede wszystkim mieszkańcom za ich 
pracowitość i gościnność. Red.

Koniec października to nie tylko ko-
lorowa jesień, to również czas, gdy 
upływa termin realizacji zadań w  ra-
mach Gminnego Programu „Nowa 
Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”. Z  tego 
powodu wspomnianej soboty od rana 
w  Zarudziu trwało wielkie poruszenie 
i  gorączkowe przygotowania. Sołec-
two Zarudzie „Kolonia” w  edycji 2022 
uzyskało taką samą liczbę punktów 
co Sołectwo Gruszka Duża, lecz dzięki 

wcześniejszej dacie wpływu wniosku, 
Zarudzie „Kolonia” zdobyło drugie 
miejsce. Debiutujący, nowo wybrany 
w  wyborach uzupełniających Sołtys – 
Michał Budzyński już na samym po-
czątku konkursu zaskoczył swoją ener-
gią i zapałem do pracy. Szybko nawiązał 
współpracę ze starszym stażem i równie 
bardzo aktywnym Sołtysem Sołectwa 
Zarudzie „Stara Wieś” – Krzysztofem 
Czarny. Taki duet z  góry był skazany 

na sukces. Wymienieni Sołtysi zdołali 
przekonać do siebie wielu partnerów: 
Ochotniczą Straż Pożarną w  Zarudziu, 
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Koło Gospodyń Wiejskich w  Zarudziu, 
M.B. SERWIS Michał Budzyński, HOR-
TILIGHTS Karol Pawelec, BEGAR Sp. 
z o.o., KACPER DREAM Daniel Oprzyń-
ski oraz ZAMPIACH Przemysław Błasz-
czak. Wniosek zakładał wybudowanie 
placu zabaw, a  koszt całkowity przed-
sięwzięcia opiewał na 28 700,00 zł. 
Tytuł projektu to również strzał w dzie-
siątkę: „Rozbawiony plac w Zarudziu”. 
Obrane zadanie przyciągnęło do współ-
pracy również mieszkańców Zarudzia. 
Każdy chętny pomagał jak mógł. Uro-
czyste otwarcie to również część re-
alizacji wniosku. Zgodnie z  zamierze-
niem, impreza miała na celu szeroko 
pojętą integrację oraz promocję placu 

zabaw, zwłaszcza wśród najmłodszych 
mieszkańców. Tak też się stało. Na oko-
liczność otwarcia Sołtysi z  Zarudzia 
zadbali o dodatkowe atrakcje dla dzieci 
w postaci „dmuchańców”, przejażdżek 
kucykami oraz słodkich pyszności. Ce-
remonię oficjalnego oddania do użytku 
placu zabaw rozpoczął lider projektu 
Sołtys – Michał Budzyński. W  swojej 
przemowie podziękował partnerom 
oraz inicjatorowi „Odnowy Wsi” Ada-
mowi Walowi – Wójtowi Gminy Nielisz. 
Po pełnych satysfakcji wypowiedziach, 
Sołtys zaprosił do przecięcia wstę-
gi. Wśród przecinających był również 
Krzysztof Komajda – Przewodniczą-
cy Rady Gminy Nielisz, który wspie-

rał działania Sołtysów z  Zarudzia. Plac 
zabaw został poświęcony przez Pro-
boszcza Parafii Złojec Złojec – Księdza 
Zwolaka. Po modlitwie o  bezpieczną 
zabawę na nowym placu, głos zabrał  
Wójt – Adam Wal, który przekazał gra-
tulacje wszystkim zaangażowanym 
w  realizację zadania. Podkreślił rów-
nież rolę partnerstwa oraz współpracy 
różnych środowisk i  organizacji w  bu-
dowaniu obranego wspólnego celu. Pan 
Wójt przekazał również okolicznościo-
we listy gratulacyjne liderowi projektu 
oraz partnerom. Na tym zakończyła się 
część oficjalna wydarzenia. Wreszcie 
dzieci mogły „przetestować” urządze-
nia na placu zabaw. Zapełniły się rów-
nież „dmuchańce” i  utworzyły się ko-
lejki do przejażdżki kucykami. Fakt tak 
licznie zgromadzonych dzieci i  mło-
dzieży napawa wielkim optymizmem 
i radością. Dorośli zaś mogli rozkoszo-
wać się pysznościami przygotowanymi 
przez Panie z Zarudzia. Furorę zrobiły: 
„świeżynka” i nieziemski wręcz smal-
czyk. Palce lizać… Integracja naprawdę 
udana. Zadanie zostało w 100% zreali-
zowane. Z  kawałka porośniętej trawą 
ziemi powstał prawdziwie rozbawiony 
plac zabaw w  Zarudziu. Pełna zgoda, 
zgranie i  ogromna gościnność rokuje 
na dalsze sukcesy. Serdecznie gratulu-
jemy.  Red.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego w  Ujazdowie już na ostatniej 
prostej! Po wybudowaniu bryły budynku 
i wykonaniu instalacji elektrycznej oraz 
hydraulicznej przyszedł czas na wykań-
czanie wnętrz. CO-M pięknieje z dnia na 
dzień. Wykonywane są również prace 
na zewnątrz budynku. Położona zosta-
ła kostka brukowa i jest już postawiona 
altana. Wszystko nabiera blasku. Całe 
otoczenie będzie idealnym miejscem dla 
naszych starszych mieszkańców, którzy 

godziwie będą mogli przeżywać swoją 

jesień życia. Po pracach wykończenio-
wych w obiekcie zainstalowany zostanie 
nowy sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia 
niezbędne do prowadzenia CO-M oraz 
wyposażenie pokoi. Już nie możemy się 
doczekać otwarcia. Jeszcze przed od-
daniem do użytku jest spore zaintere-
sowanie tym obiektem wśród naszych 
mieszkańców. W  następnym numerze 
BIGN zapewne umieścimy zdjęcia, któ-
re będą jeszcze bardziej ilustrowały urok 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Ujazdowie. 

Red.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie
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Spotkanie pod hasłem „Porozma-
wiajmy o  bezpieczeństwie – możesz 
mieć na nie wpływ” zorganizowali 
policjanci z  zamojskiej komendy oraz 
z  Posterunku Policji w  Nieliszu. Ta-
kie spotkania z mieszkańcami mają na 
celu zacieśnianie współpracy Policji 
ze społecznością lokalną oraz stano-
wią okazję do dyskusji oraz zgłaszania 
wniosków dotyczących bezpieczeństwa 

w  miejscu zamieszkania oraz okolicy. 
W  spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy 
Gminy Nielisz, Adam Wal – Wójt Gmi-
ny Nielisz, radni, pracownicy urzędu 
gminy, sołtysi i  przedstawiciele szkół. 
Spotkanie poprowadził I  Zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Policji w  Zamo-
ściu – młodszy inspektor Tomasz Ha-
linowski, obecni byli również Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego 

– aspirant sztabowy Marcin Duda oraz 
młodszy aspirant Monika Kot z  Wy-
działu Prewencji zamojskiej komendy. 
Nie mogło zabraknąć także miejsco-
wych policjantów z  Posterunku Policji 
w  Nieliszu na czele z  Kierownik aspi-
rant Wioletą Sarzyńską. Pani Kierownik 
przedstawiła ocenę stanu bezpieczeń-
stwa na terenie Gminy Nielisz. W czasie 
spotkania poruszono również tematy 
związane z  bezpieczeństwem w  ruchu 
drogowym, omówione zostały także 
zagrożenia, które mają realny wpływ na 
poziom lokalnego bezpieczeństwa. Po-
licjanci przestrzegali słuchaczy przed 
oszustami, którzy w  perfidny sposób 
doprowadzają ofiary do utraty oszczęd-
ności. Policjanci przypomnieli także 
zasady funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz apli-
kacji Moja Komenda, które stanowią 
wsparcie Policji na rzecz diagnozowa-
nia aktualnych zagrożeń.

Na koniec przystąpiono do dialogu. 
Dzięki debacie zostały zdiagnozowane 
i  określone potrzeby związane z  za-
grożeniami bezpieczeństwa mieszkań-
ców, które wymagają podjęcia działań 
prewencyjnych przez Policję bądź inne 
podmioty odpowiedzialne za utrzyma-
nie szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa.

Oficer prasowy:
asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzaku odbyła się 
debata społeczna z mieszkańcami Gminy Nielisz. Z uczestnikami 
spotkania rozmawiał I Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Zamościu – mł. insp. Tomasz Halinowski. Spotkanie 
było okazją do rozmowy na temat lokalnego bezpieczeństwa. 
Przypomniano również zasady funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na nie wpływ

Twój Głos, Twoja Opinia, Twój Artykuł...
Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego lub uważasz, że powinniśmy o czymś na-
pisać, 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. Zachęca-
my do dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel się historią Twojej rodziny lub 
bliskich z Twojej miejscowości. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego te-
renu. 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 wiadomość 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 fotogra-
fii. Po ich zeskanowaniu oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy wspólnie ocalić 
pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki Waszym historycznym foto-
grafiom 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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Organizatorem Konkursu było Woje-
wództwo Lubelskie. Do plastycznej ry-
walizacji zgłoszonych zostało ponad 600 
prac, spośród których Kapituła konkur-
sowa w  dwóch kategoriach wiekowych: 
kl. I-IV i  V-VIII wyłoniła 6 laureatów 
i  przyznała 20 wyróżnień. Uroczyste 
rozdanie nagród odbyło się 9 listopada 
2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Lubelskiego w Lublinie.

Adaś w  swojej kategorii wiekowej 
(kl. I-IV) kreatywnością, pomysłowością 
i  umiejętnościami prześcignął innych 
uczestników, stanął na najwyższym 
stopniu podium, zdobył I  miejsce i  na-
grodę główną – deskorolkę elektryczną.

Komisja z pewnością doceniała fakt, 
iż praca Adama wymagała dużego za-
angażowania i  cierpliwości. Została 
wykonana z różnych materiałów: bibu-
ła, papier kolorowy, tektura, farby, oraz 
różnymi technikami plastycznymi: 
wydzieranka, rolowanie bibuły, malar-
stwo. Finalnie powstał efektowny prze-
strzenny obraz, przedstawiający pałac 

w Ujazdowie – bezsprzecznie na miarę 
pierwszego miejsca!!!

Gratulujemy Adasiowi oraz Pani Ju-
stynie Malinowskiej – instruktorowi 
zajęć plastycznych w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Nieliszu. Podziękowania 
kierujemy również do Pani Marzeny 
Mędziak – pracownika pomocniczego, 
która wspiera Panią Justynę w  działa-
niach plastycznych.

Agnieszka Zymon 

Nie mogło być lepiej
I miejsce dla Adama Ciosa w konkursie plastycznym „Lubelskie 
pięknieje. Jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę”

Systematyczna praca i  talent owo-
cują! Po wielu udanych występach, 
początkowo na gminnych, a następ-
nie powiatowych imprezach, dla Oli 
Cichosz i  Klary Siemczyk przyszedł 
czas na udział w  dużym ogólno-
polskim wydarzeniu muzycznym. 
Najpierw jednak nasz duet musiał 
przejść eliminacje wojewódzkie, któ-
re w tym roku odbywały się w formu-
le online. Drugie miejsce (pierwszego 
nie przyznano) w  kategorii zespoły 
do 8 osób, dzieci 10-13 lat, zapewniło 
dziewczynkom udział w finale festi-
walu, który odbędzie się Krakowie 
w dniach 6-8 stycznia 2023 r.

Już sam udział w  przesłucha-
niach na szczeblu ogólnopolskim 
to ogromy sukces, toteż serdecznie 
gratulujemy Klarze, Oli i  Pani Re-
nacie Banach. To naprawdę super 
muzyczne trio z Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Nieliszu – dwie świetnie 
zapowiadające się wokalistki i  ich 
trenerka muzyczna. 

Poniżej prezentujemy, w  ja-
kich strojach dziewczynki wystąpią 
podczas finału. Trzymamy wszyscy 
mocno kciuki za nasze wokalistki! 

Agnieszka Zymon

Ola Cichosz
i Klara Siemczyk
w finale VII edycji 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki 
Niezłomnej 
i Niepodległej 
im. Henryka 
Rasiewicza „Kima”

9 października 2022 r. Orkiestra Dęta, 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Nieliszu uczestniczyła w wydarze-
niu muzycznym, które cofnęło wskazów-
ki zegara do czasu, kiedy wiejskie remizy 
rozbrzmiewały dźwiękami walczyków 
i  poleczek, a  drewniane podłogi skrzy-
piały w  rym ludowych melodii, do któ-
rych wszyscy „tańcowali aż się kurzyło”.

Dawne wiejskie potańcówki wraca-
ją! Tu i  ówdzie zamiast konsoli DJ-a, 
znów pojawia się błysk i dźwięk instru-
mentów dętych, które jak przed laty uj-
mują za serce i podrywają do tańca.

Po nostalgiczne, muzyczne wspo-
mnienia do Sułowca 9 października 
licznie przybyła publiczność oczeku-

jąca muzycznej podroży w czasie, i nie 
zawiodła się! Dawne melodie zagrały 
orkiestry z  Zaburza, Lublina, Warsza-
wy oraz NASZA Z  GMINNEGO OŚROD-
KA KULTURY W  NIELISZU, KTÓRA 
WYSTĄPIŁA WSPÓLNIE Z  MUZYKAMI 
Z GMINY SUŁÓW!

Spotkanie pełne wspomnień o  mu-
zyce i  ludziach, którzy ją tworzy-
li – charyzmatycznych kapelmistrzach 
i  wybitnych wiejskich muzykantach – 
publiczności oraz wykonawcom bardzo 
się podobało. Gratulacje dla Pana Rober-
ta Słupskiego za poszerzanie repertuaru 
oraz muzycznych horyzontów naszych 
młodych wykonawców. 

Agnieszka Zymon

Dawnych melodii czar...
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Kącik 
poetycki 
Jana Króla

W rywalizacji plastycznej udział wzię-
ło aż 1535 prac plastycznych, spośród 
których komisja wyłoniła i nagrodzi-
ła 10 najlepszych. W tym wąskim i za-
szczytnym gronie znalazł się NATAN 
DUDEK, który swoje zdolności pla-
styczne rozwija na zajęciach w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Nieliszu pod 
okiem Pani Justyny Malinowskiej. 

Zważając na poziom konkursu 
i liczbę nadesłanych prac jest to o bar-
dzo duże osiągniecie, za które autoro-

wi i opiekunowi należą się serdeczne 
gratulacje! Oprócz pracy Natana do 
konkursu zostało zgłoszonych jeszcze 
14 bardzo ciekawych rysunków, które 
powstały na zajęciach plastycznych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nie-
liszu. Wszystkim uczestnikom gra-
tulujmy wyobraźni oraz umiejętności 
kreatywnego obrazowania swoich 
myśli za pomocą kredek i farb. 

Organizatorem konkursu już po 
raz trzeci był Pałac Młodzieży w Ka-

towicach – dla nas będzie to niezapo-
mniana edycja! 

Agnieszka Zymon

Praca plastyczna Natana Dudka nagrodzona
na III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 

Prządki
Chodzą prządki z prząśnicami 
Po chałupach we wsi –
Gdzie co większa, gdzie co jaśniej,
Gdzie nie skąpią ciepła.

A prząśnica?... ot, deseczka 
Z kijkiem na metr z czoła –
Na tym kijku krążel ze lnem 
(Krążel zrobi stolarz).

Na prząśnicach panny, młódki,
Babcie nawet przędą, 
Co wrzeciono to furk, furk, furk, 
Każde coraz prędzej.

Na prządkach też równo z nicią 
Baju, baju gadki:
Targował się diabeł z Żydem, 
Nie dobili targu. 

Prządki przędą i śpiewają
Albo nucą pieśni. 
W tej dziś słyszę o Tatarach:
Że „już się wynieśli”.

Poznań 1938

Patrona
Szkoły
Podstawowej w Nieliszu

Konkurs skierowany był do osób 
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 
z  klas I-III, dzieci z  klas IV-VI, a  tak-
że młodzieży i  dorosłych. Uczestnicy 
DDS+ pod okiem Pani kierownik i tera-
peutki zajęciowej przygotowali wspól-
nie poemat Cypriana Kamila Norwi-
da – „Fortepian Chopina”. Utwór nie 
należał do najłatwiejszych, przez kilka 
dni pilnie pracowaliśmy, organizowali-
śmy próby, podczas których uczyliśmy 
się płynnie i  wyraźnie czytać, zwracać 
uwagę na odpowiednią dykcję i intona-
cję, a  wszystko po to, by móc jak naj-
lepiej zaprezentować się przed komisją 
i publicznością. Jak się okazało starania 

nie poszły na marne. Po wysłuchaniu 
przez komisję naszego wspólnego wy-
stępu zostaliśmy nagrodzeni gromkimi 
brawami, a  po kilku dniach otrzyma-
liśmy informację o  wynikach konkur-
su – zdobyliśmy I  miejsce w  kategorii 
młodzież i  dorośli, co może świadczyć 
tylko o  tym, że umiejętność pięknego 
czytania opanowaliśmy na naprawdę 
wysokim poziomie. Tegoroczne zwy-
cięstwo jest dla nas motywacją, aby 
w przyszłym roku przystąpić do kolej-
nej edycji konkursu. Kto wie, może tym 
razem odważymy się recytować, a  nie 
pięknie czytać tekst.

Diana Pastuszak

I miejsce Seniorów w kategorii młodzież 
i dorośli w II Jesiennym Konkursie 
Recytatorskim oraz Pięknego Czytania
Dnia 15.11.2022 r. Seniorzy z DDS+ w Krzaku wzięli udział
w II Jesiennym Konkursie Recytatorskim oraz Pięknego Czytania, 
zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nielisz.
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W tym czasie udało nam się dużo osią-
gnąć, mamy wspaniałą kadrę, a przede 
wszystkim poparcie rodziców, którzy 
każdego dnia powierzają nam pod opie-
kę swój największy skarb.

Stworzyliśmy miejsce, w  którym 
nauka jest zabawą, a  dzieci otoczo-
ne przyjazną i  profesjonalną opieką 
są radosne i  szczęśliwe. Uczymy na-
szych Przedszkolaków jak nawiązywać 
przyjaźnie, współpracować, dzielić się 
i  bawić. Pozwalamy dzieciom cieszyć 
się dniami swobodnego dzieciństwa, 
a  jednocześnie pomagamy im w  zdo-
bywaniu wiedzy i nowych doświadczeń. 

Mamy świadomość, że aby zagwaran-
tować dzieciom dobrą przyszłość, mu-
simy zaszczepić w ich sercach pewność 
siebie, pragnienie pogłębiania wiedzy 
i nieustannego odkrywania otaczające-
go je świata.

W naszym przedszkolu najważniejsze 
są dzieci, dlatego też skupiamy się przede 
wszystkim na zapewnieniu im poczucia 
bezpieczeństwa, bo to ono jest funda-
mentem ich wszelkiej innej aktywności. 
Ciekawość świata i  miłość do zdobywa-
nia wiedzy to dziecięcy kapitał, którego 
staramy się nie zmarnować, a pomnożyć 
z pożytkiem dla nich samych.

Zapewniamy opiekę dzieciom w wie-
ku 2,5–6 lat od poniedziałku do piątku 
w godzinach 07.00-16.00. Dysponujemy 
trzema dużymi salami wyposażonymi 
w  pomoce edukacyjne do nauki i  zaba-
wy. Organizujemy zajęcia dodatkowe: 
jęz. angielski metodą Helen Doron, ryt-
mika, zajęcia sportowe Kangurek, zaję-
cia artystyczno-plastyczne, warsztaty 
kulinarne i  doświadczalne. Udzielamy 
również pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej naszym małym podopiecz-
nym poprzez zajęcia z  psychologiem, 
logopedą i pedagogiem specjalnym. Ulu-
bioną formą aktywności naszych Przed-
szkolaków jest udział w  teatrzykach, 
koncertach muzycznych, wycieczkach, 
balach, konkursach, a  także w  uroczy-
stościach przedszkolnych tj.: Pasowanie 
na Przedszkolaka, Dzień Mamy i  Taty, 
Dzień Babci i Dziadka, itd. Sprawozdania 
z  wydarzeń można oglądać na naszym 
profilu facebookowym.

W  tym roku nasze Przedszkole 
zdobyło tytuł Przedszkole Roku 2022 
w  powiecie zamojskim w  Plebiscycie 
Edukacyjnym Kuriera Lubelskiego. Jest 
to dla nas duże wyróżnienie, zwłasz-
cza, że dostaliśmy więcej głosów od 
przedszkoli nominowanych z miasta 
Zamość. Dziękujemy za okazane uzna-
nie dla pracy naszej placówki, zaufanie 
i współpracę. Wygrana w Plebiscycie to 
sukces całej naszej społeczności przed-
szkolnej – nauczycieli, pracowników 
obsługi, naszych Przedszkolaków i Ro-
dziców! To Nasza nagroda za codzienną 
pracę. Bardzo serdecznie dziękujemy! 

Ewa Bondyra

„Ludzie tworzą miejsca,
A miejsca tworzą ludzie”

John Green

Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Krzaku w tym 
roku obchodzi okrągły jubileusz 10-lecia swojej pracy.

II jesienny konkurs recytatorski 
oraz pięknego czytania

Za nami II edycja konkursu pod 
Honorowym Patronatem Wój-
ta Gminy Nielisz – Adama Wala. 

Przesłuchania trwały 2 dni. Z  ogrom-
ną przyjemnością wysłuchiwaliśmy 
wystąpień najmłodszych recytatorów, 
którzy z  właściwym sobie wdziękiem 
recytowali swoje ulubione wiersze. 
Uwagę słuchaczy i Komisji przykuwały 
ich jesienne kreacje. W  tym roku do-
pisali także dorośli, zaskoczyli swoim 
zaangażowaniem – mowa tu o uczest-
nikach Dziennego Domu  Senior+ i  ich 
wspólnym wystąpieniu. Jesteśmy pod 
wrażeniem również tak licznej grupy 

uczniów z  obu szkół podstawowych, 
którzy pięknie czytali bądź recytowali 
utwory Patronów Roku 2022. 
Z  grona niemal 100 uczestników ko-
misje wyłoniły zwycięzców.
Kategoria Uczniowie klas I-III:
– miejsce I:  Antoni Trepiet – Szkoła 

Podstawowa im. Jana Króla w Nieli-
szu,

– miejsce II: Adam Cios, Aurelia Mi-
siura – Wyłupek – Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Króla w Nieliszu,

– miejsce III: Artur Pastuszak – 
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla 
w Nieliszu, →
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wyróżnienia: Jakub Smoła – Szkoła 
Podstawowa im Dzieci Zamojsz-
czyzny w  Złojcu, Adrian Mazurek 
– Szkoła Podstawowa im Dzieci Za-
mojszczyzny w  Złojcu, Kacper Ma-
linowski – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Króla w Nieliszu.

Kategoria Uczniowie klas IV-VIII:
– miejsce I:  Alex Mroczkowski – 

Szkoła Podstawowa im Dzieci Za-
mojszczyzny w Złojcu,

– miejsce II: Kacper Soboń – Szkoła 
Podstawowa im Dzieci Zamojszczy-
zny w Złojcu,

– miejsce III: Bartłomiej Chmiel – 
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla 
w Nieliszu,

wyróżnienia: Damian Jurczyszyn – Szko-
ła Podstawowa im Dzieci Zamojszczy-

zny w  Złojcu, Dawid Nizioł, Klaudia 
Wal, Hanna Kot – Szkoła Podstawowa 
im. Jana Króla w Nieliszu.

Kategoria Młodzież i Dorośli:
– miejsce I: Uczestnicy Senior Plus 

Gmina Nielisz (ex aequo),
– miejsce II: Marlena Karaś – Dom Po-

mocy Społecznej w Ruskich Piaskach,
– miejsce III: Grażyna Szoka, Agata 

Śmiga – Dom Pomocy Społecznej 
w Ruskich Piaskach.

Kategoria Dzieci w  wieku przedszkol-
nym:
– miejsce I:  Alicja Pawelec – Przed-

szkole Mali Odkrywcy w Krzaku,
– miejsce II: Jagoda Banaszczuk – 

Odział Przedszkolny Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Króla w Nieliszu, Iza 
Kiszczak – Oddział Przedszkolny 

Szkoły Podstawowej im. Dzieci Za-
mojszczyzny w Złojcu,

– miejsce III: Kacper Szewc – Przed-
szkole Mali Odkrywcy w Krzaku,

wyróżnienia: Natalia Oprzyńska – Oddział 
Przedszkolny Szkoły Podstawowej 
im. Dzieci Zamojszczyzny w  Złojcu, 
Aleksandra Pańczyk – Odział Przed-
szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana 
Króla w Nieliszu, Amelia Świstowska – 
Przedszkole Mali Odkrywcy w Krzaku.

GRATULUJEMY UCZESTNIKOM! Dzięku-
jemy za wsparcie oraz za pomoc w  zor-
ganizowaniu konkursu! Podziękowania 
kierujemy w stronę rodziców, opiekunów, 
nauczycieli i  dyrekcji: Przedszkole Mali 
Odkrywcy, Szkoła Podstawowa w Nieliszu 
i  Złojcu, Dom Pomocy Społecznej w  Ru-
skich Piaskach, Dzienny Dom Senior+.

→

Nowa usługa biblioteki, która powstała 
po wnikliwej diagnozie potrzeb miesz-
kańców naszej Gminy i  użytkowników 
naszej instytucji. PODAJ DALEJ to cykl 
warsztatów i spotkań, o przeróżnej te-
matyce, którego głównym założeniem 
jest przekazywanie tradycji i  integra-
cja. O wyjątkowości tej usługi świadczy 
fakt, że to nasi użytkownicy prowadzą 
spotkania i wybierają ich temat. Umoż-
liwia to przekazywanie sobie wiedzy, 

umiejętności, zainteresowań i  pasji, 
jednocząc przy tym ludzi i  dając prze-
strzeń do twórczego rozwoju. Wstępem 
do działań była wystawa Sztuka Szy-
dełkowania, która cieszy się niesłab-
nąca popularnością i  jest pretekstem 
do spotkań i  rozmów oraz spotkanie 
z  Panią Ewą Bielińską dyplomowanym 
zielarzem i  lokalnym stomatologiem, 
która podzieliła się z uczestnikami wie-
dzą o  sile płynącej z  natury. Pierwsze 
warsztaty już za nami. Uczestnicy za-
platali makramy. Na kolejnym spotka-
niu powstały dekoracyjne wieńce, a na-
stępnie świąteczne stroiki na ramkach. 
Grudzień poświęcony będzie szydełko-
waniu, o  które pytało wielu chętnych. 
Podaj dalej to przekazywanie tradycji 
w połączeniu z najnowszymi nowinka-
mi. To usługa, która w  pełni jest two-
rzona przez uczestników i  ewoluuje 
wraz z potrzebami. Staramy się wyko-
rzystywać przy tym dary ziemi, tworzyć 
z  tego co rośnie wokół nas i  korzystać 
z recyklingu. Dziś w modzie jest vinta-
ge i eko. A biblioteka lubi się z trenda-

mi! Zachęcamy serdecznie wszystkich 
chętnych to udziału w naszych spotka-
niach, ale również do zgłaszania po-
trzeb i propozycji tematów. 

PODAJ DALEJ, czyli biblioteczne spotkania z tradycją

Biblioteka Małego Człowieka

We wrześniu pokonywaliśmy oceany 
i  poznawaliśmy kontynenty całego 
świata, w  październiku odwiedzaliśmy 
Indian w  Meksyku, a  listopad upłynął 
nam patriotycznie w  polskich biało-
-czerwonych barwach. Na zajęciach 
czytamy, oglądamy, rozmawiamy, ale 
także śpiewamy i  tańczymy. Wspól-
nie odkrywamy ciekawostki ze świata, 
a  także poznajemy zwyczaje i  trady-

cje przez zabawę i  sztukę. Staramy się 
w  naszych działaniach przekazywać 
najmłodszym postawy patriotyczne 
i  ekologiczne. Uczymy dbałości o  nasz 
wspólny świat. Biblioteka jest wesoła, 
kolorowa i  tętni życiem, wzrasta licz-
ba najmłodszych czytelników. Dzięku-
jemy, nauczycielom, wychowawcom, 
opiekunom za podjęcie trudu organiza-
cji odwiedzin i wsparcie w działaniach.

Nasz projekt kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniów klas I-III szkół podstawowych w tym roku szkolnym 
trwa pod hasłem: Podróżujemy z książką po świecie.



15BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZwww.nielisz.pl redakcja@nielisz.pl grudzień 2022

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu

Koniec roku to wyjątkowy czas… czas re-
fleksji i czas podsumowań. Ten rok był dla 
nas bardzo ciekawy i bardzo intensywny. 
Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach by 
jak najbardziej podnieść nasze kompe-
tencje. Przeprowadziliśmy ogrom spo-
tkań i  rozmów. Tworzyliśmy wystawy, 
organizowaliśmy warsztaty. Znacznie 
powiększyło się grono naszych czytel-
ników i użytkowników. W tym roku nasz 
księgozbiór powiększył się o  1350 tytu-

łów. Wypożyczyliśmy około 13 tysięcy 
książek, zarejestrowałyśmy ponad 2300 
odwiedzin. Cieszy nas tak liczne uczest-
nictwo w  projekcie Biblioteka Małego 
Człowieka, dzięki któremu poznaliśmy 
cudowne dzieci, a one z kolei zaprzyjaź-
niły się z biblioteką i wracają do nas także 
po szkole z rodzicami i opiekunami. Na-
sze działania spotykają się z dużym zain-
teresowaniem. Rośnie w nas przekonanie, 
że biblioteka staje się „trzecim miej-

scem”, które oprócz dostępu do książki, 
wiedzy i  informacji daje przestrzeń do 
odpoczynku, spędzenia czasu z ciekawy-
mi ludźmi i animuje do działania. Dzięku-
jemy naszym darczyńcom, którzy dzielą 
się z  czytelnikami przynosząc do biblio-
teki ciekawe tytuły w tym niejednokrotnie 
nowości wydawnicze.

Małgorzata Wal
Dorota Głogowska

Biblioteka, Moja, Twoja, Nasza

Działania Szkoły ku rozwojowi uczniów
W  Szkole Podstawowej im. Jana Króla 
w Nieliszu stawiamy na rozwój naszych 
uczniów i  naszej szkoły. Dbamy, aby 
uczniowie spędzali tutaj miło i  przy-
jemnie czas nie tylko na nauce, ale tak-
że na zajęciach dodatkowych, podczas 
których rozwijają swoje umiejętności 
i  kształtują kompetencje kluczowe, 
niezbędne w dalszej edukacji.

Chcąc zapewnić odpowiednie wa-
runki do rozwoju naszym uczniom 
szkoła bierze udział w  różnych pro-
jektach Ministerstwa Edukacji i  Nauki, 
skierowanych do szkół w  całej Polsce, 
które umożliwiają zdobycie środków 
finansowych na zakup różnorodnych 
pomocy dydaktycznych.
W roku szkolnym 2021/22 i 2022/23 szko-
ła złożyła wnioski i  otrzymała wsparcie 
finansowe w następujących projektach:
1. „Laboratoria przyszłości” – zakup 

pomocy dydaktycznych w  kwocie 
70 000 zł

– projekt w całości sfinansowany przez 
MEiN.
Dzięki uzyskanemu wsparciu zaku-
piono wyposażenie m.in.: drukarka 3D 
z  akcesoriami, mikrokontrolery z  ak-
cesoriami, sprzęt do nagrań prezentacji 
swoich osiągnięć (kamera, mikrofony, 
oświetlenie), stacje lutownicze. Ponad-
to zasoby szkoły zostały wzbogacone 
o nowe mikroskopy z akcesoriami, wi-
zualizer, stację pogody, zestawy kon-
strukcyjne z  różnych dziedzin (m.in. 
zestawy konstrukcyjne LEGO, zestawy 
typu „Obwód prądu”), pomoce z  za-
kresu robotyki (roboty, dron, długo-
pisy 3D), sprzęt audio-wideo (aparat 
fotograficzny, kamera video, dyktafon, 
mikrofony, konsola dźwięku, oświe-
tlenie, statyw, gimbal), materiały pla-
styczne (kleje, tempery), tablice su-
chościeralne. Zakupiono także zestaw 
zamykanych szafek. Pozyskany sprzęt 
i  materiały są dużym wsparciem pro-

cesu dydaktycznego i czyni go bardziej 
interdyscyplinarnym i innowacyjnym.
2. „Aktywna tablica” – zakup pomocy 

dydaktycznych do pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych w  kwocie 43 750 zł – projekt 
MEiN (35 000 zł) współfinansowany 
przez Gminę Nielisz (8 750 zł).

Działania, które były możliwe dzięki 
udziałowi w programie to:
 Zakup programów terapeutycznych 

do pracy z  uczniami: z  autyzmem, 
w  tym Zespołem Aspergera, z  nie-
pełnosprawnością intelektualną, 
z  zaburzeniami procesów uczenia 
się, z  wadami wymowy i  zaburze-
niami komunikacji językowej.

 Zakup Magicznego Dywanu – In-
teraktywna podłoga to niezwykle 
innowacyjna pomoc edukacyjna, 
wspierająca rozwój motoryki dużej, 
spostrzegawczości, refleksu,  koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej oraz 
współpracy w  grupie i  zdrowej ry-
walizacji. Dzięki zintegrowanemu 
systemowi czujników z projektorem 
i  komputerem  oraz wygodnej ob-
słudze za pomocą ruchu lub pilota, 
urządzenie daje szerokie spektrum 
zastosowania.

 Zakup sprzętu niezbędnego do obsłu-
gi oprogramowania – laptop, tablety, 
monitor i ekran multimedialny.

3. „Poznaj Polskę” – wycieczki szkol-
ne – projekt MEiN: 

Dzięki udziałowi w  projekcie „Poznaj 
Polskę” zaplanowano i zorganizowano 
5 wycieczek dla uczniów naszej szkoły:
 dla uczniów klas I-III – jednodnio-

wa wycieczka do Lublina – dofinan-
sowanie w kwocie: 5 000 zł + wkład 
własny: 1 250 zł, 

 dla uczniów klas VII-VIII – dwu-
dniowa wycieczka do Warszawy – 
dofinansowanie w kwocie: 10 000 zł 
+ wkład własny: 2 750 zł, 

 dla uczniów klas IV-VIII – trzydniowa 
wycieczka, trasa Kraków-Wieliczka-
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6 września 2022 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Króla w  Nieli-

szu przyłączyli się do ogólnopolskiej ak-
cji „Narodowe Czytanie”, czytając „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. 

W  tym roku postanowiliśmy posta-
wić na słowo „czytanie”, podkreślić je 
i  zaakcentować. Naszym celem było, aby 
uczniowie jak najpełniej mogli przeżyć 

treść czytanych przez nich słów. Dekoracja 
auli, wystawa utworów Adama Mickiewi-
cza oraz elementy romantycznej stylizacji 
sprzyjały temu wyzwaniu.

Włączając się w akcję, zaprosiliśmy do 
udziału w  ,,Narodowym Czytaniu” Panią 
dyrektor Magdalenę Stefańską, dyrektor 
Gminnej Biblioteki w Krzaku Panią Doro-
tę Głogowską, nauczycieli z naszej szko-

ły oraz uczniów z klas IV-VIII. Spotkanie 
rozpoczęło się od krótkiego wprowadze-
nia w klimat epoki romantyzmu oraz bal-
lad i romansów.

Spotkanie przybrało uroczysty charak-
ter. Na dowód tych wydarzeń uhonorowani 
zostaliśmy listem z  podziękowaniem od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i  Pierwszej 
Damy Agaty Konhauser-Dudy. Do listu 
dołączony został okolicznościowy egzem-
plarz „Ballad i romansów” Adama Mickie-
wicza z dedykacją i podpisami Pary Prezy-
denckiej. Egzemplarz ten wzbogacony jest 
ilustracjami, które powstały specjalnie na 
Narodowe Czytanie 2022. 

Renata Misiarz

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu nawiązała współpracę z firmą Nokia Tech-
nology Center Krakow Careers, czego efektem było przekazanie przez firmę na rzecz 
naszej szkoły 22 sztuk komputerów stacjonarnych poleasingowych wraz z monitorami. 
Udzielona pomoc w takiej formie przyczyni się do rozwijania umiejętności informatycz-
nych i zainteresowań naszych uczniów oraz podniesienia jakości pracy szkoły.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Nielisz – Pana Adama Wala 
za umożliwienie organizacji transportu oraz Panu Adamowi Niemcowi, który dostarczył 
sprzęt z Krakowa do Nielisza. Dziękujemy firmie Nokia za przekazany sprzęt.

Renata Misiarz

-Zakopane – dofinansowanie w kwo-
cie: 15 000 zł + wkład własny: 5 000 zł,

 dla uczniów klas I-III – jednodnio-
wa wycieczka do Kazimierza Dol-
nego – dofinansowanie w  kwocie: 
4 945 zł + wkład własny: 6 555 zł, 

 dla uczniów klas IV-VIII – trzy-
dniowa wycieczka do Wrocławia– 
dofinansowanie w kwocie: 14 969 zł 
+ wkład własny: 10 836 zł.

Programy wyjazdów obejmowały 
punkty edukacyjne wybrane z  katalo-
gu wskazanego na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
1. WF z AWF – projekt MEiN – dodat-

kowe bezpłatne zajęcia sportowe dla 
uczniów.

2. SKS – projekt MEiN – dodatko-
we bezpłatne zajęcia sportowe dla 

uczniów z zakresu piłki nożnej oraz 
piłki ręcznej.

Wszystkie działania i  prowadzone 
w szkole akcje można śledzić na stronie 
internetowej szkoły.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców na-
szej Gminy do zaglądania na naszą stronę 
internetową: spnielisz.edupage.org.

Magdalena Stefańska

Narodowe Czytanie – 2022 rok
„Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby 
uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się 
ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
Społeczność uczniowska Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Króla w Nieliszu, dyrekcja, 
nauczyciele, rodzice w dniu 10 listopada 
2022 r. obchodzili 104 rocznicę Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę. Ten 
dzień był okazją dla młodych ludzi do 
uzyskania wiedzy na temat tego, w  jaki 
sposób przeszłe pokolenia Polaków rozu-
miały patriotyzm i jak wpływał on na ich 
codzienne życie.

W  asyście Pocztów Sztandarowych 
o  symbolicznej godzinie  11:11 odśpiewali-
śmy  Mazurka Dąbrowskiego  włączając się 
tym do akcji Ministerstwa Edukacji i  Na-
uki  „Szkoła do hymnu”, jest to kontynu-
acja akcji, która rozpoczęła się w  2018 r. 
Od początku cieszy się ona ogromnym 
zainteresowaniem uczniów i  nauczycie-
li naszej szkoły. Następnie na zaprosze-
nie Wójta Gminy Nielisz – Adama Wala 
udaliśmy się z uczniami naszej szkoły pod 
budynek Urzędu Gminy Nielisz na uroczy-
stości gminne, gdzie byliśmy świadkami 
uroczystego podniesienia flagi narodowej 

na maszt ufundowany w ramach programu 
„Pod biało-czerwoną”. Wszyscy uczniowie 
przygotowali na tą okoliczność biało-czer-
wone symbole: kotyliony i flagi, deklarując 
w  ten sposób swój mały patriotyzm. Ofi-
cjalną część uroczystości rozpoczął Pan 
Wojciech Gardyga, który w skrócie zobra-
zował sytuację polityczną kraju, jaka miała 
miejsce przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. W  czasie 123 lat niewoli, 
nasi rodacy stale wychodzili z  inicjatywą 
walki za ojczyznę. Krótka część artystyczna 
pozwoliła zrozumieć nam rozterki i uczucia 
ludzi walczących o niepodległość. Ucznio-
wie naszej szkoły recytowali wiersze, a or-
kiestra z Gminnego Ośrodka Kultury grała 
pieśni patriotyczne. Po części artystycznej 
delegacje władz Gminy oraz szkół uda-
ły się pod pomnik Pamięci Ofiar II Wojny 
Światowej, gdzie złożyły kwiaty i  zapali-
ły znicze ku pamięci tych, którzy walczy-
li o  naszą ojczyznę – Polskę. To Święto 
sprawia, że w  zabieganym życiu stajemy 
na chwilę i wspominamy naszych dziadów 

i pradziadów walczących o wolność. Skła-
damy kwiaty pod pomnikami tych, którzy 
poświęcili za nas życie. Dzień ten dla wielu 
z nas jest lekcją historii a przede wszystkim 
patriotyzmu. Uczestnicząc corocznie w ob-
chodach Święta Niepodległości dajemy wy-
raz pamięci o tych wszystkich, dzięki któ-
rym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Edyta Karpiuk

„Pomagać komu możemy to nasza odpowiedzialność, 
korzystać z pomocy wszystkich to nasza nadzieja”

George VannKomputery dla szkoły

https://www.facebook.com/nokia.krakow?__cft__%5b0%5d=AZWLLrQPWn5y3W1Jvib436P980VVYpFLl5TvTVk2I5eL5_TOebVj0o-Da22iMrF5OO9KRNj42udQgGlGU2gP-8WQdvIp8vuoLB3uAFpJN1u0zs8iaUE0s0dGucRjeWAuTsv0l-aAU7dubFm7oh5bywaE9aCQz97G0k6tZ9v1DJpP2AofPTvAbQ1e9tSXP7UM84s&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/nokia.krakow?__cft__%5b0%5d=AZWLLrQPWn5y3W1Jvib436P980VVYpFLl5TvTVk2I5eL5_TOebVj0o-Da22iMrF5OO9KRNj42udQgGlGU2gP-8WQdvIp8vuoLB3uAFpJN1u0zs8iaUE0s0dGucRjeWAuTsv0l-aAU7dubFm7oh5bywaE9aCQz97G0k6tZ9v1DJpP2AofPTvAbQ1e9tSXP7UM84s&__tn__=-UC%2CP-R
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W  sobotę 29 października 2022 roku Wolontariusze Szkolnego 
Koła Caritas z  Nielisza sprzedawali chryzantemy i  znicze przed 
miejscowym cmentarzem. Zebrane fundusze zostały przeznaczo-
ne na pomoc szkole w Syrii w ramach Programu „Szkoła Szkole”. 
Podczas trwającej od  11 lat wojny domowej w  Syrii, znisz-
czonych zostało wiele szkół. W ich odbudowie i wyposażaniu 
pomagają małym Syryjczykom ich polscy rówieśnicy oraz nauczyciele, organizując różne akcje charytatywne. W tym roku 
szkolnym do pomocy dołączyła również Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu. 

Przywracamy radość
małym Syryjczykom

Sportowcy zagrali dla „Zwierzaków”

W  dniach 24, 26 oraz 27 października 2022 
roku, Szkole Podstawowej im. Jana Króla 
w  Nieliszu po raz II odbył się trzydniowy 
turniej piłki nożnej chłopców w trzech ka-
tegoriach wiekowych. W pierwszej kategorii 
klas III-IV w dniu 24.10.2022 r., w rozgryw-
kach wzięło udział cztery drużyny: Nielisz 
I, Nielisz II, Wierzba i Sułów. Reprezentacja 
drużyny Nielisz I wystąpiła w składzie: Ad-
rian Przykaza, Igor Złomańczuk, Grzegorz 
Mazepa, Kacper Pawelczyk, Bartłomiej 
Pszenniak, Gracjan Dudek, Kacper Mali-
nowski, Mikołaj Szokało, Paweł Popielec-
-Nowicki. Drużyna Nielisz I  w  tym dniu 
była zdecydowanym faworytem i zajęła 
I miejsce. Druga drużyna z Nielisza zagrała 
w  składzie: Kacper Halida, Wojciech Ste-
fański, Paweł Dudek, Kamil Malinowski, 
Filip Smyk, Karol Smutniak, Szymon Scze-
panowski, Marcin Mróz zajmując III miej-
sce. W drugim dniu rozgrywek wzięły udział 
cztery drużyny: Zwierzyniec, Sułów, Wierz-

ba oraz Nielisz. Reprezentacja uczniów klas 
V-VI z naszej szkoły zagrała w składzie: Jan 
Oszust, Bartłomiej Halida, Krystian Szarlip, 
Karol Małek, Kacper Bednarz, Przemysław 
Nizio, Kacper Gnyp oraz Jakub Pszenniak. 
Chłopcy wywalczyli zasłużone II miejsce. 
Trzeciego dnia rozgrywek w  kategorii klas 
VII-VIII uczniowie naszej szkoły wygry-
wając wszystkie mecze uzyskali najwyższą 
możliwą lokatę – I miejsce. Zwycięska dru-
żyna wystąpiła w  składzie: Szymon Boro-
wiński, Karol Bartroszczyk, Mateusz Smut-
niak, Kacper Świstowski, Jakub Walczak, 
Szymon Walczak, Piotr Repeć, Paweł Repeć.

Łącznie w rozgrywkach na rzecz schro-
niska wzięło udział 11 drużyn w trzech kate-
goriach wiekowych. Każda z  drużyn, która 
zgłosiła się do rozgrywek, w  ramach wpi-
sowego przywiozła ze sobą dowolną karmę. 
Część sportowa była pierwszym etapem 
niesienia pomocy potrzebującym zwierza-
kom ze schronisk. Kolejną częścią przed-

sięwzięcia będzie zbiórka karmy wśród na-
szych uczniów w poszczególnych klasach.

Jak zawsze nasi sportowcy nas nie za-
wiedli. Zarówno dostarczyli nam niezapo-
mnianych emocji podczas piłkarskich roz-
grywek, jak również okazali ogromne serce, 
wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy 
potrzebującym. Zebraną karmę delegacja 
naszych sportowców wraz z opiekunami 
przewiezie do schroniska w  Zamościu. Są 
tam zwierzaki, które czekają na nowy dom 
oraz miseczkę pełną smakołyków. Ak-
cja pod tytułem „Gramy dla Zwierzaków” 
pokazuje nam po raz kolejny jaką ogrom-
ną wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy 
mają nasi uczniowie. Wszystkim uczest-
nikom turnieju serdecznie dziękujemy za 
przyjęcie zaproszenia oraz pomoc w zbiór-
ce karmy z przeznaczeniem dla schroniska.

Gratulujemy uczniom naszej szkoły za-
jęcia wysokich miejsc w sportowej rywali-
zacji. Dziękujemy jak zawsze niezawodnym 
kibicom, którzy zagrzewali drużyny do gry.

Pragniemy serdecznie podziękować 
osobom, które wsparły naszą inicjatywę 
oraz przyczyniły się do ufundowania pu-
charów dla drużyn. Bardzo ważnym ogni-
wem są nasi nauczyciele, którzy potrafią 
zaszczepić w uczniach chęć niesienia po-
mocy potrzebującym jednocześnie dobrze 
się bawiąc i czerpiąc naukę. Koordynato-
rem turnieju był Pan Andrzej Świstowski 
nauczyciel wychowania fizycznego.

Anna Olech-Bartoń

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Miejska Biblioteka Publiczna w  Radom-
sku zapraszała uczniów do wzięcia udzia-
łu w  konkursie. Organizatorzy chcieli wraz 
z  uczestnikami konkursu odbyć kolorową 
podróż do miejsc, w  których mogli spędzać 
wolny czas w  okresie wakacji. Odwołując 

się do wyobraźni uczniów pragnęli ożywić 
sceny, postaci, zabytki, które towarzyszyły 
dzieciom w podróżach. Organizatorzy ocze-
kiwali, aby przygotowane przez uczniów 
pocztówki sugerowały, które miejsca zostały 
odwiedzone podczas wakacyjnych wojaży.

Celem konkursu było rozbudzenie wy-
obraźni, pobudzenie do plastycznej wypo-
wiedzi, zainspirowanie do  samodzielnych 
poszukiwań i  obserwacji. Dla zwycięzców 
konkursu przewidziano nagrody książkowe. 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło 
się 27 października 2022 r. w  Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Radomsku.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci pod hasłem „Pocztówka z wakacji”
Martyna Mazurek z klasy VI – uczestniczka zajęć koła plastycznego Szkoły 
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu otrzymała Wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Pocztówka z wakacji”.
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27 października 2022 r. uczniowie z  klas 
V i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Dzie-
ci Zamojszczyzny w  Złojcu wzięli wraz 
z wychowawczyniami Panią Renatą Pań-
czyk i  Panią Agnieszką Koziej udział 
w  akcji „Szkoła pamięta”. Jest to akcja 
Ministerstwa Edukacji i  Nauki odbywa-
jąca się w  okresie, w  którym wspomina-
my zarówno naszych bliskich, jak i  tych, 
którzy zapisali się w historii ogólnonaro-
dowej i  lokalnej. Inicjatywa nawiązuje do 

polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem 
akcji jest zwrócenie uwagi młodym lu-
dziom na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu czy społeczności. 
Uczniowie ze szkoły w  Złojcu odwiedzili 
miejsce pamięci poświęcone mieszkań-
com Gminy Nielisz, którzy zginęli z  rak 
okupanta niemieckiego. Uporządkowa-
li otoczenie pomnika w  Wólce Nieliskiej. 

Martyna Mazurek – uczestniczka zajęć 
koła plastycznego Szkoły Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zdobyła III 
Nagrodę w  3. Edycji Konkursu „Lubelskie 
Pięknieje. Jak fundusze europejskie zmie-
niają Twoją okolicę”. Natomiast Martyna 
Mazurek, Amelia Rak, Martyna Rak z klasy 
VI – uczestniczki zajęć koła plastycznego 
Szkoły Podstawowej w  Złojcu otrzymały 
dyplomy za udział w konkursie.
Celem Konkursu było: 
a) zachęcenie nauczycieli i  uczniów do 

czynnego zainteresowania się tema-
tyką Funduszy Europejskich, 

b) skierowanie uwagi najmłodszych na 
zmiany, jakie nastąpiły w  ich otoczeniu 
dzięki środkom z Unii Europejskiej,

c) popularyzowanie wiedzy o  fundu-
szach UE, 

d) promocja Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego,

e) rozwój umiejętności plastycznych 
wśród dzieci. 

Konkurs organizowany jest w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 
a) uczniowie klas I-IV szkół podstawo-

wych, 

b) uczniowie klas V-VIII szkół podsta-
wowych. 
Zadanie konkursowe polegało na 

stworzeniu plastycznej pracy konkurso-
wej, której tematem były zmiany, jakie 
zaszły w  najbliższym otoczeniu Uczest-
nika Konkursu, dzięki środkom z Fundu-
szy Europejskich. Praca konkursowa była 
wykonywana w  formacie A3, wybranymi 
przez Uczestnika Konkursu technikami 
plastycznymi, jak rysowanie kredkami 
świecowymi lub ołówkowymi, malowanie 
pastelami olejnymi, malowanie farbami, 
wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage, 
techniki mieszane, itp. Praca konkurso-
wa musiała być wykonana indywidualnie 
i samodzielnie przez Uczestnika Konkur-
su. Organizatorem Konkursu było Woje-
wództwo Lubelskie.

3. Edycja Konkursu „Lubelskie Pięknieje.
Jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę”

Piesze wędrówki z PTTK uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Akcja „Szkoła pamięta”

We wrześniu uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Dzieci Zamojszczyzny w  Złoj-
cu rozpoczęli sezon pieszych wędrówek 
z PTTK. 17 września 2022 r. odbył się 48. 
Rajd „Miłośników Roztocza”. Uczniowie 
z klas I-VIII oraz dzieci z przedszkola pod 
opieką Pani Agnieszki Koziej poznawali 
walory turystyczno-krajobrazowe Roz-
tocza Środkowego. Pokonali trasę około 
8 kilometrów. Po drodze chwilą milcze-
nia uczcili pamięć przy mogile żołnierzy 
i  oficerów Armii Krajowej pomordowa-
nych przez NKWD lub w  obozie zagła-
dy w  Błódku. Meta Rajdu znajdowała się 
w  Kamieniołomach Nowiny w  gminie 
Susiec, gdzie tradycyjnie odbyły się kon-
kursy związane z tematyką Rajdu. Jednym 
z nich był konkurs dotyczący wykopalisk. 
W  związku z  faktem, iż znajdowaliśmy 
się na terenie prehistorycznego morza 
kredowego, uczestnicy rajdu poszukiwa-
li muszli i  odcisków w  skałach. Kolejny 
konkurs dotyczył wiadomości krajoznaw-
czych. Warto zatem było podczas marszu 
słuchać opowieści przewodnika. Dużym 
powodzeniem cieszył się rzut podkową do 
celu i  chociaż nagrodą były tylko słody-

cze, to kolejka chętnych ustawiała się bez 
końca.  Na mecie nie zabrakło  kiełbasek 
pieczonych przy ognisku, mogliśmy więc 
zregenerować siły po wędrówce. Wbrew 
wcześniejszym obawom, pogoda była cu-
downa.

Kolejny rajd odbył się 1 październi-
ka 2022 r. Uczniowie pod opieką Pani 
Agnieszki Koziej, wzięli udział w 53. pie-
szym rajdzie PTTK po Roztoczu Środko-
wym pod hasłem „Rydz na patelni”. Po-
konali trasę około 7 kilometrów, a  meta 
rajdu była zlokalizowana w miejscowości 
Górniki Nowe w gminie Józefów. Jak sama 
nazwa wskazuje, szukaliśmy rydzów. Wy-
branym się udało, jednak najczęściej spo-
tykanym grzybem był maślak. Po drodze 
mijaliśmy kapliczkę domkową będącą po-
zostałością kamieniołomów oraz mogiłę 
powstańca styczniowego. Na mecie rajdu 
obowiązkowym punktem były konkursy: 
krajoznawczy, rzut podkową do celu oraz 
konkurs na króla i królową grzybobrania. 
Nie zabrakło również ogniska i  pieczo-
nych kiełbasek. I tym razem aura okazała 
się łaskawa, po wcześniejszych obfitych 

opadach, mogliśmy się cieszyć dobrą po-
godą.

22 października 2022 r. odbył się ko-
lejny – 53. Rajd PTTK po Roztoczu pod 
nazwą „Pieczony ziemniak”, na który 
uczniowie Szkoły w  Złojcu udali się pod 
opieką Pani Agnieszki Koziej i Pani Anny 
Samulak oraz Rodziców. Trasa rajdu wy-
niosła około 7 kilometrów, a meta zloka-
lizowana była w miejscowości Stara Huta 
na terenie gminy Krasnobród.  Na mecie 
obowiązkowo czekały na uczestników 
upieczone ziemniaki. Stałym punktem 
rajdu były też oczywiście pieczone kieł-
baski i  pianki. Po zaspokojeniu apety-
tów, uczniowie przystąpili do konkursów: 
krajoznawczego, na najładniejszy bukiet 
jesienny oraz na najładniejszą rzeźbę 
z  ziemniaka oraz tradycyjnie – rzutu do 
celu podkową i skoki na skakance. Pogo-
da jak zwykle była cudowna, a dodatkowo 
mogliśmy podziwiać kobierce z opadłych 
jesiennych liści.

Zapraszamy do wspólnych wędrówek.

Agnieszka Koziej, Anna Samulak
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„Czytanie książek to najpiękniejsza za-
bawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 
– słowa Wisławy Szymborskiej odda-
ją istotę i  znaczenie sięgania po lektury 
w codziennym życiu.

O  zaletach czytania wiedzą wszyscy. 
Książki to jedno z  najlepszych źródeł 
wiedzy, wzbogacają zasób słów, rozwija-
ją wyobraźnię. Głośne czytanie pozwala 
budować więzi międzypokoleniowe. Zna-
komitą okazją do promocji czytelnictwa 
jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czyta-
nia ustanowiony w  2001 roku z  inicjaty-
wy Polskiej Izby Książki. Jest obchodzony 
29 września, w  rocznicę urodzin Jani-
ny Porazińskiej, autorki kilkudziesięciu 
książek dla dzieci i młodzieży. 

Ten wyjątkowy Dzień był również cele-
browany w  Szkole Podstawowej im. Dzie-
ci Zamojszczyzny w  Złojcu. Zaproszenie do 
wspólnego czytania przyjęli: Krzysztof Ko-
majda – Przewodniczący Rady Gminy Nie-
lisz, Dorota Głogowska – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Nielisz, proboszcz parafii 
w Złojcu – ksiądz Sylwester Zwolak, Wojciech 
Gardyga – Referent do spraw Promocji i Poli-
tyki Informacyjnej Urzędu Gminy Nielisz. 

Szkołę Podstawową w  Złojcu repre-
zentowały: Dyrektor Dorota Bosiak, a spo-
śród nauczycieli – opiekunka Samorządu 
Uczniowskiego – Pani Agnieszka Dobro-
wolska. We wspólnym głośnym czytaniu 
nie mogło zabraknąć oczywiście uczniów 
reprezentujących poszczególne klasy. 
Utwory prezentowali: Julia Marchewka 

z  klasy IV, Damian Jurczyszyn z  klasy V, 
Alex Mroczkowski z klasy VI, Kacper Soboń 
z klasy VII oraz Dawid Duda z klasy VIII.

Odczytane zostały fragmenty prozy 
oraz poezji m.in. Adama Mickiewicza, księ-
dza Jana Twardowskiego, Marii Konop-
nickiej, Joanny Olech, Janiny Porazińskiej 
i Juliusza Słowackiego oraz lokalnego poety 
Jana Króla. Czytane utwory były znakomitą 
okazją do przypomnienia sobie ważnych 
dzieł z kanonu polskiej literatury. Pozwo-
liły na chwilę przenieść się w  inny świat, 
często pełen wzruszeń, zabawy, dźwięku, 
marzeń – były prawdziwą ucztą dla duszy.

Czytanie poszerza horyzonty, 
usprawnia pamięć, ułatwia naukę, po-
prawia koncentrację, a przede wszystkim 
pozwala przeżywać wspaniałe emocje. 
Czytanie daje moc. Warto zatem to święto 
obchodzić każdego dnia. 

Anna Samulak

Pomnik położony w lesie upamiętnia roz-
strzelanych przez hitlerowców 15 listopa-
da 1939 r. mieszkańców tej wsi. Uczniowie 
zapalili znicze, zapoznali się z  historią 
miejsca, a pamięć pomordowanych uczcili 
minutą ciszy. 

Zbliżające się święto zmarłych było też 
okazją, by uczniowie odwiedzili miejsco-
wy cmentarz i groby nauczycieli pracują-
cych niegdyś w szkole w Złojcu. Zapalono 
znicze, a wychowawczynie – Pani Renata 
Pańczyk i Pani Agnieszka Koziej – krótko 

przybliżyły uczniom postacie zmarłych 
nauczycieli.
Listopadowe święta to odpowiedni czas, 
by wspomnieć tych, którzy stracili życie 
w walce o Ojczyznę, jak również tych, któ-
rzy pracowali dla jej dobra.

Ślubowanie uczniów klasy I oraz pasowanie na przedszkolaka dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Złojcu
19 października 2022 roku uczniowie 
klasy I zdali swój pierwszy egzamin i zo-
stali uroczyście przyjęci do społeczności 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu. 

Uroczystość rozpoczęła się wystę-
pem artystycznym w  nieco żartobliwej 
scenografii.  Do zadań uczniów należa-
ło m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja 
wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na 
szereg bardzo ważnych pytań związa-
nych z  obowiązkami ucznia, które były 
zadawane przez starszych kolegów i  ko-
leżanki. Pierwszoklasiści z wielkim zaan-
gażowaniem recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki, zaprezentowali wiedzę i  umie-
jętności, które zdobyli w pierwszym mie-
siącu nauki w  szkole oraz zatańczyli po-
lkę w  towarzystwie koleżanek i  kolegów 
z klas II i III. Pani dyrektor Dorota Bosiak 
orzekła, że egzamin zdali celująco i są go-
towi, aby złożyć uroczyste ślubowanie.

Pierwszoklasiści ślubowali być dobry-
mi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę i klasę, kochać i czcić Ojczyznę, być 
dobrymi kolegami, szanować nauczycieli 
i rodziców, być przyjaciółmi roślin i zwie-
rząt oraz swą nauką i zachowaniem spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom.

Następnie Pani Dyrektor przy pomocy 
wielkiego ołówka dokonała aktu paso-
wania na ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu. Pani Dy-
rektor życzyła Rodzicom, aby ich dzieci, 
a nasi uczniowie, byli dla nas wszystkich 
w przyszłości dumą i radością. 

Na pamiątkę tej ważnej uroczystości 
pierwszoklasiści złożyli w kronice szkol-

nej swój pierwszy podpis (odcisk palca), 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i  legity-
macje szkolne oraz książki z  Ogólnopol-
skiego Projektu „Mała książka – wielki 
człowiek” pt. „Pierwsze abecadło” – an-
tologia tekstów najlepszych polskich au-
torów dziecięcych. Na zakończenie uro-
czystości uczniowie otrzymali słodkie 
prezenty od rodziców.

7 listopada 2022 r. to ważna data dla 
młodszej grupy dzieci z  Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w  Złojcu oraz dla 
ich rodziców. Tego właśnie dnia dzie-
ci trzy- i  czteroletnie stały się pełno-
prawnymi przedszkolakami. Uroczystość 
pasowania rozpoczęła się od powitania 
zebranych gości i  przedstawienia części 
artystycznej przygotowanej pod kierun-
kiem wychowawczyni grupy Pani Edy-
ty Misiarz. Dzieci zaprezentowały siebie 
i swoje umiejętności – podczas śpiewania 
piosenek i recytacji wierszy. Z uśmiechem 
i  odwagą wystąpiły przed niemałą pu-
blicznością.

Po wspólnym odśpiewaniu hym-
nu dzieci, w  obecności pocztu sztanda-

rowego, złożyły uroczyste ślubowanie. 
Następnie Pani dyrektor Dorota Bosiak, 
przy pomocy dużego ołówka, dokonała 
pasowania każdego dziecka na przed-
szkolaka Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamoj-
szczyzny w  Złojcu. Dzieci złożyły odcisk 
swojego palca w kronice szkolnej. Na pa-
miątkę tego ważnego wydarzenia każdy 
przedszkolak otrzymał również dyplom 
ze swoim imieniem oraz medal, a od Pani 
Dyrektor – kredki i odblaskowe breloczki. 
Wychowawczyni Pani Edyta Misiarz po-
darowała dzieciom ciastolinę i  narzędzia 
do niej. Po oficjalnej uroczystości był czas 
na wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek.

Ślubowanie uczniów klasy I oraz paso-
wania na przedszkolaka to bardzo ważne 
wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, 
ale również dla ich rodziców. Ten dzień na 
długo pozostanie w  pamięci nas wszyst-
kich. Rodzicom gratulujemy tak wspania-
łych pociech, a Pierwszakom i Przedszko-
lakom życzymy wielu sukcesów w murach 
naszej szkoły.

Karolina Mazur, Edyta Misiarz, 
Anna Samulak

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Renata Pańczyk, Agnieszka Koziej
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