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Gminy Nielisz

Promocja Gminy Nielisz jakiej do tej pory
nigdy nie było. Dzięki współpracy Adama Wala
oraz TVP3 Lublin, setkom tysięcy odbiorców
pokazaliśmy nasze walory krajobrazowe
oraz wszystko co najlepsze, najsmaczniejsze
i najatrakcyjniejsze. Koła Gospodyń Wiejskich
z naszej Gminy były absolutnymi bohaterkami
i świetnymi reprezentantkami Gminy.

Po 20 latach Dożynki Gminno-Parafialne
wróciły do Wólki Złojeckiej.
Pomimo niekorzystnej pogody,
podziękowania za tegoroczne plony
można uznać za bardzo udane.

Współpraca lokalnych środowisk oraz
dedykowane fundusze z budżetu Gminy
Nielisz w dalszym ciągu przynoszą
wspaniałe efekty. „Nowa Inicjatywa dla
Odnowy Wsi” nie tylko tworzy wspaniałą
estetykę otoczenia ale i integruje mieszkańców.
Wspólne sukcesy cieszą najbardziej.
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Partnerstwo dla
rozwoju gmin.
Wizyta Adama Wala
– Wójta Gminy Nielisz
we Wleniu. 03
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adresy i telefony

Szanowni
Mieszkańcy,

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

N

a wstępie chciałbym podzielić
się bardzo ważną informacją.
Od 1 stycznia 2022 roku z mojej inicjatywy rusza gminny program
wsparcia finansowego z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”. Gminne
świadczenie rodzinne pod nazwą „Nieliskie becikowe” w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka, zasili budżet rodzinny o sumę
700 zł. Przysługiwać będzie ono niezależnie od dochodów w rodzinie i będzie wolne od podatku dochodowego
od osób fizycznych. Wypłacane będzie
matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługiwać będzie na
pisemny wniosek złożony w urzędzie
gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia
urodzenia się dziecka. Zapomoga skierowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nielisz. Wsparcie rodzin na
poziomie samorządowym jest równie
istotne jak środki rządowe. Myślę, że
dodatkowy „zastrzyk finansowy” dla
rodzin, pozwoli na stworzenie dodatkowych atutów prorodzinnych w naszej
Gminie. W świetle malejącej populacji
na obszarach wiejskich zdaje się to być
szczególnie istotne. Na szczęście spadek liczby ludności w naszej Gminie
nie jest tak zatrważający jak to bywa
w innych gminach. Powód? Posiadamy
atrakcyjne tereny do zasiedlania dla
osób z miast marzących o swoim domu.
Spośród wszystkich zalet skłaniających do zamieszkania na terenie Gminy
Nielisz, nowi osiedleńcy wymieniają:
rozwijająca się infrastruktura, rozwój
ogólnospołeczny Gminy Nielisz, dobrze prowadzone i wyposażone szkoły,
hala sportowa, bliskość do atrakcji turystycznych i miejsc wypoczynkowych,
przyjazny Urząd Gminy, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz czyste środowisko. Argumentów jest dość dużo, a od
1 stycznia 2022 roku dorzucamy jeszcze
jeden: „Nieliskie becikowe”.
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Gmina Nielisz zmienia się w pozytywnym sensie z roku na rok. Świadczą
o tym przeprowadzane duże i małe inwestycje, które wpływają na poprawę
estetyki otoczenia i jakość życia. Realiów
nie da się oszukać i nie można przeskoczyć kapitału wieloletniego doświadczenia. Jak wyglądałaby gmina pod innym
kierownictwem? Nie wiem... Natomiast
jestem pewny, że wypracowane latami konfiguracje działań oraz osadzone
w realiach kierunki rozwoju dają duże
efekty. Czy ktoś potrafiłby więcej? Nie
wiem... Jednakże matematyki nie da się
oszukać. Wysokość rocznego budżetu,
gęstość zaludnienia oraz warunki przyrodniczo-gospodarcze są wartościami
zamkniętymi i od tych wskaźników zależy wielkość oraz rodzaj pozyskiwanych
środków zewnętrznych. Wciąż jest i będzie dużo do zrobienia. Misja samorządowca nigdy się nie kończy i tylko bagaż
doświadczeń jest gwarantem dynamiki
przeprowadzanych reform. Nie zdarza
się to często, ale jednak jest faktem, że
przyznano nam fundusze jako jedynej
na Lubelszczyźnie i jako jednej z pięciu
gmin w Polsce na utworzenie i utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Ujazdowie. Świadczy to o skuteczności
moich działań i doskonałej współpracy
z Radą Gminy Nielisz. Serdecznie dziękuję wszystkim Radnym, bo dzięki takiej
kooperacji możemy wspólnie wypełniać
zadania zmierzające w kierunku coraz lepszego standardu życia w Gminie
Nielisz.
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz

Opracowanie graficzne: Wojciech Gardyga,
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotografie: Zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech
Gardyga, GOK w Nieliszu, Biblioteka Publiczna Gminy
Nielisz, Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu,
Szkoła Podstawowa im Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,
Paulina Hałasa, Łukasz Kaczanowski – Kurier Lubelski
Nakład: 1800 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty
gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub
zdjęcia na adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Króla w Nieliszu
Nielisz 278, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Złojec 226, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl
Centrum Integracji Społecznej Nielisz
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„Orlik”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Tomed”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 00
Apteka „Urtica”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl
Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
Hala Sportowa w Nieliszu
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl
Samorządowy Zakład Budżetowy
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 601 811 120, szb@nielisz.pl
Posterunek Policji w Nieliszu
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 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 Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14, www.bsnielisz.pl
sekretariat@bsnielisz.pl
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Partnerstwo dla rozwoju gmin
3 września br. Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz
oraz Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
podpisali list intencyjny pomiędzy obiema gminami.

P

orozumienie dotyczy współpracy
partnerskiej w zakresie wymiany
doświadczeń w ramach edukacji,
sportu, kultury, promocji i turystyki
na terenie obu gmin. Gmina Wleń jest
niezwykle urokliwą gminą ze wspaniałymi krajobrazami i prężnie działającym samorządem. Zarówno Nielisz
jak i Wleń mocno stawiają na rozwój
turystyki. Obydwaj włodarze są przekonani, że wymiana doświadczeń może
znacznie wzbogacić proces rozwoju obu
gmin. Niezmiernie wartościowa będzie
wymiana kulturowa. Należy również
wspomnieć o promocji Gminy Nielisz.
Wierzymy, że współpraca zaowocuje
coraz większą grupą turystów z województwa dolnośląskiego odwiedzających naszą Gminę. Delegacja z partnerskiej gminy odwiedzi Nielisz już
w październiku.
Red.

Wielka inwestyc ja w Ujazdowie
Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz
podpisał umowę na przekazywanie
środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie utworzenia ośrodka
wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości
Ujazdów” oraz na koszty związane
z obsługą tego projektu. Tuż po podpisaniu umowy Wójt nie krył emocji
i podczas rozmowy z naszą redakcją
stwierdził: „To wielka chwila dla Ujazdowa i całej Gminy Nielisz. Mój podpis
przed kilkoma minutami przypieczętował powstanie CO-M w Ujazdowie
i tym samym puściliśmy w ruch machinę zapowiadającą świetlaną przyszłość
dla mieszkańców wsi Ujazdów. W przyszłym roku powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, a wraz z nim możemy liczyć na poprawę infrastruktury
drogowej oraz rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości. Absolutnie najważniejszą sprawą jest stworzenie miejsca
dla mieszkańców naszej Gminy, którzy
potrzebują stałej opieki. Znamy wiele
sytuacji na terenie Gminy Nielisz, gdzie
młodzi ludzie nie podejmują pracy ze
względu na konieczność opiekowania

się osobami z niepełnosprawnością. Od
momentu powstania CO-M w Ujazdowie,
będą mogli swoich podopiecznych oddać
w dobre miejsce i w dobre ręce”. Podpisanie umowy stało się faktem, a wraz
z tym praca nad budową nabrała tempa.
W momencie powstania tego artykułu

przetarg został rozstrzygnięty oraz
teren pod budowę został już przekazany wykonawcy. Odliczamy czas do
powstania CO-M w Ujazdowie. O postępach prac na pewno napiszemy
w kolejnych numerach BIGN.
Red.
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Zwiadowcy w Nieliszu

Ćwiczenia 2. Hrubieszowskiego
Pułku Rozpoznawczego zakończone sukcesem. Wykonano 27 skoków
z jednego z największych wojskowych samolotów transportowych
CASA C-295M. Manewry zakończone zostały bez problemów. Wszystko przebiegło zgodnie z planem.
W ćwiczeniach uczestniczyli również: WOPR, Policja z Nielisza, OSP
Nielisz oraz Klub Sportów Motorowodnych Zbiornika Nielisz „Posejdon”. Dziękujemy żołnierzom oraz
osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz przebieg ćwiczeń. „Żyjemy w czasach niespokojnych, a nasza
wschodnia granica zdaje się być szczególnie narażona na niebezpieczeństwo. Dlatego warto czerpać z dobrych
polskich praktyk, gdzie wojsko i urzędy
państwowe współdziałały w kierunku
obrony naszego kraju. Dlatego właśnie
zaprosiliśmy żołnierzy i współorganizowaliśmy ćwiczenia, które były niezwykle widowiskowe. Dla mnie jako
Wójta Gminy Nielisz najważniejsze są
aspekty bojowe. Rozpoznanie naszego terenu jest bardzo istotne z punktu
widzenia obrony lokalnej społeczności. Mamy wiele przykładów z II wojny
światowej gdy w celu osiągnięcia celów
bojowych wysadzano zapory wodne co
przynosiło katastrofalne straty i wiele
ofiar ludzkich. Uważam, że nasza zapora wodna w Nieliszu jest obiektem
strategicznym, zasługującym na szczególną uwagę w kontekście obronno-

ści” – mówi Adam Wal – Wójt Gminy
Nielisz.
Odwaga żołnierzy i ich wyszkolenie podczas ćwiczeń były naprawdę imponujące. Desant obserwował
sam dowódca płk Jakub Garbowski, który stwierdził, że zwiadowcy
wojskowi muszą być przygotowani
do skoków w każdym terenie, dlatego skoki do wody są integralną
częścią wyszkolenia zwiadowców.
Nad organizacją czuwał mjr Artur
Gosiewski przy współpracy z Referatem Promocji Urzędu Gminy
Nielisz. Na ćwiczeniach obecny był
również Adam Wal – Wójt Gminy
Nielisz, który w rozmowach z Dowódcą 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wyraził swoją
wolę współpracy w zakresie ćwiczeń
na Zalewie Nielisz. Ze strony żołnierzy padła również zapowiedź kontynuacji ćwiczeń na terenie naszej
Gminy. Wśród obserwatorów była
również młodzież ze szkół w Złojcu
i w Nieliszu. Po manewrach uczniowie i wychowawcy mogli zobaczyć
wyposażenie żołnierzy oraz poprzez
uczestnictwo w specjalnie dla nich
zorganizowanym wykładzie dowiedzieć się o procedurach i technikach
skoków spadochronowych. Piękny
słoneczny dzień, wielkie widowisko, wspaniała atmosfera i ciut adrenaliny... świetne pożegnanie lata
w Gminie Nielisz. Zapraszamy do
fotorelacji na FB @gminanielisz.
Red.

Przed dworem
w Stawie
Noakowskim

już ostatnia prosta!
Rewitalizacja XIX-wiecznego dworu
w Stawie Noakowskim wkroczyła już
w końcową fazę. Na piętrze i parterze pojawiły się już nawet meble. Zarówno sam dwór jak i jego otoczenie
pięknieje i wzbogaca się o kolejne konstrukcje. Powstają punkty widokowe,
altany, działa już tężnia solankowa,
zainstalowana jest siłownia zewnętrzna i wiele innych konstrukcji, które
wpływają na coraz wspanialszy wygląd
i estetykę otoczenia. Tężnia solankowa przy dworze w Stawie Noakowskim
wzbudziła ciekawość oraz wiele pozytywnych emocji. Bardzo prosimy o powściągliwość i o nie wchodzenie na teren budowy. Proszę pamiętać, że teren
objęty pracami budowlanymi jest niebezpieczny i nieprzystosowany jeszcze
do zwiedzania. Odwiedziny i korzystanie z tężni solankowej będzie możliwe
dopiero po oficjalnym oddaniu obiektu
do użytku. Prognozy są bardzo optymistyczne i otwarcie może nastąpić już
pod koniec listopada br. O tym fakcie
na pewno poinformujemy i zaprosimy
wszystkich czytelników BIGN do zwiedzenia XIX-wiecznej perełki w Stawie
Noakowskim.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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Skuteczna promoc ja Gminy

i rekordowa oglądalność

Szacuje się, że około 450 000 odbiorców
oglądało kampanię promocyjną Gminy
Nielisz! Wielkość ta składa się z liczby
telewidzów i internautów, do których
dotarły zdjęcia z naszej malowniczej
Gminy. Gmina Nielisz dzięki TVP3 Lublin pojawiała się w Panoramie TVP Lublin, w „Poranku między Bugiem a Wisłą”, w obszernej całodziennej relacji pt.
„Lato z TVP Lublin”, na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. Już dzisiaj możemy mówić o wielkim sukcesie promocyjnym, do którego
przyczyniły się między innymi nasze
wspaniałe Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Krzak, Zarudzie,
Gruszka Duża-Kolonia, Staw Ujazdowski, Wólka Złojecka, Wólka Nieliska oraz
Ruskie Piaski. Serdecznie gratulujemy
Paniom za przygotowanie i wspania-

łe występy. Koordynatorką wystąpień
naszych kół była Pani Bożena Gałan.
Oprócz tradycji i ludowych akcentów
można było podziwiać talenty naszych
wokalistek z zespołu „Wiolinki” prowadzonego przez Panią Renatę Banach.
O sukcesach artystek opowiadała Dyrektor GOK w Nieliszu – Agnieszka Zymon.
Pojawił się również akcent ekologiczny
i plastyczny, o którym mówiła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy
Nielisz – Dorota Głogowska. Czas antenowy przeznaczono również na aspekt
rozwojowy naszej Gminy i przeprowadzane na jej terenie inwestycje. Adam
Wal – Wójt Gminy Nielisz przedstawił
w swoich antenowych wejściach dokonane i trwające inwestycje, które są
istotne dla zrównoważonego rozwoju
Gminy Nielisz. Opisał również perspek-

tywę dalszych działań zmierzających do
wzrostu popularności naszego regionu
i podnoszenia jakości życia w Gminie
Nielisz. W „Lecie z TVP Lublin” omawiano również kwestie bezpieczeństwa
na wodzie oraz informacje na temat
sportów motorowodnych. Nad całością
programu i kampanii promocyjnej czuwał Inspektor ds. Promocji – Wojciech
Gardyga.
Dziękujemy wszystkim wymienionym i niewymienionym osobom
zaangażowanym w przygotowanie
i przebieg kampanii, która jest sukcesem całej społeczności Gminy Nielisz.
Udowodniliśmy, że potrafimy godnie
się zaprezentować i mamy naprawdę dużo do zaoferowania. Zapraszamy
do galerii przepięknych zdjęć autorstwa Pani Pauliny Hałasy na stronę
Facebook Gminy Nielisz: @gminanielisz, a kto jeszcze nie widział programu
zapraszamy na stronę TVP Lublin: https://lublin.tvp.pl/48606451/lato-z-tvp3-lublin.
Specjalne podziękowania należą
się Panu Dyrektorowi oraz całej ekipie
TVP3 Lublin! Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie! 
Red.
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Wreszcie się doczekaliśmy!
We wtorek 10 sierpnia 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Gala Osobowość Roku, w której
uhonorowano laureatów dwóch edycji
– 2019 i 2020. Dyrektor GOK w Nieliszu
Pani Agnieszka Zymon została uhonorowana i odebrała statuetkę z tytułem
„Osobowość Roku w kategorii KULTURA” w edycji 2019. Pani Agnieszka
Zymon od 11 lat jest związana z Gminą
Nielisz poprzez pełnienie obowiązków
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. 11 lat temu z inicjatywy
Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz
powstała placówka kulturalna z prawdziwego zdarzenia. Podczas konkursu
na dyrektora GOK padł wybór na Panią
Agnieszkę. Był to bardzo dobry wybór.
Od 2010 roku Pani Dyrektor krzewi życie kulturalne dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej Gminie. Podczas pracy
w GOK zainicjowała wiele wydarzeń
kulturalnych, które cieszą się uznaniem do dziś i chętnie są w dalszym

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

ciągu kontynuowane. W podziękowaniu za jej wysiłek mieszkańcy Gminy
Nielisz w niespotykanej dotąd skali
zaangażowali się w plebiscyt i wysyłali
smsy z głosami na Panią Dyrektor, za co
serdecznie wszystkim dziękujemy. Mobilizacja była tak ogromna, że sukces
był niemal pewny. Jednak konkurenci
mieli za sobą równie dużą rzeszę swoich sympatyków co Pani Dyrektor i dosłownie rzutem na taśmę Pani Agnieszka Zymon plebiscyt wygrała. Końcówka
głosowania była niezwykle emocjonująca i dostarczyła naszym mieszkańcom
więcej wrażeń niż nie jeden mecz piłki
nożnej. Po sukcesie niestety przyszedł
smutny czas pandemii i uroczystość
wręczenia trofeum czekała aż do tego
roku. Wreszcie we wtorek (10.08.2021 r.)
Pani Dyrektor odebrała należną statuetkę wraz z zasłużonymi honorami.
Cieszymy się, że tak wybitna osobowość prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. Dziękujemy Pani Dyrektor i gratulujemy zaszczytnego tytułu
Osobowości Roku 2019. Podziękowania
dla autora zdjęć – Łukasz Kaczanowski
– Kurier Lubelski.
Red.

78. Tour de Pologne w Gminie Nielisz
Trasa pierwszego etapu 78. Tour de
Pologne, który odbył się 9 sierpnia
2021 r. biegła między innymi przez
Gminę Nielisz. Długość odcinka na
naszym terenie wynosiła ok. 15 km.
Wyścig wzbudził wiele emocji wśród
mieszkańców naszej Gminy, którzy
chętnie uwieczniali to wydarzenie
na zdjęciach. Emocji było naprawdę
bardzo dużo. Widok ścigających się
kolarzy, ekipa towarzysząca i mi-

strzowski pilotaż helikoptera zapierały dech w piersiach. Taka impreza
nie zdarza się często i cieszy fakt, że
Roztocze zostało docenione w tym
roku przez mistrza Czesława Langa.
Aby podtrzymać temperaturę wokół
Tour de Pologne, Urząd Gminy Nielisz zorganizował konkurs, w którym
mieszkańcy mogli wstawiać w komentarzach na Facebook’u i stronie
@gminanielisz
swoje
fotografie

i filmiki z przejazdu wyścigu. Trzy
pierwsze ujęcia z największą liczbą
„polubień” otrzymały vouchery na
2-osobowy spływ kajakowy ufundowany przez firmę Spływy Kajakowe
Po Roztoczu. Zainteresowanie konkursem fotograficznym było naprawdę duże. Wspomnień zostało jeszcze
więcej. Czekamy na podobną imprezę
tego typu na terenie Gminy Nielisz.
Red.
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Dożynki Gminno-Parafialne

w Wólce Złojeckiej

Mimo niekorzystnej pogody i niemal
ciągle padającego deszczu frekwencja
dopisała. Plac przy remontowanej remizie strażackiej zupełnie zmienił swój
wizerunek. Dekoracje wypełniły kolorami przestrzeń wokół remizy i stworzyły niepowtarzalny dożynkowy nastrój. Przybyli pierwsi goście: delegacje
z sołectw, koła gospodyń wiejskich,
strażacy i mieszkańcy Gminy Nielisz.
Święto wszystkich rolników rozpoczęła jak zwykle msza święta celebrowana
przez Proboszcza parafii w Złojcu – ks.
Sylwestra Zwolaka w asyście wikariusza
– ks. Rafała Kowalczuka. Według tradycji zostały poświęcone wieńce oraz
chleby przyniesione przez starostów.
Msza w intencji rolników była wzbogacona o akompaniament Orkiestry Dętej z Nielisza i Tyszowiec oraz o śpiew
chóru Moderato. Po mszy nastąpiła
druga część dożynek, którą rozpoczął
od powitania gości Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz. Wyraził uznanie za trud
wszystkim rolnikom oraz podziękował
mieszkańcom Wólki Złojeckiej i osobom pomagającym za wkład w organizację dożynek. Ostatnie święto plonów
w tej miejscowości miało miejsce 20
lat temu. W swoim przemówieniu Wójt
w krótkich słowach przekazał mieszkańcom informacje na temat działalności samorządu i przeprowadzanych
na terenie naszej Gminy inwestycji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący
Rady Gminy Nielisz – Krzysztof Komajda, który mówił o znaczeniu pracy rolników i o należnej im wdzięczności za

chleb. Po ciepłych słowach w kierunku
pracy rolniczej nadszedł czas podziękowań za przyniesione na uroczystość
wieńce dożynkowe. Symboliczne listy
z podziękowaniami wręczył Wójt Adam
Wal w asyście Przewodniczącego Rady
Gminy. Słowa podziękowania popłynęły
również z ust Gospodarzy. Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” z Wólki Złojeckiej na czele z przewodniczącą koła
Katarzyną Borek (Radna Gminy Nielisz)
podziękowało za wsparcie organizacji
dożynek. Pierwszą osobą, która przyjęła podziękowania był Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz. W pełni zasłużone wyrazy uznania skierowane zostały w stronę niezastąpionej podczas organizacji
eventów Agnieszki Zymon – Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Podziękowania za wkład w organizację
dożynek otrzymali również pracownicy
Urzędu Gminy Nielisz: Bożena Gałan,
Adam Mikuła oraz Wojciech Gardyga.
W dalszej części dożynek przyszedł czas
na ucztę i zabawę. Występy artystyczne

rozpoczęła grupa wokalistek z Wólki
Złojeckiej. W nowych strojach i z nową
energią, wokalny popis dał chór Moderato. Przyszedł czas na orkiestrę
dętą. Połączeni muzycy z Nielisza oraz
z Tyszowiec pod kierownictwem Roberta Słupskiego kolokwialnie mówiąc
„dali czadu”. Świetne zgranie i liczny zespół sprawił słuchaczom wielką
niespodziankę i wprawił w zachwyt,
co było widać po minach publiczności
i ich rwących się do tańca, przytupujących w takt muzyki nogach. Swoje siły
połączyły też „stare wyjadaczki” estradowe, czyli Wiolinki i Iskierki. Brzmiały
jak zwykle bardzo dobrze. Program dożynek wzbogacony został o atrakcje dla
dzieci. Były koniki, „dmuchańce” oraz
animatorki zabaw. Dorośli mogli skorzystać z punktu szczepień, (aż 11 osób
podczas dożynek zaszczepiło się przeciwko covid-19) albo dokonać spisu powszechnego. W remizie zorganizowana
była również galeria zdjęć ilustrująca etapy remontu remizy strażackiej
w Wólce Złojeckiej. Jedzenia i picia nie
mogło zabraknąć. Było „grubo”. Kto
nie był niech żałuje, a na otarcie łez
zapraszamy do fotorelacji na stronie
Facebook: @gminanielisz.
Red.
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„Pod Krzaczkiem”

Otwarcie placu zabaw „Pod Krzaczkiem” odbyło się w prawdziwej rodzinnej atmosferze. Dzieci i ich rodzice
tłumnie przybyli na uroczystość, która
była prawdziwym świętem Sołectwa
Krzak. Pani Sołtys Jadwiga Pastuszak
oraz Pan Radny Bogusław Dworzycki
byli świetnymi gospodarzami i godnie
zaopiekowali się przybyłymi gośćmi.
A było ich bardzo dużo, liczba uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania.
Dzieci miały wiele atrakcji, konkursów
i niespodzianek. Rodzice zostali zaproszeni na poczęstunek. Słowem dla
każdego coś dobrego. Oficjalną część
rozpoczęli gospodarze sołectwa. Po
przywitaniu gości przez Panią Sołtys,
głos zabrał Radny Bogusław Dworzycki. Przedstawił historię powstania placu zabaw oraz podkreślił wielkie znaczenie Gminnego Programu „Nowa
Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”, którą
wdrożył w naszej Gminie Adam Wal –
Wójt Gminy Nielisz. Gospodarze oddali
głos Wójtowi, który wyraził swoją radość z uwieńczonego sukcesem projektu i wręczył listy gratulacyjne dla
lidera oraz partnerów projektu. Adam
Wal w krótkim przemówieniu zwrócił
uwagę na istotny charakter progra-

mu – integracja lokalnych środowisk,
organizacji pozarządowych i przede
wszystkim integracja mieszkańców.
Zapowiedział również kontynuację
Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” oraz wyraził
nadzieję na równie ciekawe pomysły w innych sołectwach, w kolejnych
edycjach programu. Otwarcie placu
zabaw „Pod Krzaczkiem” to już drugi
projekt oddany do użytku z programu
„Odnowy wsi”. Po wystąpieniu Adama
Wala – Wójta Gminy Nielisz nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi. Gospodarze poprosili ks. Kanonika Tomasza
Rogowskiego o poświęcenie obiektu.
Znany ze wspaniałego podejścia do
młodzieży ksiądz Tomasz, zaprosił do
wspólnej modlitwy i poświęcił wszystkie zgromadzone dzieci. W końcu to
najmłodsi mieszkańcy są największymi beneficjentami inwestycji pn. „Pod
Krzaczkiem”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i ochotą asystowały księdzu
Tomaszowi w poświęceniu... poczuły
się ważne i docenione, a na twarzach
rodziców uśmiech gościł przez cały
czas. Radosne chwile uzupełniały konkursy i niespodzianki oraz zainstalowana obok remizy zjeżdżalnia. Rodzice

mogli się posilić i spotkać sąsiadów,
znajomych i ze sobą porozmawiać...
Projekt został zrealizowany w ramach zainicjowanego przez Adama
Wala – Wójta Gminy Nielisz Gminnego
Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi”. Nazwa projektu: „Kreatywny
plac zabaw Pod Krzaczkiem – uczymy
się i bawimy aktywnie”. Wartość projektu: 37 077,40 zł. Wnioskodawca: Sołectwo Krzak. Partnerzy projektu: Urząd
Gminy Nielisz, OSP Krzak, Biblioteka
Publiczna Gminy Nielisz, KGW w Krzaku, Dom Senior + w Krzaku, GOK w Nieliszu, T-trans Tomasz Trepiet, Zakład
Fryzjerski Kamila Dobosz, Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim, Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Zamościu.
Serdecznie gratulujemy Sołectwu
Krzak ukończenia inwestycji oraz tak
wspaniałej i radosnej integracji.
Red.

Sołectwo Zarudzie „Kolonia” ma
nowego sołtysa. Został nim Pan
Michał Budzyński. Podczas lipcowej sesji sołtysów Adam Wal – Wójt
Gminy Nielisz wręczył zaświadczenie o wyborze na kadencję 20192023. Serdecznie gratulujemy Panu
Michałowi i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz
mieszkańców sołectwa Zarudzia
„Kolonii”.

www.nielisz.pl
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Kalendarium dla podatników
Wrzesień

•
•
•
•
•

10.09 – termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień
15.09 – termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych
15.09 – termin wpłaty III raty podatku rolnego
15.09 – termin wpłaty III raty podatku od nieruchomości
30.09 – termin wpłaty III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Listopad

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

Grudzień

• 10.12 – termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik, listopad, grudzień
Przypominamy, iż nieterminowe wpłaty należności podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami skutkują naliczaniem odsetek oraz wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.
W celu uniknięcia dodatkowych kosztów z tytułu odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnień oraz w dalszej konsekwencji kosztów egzekucyjnych podatnicy mogą regulować zobowiązania w miarę możliwości na niżej podane numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim:
• podatki i opłaty lokalne: 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 22 9628 0007 0000 0013 2000 0480
Ponadto istnieje możliwość regulowania wszelkich należności na rzecz Gminy Nielisz za pomocą kart płatniczych.
Wysokość kosztów upomnień wynosi obecnie 11,60 zł, z dniem 01.10.2021 – 16,00 zł, minimalne koszty egzekucyjne pobierane
przez Urząd Skarbowy wynoszą – 100,00 zł.

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu

Andrzejki
Cały przysiółek dziś się tu zleciał –
Starzy i młodzi, bachory nawet,
Byle na nogach i byle dychał –
Nie dziw – Andrzejki.
Mają być wróżby, z muzyką śpiewki.
O, grajki są już, na ławie siedzą –
Skrzypek z bębnistą – nieliskie chłopy:
Będzie muzyka,
Będzie muzyka!

Najstarszy z swatów
Zechciał zejść na dół,
Okazać łaskę,
Pobłogosławić dziewczęce chęci.
I zaraz kundla jakiegoś wpuszczą
Na andrzejkowe z tarczochy buły.
Coś tam wybierze kundel z donicy –
Zamrą na ten czas w chałupie ludzie:
Czyjąż to bułą zechce się raczyć?
Zamrą naprawdę.

Dziewki się coraz to niecierpliwią,
Bo wróżby dla nich:

Po bułach z kundlem babcia Stefańska
Wosk swój na wodę z ogniem lać zacznie
Tym pannom, którym buły zżarł kundel:
Hance najpierwej z Pagóra, Lipciów.

Wyjdzie? Nie wyjdzie?
A i za kogo?

Hanka zagląda przez ramię w miskę:
– Jest! Jest! Jest chłopak!

Wszystko to zacznie pieśń andrzejkowa,
Żeby on – Święty Andrzej –

Wrzeszczy z uciechą.
Hanka wie sama, czyj on, najlepiej,

Łapie chłopaka z miski:
– Bóg zapłać!
Dyga i w rękę całuję babcię.
Muzyka przerwie trochę te wróżby.
– Nie martw się, Zośka,
Chodź majdaniaka!
Co tam psu wierzyć
Zobaczysz sama, że niech do Godów,
To byle sroka i tobie zgoni
W czas dziewosłębów.
Teraz Drabiczka ma wróżby z igły.
Do niej się Zośka, widzę, przymila.
Gdy igła igłę złapię na wodzie,
To jakby dziewkę złapał jej chłopak.
I znów muzyka, żeby nie jedno,
Bo wróżby różne...
Wyjdzie?... Nie wyjdzie?...
Gruszka Mała 1947 r.
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Sztandar

Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników

w Szkole Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu

Wielki zaszczyt spotka naszą szkołę, będziemy opiekunami Sztandaru
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Z tą
propozycją zwrócił się Prezes Okręgowego Zarządu w Zamościu Pan
inż. Kazimierz Jazienicki. Sztandar
wraz z gablotą oraz krótką historią
żołnierzy górników będzie przekazany naszej szkole w najbliższym
czasie.
W latach 1949-1959 młodzi
mężczyźni byli zmuszani przez
ówczesne władze do pracy w celu
wydobycia uranu, węgla kamiennego i kamieni. Ich ciężki trud, tuż
po wojnie, kosztował wielu utratę
zdrowia, a nawet życia. Warto nadmienić, że również z naszej Gminy,
wielu mężczyzn było zatrudnianych
do przymusowej pracy w kopalniach. Za odmowę przyjęcia pracy
w ramach zasadniczej służby wojskowej, groziło więzienie. Będziemy
dumni, mając w szkole tak historyczny sztandar. Zawsze oddamy
mu szacunek i będziemy pamiętać
o ludziach, którzy służyli nam i naszej ojczyźnie Polsce.

październik 2021
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www.nielisz.pl

Egzamin na 100%
Od 2019 roku każdy uczeń, aby
ukończyć szkołę podstawową
ma obowiązek przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty.
Taki egzamin z języka
polskiego, matematyki
i języka obcego w dniach
25, 26, 27 maja 2021 r. pisali
także tegoroczni absolwenci
Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu.
Szczególnym osiągnięciem może się
pochwalić Bartłomiej Sadło, który egzamin z matematyki napisał na 100%.
Napisanie egzaminu na maksymalną
liczbę punktów jest niebywałym wyczynem, nie zdarza się często. W historii tego egzaminu w naszej szkole jest to

drugi taki wynik. Poprzedni taki wynik
w 2019 roku osiągnęła Aleksandra Soboń, z matematyki i języka polskiego.
Wyniki tego egzaminu nie mają
wpływu na oceny, ale brane są pod
uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Sukcesy egzaminacyjne pozostałych
uczniów są zadowalające dla nich samych jak i dla nauczycieli. Z języka polskiego jest to średnio 66% i jest to o 6%
wyżej od średniej dla kraju i województwa. Wyniki z matematyki i języków obcych są nieco niższe, ale też wyższe od
średniej dla gminy i powiatu.
Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy sukcesów w dalszej edukacji i zdawaniu kolejnych egzaminów.
Renata Pańczyk

Edyta Karpiuk

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:
tel.: 84 631 27 27
lub e-mail: pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Certyfikat „SZKOŁA W CHMURZE
MICROSOFT” i co dalej?
Niedawno informowaliśmy, że Szkoła
Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu otrzymała certyfikat Szkoła
w Chmurze Microsoft. Uważaliśmy, że
tytuł ten stanowi podsumowanie naszych działań w zakresie podnoszenia
jakości pracy i edukacji opartej o nowoczesne technologie. Upowszechnianie
technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole to nie tylko atrakcyjne
lekcje dla uczniów ale też ciągłe doskonalenie umiejętności nauczycieli. Jest
nam bardzo miło, że zaangażowanie
jednej z naszych nauczycielek – Pani
Renaty Misiarz – zostało zauważone
przez firmę Microsoft i została ona zaliczona w poczet zacnego grona Innowacyjnych Edukatorów MIEE 2021-2022.
Microsoft
Innovative
Educator
Expert to tytuł przyznawany innowacyjnym nauczycielom z całego świata.
Z Polski w tym roku wyróżniono 450
osób, w tym jedną nauczycielkę z naszej
szkoły. To zaszczyt znaleźć się w tak

zacnym gronie i móc zobaczyć znajome
nazwisko i nazwę szkoły na liście międzynarodowej.
Oto fragment listu jaki otrzymała nominowana – Pani Renata Misiarz od
Anthony Salcito – Wiceprezesa ds.
Edukacji Microsoft:
„Gratulujemy wyboru jako Ekspert Microsoft Innowacyjny Edukator na lata
2021-2022! Każdego roku Microsoft wybiera ekspertów Innovative Educator, aby
byli częścią tej ekskluzywnej globalnej
społeczności, która toruje swoim rówieśnikom drogę do dzielenia się pomysłami,
wypróbowywania nowych podejść i uczenia się od siebie nawzajem. Inspirują nas
Twoje osiągnięcia i czekamy na współpracę z Tobą.
Dołączyłaś do grupy jednych z najbardziej niesamowitych pedagogów, którzy
pomagają dzisiejszym uczniom tworzyć
świat jutra. W firmie Microsoft wierzymy,
że sama technologia nie zapewni uczniom

umiejętności XXI wieku. To akcelerator, ale
siła zmian leży w nauczycielach. Dlatego
łączymy twórców zmian, takich jak Ty, aby
rozpoznać i rozwijać swoje osiągnięcia.
Zostałaś wybrana jako Ekspert MIE, ponieważ jesteś samodzielna, pasjonujesz
się swoją pracą, masz prawdziwego ducha
współpracy i starasz się inspirować uczniów
nieszablonowym myśleniem o technologii
w edukacji. Doceniamy Twoją zaradność
i ducha przedsiębiorczości. Jako agenci
zmian osiągnęliście doskonałość w edukacji, wykorzystując technologię i media społecznościowe. Jesteśmy wdzięczni za możliwość wykorzystania Twojego entuzjazmu
i umożliwienia innym czerpania korzyści
z tego, co jest Twoją pasją. Od września
otrzymasz odznakę Eksperta MIE”.
Gratulujemy nominacji. Cieszymy się,
że wykorzystywane przez Panią Renatę
nowoczesne technologie i metody pracy
będą służyły naszym uczniom i szkole.
Grażyna Ciastoch

Rok szkolny 2021-2022 w Szkole Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu rozpoczęty!
Pełni nadziei i zapału wkraczamy w nowy rok szkolny
2021-2022. Ten szczególnie uroczysty dzień rozpoczęliśmy wspólną mszą
świętą w kościele pw. Chrystusa Króla w Złojcu pod przewodnictwem ks.
proboszcza Sylwestra Zwolaka z aktywnym uczestnictwem ks. Rafała
Kowalczuka oraz uczniów naszej szkoły. We wspólnej modlitwie licznie
uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami oraz grono pedagogiczne. Świątynię
opuszczaliśmy z wiarą na dobrą przyszłość oraz z cukierkami w dłoniach.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Rozpoczęła się
od wprowadzenia sztandaru naszej
szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego po raz pierwszy meldował Pani Dyrektor gotowość uczniów
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Pani Dyrektor Grażyna Ciastoch bardzo
serdecznie powitała wszystkie dzieci
wraz z ich rodzicami oraz grono pedagogiczne i innych pracowników szkoły.
Przekazała najważniejsze informacje
organizacyjne, przedstawiła nowych
pracowników oraz szeroki wachlarz
zajęć pozalekcyjnych, które oferowane

są naszym uczniom. Życzyła wszystkim
dużo sukcesów, cierpliwości, kreatywności i radości na cały rok szkolny. Po
odśpiewaniu hymnu szkolnego i wspólnej modlitwie zainicjowanej przez ks.
proboszcza uczniowie udali się do klas
na spotkania ze swoimi wychowawcami. Najwięcej emocji odbijało się na
twarzach rodziców i ich pociech, które
rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą w oddziale przedszkolnym oraz tych,
które zasiądą w ławkach szkolnych
w klasie pierwszej. Najbliższe 10 miesięcy będzie niezwykle ważnym czasem dla uczniów klasy ósmej, których
w maju czeka egzamin oraz decyzja do-

tycząca wyboru swojej drogi na przyszłość.
Pierwszy uroczysty dzień w nowym
roku szkolnym mamy za sobą. Liczymy
na to, że kolejne będą równie radosne
oraz, że bezpiecznie w formie stacjonarnej będziemy pracować przez cały
rok szkolny.
Agnieszka Dobrowolska
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Twój Głos,
Twoja Opinia,
Twój Artykuł...
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Jak informuje https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/poziomwyszczepienia
Gmina Nielisz ma największy w powiecie zamojskim poziom zaszczepienia mieszkańców! Jesienny czas może spowodować wzrost liczby dziennych zakażeń. Dlatego
zachęcamy do szczepień i do udziału w naszej akcji promocyjnej. Do wygrania są
ciśnieniomierze oraz tablety. Zapraszamy!

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

UWAGA! Apelujemy do wszystkich
mieszkańców Gminy Nielisz o udostępnianie starych fotografii. Po ich
zeskanowaniu oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy wspólnie ocalić pamiątki przeszłości od
zapomnienia i zniszczenia. Dzięki
Waszym historycznym fotografiom
dzieje naszej Gminy będą doskonale udokumentowane i zilustrowane.
Prosimy o kontakt z redakcją BIGN.
Przekaż swoje fotografie następnym
pokoleniom. Być może to ostatnia
chwila aby Twoje stare zdjęcia ocalały. Być może to właśnie Ty jesteś
jedynym świadkiem ważnych wydarzeń. Czekamy.

Rekordowa cukinia
W gospodarstwie Moniki i Adama Mikułów w miejscowości Nawóz urósł prawdziwy kolos! Mowa tutaj o cukinii, która waży 14,5 kg, a jej długość wynosi aż
80 cm. Kto wyhodował taką cukinię?
I tutaj duża niespodzianka. Hodowcami
rekordowej cukinii są pociechy Moniki
i Adama: 9 letnia Julia oraz 8 letni Hubert (na zdjęciu). Dzieci samodzielnie
posiały, plewiły i pielęgnowały warzywo
aż po zbiór. Gratulujemy Julii i Huber-

towi imponujących plonów i liczymy na
pobicie rekordu w przyszłym sezonie!

www.nielisz.pl
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Nowy Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Nieliszu

Mamy nowy Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Nieliszu, który został wybrany
na 5-letnią kadencję. W dniu 11 września
2021 r. w miejscowości Staw Noakowski odbył się Zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej w Nieliszu.
Oprócz przedstawicieli i delegatów z poszczególnych jednostek naszej

Gminy w zjeździe uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy
Nielisz – Adam Wal, Starosta Zamojski
– Stanisław Grześko, Komendant Miejski PSP w Zamościu – Jacek Sobczyński oraz Prezes Oddziału Powiatowego
– Kazimierz Mielnicki.
Nowo wybrany skład
Zarządu Oddziału Gminnego

13

ZOSP RP w Nieliszu przedstawia
się następująco:
Adam Niemiec – Prezes
Andrzej Rycaj – Wiceprezes
Damian Wal – Wiceprezes
Andrzej Bożek – Komendant
Adam Mikuła – Sekretarz
Bogusław Dworzycki – Skarbnik
Krzysztof Antoszek – Członek Prezydium
Marek Król – Członek Zarządu
Jan Kapuśniak – Członek Zarządu
Janusz Siemko – Członek Zarządu
Henryk Mikuła – Członek Zarządu
Piotr Żuk – Członek Zarządu
Stanisław Hajduk – Członek Zarządu
Damian Łapa – Członek Zarządu
Dariusz Głąb – Członek Zarządu
Tadeusz Walczak – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
Mieczysław Zając – Przewodniczący
Zenon Stadnik – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Banaszczuk – Sekretarz

OSP ćwiczenia
26.08.2021 r. odbyły się ćwiczenia jednostki OSP KSRG Nielisz na obszarze
zbiornika wodnego w Nieliszu. Celem
ćwiczeń było:
• doskonalenie sposobów prowadzenia
działań ratowniczych, w tym z zakresu ratownictwa wodnego oraz
współdziałania pomiędzy zastępami
JRG Szczebrzeszyn i OSP KSRG Nielisz oraz z personelem zarządzającym
zbiornikiem wodnym w Nieliszu,
• zapoznanie z obiektami hydrotechnicznymi, specyfikacją zbiornika
wodnego oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić w sytuacjach kryzysowych,

• zapoznanie z zabezpieczeniem operacyjnym oraz rozpoznanie warun-

ków do prowadzenia działań ratowniczych.
Red.

Na koniec lipca 2021 r. krajowa stopa
bezrobocia wynosiła 5,3%, zaś w województwie lubelskim kształtowała się
na poziomie 7,6%. Dla powiatu za-

mojskiego wskaźnik ten wyniósł 8,5%,
a dla miasta Zamość 9,3%.
Na koniec lipca 2021 r. ogólna liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych
z miasta Zamość i powiatu zamojskiego
wynosiła 6 330. Warto dodać, że w całym 2020 roku – 4 403 osoby zostały
wyłączone z podjęcia pracy.
Środki finansowe przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zamościu na aktywizację osób bezrobotnych
oraz wsparcie przedsiębiorców w ra-

mach tarczy antykryzysowej na 2021 r.
to kwota 42 581 997,73 zł.
W związku z tym informujemy, że
od pierwszych dni stycznia trwa realizacja zadań statutowych poprzez
uruchomienie instrumentów i usług
rynku pracy ogłaszając sukcesywnie
nabory na poszczególne formy wsparcia. Szczegóły dostępności środków,
jak również aktualne ogłoszenia o naborach zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu. Z aktywnych form
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przeciwdziałania bezrobociu skorzystać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie. Dodatkowo
ogłoszony na terytorium Polski stan
epidemii w istotny sposób wpływa na
sytuację jaka panuje na rynku pracy,
utrzymanie istniejących miejsc pracy,
a tym samym na sytuację ekonomiczną
istniejących firm.
Ponadto Urząd Pracy zgodnie
z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może pomóc
pracodawcy sfinansować kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
1. Priorytety wydatkowania środków
KFS w 2021 roku
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń
zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19,
musiały ograniczyć swoją działalność;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb
socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów
pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/
osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy
ryzyka ciężkiego przebiegu tej
choroby;

Nowoczesne biblioteki nie
są jedynie depozytariuszami
książek, ale centrami
oferującymi różnorodne usługi
użytkownikom i czytelnikom
oraz współpracują z wieloma
instytucjami. Tak też
się dzieje w Bibliotece
Publicznej Gminy Nielisz.
Księgozbiór tworzymy wspólnie z naszymi czytelnikami, oprócz książek, które
w bibliotece znaleźć się powinny mamy
także tytuły, na które czekają czytelnicy.
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c) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem.
2. wsparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii
i narzędzi cyfrowych;
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
świadectwa ukończenia szkoły
lub świadectwa dojrzałości;
b) wsparcie realizacji szkoleń dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających
zamiar podjęcia się tego zajęcia,
opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla
nauczycieli kształcenia zawodowego.
3. Priorytety wydatkowania rezerwy
środków KFS w 2021 roku:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego, wskazanych na
liście przedsiębiorstw społecz-

nych prowadzonej przez MRiPS,
członków
lub
pracowników
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów
Terapii Zajęciowej;
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
prowadzi obecnie nabór na szkolenia
grupowe w zakresie:
a) Monter rusztowań budowlanych,
b) Wizaż i stylizacja paznokci,
c) Szwaczka tapicerki meblowej,
d) Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym.
Ponadto nabór na szkolenia indywidualne prowadzony jest w sposób ciągły
na wniosek osoby bezrobotnej.
Zamojski Urząd Pracy zachęca wszystkich zainteresowanych do odwiedzania
strony Urzędu http://zamosc.praca.
gov.pl oraz do kontaktowania się telefonicznie z pracownikami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Nasz czytelnik może skorzystać z bogatego księgozbioru oraz ma wpływ na jego
zawartość. Coraz więcej mamy książek
pisanych wielką czcionką, pojawiają się
audiobooki i książki pisane w języku obcym. Księgozbiór w całości dostępny jest
online dzięki wprowadzonemu systemowi
Mak+ oraz na SzukamKsiążki.pl, oprócz
tego dosyć sprawnie funkcjonuje usługa
„książka na telefon” – korzystają z niej
osoby, które nie mają możliwości do nas
dojechać z różnych powodów, nadal działa wrzutnia służąca do zwrotu w dogodnym czasie przeczytanych książek.
Bardzo istotną informacją jest fakt,
że nasze zbiory regionalne powiększyły się o kilka tytułów. Tym bardziej musimy o tym napisać, ponieważ chodzi
o publikacje jednego z najwybitniejszych
polskich poetów ludowych związanego
z Gminą Nielisz Pana Jana Króla, są to
„Trudno nie kochać” oraz „Złoty kwiat
paproci”. Posiadamy również publikacje

Marka Króla, także poety (syna J. Króla),
laureata konkursów, który swoje tomiki
wierszy przekazał z adnotacją: „Z ogromną radością dla Czytelników Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz daruję cały swój
dotychczasowy dorobek poetycki... życząc
miłej lektury Marek Król...”
Jako bibliotekarze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, umożliwiać dostęp do książki poprzez wydłużenie godzin pracy biblioteki, pracę
w wybrane soboty, dostęp online oraz
wspomniany już dowóz książek do czytelnika. Na stronie facebook biblioteki pojawił się także wakacyjny cykl „książka do
walizki”, gdzie prezentujemy tytuły, które naszym zdaniem warto przeczytać lub
sobie przypomnieć. Okazało się, że nasze
sugestie i rekomendacje mają sens i służą
czytelnikom, którzy nie mają sprecyzowanych upodobań lub którzy potrzebują
podpowiedzi. Odwiedzając bibliotekę zawsze można zapoznać się z naszą półką
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tematyczną. Po wakacjach wróciliśmy do
naszej zabawy Zgaduj-Zgadula, będziemy
także prezentować ciekawe tytuły, które
w naszej opinii warto przeczytać.
W sezonie letnim, każdy zainteresowany mógł wziąć udział w zajęciach pod
hasłem „Wakacje w bibliotece”. Przygotowaliśmy różnorodną ofertę zajęć edukacyjno-kulturalnych, mających na celu
rozwój zainteresowań, wiedzy ekologicznej, dobrą zabawę oraz promocję czytelnictwa. Oferta spotkała się z dobrym
odbiorem. Każdy mógł wziąć udział w takich zajęciach jak: warsztaty ceramiczne,
warsztaty kaligrafii, plastyczno-literackie, warsztaty upcyklingowe oraz tworzenia makramy.
Wspólnie tworzyliśmy różne formy ceramiczne dzięki szczegółowemu instruktażowi udzielanemu przez Panią instruktor
Agnieszkę Wróbel z MDK Szczebrzeszyn,
podczas zajęć kaligrafii uczyliśmy się pisać
ptasim piórem. Biblioteka jest „eko”, dlatego też rozmawiamy w bibliotece o środowisku, o otaczającej nas przyrodzie – jak ją
chronić i dbać o klimat. Zorganizowaliśmy
zajęcia upcykligowe podczas których, dobrze się bawiąc, wykonaliśmy torby np. na
książki czy zakupy wykorzystując do tego
celu bawełniane koszulki, które zyskały
drugie życie. Efektem realizacji warsztatów literacko-plastycznych jest książka
wspólnie stworzona przez ich uczestników. O zawartości decydowali uczestnicy,
pojawiły się rysunki, teksty, prace w technice collage. Książka pt. „Wakacje w bibliotece 2021” – będzie pamiątką na długie
lata. W każdą środę tętniło życie w kawiarence internetowej, w czwartki natomiast
z komputerów korzystali dorośli.
Dopóki będzie to możliwe, (myślę tu
o obostrzeniach związanych z pandemią)
będziemy organizować kreatywne zajęcia
w każdy wtorek oraz udostępniać komputery. Otwarta będzie także czytelnia.
Twórczość Stanisława Lema – Patrona 2021 roku była inspiracją do powstania
fotościanki, która zainstalowana została
przed Biblioteką Publiczną Gminy Nielisz.
Nasze dzieło jest wynikiem pracy utalentowanych uczestników zajęć w plenerze
oraz współpracy z wieloma podmiotami.
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Sejm postanowił, że jednym z patronów
2021 roku będzie Stanisław Lem, polski
pisarz gatunku hard science fiction, futurolog, krytyk. Futurystyczne kształty,
soczyste barwy, roboty, kosmiczne rakiety oraz inne formy zabarwione z lekka
polskim folklorem i wyobraźnią uczestników wakacyjnych zajęć w plenerze można
podziwiać przed wejściem do biblioteki.
Na początek w wielkim skrócie prezentacja twórczości Stanisława Lema, trochę
ciekawostek z życia, a potem uczestnicy
wykazali się swoją kreatywnością dobrze
przy tym się bawiąc. Każdy, kto odwiedza
bibliotekę oraz sąsiednie instytucje ma
możliwość zrobienia sobie na pamiątkę
zabawnego zdjęcia.
Podczas tegorocznej dziesiątej edycji
pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej wspólnie czytaliśmy „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór
nasączony komizmem i ironią, piętnuje
obłudę i zakłamanie, zawiera przesłanie
moralne, które nakazuje potępiać zło.
Gabriela Zapolska nazywała swoje dzieło
tragifarsą kołtuńską. W bibliotece czytałyśmy fragment: akt II scena XII „Moralności pani Dulskiej”, naszym zdaniem
dobrze przybliżający pojęcie dulszczyzny.
„Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni
epok było różnie interpretowane, stając
się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.”

Kultywowanie tradycji poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych w bibliotece, czemu nie? Od kilku lat dzięki
współpracy z Panią Marzeną Maziarczyk
z LODR w Końskowoli PZDR Zamość z/s
w Sitnie, autorką zbioru „Szybko, smacznie, zdrowo...” będącego w naszym posiadaniu, można w bibliotece poznać stare
przepisy, wymienić się nowymi, wykonać
oraz degustować potrawy. Takie warsztaty odbyły się pod koniec sierpnia dzięki
dofinansowaniu Lokalnej Grupy Działania
Ziemia Zamojska.
Wystawa prac plastycznych – Zabawa
to podstawa. Pod takim hasłem do końca
wakacji można było obejrzeć w bibliotece
prace najmłodszych artystów. Wystawa
jest częścią projektu Kreatywny Plac Zabaw „Pod Krzaczkiem”, realizowanego
przez Sołectwo Krzak, dofinansowanego
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z Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa
Dla Odnowy Wsi” ogłoszonego przez Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz, biblioteka uczestniczyła w projekcie jako partner.
Pracowite wakacje, jak na bibliotekę przystało zakończyły się spotkaniem
z Panią Emilią Beatą Nicał autorką tomiku wierszy „Na scenie życia”. Autorka
bardzo pozytywnie nastawiona do życia
i ludzi przybliżyła słuchaczom powód wydania tomiku, przeczytała wybrane wiersze. W spotkaniu uczestniczyli również dr
Sławomir Franc – redaktor tej publikacji
(jak sam mówi o sobie jednostka niezwykle pozytywna) oraz Alicja Łukawska,
utalentowana gitarzystka, która zadbała
o oprawę muzyczną naszego spotkania.
Od września w bibliotece, póki co stacjonarnie, realizujemy projekt „Biblioteka Małego Człowieka” skierowany do
dzieci w wieku przedszkolnym, podczas
spotkań czytamy i eksperymentujemy,
uczymy się poprzez zabawę. Naszym celem jest rozbudzanie wśród najmłodszych ciekawości świata oraz promocja
czytelnictwa. Od września także ruszyła
kolejna edycja akcji „Mała książka Wielki
człowiek”, w której oczywiście bierzemy
udział i nieustannie zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi do udziału w akcji (dzieci
w wieku do lat 6) oraz po odbiór czytelniczej wyprawki.
Przychylne decyzje Rady Gminy
i Wójta Gminy Nielisz, umożliwiły modernizację biblioteki. Nowa sala konferencyjna wraz z zapleczem służy bibliotece do organizowania różnych wydarzeń
kulturalnych oraz innym instytucjom
i organizacjom. Wykorzystana była jako
punkt szczepień, odbyły się tutaj także
szkolenia specjalistyczne dla rolników,
spotkania z przedstawicielem ZUS zaplanowane przez GOPS, od sierpnia br. sala
jest miejscem do organizowania sesji
Rady Gminy Nielisz. Biblioteka Publiczna
Gminy Nielisz staje się centrum oferującym różnorodne usługi użytkownikom
i czytelnikom, współpracuje z wieloma instytucjami, wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom wszystkich mieszkańców
Gminy Nielisz. Serdecznie zapraszamy!
Dorota Głogowska

16

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

październik 2021

Pani Halina Jakubczak ze Stawu Ujazdowskiego
w gronie laureatów VII Festiwalu im. Anny Malec
12 września w miejscowości
Jędrzejówka w gminie Goraj po
raz siódmy odbył się Festiwal
im. Anny Malec wybitej
pieśniarki ludowej, która
szerszej publiczności znana jest
z utworu pt. „Piejo kury, piejo”.

W
przesłuchaniach
konkursowych
udział wzięło 19 doskonałych wykonawców muzyki ludowej. Występy oceniała
profesjonalna komisja w składzie: Agata
Kusto dr nauk humanistycznych w dziedzinie historia-muzykologia, adiunkt
w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS,
badacz ludowej kultury muzycznej; dr
Sławomir Niemiec multiinstrumentalista, także w dziedzinie gry na dawnych
instrumentach ludowych, instruktor ds.
muzyki w Biłgorajskim Centrum Kultury; mgr Iwona Paszko absolwentka
kulturoznawstwa UMCS w specjalności
folklorystyka i etnologia.
To zacne grono „znających się na
rzeczy” osób oceniło, że Panią HALINĘ JAKUBCZAK, należy zaliczyć do
najlepszych wykonawców Festiwalu
i przyznało naszej solistce zaszczytne II MIEJSCE za wykonanie utworów
„Sucha lipa” i „Na zielonej łączce”!!!
W konkursie wystąpiła i również pięknie zaprezentowała się druga nasza
solistka, Pani BARBARA KOT ze Stawu
Ujazdowskiego. Pieśni, „Dokąd idziesz
tak późno” i „Dla kogo mamo ten ganek

Nowa odsłona
Chóru Moderato
Nowy repertuar, nowe stroje, nowe chórzystki i nowy entuzjazm! Tak prezentuje się nasz Chór Moderato. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią, Panie i Panowie chórzyści
pokazali, jak wygląda prawdziwa pasja do śpiewu i muzyki. Pracując pod kierunkiem Pana Bogdana Pałczyńskiego
i wspierając się nawzajem nawet w niełatwych okolicznościach, chór stale podnosi poziom muzyczny i rozszerza
dotychczasowy repertuar. Gratulujemy Panu dyrygentowi
i jego podopiecznym!
Agnieszka Zymon
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stroisz” wykonane przez Panią Basię
zarówno przez publiczność jak i Komisję zostały przyjęte z dużym uznaniem!
Serdeczne gratulacje dla obu Pań!
Należy także podkreślić, że duma z występu naszych solistek jest tym większa,
że na scenie prezentowały się w większości osoby, które już wielokrotnie
uczestniczyły w tego typu konkursach
i zajmowały czołowe miejsca nawet na
szczeblach ogólnopolskich.
Podziękowania kierujemy także do
Pań z zespołu „Stawianki” za towarzyszenie i jakże cenne wsparcie dla swoich
występujących koleżanek. Na zakończenie już poza konkursem wystąpił jeden
z najbardziej znanych polskich zespołów
folkowych Orkiestra św. Mikołaja. Klimatyczny koncert postawił przysłowiową
„kropkę na i” jeśli chodzi o muzyczny
poziom Festiwalu. Brawa i gratulacje
dla Organizatorów! Niezwykle słoneczne wrześniowe popołudnie i ciepły wieczór upłynęły w miłej atmosferze, przy
dźwiękach muzyki, która na kilka godzin przeniosła nas w czasie i poruszyła
wyobraźnię. Jesteśmy dumni z naszego
udziału w Festiwalu i oczywiście II miejsca Pani Haliny Jakubczak!
Agnieszka Zymon
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Delegac ja z Gminy
Nielisz na Dożynkach
Powiatu Zamojskiego

XI Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny

Plastyczne wakac je

22.08.2021 r. w Sitnie odbyły się dożynki powiatu zamojskiego. Na uroczystości Gminę Nielisz reprezentował Wójt
Gminy – Adam Wal, Przewodniczący
Rady Gminy – Krzysztof Komajda oraz
dwa Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Złojeckiej wraz ze starostami Martą
i Mateuszem Rycaj oraz Stawu Ujazdowskiego gdzie funkcję starostów
pełnili Halina i Jerzy Jakubczak. Wieńce
przygotowane przez KGW prezentowały się wspaniale. Wieniec tradycyjny, który według dawnych wzorów
wykonały Panie ze Stawu Ujazdowskiego symbolizował wieże kościelne,
został uwity z tegorocznych zbóż i bogato ozdobiony kwiatami. Panie z Wólki Złojeckiej zaprezentowały wieniec
współczesny przedstawiający kielich
z hostią, przyozdobiony rękodziełem
oraz kwiatami.
Podziękowania dla całej delegacji za piękne reprezentowanie Gminy
Nielisz!

Dzieci i młodzież z pracowni plastycznej
GOK w Nieliszu oraz SP im. Jana Króla
w Nieliszu wzięły udział w XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Przyroda w Kolorach” 2021. Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom
Kultury w Krakowie.
Wyniki konkursu są dla nas powodem
do dumy: III MIEJSCE: Olga Dudek – SP
Nielisz; WYRÓŻNIENIA: Maja Jaworska
i Nikola Jakubczak – GOK Nielisz oraz
Wioletta Cielica i Lena Dudek SP Nielisz;
KWALIFIKACJA DO WYSTAWY: Wiktoria
Hołota – GOK Nielisz; UDZIAŁ W KONKURSIE: Kacper Węcławik, Martyna
Kostka, Antoni Kobylarz – GOK Nielisz.
Prace zgłoszone na konkurs powstały pod kierunkiem Pani Justyny
Malinowskiej. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom oraz Pani instruktor!

Cykl warsztatów plastycznych o różnej
tematyce wypełnił letnie dni tegorocznych wakacji.
Zajęcia odbywały się w GOK-u lub
miały formę wyjazdową. Niekiedy też
program warsztatów był wzbogacony
o dodatkowe atrakcje. Z dumą prezentujemy efekty naszych wakacyjnych
spotkań plastycznych.

„Przyroda w kolorach” 2021

Agnieszka Zymon

Agnieszka Zymon

z GOK-iem

Warsztaty ceramiczne, na których
powstała dekoracyjna biżuteria oraz
wyrabiane na kole garncarskim gliniane naczynia.
Dekoracyjne formy z cementu, podczas których z użyciem materiałów recyklingowych powstały oryginalne doniczki do dekoracji ogrodu, balkonu czy
domowej komody.
Dekoracje ścienne z naturalnych
materiałów, które propagują modę na
ekologię we wnętrzu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w warsztatach zaś Pani
Justynie Malinowskiej – instruktorowi plastyki oraz Pani Marzenie Mędziak – pracownikowi pomocniczemu dziękujemy za przeprowadzenie
zajęć.
Agnieszka Zymon

Koło Gospodyń i Gospodarzy
Wiejskich z Wólki Nieliskiej na III
Jarmarku Królewskim w Rybczewicach

Współpraca orkiestr
z Nielisza i Tyszowiec
przynosi coraz lepsze efekty

22 sierpnia w Rybczewicach (gminie, która jest stałym uczestnikiem
naszego Festiwalu Turystycznego) odbył się III Jarmark Królewski.
W imprezie Gminę Nielisz reprezentowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Wólki Nieliskiej. Pięknie przygotowane stoisko
przyciągało uwagę uczestników. Było nie tylko pięknie, ale także
smacznie, co potwierdziło podwójne zwycięstwo w konkursie na
jabłkowe produkty kulinarne, który odbył się w ramach Jarmarku.
Potrawy z Wólki Nieliskiej nie miały sobie równych w kategoriach:
zupa jabłeczna oraz danie bezmięsne z dodatkiem jabłek. Komisja
konkursowa oceniła, że na I MIEJSCA zasługują „JABŁCZANKA PO
NIELISKU” oraz „SMALCZYK WEGETARIAŃSKI Z JABŁKIEM”.
Wszyscy wiemy, że najlepsze gospodynie są w naszej Gminie,
więc w 100% podzielamy opinię Komisji i jeszcze raz składamy gratulacje i podziękowania dla KGiGW z Wólki Nieliskiej!
Agnieszka Zymon

Po bardzo udanym wspólnym projekcie muzycznym z okazji Dnia
Ojca (pisaliśmy o tym w lipcowym Biuletynie Informacyjnym Nr
2[16]), poszliśmy „za ciosem” i od czerwca z Orkiestrą Tyszowiecką
zagraliśmy już kilka bardzo udanych koncertów. 15 sierpnia razem
wystąpiliśmy w Ulhówku, 29 sierpnia na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Wólce Złojeckiej, 12 września stworzyliśmy oprawę muzyczną mszy odpustowej w Szarowoli. Wszystkie występy stały na
wysokim poziomie. Muzycy obu orkiestr rozumieją się, lubią i wspierają w swojej muzycznej pasji. Dzięki temu współpraca owocuje coraz
lepszymi koncertami i zaproszeniami na kolejne wydarzenia kulturalne!
Agnieszka Zymon
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W roku 1943 podczas trwającej II wojny światowej obserwujemy wszechogarniający obłęd ludzi, którzy rządzą światem oraz
ich desperackie dążenie do zwycięstwa za wszelką cenę. Hitler zażywa narkotyków, Himmler słucha astrologów, Stalin wysyła
ludność cywilną na front bez broni, schorowani Churchill i Roosevelt pompują uzbrojenie w Związek Radziecki, którego jeszcze
tak niedawno bali się bardziej niż Niemców. Zachód ignoruje informacje udokumentowane przez polskich agentów o niemieckich fabrykach
śmierci i rosyjskich gułagach. Na terenie okupowanego Związku Radzieckiego Niemcy nie mają problemu z rekrutacją żołnierzy. W barwach
Wehrmachtu chętnie walczą Kozacy i Ukraińcy. Ci ostatni zaczynają ludobójstwo na polskiej ludności na Wołyniu. Świat stoczył się na samo
dno. Historia zatacza koło. Podobnie jak podczas I wojny światowej tak i podczas drugiej, supermocarstwa, które doprowadziły do wojny, teraz
szukają sprzymierzonych żołnierzy na całym świecie. Stalin uwalnia uwięzionych Polaków. Przechodzą gigantyczną drogę zwaną „szlakiem
nadziei”. Z mroźnej północy trafiają do Iraku, a później do Palestyny. Czują się nareszcie wolni, dobrze traktowani i najedzeni. Zbierają siły,
chętnie uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych, nabierają wyszkolenia i wiedzy na temat nowego sprzętu bojowego. Żołnierze i cywile Andersa przemierzyli już tysiące kilometrów. Wśród nich jest Stanisław Świstowski ze Stawu Ujazdowskiego-Kolonii. Wciąż jednak daleko do Polski.
W dalszym ciągu losy wojny niepewne, choć nieznacznie Niemcy słabną i przechodzą do defensywy. Zapraszamy do dalszej części wspomnień
Pana Stanisława.
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.5
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
W 1943 roku cała Polska Armia wyjechała do Palestyny. W Palestynie klimat był umiarkowany, kraj zaludniony i wesoły. Miasta i miasteczka były
niedaleko jedno od drugiego. W każdą niedzielę jeździliśmy do miasta, do
bliższych miasteczek chodziliśmy na
piechotę. W mieście można było rozmawiać po Polsku. W każdej restauracji obok szyldu był napis: „mówi się po
Polsku, obsługa polska”. W powszednie
dni były ćwiczenia, ostre strzelanie
z dział. Jeździliśmy na te ćwiczenia do
Syrii, Jordanii, bo tam tereny były górzyste. Nieraz jak jechaliśmy na ćwiczenia to natrafialiśmy na miejsca złudzeń, o jakiś kilometr albo więcej woda,
jak było patrzeć to przednia kolumna
jechała przez wodę, gdy dojechaliśmy
nie było nic, było sucho.
Z piątego PAL zrobiło się dwa pułki:
piąty i czwarty. Z czwartej baterii powstał czwarty PAL. Ja byłem w czwartej baterii, odszedłem do czwartej PAL.
Dowódcą czwartej baterii był porucznik
Zientara, dowódcą czwartego PAL był
pułkownik Izdebski. Piąta dywizja składała się z trzech pułków artylerii lekkiej
i jednego pułku przeciwlotniczego, jednego pułku przeciw pancernego oraz
jednego pułku artylerii ciężkiej, piechoty i wiele innych rodzajów broni. Nie
tylko nasze wojska stały koło Kirkuku,
ale i inne oddziały indyjskie i jeszcze
inne. Przez obóz indyjski chodziliśmy
do rzeki Tygrys kąpać się.
W Iraku obóz nasz był między rzekami Tygrysem a Eufratem. Blisko Tygrysa często chodziliśmy się kąpać.
Jeszcze bliżej był obóz hinduski nad
samym wzgórzem rzecznym, chodziliśmy przez ich obóz. Do obozu wodę
dowozili nam beczkowozami. Każda
bateria miała basen na wodę z brezentu i każdy żołnierz miał na wodę worek

brezentowy. Jak jechaliśmy na ćwiczenia to przywiązywaliśmy z boku albo
z przodu do ciągnika, podczas jazdy
woda była zimna bo worek był z wierzchu wilgotny, powietrze chłodziło. Na
ćwiczenia jeździliśmy każdego dnia do
godziny dziesiątej, a od dziesiątej do
czwartej po południu byliśmy w namiotach, bo było bardzo gorąco. Często mieliśmy ostre strzelanie z dział,
jak pustynia czyli trawa wyschła to się
często zapalała od pocisków i trzeba
było gasić. Kuchnie były opalane ropą.
Z dwóch baniek z jednej ropa z drugiej
woda kroplami spadały na winklówkę,
ropa się paliła na winklówce, płomień
pod kotły i tak gotowali kucharze.
Drogi spychacze równały, później
były polewane ropą, następnie szedł
wał i wałował i jeszcze raz polewali ropą, droga była jak asfaltowa, była
śliska. Ziemia była gliniasta, polana
ropą robiła się zwięzła jak asfalt. Był
to rok 1943, koniec czerwca, nastąpiły gorączkowe przygotowania musztry
pieszej z działami, miał przyjechać do
nas naczelny wódz generał Władysław
Sikorski. W Iraku, nie przypominam
sobie daty, mieliśmy defiladę przed naczelnym wodzem generałem Władysławem Sikorskim. Pobył w sztabie 2 czy 3
dni i odjechał do Gibraltaru. Był z nim
jego sztab i jego córka. Z Gibraltaru
miał pojechać do Anglii. Ale niestety nie
poleciał ponieważ w samolocie zrobili sabotaż, były podcięte linki startowe. Samolot po starcie runął do Morza,
zginęli wszyscy oprócz pilota, który się
uratował, był to Czech. Byli przecież
polscy piloci, dlaczego dali Czecha –
nie wiadomo. Na wiadomość o śmierci
naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego, w naszym wojsku
była wielka żałoba, żołnierze i całe
wojsko płakało jak o ojca. Zginął czło-

wiek, który nas wyrwał z biedy, wielce
zasłużony Ojczyźnie i nam – „Cześć
jego pamięci”. Długo nie mogliśmy się
opamiętać. Rozmowy w namiotach to
były tylko o generale Sikorskim – komu
przeszkadzał i kto go zgładził. Zginął
czwartego lipca 1943 roku. W tym czasie
był dowódcą baterii Kopisto.
Ja byłem w obsłudze działa jako
celowniczy. W Tatiszczewie zostałem
awansowany na bombardiera i w maju
1943 r. na kaprala. Nadal byłem w obsłudze działa celowniczym, na froncie
zostałem działowym.
Każdej niedzieli czy święta była odprawiana msza. Ołtarz był zrobiony
zawsze z dwóch armat. Na mszę przychodziła cała dywizja, spotykaliśmy się
z dawnymi znajomymi. Często przyjeżdżało na wieczór kino polowe lub
teatr polowy. Było jedno miejsce gdzie
się nadawało na kino, było to wzgórze
i tam porobiliśmy miejsca do siedzenia stopniowo w górę. Mieliśmy łaźnie
polowe w dużym namiocie, raz w tygodniu chodziliśmy się myć, była to łaźnia
prysznicowa.
Boże Narodzenie i Święta Wielkanocne spędziliśmy w Iraku koło Kirkuku. Przyzwyczailiśmy się do pustyni i do klimatu, pustynia w lutym jest
zielona, rosną różne kwiaty jest bardzo
piękna. Pod koniec maja już wszystko
usycha, a w czerwcu jest bardzo gorąco i trawa zupełnie wysycha. W Iraku baranów jest bardzo dużo i jedzą
tylko suchą trawę. Czasami są burze
piaskowe czyli „chamsin”, w namiotach trudno było oddychać, tego kurzu
wszędzie nawiało. Po burzy trzeba było
wszystko trzepać i myć się bo każdy był
bardzo zakurzony. Gdy się ktoś znalazł poza namiotem to nie mógł trafić
do namiotu, nic nie widział i nie mógł
oddychać. Ja raz wyszedłem z namiotu
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bo zerwało linkę, żeby ją przywiązać to
myślałem że się zaduszę, z wielkim wysiłkiem wróciłem do namiotu. Żmija też
przyszła do naszego namiotu, zwinęła
się pod łóżkiem polowym – mieliśmy
łóżka polowe – i spała. Arabowie nas
zaopatrywali w wódkę żubrówkę, zawsze na niedzielę czy jakieś święto to
zapraszaliśmy się na gościnę, było nas
paru z zamojskiego, to jeden to drugi
robił przyjęcie, był Rębisz z Jacni, Jaśko
Winiarczyk, Gątarz i drugi Gątarz spod
Józefowa i tak spędzaliśmy wolny czas.
Z Iraku wyjeżdżamy do Palestyny,
był to rok 1943. Przyjechaliśmy do Gazy.
Koło Gazy na terenie piaszczystym założono nasz obóz, niedługo my tam
staliśmy, znów wyjechaliśmy i obóz
założyliśmy koło Hajfy dalej w Palestynie. Były blisko plaże. Po zajęciach
chodziliśmy na plażę, kąpaliśmy się
w Morzu Śródziemnym. W niedzielę
dowódca dywizjonu dawał nam samochody i jeździliśmy do różnych miast
i miasteczek, można się było domówić
po Polsku, było dużo polskich żydów.
W każdej restauracji obok szyldu był
napis „mówi się po polsku, obsługa
polska”. Były różne napoje, najwięcej
było szarobrendy – to wódka dobra była
do picia, było moc pomarańczy, były
tanie. W Palestynie jest bardzo dużo sadów pomarańczowych i cytrynowych,
w miastach na rynku było moc melonów, kawonów, dużo najrozmaitszych
warzyw. Handlarze sprzedawali całymi
nocami. W Palestynie klimat był umiarkowany, był zdrowszy jak dla nas europejczyków, było wesoło między ludźmi,
nie tak jak na pustyniach Iraku.
Jeździliśmy na wycieczki do różnych
miast i miasteczek, do Jerozolimy, tam
zwiedzaliśmy miejsca święte jak dla
katolików, Bazylikę konania, Bazylikę Grobu Świętego, drogę krzyżową,
górę kalwarię i wiele jeszcze zabytków
i Betlejem, grotę narodzenia Chrystusa, srebrna gwiazda wskazuje na dolinie pasterzy i wiele innych pamiątek,
następnie zwiedziliśmy Morze Martwe
czyli sodoma i gomora. Morze Martwe
znajduje się poniżej morza około 400
m. Jak skończyły się wycieczki to znów
ćwiczenia górskie, jeździliśmy do Jordanii, Syrii, tam były też góry, jak się
wróciło z ćwiczeń, to szliśmy na plażę
lub do miasta. Jak szliśmy do miasta to
każdy starał się elegancko ubrać, bawiliśmy się jak w bajce każdy miał pieniądze i miał za co się zabawić. W Palestynie żydki pouciekały z naszego wojska,
uciekli do swojej ojczyzny Izraela. Nadszedł styczeń, a z nim skończyło się
wesołe życie. W styczniu wyjechaliśmy
pociągiem do Egiptu. W Egipcie już nie
było wesoło, kraj ponury, piaszczysty,
noce były chłodne, a w dzień słońce
dobrze grzało. Broni ciężkiej nie mieliśmy wcale tylko lekką ręczną. W Egipcie byliśmy miesiąc i też zwiedzaliśmy
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zabytki, egipskie świątynie mahometańskie, piramidy, czyli grobowce faraonów, a największych było dwie piramidy Cheopsa, Sfinks głowa człowieka
tułów lwa to było wykute w olbrzymiej
skale, tylko nos ma ubity przez pocisk artyleryjski z armaty Napoleona.
Parę meczetów bardzo ładnych jeszcze sprzed Chrystusa. Zwiedzaliśmy
również muzea, ogrody zoologiczne.
W muzeach olbrzymi wąż boa, chleb
sprzed Chrystusa, mumie z kota i psa
i wiele rzeczy innych jak: szkielet wieloryba i świętego byka ze złotymi rogami. Złotych rogów nie miał bo ktoś mu
zabrał i to wszystko było sprzed Chrystusa. W ogrodach zoologicznych różne zwierzęta, ptaki i ryby. Wielu z nas
przejechało się na wielbłądzie i nawet
zrobiliśmy sobie zdjęcia na pamiątkę,
a to łódką przepłynęliśmy przez Kanał
Sueski. I pomału zaczęliśmy się zbierać
do Europy. Wreszcie przyszedł okręt
i zaczęliśmy się ładować na okręt, nie
trwało to długo i byliśmy już na okręcie, już drugi raz, pierwszy raz okręt
rosyjski przez Morze Kaspijskie do
Iranu, a teraz okręty angielskie przez
Morze Śródziemne do Europy czyli do
Włoch. Okręt zaryczał i ruszył, pomału
zaczął odpływać od brzegów Port Said.
Patrzyliśmy długo na ten ląd pustynny i piaszczysty, dla nas cała Azja była
droga, dużo naszych kolegów pozostało, a my przez parę lat mieliśmy schronienie w Iranie, Iraku i Palestynie, nie
doczekali by iść dalej z nami do Europy.
Płynęliśmy sześć dni, podróż odbywała
się podczas sztormu, z łóżek spadaliśmy jak się okręt kołysał, prawie każdy zwracał, fale ryczały przeraźliwie,
zalewały pokład, na pokład nie wolno
było wyjść, bo fala mogła zmyć z pokładu. Minęliśmy wyspę Kretę, pomału
zbliżaliśmy się do Europy. Płynęło nas

dziewięć okrętów i nasz Batory płynął
z nami. Oprócz tych dziewięciu okrętów
płynęły łodzie podwodne i samoloty
które nas konwojowały. Pomału morze
się uspokoiło i zaczął wychylać się ląd.
Dopłynęliśmy do Europy, do Włoch,
statek zawinął do portu Taranto, zaczęliśmy się wyładowywać i wychodzić
na ląd, zobaczyliśmy pożogę wojenną, miasto leżało w gruzach, wszędzie
były leje po bombach i wszędzie wojsko
amerykańskie, angielskie, kanadyjskie,
francuskie, indyjskie i wiele innych narodowości. Nas zaprowadzono za miasto w jakieś krzaki niby lasek, tam już
stały namioty. Była to zima w tym czasie, ale nie była sroga, najwyżej 5 stopni
Celsjusza, my odwykliśmy od zimy, na
bliskim Wschodzie było ciepło. Ludzi
cywilnych mało było, zaczęliśmy się zapoznawać z Włochami. Najczęściej nas
odwiedzały dzieci włoskie, sprzedawały
nam migdały, rodzynki, czasem chodziliśmy do miasta do restauracji wypić
wina albo do Imki tj. instytucja międzynarodowa, tam można było zjeść i piwa
wypić, zapoznawaliśmy się z Włochami, a raczej Włoszkami bo mężczyzn
nie było za wyjątkiem starych. Włosi
są bardzo gościnni i często zapraszali
nas do siebie na uno bikiero, wina czy
galine, jeden kielich, drugi kurę pieczoną, a my im w prezencie mydło toaletowe, czy sto lirów pod obrus bo wziąć
nie chcieli. W tych namiotach już były
nasze wojska. Włoskie dzieci już trochę mówiły po polsku, przeważnie jeden chłopiec chodził i śpiewał, Antoni
Kociubiński na kontrabasie grał. Dzieci
od nas dostawały czekolady, ciastka czy
inne rzeczy. My na potęgę uczymy się
języka włoskiego, bo jak dotąd to tylko
na gesty się porozumiewamy.
Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu.
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„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco” – takimi słowami piosenki Golec uOrkiestry można chyba najlepiej
opisać zdjęcia z miejsca gdzie obecnie znajduje się „Moczydło”
w Nieliszu. Nie tylko sam zalew zmienił krajobraz Gminy Nielisz, ale i wybudowany przez Adama Wala – Wójta Gminy Nie-

Kompleks sportowo-rekreacyjny Moczydło w Nieliszu – dawniej

lisz kompleks rekreacyjno-sportowy, który z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością wśród turystów. Wybudowanie infrastruktury umożliwiającej wypoczynek oraz uprawianie
sportów wodnych było niewątpliwie milowym krokiem w kierunku rozwoju turystyki w naszej Gminie i początkiem zmiany
profilu gospodarczego naszego regionu. Innymi słowy oprócz
rolnictwa rozwija się druga co do wielkości w Gminie gałąź

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim – dawniej

gospodarki jaką w tym przypadku jest turystyka. Takie zjawisko pociągnęło za sobą szereg pozytywnych zmian, a wartość
nieruchomości w Gminie Nielisz ciągle rośnie co oznacza, że
mieszkańcy Gminy się bogacą i są w posiadaniu bardzo dużego
jak na Gminę wiejską kapitału. Takie zabezpieczenie daje komfort i możliwość dużych manewrów inwestycyjnych.
Podczas gdy mieszkańcy w wieku produkcyjnym mogą
cieszyć się szerokimi możliwościami inwestycyjnymi, nasi
Seniorzy mają miejsce gdzie mogą cieszyć się swoją jesienią
życia. Budynek Domu Dziennego Senior Plus w Krzaku jest
obiektem idealnym do spędzenia czasu i rozwijania swoich
Dzienny Dom Senior Plus w Krzaku – dawniej
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zainteresowań. Czynny odpoczynek, fachowa opieka i bogate wyposażenie powodują, że nasi Seniorzy chętnie przebywają w Domu Dziennym Senior Plus i cieszą się z możliwości
integracji ze swoimi rówieśnikami. Poza tym poprawiła się
również estetyka otoczenia wsi Krzak. Z budynku, który nie

Kompleks sportowo-rekreacyjny Moczydło w Nieliszu – obecnie

imponował swoim wyglądem powstał bardzo uroczy obiekt,
który świetnie funkcjonuje i służy Seniorom.
Czy obecnie ktoś sobie wyobraża Gminę bez Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Nieliszu? Chyba nie, ponieważ
na dzielną grupę pracowników spada wiele zadań służących
poprawie jakości życia w Gminie Nielisz. Zanim centrum powstało Wójt Adam Wal pomyślał o siedzibie CIS w Stawie No-

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim – obecnie

akowskim. W miejscu gdzie stał niszczejący magazyn z dawnej epoki powstał piękny budynek, który mieści w sobie Klub
Kultury, siedzibę CIS oraz siedzibę Samorządowego Zakładu
Budżetowego. Funkcjonuje tutaj również restauracja i kuchnia, która w dalszym ciągu zbiera pochwały. Wszystko działa
jak należy i kolokwialnie mówiąc „szkoda psuć”.
Prezentujemy zdjęcia ww. budynków, ale nie tylko dla porównania jak było kiedyś i jak jest dzisiaj... gorąco zachęcamy
mieszkańców do korzystania z instytucji i organizacji w nich
działających oraz oczywiście do korzystania ze wszystkich
dobrodziejstw jakie oferują wspomniane wyżej obiekty. Red.
Dzienny Dom Senior Plus w Krzaku – obecnie

