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Gminy Nielisz

Gmina Nielisz otrzyma prawie 10 mln złotych na realizac ję
następujących inwestyc ji: „Budowa energooszczędnego
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz”
oraz „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości
Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski-Kolonia”.
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Szanowni
Mieszkańcy,

oddaję w Państwa ręce jubileuszowy, 20.
numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz. Pamiętam chwilę, gdy zainicjowałem publikację naszego gminnego czasopisma. Rodziło się wówczas
pytanie jak Biuletyn zostanie odebrany wśród mieszkańców Gminy Nielisz.
Wszelkie wątpliwości rozwiały pochlebne opinie już po wydaniu pierwszych
numerów. Jest wiele osób, które nawet
kolekcjonują Biuletyn od pierwszego
numeru i czytają każde wydanie od „deski do deski”. Chciałbym serdecznie pozdrowić najwierniejszych czytelników
BIGN. Oczywiście zachęcam do lektury
i pozdrawiam wszystkich mieszkańców
naszej Gminy. Zachęcam abyście pochylili się nad treścią zawartą w Biuletynie
– każdy znajdzie dla siebie artykuł i dowie się o najistotniejszych informacjach
z życia Gminy. Dziękuję całej Redakcji
Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz za rzetelną pracę nad artykułami,
wyglądem, zdjęciami oraz nowinkami z Gminy, które powodują, że nasza
gazeta cieszy się dużą popularnością.
Największym dla mnie komplementem
związanym z publikacją jest pytanie:
„Panie Wójcie, kiedy będzie nowy Biuletyn?” To absolutny znak, że społeczność Gminy Nielisz czeka na wydanie
Biuletynu i chętnie go czyta. Wszystkim
Współtworzącym BIGN oraz Odbiorcom
serdecznie dziękuję.
Cieszę się, że w okrągłym 20. numerze
BIGN mogę przekazać wiadomość godną
jubileuszu. Dzięki nieustannym staraniom otrzymamy prawie 10 mln złotych
na inwestycje w obrębie infrastruktury
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drogowej. Będzie to budowa i rozbudowa
dróg gminnych w miejscowościach: Staw
Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw
Ujazdowski-Kolonia, a także budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego
na terenie całej Gminy Nielisz! Poprawi
się zatem stan nawierzchni dróg gminnych oraz bezpieczeństwo. Czas realizacji zadań jest bardzo krótki, dlatego czeka
nas okres bardzo intensywnej pracy. Cała
procedura już została uruchomiona. Myślę, że zaplanowane inwestycje, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych, dostarczą satysfakcji niemal wszystkim mieszkańcom Gminy Nielisz oraz odwiedzającym
nas turystom.
„Skąd tyle siły Panie Wójcie?” – pytają mnie czasami mieszkańcy. Odpowiadam – z ukończonych realizacji. Ostatnią
moją wielką motywacją jest ukończenie
rewitalizacji i oficjalne otwarcie kompleksu parkowo-dworskiego w Stawie
Noakowskim. Uroczystość, która odbyła
się 22 kwietnia br. dodała mi sił i wiele
pozytywnej energii do dalszego działania
na rzecz Gminy Nielisz. Jednak nie laury
i słowa uznania lecz dążenie do osiągania
kolejnych sukcesów jest dla mnie sprawą priorytetową. Absolutnie, miło jest
słyszeć pochlebne opinie, nie mniej jednak każdy komplement w pracy zawodowej jest dużym zobowiązaniem wobec
mieszkańców, którzy oczekują ode mnie
dużej aktywności i pracy w kierunku dalszej poprawy standardu życia w obrębie
naszej Gminy. Serdecznie dziękuję za
wszystkie ciepłe słowa pod moim adresem i pozytywną energię. Jestem przekonany, że pasmo sukcesów, które przedstawiamy w każdym numerze BIGN nie
zostanie przerwane i na łamach czasopisma będziemy informować o kolejnych
dokonaniach Gminy Nielisz.
Życzę miłej lektury.
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
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adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Przydatne

adresy i telefony
Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 687 94 89
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 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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Gmina Nielisz otrzyma prawie

10 mln złotych

9 960 000,00 zł – tyle dokładnie Gmina Nielisz otrzyma
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych – II Edycja. Dwie spośród trzech wnioskowanych
inwestycji zostaną dofinansowane a proces realizacji zadań
rozpocznie się już w niedługim czasie. Poniżej przedstawiamy
dofinansowane inwestycje na terenie Gminy Nielisz:
1. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.
Nazwa inwestycji: Budowa i rozbudowa
dróg gminnych w miejscowości Staw
Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw
Ujazdowski-Kolonia.
Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlanego
dla drogi wewnętrznej w miejscowości
Staw Ujazdowski (dz. Nr 156, 157, 149,
168) oraz Staw Noakowski (dz. Nr 342);
2. Budowę i rozbudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Staw Noakowski
oraz Staw Ujazdowski wraz z budową
przepustu (mostu) na rzece Werbka; 3.
Budowę i rozbudowę drogi gminnej nr
110191L w miejscowości Staw Ujazdowski; 4. Przebudowę drogi gminnej nr
110164L w miejscowości Staw Ujazdowski-Kolonia. Objęte projektem odcinki
dróg w miejscowości Staw Noakowski
oraz Staw Ujazdowski łączą się ze sobą
tworząc jeden ciąg drogi o łącznej długości ok. 2,36 km. Natomiast odcinek
drogi nr 110164L o długości 272,38 m
w miejscowości Staw Ujazdowski-Kolonia stanowi przedłużenie już wyremontowanego odcinka drogi gminnej.
W ramach robót zaplanowano również
budowę przepustu (mostu) na rzece Werbka. Inwestycja ta połączy ze
sobą dwie miejscowości, dzięki czemu
mieszkańcy z łatwością będą mogli się
przemieszczać.
Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia
inwestycji: 2024-12-31
Przewidywana wartość inwestycji
(w PLN): 4 800 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 240 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji:
5,00%
Kwota wnioskowanych środków
(w PLN): 4 560 000,00

2. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura elektronenergetyczna i oświetleniowa.
Nazwa inwestycji: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Nielisz.
Opis inwestycji: Zakres inwestycji obejmuje: montaż 400 szt. słupów
wraz z energooszczędnymi oprawami
oświetleniowymi. Oświetlenie drogowe
zlokalizowane będzie przy drogach na
terenie całej Gminy.
W ramach projektu zaplanowano wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak lampy solarne lub solarno-hybrydowe z zastosowaniem
akumulatorów żelowych lub z bateriami
litowojonowymi lub litowo-żelazowo-fosforanowych. Nowoczesna technologia daje możliwości pracy w szerokim zakresie temperatur bez znaczącej
utraty żywotności, zapewnia niezawodność, pewność zadziałania, wytrzymałość mechaniczną. Głównym celem
projektu jest redukcja zużycia energii
finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań dla oświe-

tlenia drogowego. Jego osiągnięcie nastąpi poprzez budowę oświetlenia drogowego. Realizacja projektu przyczyni
się do dostosowania jakości światła do
przestrzeni, obniżenia kosztów zużycia energii oraz wykonania oświetlenia
przyjaznego dla środowiska poprzez
obniżenie emisji dwutlenku węgla do

atmosfery. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego podniesie
atrakcyjność i konkurencyjność regionu, wpłynie pozytywnie na poprawę
bezpieczeństwa na drogach poprzez
zwiększenie widoczności uczestników
ruchu. Korzyści wynikające z projektu
zauważalne będą również na szczeblu
przyrodniczym. Przedsięwzięcie przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie
emisji gazów.
Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia
inwestycji: 2024-12-31
Przewidywana wartość inwestycji
(w PLN): 6 000 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 600 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji:
10,00%
Kwota wnioskowanych środków
(w PLN): 5 400 000,00
Serdecznie gratulujemy sukcesu Adamowi Walowi – Wójtowi Gminy Nielisz!
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Absolutorium dla Wójta Gminy Nielisz
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

27 maja 2022 r. w sali konferencyjnej
Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz
odbyła się Sesja Rady Gminy Nielisz,
podczas której jednogłośnie udzielono
absolutorium Wójtowi Gminy Nielisz
z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok. Radni głosowali po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
(o sprawozdaniu z wykonania budżetu

za 2021 rok oraz Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Nielisz),
informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego. Spośród 14
obecnych radnych, wszyscy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi.
Serdecznie gratulujemy Adamowi Walowi – Wójtowi Gminy Nielisz i życzymy dalszych sukcesów na rzecz rozwoju
naszej Gminy.

Walne zebranie LOT
„Zamość i Roztocze”
W dniu 20.06.2022 r. w dworze w Stawie
Noakowskim odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”. Omówiony został poprzedni
rok pod względem merytorycznym i finansowym, a także poruszone zostały
sprawy bieżące i plany na przyszłość. Po
ponad 6 latach przewodnictwa w LOT
na ręce Wiceprezesa – Pana Wojciecha
Gardygi złożył rezygnację dotychcza-

sowy Prezes – Pan Damian Miechowicz.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcenie i oddany czas przy
prowadzeniu Stowarzyszenia oraz promocji turystyki w Zamościu i na Roztoczu. Nowym Prezesem LOT wybrana
została Pani Joanna Liberadzka-Duras.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy
samych sukcesów w pracy na rzecz LOT
„Zamość i Roztocze”.
RED

redakcja@nielisz.pl
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Gminny Program
„Nowa Inic jatywa
Dla Odnowy Wsi”
– edyc ja 2022

W maju br. zostały podpisane porozumienia z Sołtysami, którzy w wyniku
konkursu otrzymali dofinansowanie na
realizację zadań w ich sołectwach w ramach Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” – edycja 2022.
Sołtysi: Krystyna Bubiło – Sołectwo
Nielisz, Michał Budzyński – Sołectwo
Zarudzie Kolonia oraz Agnieszka Smyk
– Sołectwo Gruszka Duża, już realizują
zamierzone cele, które zostały przedstawione we wnioskach. Przypomnijmy
jakie to zadania:
1. Nazwa beneficjenta: Sołectwo Nielisz.
Tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej sołectwa Nielisz”.
Wartość projektu: 40 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
2. Nazwa beneficjenta: Sołectwo Zarudzie Kolonia.
Tytuł projektu: „Rozbawiony plac w Zarudziu”.
Wartość projektu: 28 700,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
3. Nazwa beneficjenta: Sołectwo Gruszka Duża.
Tytuł projektu: „Altana pod Gruszą”.
Wartość projektu: 41 431,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
Łączna wartość dofinansowania:
60 000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy
kciuki za pomyślne zrealizowanie projektów. Prosimy również mieszkańców
ww. sołectw o jak największe zaangażowanie i pomoc Sołtysom. O postępach
prac będziemy informować w kolejnych
wydaniach BIGN.
RED

www.nielisz.pl
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Dwór w Stawie Noakowskim otwarty!

Na temat otwarcia dworu w Stawie
Noakowskim ciągle głośno nie tylko
w mediach. Wieść o zrewitalizowanym
zespole dworskim z XIX wieku dociera do najbardziej oddalonych zakątków Polski. O tym co zostało wykonane
w ramach rewitalizacji pisaliśmy w poprzednim numerze BIGN. Do kompletnego sukcesu rewitalizacji brakowało
tylko jednego – uroczystego otwarcia
dworu. Stało się to 22 kwietnia 2022 r.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście oraz mieszkańcy Gminy Nielisz.
W części oficjalnej popłynęły w stronę
Adama Wala słowa uznania za uwieńczoną sukcesem wartą ponad 5,5 mln
złotych rewitalizację kompleksu dworskiego w Stawie Noakowskim. „Nie było
to łatwe zadanie. O środki na rewitalizację zabiegaliśmy wiele lat. W końcu
pojawiła się taka możliwość i z tego
skorzystaliśmy. Czas, w którym podjęliśmy się remontu dworu był bardzo
niekorzystny z powodu pandemii. Obawialiśmy się opóźnień prac i dostępności materiałów budowlanych. Mimo to,
niemalże w ostatniej chwili uratowałem
perełkę naszej Gminy. Często samorządy pozbywają się problemu rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jednak
moja determinacja i przychylność Rady
Gminy Nielisz pozwoliły na skuteczną
odbudowę zarówno dworu jak i kompleksu parkowo-dworskiego w Stawie
Noakowskim” – mówi Adam Wal –
Wójt Gminy Nielisz.
Otwarcie dworu przyciągnęło uwagę wielu mediów, które dość szeroko
opisywały i przedstawiały wydarzenie. Zyskał na tym dwór w Stawie Noakowskim, zyskała wieś, zyskała cała
Gmina Nielisz, ponieważ w opinii publicznej dokonania Wójta są chwalone
i przedstawiane za wzór gospodarności
i przedsiębiorczości. W obecnej chwili
wartość całego obiektu zwiększyła się

trzykrotnie. Zainwestowane pieniądze będą zyskiwały na wartości z każdym upływającym rokiem. Poza tym
kompleks dworski przyciąga turystów
i również służy mieszkańcom Gminy
jako doskonałe miejsce do spacerów
i wypoczynku przy tężni solankowej.
Mimo padającego deszczu podczas
uroczystości otwarcia, panowała radość i miła atmosfera. Po uroczystym
przecięciu wstęgi wszyscy zgromadzeni
mogli podziwiać wnętrze i wyposażenie
dworu. Po części oficjalnej wszyscy mogli się posilić potrawami z grill’a i ugasić pragnienie. Całe wydarzenie zostało
ocenione bardzo dobrze przez naszych
mieszkańców. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania
i przeprowadzenia uroczystości.
Szczególne podziękowania za wysiłek
kierujemy do:
 Urzędu Gminy Nielisz
 Centrum Integracji Społecznej
 Samorządowego Zakładu Budżetowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
 Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stawu Ujazdowskiego
 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Nielisz
 zespołów muzycznych z Gminnego
Ośrodka Kultury w Nieliszu
 i wielu innych niewymienionych
osób.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc oraz dziękujemy wszystkim przybyłym na wyjątkową
uroczystość.
Zapraszamy
do fotorelacji na stronie Facebook:
@gminanielisz. Zdjęcia z otwarcia zostały wykonane przez: „Twoja Fabryka
Wspomnień”. Dziękujemy.
RED
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Nieliskie becikowe

Przybywa rodzin korzystających z „Nieliskiego becikowego”. Każde nowonarodzone dziecko od bieżącego roku jest
witane symbolicznym becikiem, listem
gratulacyjnym dla rodziców oraz jednorazową zapomogą w wysokości 700 zł.
Przysługuje ono niezależnie od dochodów w rodzinie i jest wolne od podatku
dochodowego od osób fizycznych. Wypłacane jest matce, ojcu lub opiekunowi
prawnemu dziecka. Zapomoga skierowana jest wyłącznie dla mieszkańców
Gminy Nielisz. Program samorządowy
cieszy się aprobatą wśród mieszkańców naszej Gminy. Cieszą się rodzice,
opiekunowie i cała społeczność Gminy.
Oprócz zapomogi rodzice dostają okolicznościowy list gratulacyjny od Wójta
oraz becik z naszywką, z herbem Gminy oraz ze wstążką z napisem: „Witamy
w Gminie Nielisz”.

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 ustalonym 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.
RED
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„Olejarze” mają swoją pierwszą,

ogólnopolską imprezę sportową w Nieliszu!

29

maja br. w niedzielę w Nieliszu odbyła się impreza
sportowa
zorganizowana
z dużym rozmachem przez Fundację
Run Vegan. Pierwszy Ogólnopolski Bieg
„Olejarska Dycha” przyciągnął biegaczy z różnych stron Polski. Większość
z nich po raz pierwszy odwiedziło naszą Gminę. Wystartowało 270 zawodników z całego kraju, którzy oprócz
samej przyjemności biegania mieli dodatkową atrakcję w postaci trasy wśród
nieliskich pól rzepakowych. Wszyscy
zawodnicy byli zachwyceni krajobrazem, co z pewnością przyczyni się do

coraz większej popularyzacji naszego
regionu. Pojawiły się nawet zapowiedzi kontynuacji „Olejarskiej Dychy” na
naszym terenie z czego bardzo się cieszymy. Reasumując: impreza sportowa
przebiegła bardzo dobrze, co stawia
w pozytywnym świetle Gminę Nielisz.
Do sukcesu przyczyniły się również
organizacje, które wspierały zawody
i godnie promowały społeczność naszej
Gminy. Są to między innymi:
 strażacy z OSP Nielisz, którzy zabezpieczali trasę biegu,
 KGW z Nielisza oraz KGW „Ach te
baby” z Nawoza, które swoimi po-

Wreszcie wakac je!
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu miało wyjątkowy charakter.

Uczniowie tej szkoły otrzymali wiele
nagród i wyróżnień, a także stypendia
za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, przyznawane przez
Wójta Gminy Nielisz. Rozdane zostały
również świadectwa z wyróżnieniem,
które są potwierdzeniem wysokiego
poziomu nauczania w Szkole w Złojcu. Oprócz Nauczycieli, Rodziców
i Uczniów w uroczystości uczestniczy-

li również: Proboszcz Parafii w Złojcu
– ksiądz Sylwester Zwolak, Adam Wal
– Wójt Gminy Nielisz oraz Krzysztof Komajda – Przewodniczący Rady
Gminy Nielisz. Po wręczeniu uczniom
nagród i wyróżnień, Dyrektor Szkoły – Pani Grażyna Ciastoch oficjalnie
zapowiedziała swoje odejście na emeryturę i pożegnała się ze Szkołą. Był to
moment chwytający za gardło i niezwykle wzruszająca chwila. Zdawałoby się, że Pani Dyrektor była w Szkole
w Złojcu od zawsze i też zawsze będzie
kierować tą Szkołą. Niestety, upływający czas wymusza zmiany i powoduje
też rozstania. Pani Grażyna Ciastoch
szczególnie zasłużyła się dla Szkoły
Podstawowej w Złojcu, a tym samym
jej zasługi rozlewają się po całej Gminie
Nielisz. Pracowitość, ofiarność, dyspozycyjność, dbałość, sprawiedliwość, to
tylko niektóre cechy jej pracy. „Nigdy

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

trawami rozpieszczały nawet najwybredniejsze podniebienia,
 młodzież ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu, która
w ramach wolontariatu wspierała
Organizatorów,
 artyści z Gminnego Ośrodka Kultury
w Nieliszu, którzy swoim talentem
oczarowali publiczność,
 pracownicy Urzędu Gminy Nielisz,
którzy pomagali zaadaptować pomysł biegu na terenie naszej Gminy,
 Hotel & Resort Marina, który współorganizował bieg i udostępnił plażę,
 i wreszcie przede wszystkim Adam
Wal – Wójt Gminy Nielisz, który
wsparł przedsięwzięcie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy zawodnikom udziału
w zawodach. Była to wielka społeczna
aktywność, która bardzo dobrze wypromowała i rozreklamowała przede
wszystkim Gminę Nielisz i jej mieszkańców, co przyczyni się do dalszego
rozwoju Gminy!
Dziękujemy również Fundacji Run
Vegan za wybranie właśnie Gminy
Nielisz spośród wszystkich, równie
malowniczych gmin w Polsce i zapraszamy do wspólnego działania w przyszłym roku.
RED

nie byłam mieszkanką Gminy Nielisz,
ale wiedziałam, że Szkoła w Złojcu to
mój drugi dom” – powiedziała ze łzami
w oczach Pani Dyrektor. W rzeczy samej, tak było. Za jej trud i ogrom pracy włożonej w nauczanie i wychowanie
wielu pokoleń naszej Gminy, serdeczne
podziękowania złożył Wójt, Przewodniczący Rady oraz Proboszcz Parafii,
a także nauczyciele, rodzice i uczniowie. Do tych podziękowań dołączamy
się my wszyscy, cała społeczność Gminy Nielisz życząc odpoczynku oraz realizacji osobistych planów i marzeń.
Pani Dyrektor Grażyna Ciastoch jest
w grupie redakcyjnej od pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy
Nielisz. Nasze czasopismo wzbogacała
zawsze wspaniałymi artykułami i na
łamach Biuletynu dzieliła się wiadomościami ze Szkoły w Złojcu. Serdecznie
dziękujemy za wszystko i pozdrawiamy
Pani Grażyno. Proszę nas odwiedzać jak
najczęściej i obdarowywać nas tym samym ciepłym i radosnym uśmiechem
co zawsze.
RED

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl

lipiec 2022

CASA

nad Zalewem w Nieliszu
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czerwca br. w Nieliszu odbyły
się ćwiczenia spadochronowe
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. To drugie tego typu manewry na terenie Gminy Nielisz.
Ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem, bez odnotowanych trudności
lub zdarzeń. Żołnierze wykonywali
skoki z jednego z największych samolotów transportowych w Armii Polskiej
CASA C-295M. „Na co dzień zwiadowcy
wykonują skoki ze spadochronami szybującymi, ale szkolenie z wykonywania
skoków ze spadochronami „okrągłymi”
też jest ważne, bo taka metoda może być
wykorzystana między innymi w misjach
ratowniczych lub humanitarnych, gdzie
nie będzie można wylądować na ląd np. ze
względu na pożary i będzie zalecane krótkie przebywanie w powietrzu. Żołnierze
Pułku wykonywali skoki z wysokości 400
metrów nad taflą wody, z samolotu CASA
C-295M należącego do 8. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Krakowie”.
Desant obserwował sam dowódca
płk Jakub Garbowski. Skoki ze spadochronem do wody to naprawdę nie lada
sztuka. Jednak jak podkreślali dowódcy
pułku: „zwiadowcy muszą być przygotowani do działania w każdym terenie
i o każdym czasie”. Cieszymy się, że
takie treningi wojskowe mają miejsce
na terenie Gminy Nielisz. Najbardziej
jednak uszczęśliwiona była młodzież,
która oprócz widowiskowych skoków
mogła oglądać sprzęt wojskowy z bliska, a nawet wejść do środka wozów
bojowych i zapozować do zdjęć. Dziękujemy 2. PR za przybycie i prezentację
sprzętu wojskowego.
RED
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Gminy Nielisz wędruje przez Polskę
Informacja o Gminie Nielisz dotarła
w tym roku do Opola w ramach międzynarodowych targów turystyki „W stronę słońca”. Zaraz po tym, w dniach
10-12 czerwca folder informacyjny Gminy Nielisz rozdawany był podczas Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje
Regionów” w Chorzowie. Nasza Gmina
wzbudziła spore zainteresowanie wśród
odwiedzających targi. „Zamość... Roztocze... to wiem, ale że blisko Zamościa
taki duży zalew?” z niedowierzaniem
pytali Chorzowianie. Dzięki informatorowi, mieszkańcy województwa śląskiego dowiedzieli się o naszej Gminie oraz
o wzbogacającej się z roku na rok ofercie
turystycznej Zamojszczyzny i Roztocza.
Promocja Gminy Nielisz w Opolu i Chorzowie odbyła się dzięki Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”
i przede wszystkim dzięki uprzejmości
oraz owocnej współpracy z Zamojskim
Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Stoisko Regionu
Lubelskiego zorganizowane było wspólnie z Informacją turystyczną w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Lubelskiego, LOT Metropolia
Lublin, Poleskim Parkiem Narodowym
oraz Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w Białej Podlaskiej.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Zamojskiego Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej w Zamościu za wielki wysiłek włożony w organizację stoiska i promocję naszego
regionu oraz za skuteczne działanie
w kierunku popularyzacji walorów turystycznych Gminy Nielisz.
RED

Zawody strażackie
5 czerwca br. na boisku GKS DELTA
w Nieliszu odbyły się Gminne Zawody Strażackie. Emocje niekiedy sięgały
zenitu. Publiczność dopisała i głośno
dopingowała swoich faworytów. W zawodach uczestniczyły również jednostki z sąsiedniej Gminy Sułów. Oczywiście
obecni byli obaj włodarze gmin: Adam
Wal oraz Leon Bulak. Zawody uświetnił
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z GOK w Nieliszu. Warto wspomnieć, że
skład orkiestry był połączony i zagrali
w nim również muzycy z Sułowa. Wyniki dla drużyn z terenu Gminy Nielisz
przedstawiają się następująco:
Grupa A
1. OSP Złojec

2. OSP Krzak
3. OSP Gruszka Duża
4. OSP Ruskie Piaski
5. OSP Wólka Złojecka
6. OSP Nawóz
7. OSP Staw Ujazdowski
8. OSP Nielisz
9. OSP Średnie Duże
10. OSP Ujazdów
Grupa MDP – chłopcy
1. OSP Staw Ujazdowski
Grupa C
1. OSP Nielisz
Serdecznie gratulujemy wszystkim
drużynom i dziękujemy za dawkę pozytywnych emocji. 
RED
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Oliwia Krawczyk
wyróżniona na XXIV
Festiwalu Piosenki
„Rozśpiewany chrząszcz”
oraz w powiatowych
eliminac jach do
Wojewódzkiego
Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”
W obu wydarzeniach GOK w Nieliszu
uczestniczy od wielu lat. Wokaliści
z naszego ośrodka wielokrotnie zdobywali najwyższe trofea zarówno w jednym, jaki i w drugim konkursie.
W tym roku Gminę reprezentowały: Oliwia Krawczyk, Klara Siemczyk,
Aleksandra Cichosz oraz Angelika Pańczyk.
Przesłuchania do „Śpiewającego
Słowika” odbyły się marca br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury, zaś
o „Złotego Chrząszcza” muzyczna
walka rozegrała się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczebrzeszynie
2 i 3 czerwca br.
Na
zaproszenie
organizatorów
w obu wydarzeniach wystąpiło wielu utalentowanych wokalistów, przez
co poprzeczka konkursowa zawisła
bardzo wysoko. Pomimo wygórowanego poziomu nasza solistka OLIWIA
KRAWCZYK zarówno w Krasnobrodzie
jak i w Szczebrzeszynie WYŚPIEWAŁA
WYRÓŻNIENIE – co oczywiście świadczy o talencie Oliwii, ale także, o jakości
edukacji muzycznej prowadzonej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych udanych występów!
Agnieszka Zymon

lipiec 2022
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Super zabawa i świetny humor,
czyli Gminny Dzień Dziecka 2022 w Nieliszu!
Dmuchane urządzenia rekreacyjne,
zabawy z animatorami, malowanie
twarzy, turnieje sportowe, poczęstunek, warsztaty malowania muralu – to
wszystko z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej z naszej Gminy przygotował z okazji Dnia Dziecka Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Po przerwie spowodowanej pandemią znowu mogliśmy wspólnie świętować! Dziękujemy za liczny udział
i wspaniałą zabawę.
Podziękowania składamy także naszym partnerom: Gminie Nielisz, Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nie-

liszu, Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu oraz LGD Ziemia Zamojska, za każdą formę wsparcia
wydarzenia!
Agnieszka Zymon

KGW „Rodzina razem” z Gruszki
Dużej-Kolonii trzykrotnie nagrodzona
w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza”
4 czerwca 2022 r. podczas Jarmarku Hetmańskiego tradycyjnie
już odbył się konkurs pn. „Smaki Zamościa i Roztocza”.
Uczestnicy mogli zgłaszać swój udział
w trzech kategoriach: wyroby gastronomiczne, wypieki (ciasta, chleby
i inne) oraz nalewki. Korzystając z tej
możliwości Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Gruszce Dużej-Kolonii
zgłosiły uczestnictwo we wszystkich
powyższych kategoriach. Wyniki konkursu pokazują, że w każdej z nich są
mistrzyniami:
MIEJSCE III: „Ogniste Czubaretki Agi”
autorstwa Agnieszki Smyk
MIEJSCE II: „Letni sernik z rabarbarem”
w wykonaniu Katarzyny Bartoszczyk
MIEJSCE II: nalewka „Śliwkówka”
Iwony Bartoszczyk
Gratulacje i wyrazy uznania dla
umiejętności kulinarnych! „SMACZNIE I PIĘKNIE” tak w przysłowiowych
dwóch słowach można podsumować
udział KGW „Rodzina Razem” Gruszka

Duża-Kolonia w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza”.
Na Jarmarku Hetmańskim Gmina
Nielisz miała jeszcze jeden swój akcent. Było to efektowne stoisko przygotowane przez KGGW Wólka Nieliska.
Przepyszne potrawy i piękne rękodzieło
przyciągały zwiedzających, zachęcając
do próbowania i oglądania.
Agnieszka Zymon

www.nielisz.pl
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„ Jagodzianki” z Nielisza
i „Rusałki” z Ruskich
Piask w finale konkursu
„Kobieta Gospodarna
Wyjątkowa”
Panie z Nielisza po tym jak
wznowiły działalność Koła
Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki”,
bardzo aktywnie włączają się
w różnego rodzaju przedsięwzięcia
kulturalno-społeczne.

Do pracy zabrały się z dużym entuzjazmem i zapałem, a przysłowiowego
„wiatru w żagle” dodał „Jagodziankom” sukces w półfinale konkursu
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”,
który odbył się w 18 czerwca w Zamościu. W kategorii „Ciasto z owocami” za
wspaniały SERNIK Z TRUSKAWKAMI
Panie zdobyły II MIEJSCE!
Dokładnie na tym samym stopniu
podium, ale w innej kategorii, tym razem „potrawy z kaszą”, stanęło także Koło Gospodyń Wiejskich z Ruskich
Piask. Zaszczytne II MIEJSCE Panie
otrzymały za wyśmienity „PĘCZAK
Z KARKÓWKĄ W ŚLIWKACH”.
KGW w Ruskich Piaskach od lat
chętnie, i z dużym powodzeniem bierze
udział w różnych wydarzeniach związanych z kulturą ludową, zaś opisywany sukces jest potwierdzeniem zaangażowania, wiedzy i umiejętności kobiet
należących do Koła.
Zgodnie z regulaminem dania nagrodzone w półfinałach, wezmą udział
w wojewódzkim Finale Konkursu! Obu
Kołom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych kulinarnych
potyczkach!
Agnieszka Zymon

lipiec 2022
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XXIII Powiatowe
Igrzyska LZS
– mamy reprezentantów
z naszej Gminy

w rozgrywkach wojewódzkich

Igrzyska powiatowe odbyły się 18 i 19
czerwca br. w Szczebrzeszynie. W zmaganiach sportowych rywalizowało 300
zawodników z 7 gmin. Zawody LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi zorganizowane zostały przez Powiatowe
i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu.
Zawodnicy reprezentujący Gminę
Nielisz w dwóch kategoriach sportowych odnieśli sukces, który zapewnił
im miejsca w reprezentacji powiatu zamojskiego podczas igrzysk na szczeblu
wojewódzkim!
W konkurencji skok w dal z miejsca
– dziewczęta rocz. 2009 i mł., I MIEJSCE
zdobyła JULIA MIKUŁA z Nawoza. Również MIEJSCE I, tym razem w piłce nożnej mężczyzn, zajęła w pięknym stylu
z kompletem punktów REPREZENTACJA GMINY NIELISZ (wyniki meczów:
Nielisz – Sułów 4:1; Nielisz – Zamość
2:0; Nielisz – Zwierzyniec 7:0; Nielisz –
Sitno 6:3; Nielisz – Adamów 4:3)
Koniecznym podkreślenia jest także
bardzo dobry występ Julii Mikuła w biegu na 60 m – SP – dziewczęta rocznik
2009 i mł., który nasza młoda reprezentantka zakończyła na II MIEJSCU.
Z bardzo dobrym wynikiem bieg na 60
m – SP – chłopcy rocz. 2009 i mł., ukończył także HUBERT MIKUŁA z Nawoza.
Naszemu zawodnikowi zabrakło jedynie
0,02 sekundy by stanąć na podium!
W ramach tych samych igrzysk lecz
w późniejszym terminie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których
udział wzięli MDP Chłopcy z OSP Staw
Ujazdowski.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom. Zwycięzcom gratulujemy!
Agnieszka Zymon
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Klara i Oliwia nagrodzone

na XII Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej
„Koziołek” – Zamość 2022
Konkurs odbył się 31
maja br. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu zaprezentowało się 72
wykonawców w czterech
kategoriach wiekowych.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wśród
tak licznego grona
świetnie śpiewających
osób, to występy naszych wokalistek przykuły uwagę Komisji Konkursowej. BRĄZOWY KOZIOŁEK
POWĘDROWAŁ DO KLARY SIEMCZYK!!!
OLIWII KRAWCZYK, PRZYZNANO WYRÓŻNIENIE!
W konkursie wystąpiła także Angelika Pańczyk, która również pięknie reprezentowała GOK w Nieliszu.
Wszystkie wokalistki pracują pod
okiem Pani Renaty Banach, która niezmiennie od 12 lat prowadzi w GOK zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.
Agnieszka Zymon

II edyc ja konkursu
„Postaraj się dla Swojej Mamy”
Konkurs, który miał formę zabawy internetowej,
po raz drugi z okazji Dnia
Mamy został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Zabawa polegała na
tym, aby napisać krótkie
życzenia, narysować laurkę albo zaprojektować kartkę dla Swojej
Mamy. W wyznaczonym czasie, należało
umieścić je na FB GOK w komentarzu pod
postem informującym o konkursie. Mottem zabawy było hasło „POSTARAJ SIĘ
DLA SWOJEJ MAMY” – pisz, rysuj, projektuj – TWÓRZ SAM!
Regulamin przewidywał trzy równorzędne nagrody – bukiety kwiatów z dedykacją dla Mam.
Za wykonanie pięknych laurek, kwiaty
dla Swoich Mam wygrali: ZUZANNA DUDEK, NATAN DUDEK I ALAN SZCZYGIEŁ!
Serdeczny uścisk, słodki całus, rysunek
i oczywiście kwiecisty dodatek były pięknym prezentem na Dzień Mamy.
Agnieszka Zymon
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Teraz jest piękniej

– nowy ogród
przy GOK w Nieliszu
Pierwszym krokiem do zmian, jakie
zaszły w otoczeniu Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu, był konkurs ogłoszony przez LGD „Ziemia Zamojska”
pn. Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej.
Przedmiotem
konkursu było opracowanie
koncepcji
zagospodarowania
miejsca publicznego
–
ogólnodostępnego dla mieszkańców
i turystów, zaś wśród
wielu działań, regulamin umożliwiał także
wykonanie nasadzeń
roślinnych.
Dzięki współpracy,
którą GOK nawiązał
z KGW „Jagodzianki”
z Nielisza, udało się
wystartować w konkursie, zająć III MIEJSCE i wygrać bony
na zakup części roślin. Dalsze etapy przedsięwzięcia były
możliwe dzięki wspólnym działaniom
pracowników GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY, SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO oraz URZĘDU GMINY NIELISZ. Dziękujemy za wsparcie
finansowe, materialne i pomoc w pracach przy wykonaniu ogrodu. Odnowiona przestrzeń prezentuje się bardzo
dobrze, a nowe rośliny, gazony i dekoracyjne podłoże oddają artystyczny
charakter miejsca, jakim jest instytucja
kultury.
Agnieszka Zymon
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Nielisz – Sułów – Tyszowce
– udane orkiestrowe trio
Współpraca trzech orkiestr dętych prowadzonych przez Pana Roberta Słupskiego zaowocowała pięknymi koncertami, które podczas trzech kolejnych
czerwcowych niedziel zagrali młodzi
muzycy.
Pierwszy odbył się 5 czerwca w Nieliszu podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Drugiego wysłuchali uczestnicy festynu, który miał miejsce 12 lipca
w miejscowości Przewale w gminie Tyszowce. Z trzecim występem muzycy
udali się 19 czerwca do Mokregolipia
w gminie Radecznica.
Repertuar koncertowy obejmował
utwory z różnych stron świata. „Walc
Barbary” (oczywiście z filmu „Noce
i Dnie”), „Podróżniak z Goraja”, „Tijuana Taxi”, „Hello Dolly” i wiele innych

znanych, jak i rzadziej granych melodii,
podczas tej „mini trasy koncertowej”
wykonały połączone orkiestry z Nielisza, Sułowa i Tyszowiec.
Gratulujemy Panu kapelmistrzowi oraz wszystkim muzykom świetnej
inicjatywy i jakże udanych koncertów.
Dziękujemy za zaangażowanie również
rodzicom, którzy niezawodnie wspierają muzyczną pasję swoich dzieci!
Agnieszka Zymon

Wystawa fotograficzna
z okazji Dnia Matki
29 maja z okazji Dnia Mamy w Stawie
Noakowskim odbywała się wystawa
fotografii pn. „ZatrzyMAMY chwile”,
ukazująca różne etapy macierzyństwa.
W galerii znalazło się dziesięć czarno-białych zdjęć pokazujących w jaki sposób zmieniają się relacje między matką
i dzieckiem w miarę upływu czasu. Organizatorem wydarzenia był Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Wystawa odbyła się dzięki wspaniałym MAMOM oraz ich DZIECIOM,
które zgodziły się wziąć udział w sesji
fotograficznej. Serdecznie dziękujemy
za poświęcony czas,
entuzjazm, a przede
wszystkim szczere
i autentyczne emocje, które towarzyszyły zdjęciom.
Po drugiej stronie obiektywu stanęła Pani Katarzyna
Banaszczuk, która
w mistrzowski sposób naprawdę „zatrzymała
chwile”.
Pani Katarzyna jest
mieszkanką naszej
Gminy, a swoją pasję
realizuje prowadząc

działalność fotograficzną pn. „Fabryka
Wspomnień”.
Dwór w Stawie Noakowskim, gdzie
odbyła się wystawa, należy do najpiękniejszych miejsc na terenie Gminy Nielisz, co także wpłynęło na atmosferę
całego wydarzenia.
Dla przybyłych gości zdjęcia były
niespodzianką, aż do momentu ich
odsłonięcia. Każdej fotografii został
poświęcony odrębny – wyjątkowy moment, tak jak wyjątkowe są emocje i relacje na każdym z nich.
Niedzielne popołudnie 29 maja
2022 r. było pełne wzruszeń i ciepła.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.
MAMY nadzieję, że był to mile spędzony czas.
Agnieszka Zymon
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Warsztaty kulinarne z LGD

„Ziemia Zamojska”

29 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu odbyły się
warsztaty kulinarne, których organizatorem była LGD „Ziemia Zamojska”.
Zajęcia teoretyczne i oczywiście praktyczna nauka przyrządzania potraw odbyły pod okiem wyśmienitego kucharza,
Pana Marcina Sikory.
Efektem wspólnej pracy stały się pyszne i oryginalne potrawy przygotowane zgodnie z mottem szkolenia, jakim było:
„kuchnia roślinna oraz zero waste w kuchni”.
Nową wiedzę i umiejętności gastronomiczne, uczestniczki warsztatów zdobyły przygotowując następujące dania:
zupa krem z białych warzyw z pesto, kopytka z bobu z kurkami, tartaletki z kremem z pietruszki i białej czekolady, gulasz
z czarnej soczewicy z pomidorami, zapiekanka ziemniaczana
z orzechami.
Wszystkie potrawy okazały się przepyszne, przyprawione
dodatkowo miłą atmosferą i dobrym humorem smakowały
wyjątkowo!
Agnieszka Zymon
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Sukces wokalistów z GOK

w Międzynarodowym Festiwalu

Muzycznym „Your song’’

Konkurs miał formułę online, wzięło w nim udział aż
1552 wykonawców!!! Do finału zakwalifikowali się wszyscy zgłoszeni przez GOK w Nieliszu wykonawcy: dziewięć solistek – Klara Siemczyk, Aleksandra Cichosz, Angelika Pańczyk, Emilia Łapa, Oliwia Krawczyk, Martyna
Gil, Aleksandra Bartoszczyk, Oliwia Stryjewska, Martyna Dudek, dwa zespoły: Iskierki i Wiolinki oraz duet
– Aleksandra Cichosz i Klara Siemczyk.
W finale decyzją Komisji SUPER WYRÓŻNIENIE powędrowało do Zespołu ISKIERKI.
WYRÓŻNIENIEM nagrodzono: Zespół WIOLINKI, duet
ALEKSANDRA CICHOSZ i KLARA SIEMCZYK oraz indywidulanie OLIWIĘ KRAWCZYK.
Jesteśmy dumni z naszych wykonawców! Gratulujemy
sukcesu!
Agnieszka Zymon

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023
Zasiłek rodzinny 2022
– kiedy składać wniosek?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na
dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego
roku kalendarzowego.
Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa jeszcze do końca października 2022 r. Kolejny rozpocznie się zaś
1 listopada 2022 r.
Ważne! Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać od 1 lipca online lub od 1 sierpnia
w formie papierowej.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 18. roku życia lub
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż
do ukończenia 21. roku życia, albo
 24. roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub
w szkole wyższej zasiłek rodzinny
przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
W sytuacji ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów
prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia tego roku studiów,
nie dłużej niż do ukończenia 24. roku
życia. Dotyczy to dziecka, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.
Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:
 95,00 zł – na dziecko w wieku do
ukończenia 5. roku życia;
 124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia
18. roku życia;
 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia
24. roku życia.

Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli spełniają one kryterium
dochodu.
Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie może przekraczać kwoty
674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
764,00 zł.
Warto pamiętać, iż w przypadku zasiłków rodzinnych stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Organ
bierze też pod uwagę dochód utracony
i uzyskany.

Dożywianie w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu informuje, że od dnia
01 sierpnia 2022 r. będzie przyjmował
wnioski na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach w roku szkolnym
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2022/2023 w okresie od 01 września
2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Pomoc
w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 900,00 zł.
Do wniosku o pomoc należy dołączyć:
 komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto
z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku,
 zaświadczenie z Urzędu Gminy
o posiadaniu, bądź nie posiadaniu
gospodarstwa rolnego.
Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej

lipiec 2022

nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+.
Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie się od 01 sierpnia br. celem rozpoczęcia akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

Dodatek osłonowy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIELISZU w dalszym ciągu
przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy. Wnioski zgodnie z obowiązującą
ustawą przyjmowane będą do 31 października br.

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie prowadzącej gospodarstwo
domowe jednoosobowe, w którym
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
2 100,00 zł netto;
2. osobie prowadzącej gospodarstwo
domowe wieloosobowe, w którym
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
1 500,00 zł netto na osobę.
Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.
– uwzględnia się dochód gospodarstwa
domowego osiągnięty w 2021 roku.

XVII Festiwal „Drużyna Energii w Nieliszu”
Piosenki
Ekologicznej

U

czennice Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu
wzięły udział w XVII Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Kaczórkach. Jest to konkurs,
na który jeździmy od wielu lat. Ze
względu na obecnie panującą sytuację, związaną z pandemią koronawirusa, edycja konkursu odbyła się online. Celem konkursu było pobudzanie
aktywności muzycznej, rozwijanie
wrażliwości ekologicznej, kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającej nas przyrody, poszerzanie
wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną. Jury brało pod uwagę
umiejętności wokalne i poziom wykonania, repertuar zgodny z tematyką,
ogólny wyraz artystyczny. Do konkursu przystąpiły 4 uczennice z naszej
szkoły, które zajęły czołowe miejsca
i zdobyły wyróżnienia. Każda z nich
zaśpiewała piosenkę solo. W kategorii
młodszej klas I-III: Aleksandra Cichosz – III miejsce, Klara Siemczyk
– wyróżnienie. W kategorii starszej
Emilia Łapa – III miejsce, Martyna Dudek – wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim uzyskanych sukcesów
i zachęcamy serdecznie do dalszego śpiewania i prezentowania naszej
szkoły w innych konkursach muzycznych, dzięki którym, już od najmłodszych lat, można rozwijać wrażliwość
muzyczną i nabierać pewności siebie,
co na pewno zaowocuje w przyszłości.
Edyta Karpiuk

„Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Króla w Nieliszu kochają sport”, taki tytuł
oraz przygotowana prezentacja chwyciła
za serca organizatorów konkursu V edycji projektu „Drużyna Energii” – Grupy
ORLEN. Uzyskując awans do kolejnego
etapu sportowej rywalizacji znaleźliśmy się w gronie 100 szkół z całej Polski,
które przygotowały najlepszą prezentację. Jest to duże wyróżnienie dla naszej
szkoły znaleźć się w tak elitarnej grupie
szkół. Mecenasami projektu są: Energa
oraz Grupa ORLEN. Patronat honorowy
pełnią: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut
Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.
Kolejny etap umożliwił nam dalszą rywalizację i możliwość dobrej zabawy
rywalizując z drużynami: białą, czerwoną, niebieską oraz żółtą. Każda z tych
drużyn posiadała ambasadorów sportu,
są to znani sportowcy różnych dyscyplin sportowych np.: Tomasz Makowski, zawodnik Lechii Gdańsk, czy słynna
zapaśniczka Magdalena Głodek. Z przeprowadzonych ćwiczeń przesyłaliśmy

filmy, które brały udział w uzyskaniu
kolejnych nagród, dzięki czemu nasza
szkoła otrzymała 20 kompletów strojów
dziecięcych (koszulki i spodenki), piłki
do koszykówki oraz dresy dla opiekuna.
Drużyna Energii to akcja, która miała za
cel zachęcenie młodzieży do aktywności
fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W dobie pojawiających się co
rusz kolejnych nowinek technologicznych, które młodzi ludzie uwielbiają,
nie powinniśmy zapominać o tym, jak
ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch.
Właśnie dlatego w Drużynie Energii wykorzystywane są media społecznościowe i Internet, by pokazać uczniom, że
sport może też być dobrym sposobem
na wspólne spędzanie czasu. Dziękujemy wszystkim, którzy nas dopingowali. Cieszymy się, że mogliśmy ćwiczyć
z Drużyną Energii. Projekt realizowany
był przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Koordynatorem projektu była Pani
Anna Olech-Bartoń.

Z wizytą w „Katolickim Radiu Zamość”
Dnia 23 czerwca 2022 r., na zaproszenie
ks. Rafała Kowalczuka wicedyrektora
Katolickiego Radia Zamość, przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana
Króla w Nieliszu gościli w audycji na
żywo w ramach „Przedpołudnie na fali”.
Głównym tematem programu był XVIII
Powiatowy Konkurs Twórczości „Moja
Mała Ojczyzna”. Pani Edyta Karpiuk koordynator projektu opowiedziała o początkach i historii konkursu. Przedstawiła słuchaczom główne cele i założenia
jakie ma idea postrzegania naszej Małej

Ojczyzny oczami dzieci. Pani Edyta odniosła się w swoim wystąpieniu również
do samego przebiegu konkursu, po-

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl
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szczególnych kategorii konkursowych,
nagrodzonych prac, przybyłych gości
i sponsorów. Program umożliwił nam
również przedstawienie zarysu działalności i funkcjonowania naszej szkoły.
Pani Anna Olech-Bartoń zaprezentowała obraz placówki wraz z kierunkami jej działania. Podkreśliła, że Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
nastawiona jest na rozwój i innowacje
w trosce o dobro i rozwój uczniów. Pani
Anna przedstawiła kilka sztandarowych
projektów, które realizowane są przez
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placówkę oraz dzięki którym uczniowie
mają większe możliwości rozwijania
swoich pasji i zainteresowań m.in.: Ministerialny projekt „Laboratoria Przyszłości”. Podsumowując spotkanie Pan
Wojciech Gardyga – inspektor ds. promocji i polityki informacyjnej w Gminie
Nielisz zaznaczył jak ważna jest pamięć
o naszej Ojczyźnie – również tej małej, tej która nas na co dzień otacza. Pan
Wojciech w nawiązaniu do konkursu
„Moja Mała Ojczyzna” przedstawił sylwetkę patrona naszej szkoły Jana Króla,

Najlepszy z najlepszych

W poniedziałek 6 czerwca br. w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie odbyła się uroczysta
gala podsumowania konkursów przedmiotowych i ogólnopolskiego konkursu
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do
Wiednia”. Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez
upowszechnianie wiedzy o historii oręża
polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych
w życiu politycznym, ekonomicznym
i kulturowym Państwa i Narodu Polskiego, z uwzględnieniem znajomości
broni i barwy, architektury obronnej,
literatury, malarstwa batalistycznego
i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów

źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki formacji
wojskowych oraz sylwetek dowódców.
Wśród nagrodzonych znalazł się
uczeń naszej szkoły Kacper Smutniak,
który uzyskał tytuł laureata w konkursie. Kacper został również finalistą
przedmiotowego konkursu historycznego. Uczeń otrzymał dyplom i nagrodę
z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty –
Teresy Misiuk i Wojewody Lubelskiego
– Lecha Sprawki. Kacper swój sukces
świętował w obecności Dyrektora Szkoły – Magdaleny Stefańskiej, mamy –
Moniki Smutniak i nauczyciela historii
– Ewy Wityk. Kacper jest uczniem klasy VIIIa, niedługo opuści mury naszej
szkoły, aby zacząć nowy etap w swoim
życiu.
Ewa Wityk

ZACHWYCENI FIZYKĄ – II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym
Amelia Bubiło i Grzegorz Komajda,
uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ZACHWYCENI FIZYKĄ
organizowanym prze Instytut Fizyki
Jądrowej w Krakowie i Polską Akademię Nauk. Amelia przygotowała model przepływowego elektrofiltru, który

może kiedyś wszyscy będziemy mieli
w kominach aby oczyścić spaliny i mieć
czyste powietrze. Grzegorz wykonał
doświadczenie, w którym badał jasność
żarówek. Zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy
na retransmisję ogłoszenia wyników
konkursu. Szczegóły na stronie www.
spzlojec.net
Mirosław Kuduk
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poety ludowego, działacza społecznego,
wielkiego patrioty, pisarza, nauczyciela
licznych pokoleń mieszkańców Nielisza,
jego losy oraz historię życia. Nie zabrakło licznych pytań ze strony prowadzącej
Pani Eweliny Michalskiej, której bardzo
serdecznie dziękujemy za audycję, dzięki której mogliśmy zaprezentować to co
nasze i to co kochamy, czyli naszą piękną
Ojczystą Ziemię.
Anna Olech-Bartoń

Sukces w konkursie
DOŚWIADCZ FIZYKI
3 czerwca 2022 r. odbył się finał IX edycji
konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy
z Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie – Pracownią Dydaktyki Fizyki. Głównym celem
konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fizyką wśród młodzieży klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych
powiatów: krasnostawskiego, zamojskiego,
biłgorajskiego, chełmskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego. Konkurs składał
się z dwóch etapów. Do I etapu przystąpiło
24 uczniów z 8 szkół regionu. Zgłoszono 36
doświadczeń. Do finału konkursu, komisja
zakwalifikowała 16 doświadczeń z 7 szkół,
przygotowanych przez 13 uczniów.
W finale konkursu uczniowie wykonali doświadczenia przed komisją konkursową, uczestnikami i publicznością w naszej
szkole. Wykonanie i prezentację doświadczeń oceniała komisja w składzie: dr Małgorzata Wiertel – (przewodnicząca) Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS, Anna Prokop
– nauczyciel fizyki Szkoły Podstawowej nr
3 w Lublinie, Andrzej Mazurkiewicz – nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, doradca metodyczny. Do
finału konkursu zakwalifikowało się troje
uczniów Szkoły Podstawowej w Złojcu:
 Oskar Kawala – przygotował HYDAULICZNY LABIRYNT,
 Julia Kawala – doświadczenie ATRAMENT I TEMPERATURA,
 Grzegorz Komajda – WYŁADOWANIA
W OBNIŻONYM CIŚNIENIU.
Wszyscy bardzo ładnie wykonali i omówili swoje doświadczenie.
Grzegorz Komajda zdobył II miejsce
w konkursie, Oskar Kawala – IV miejsce,
a Julia Kawala – VIII miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Szczegóły na stronie: https://doswiadczfizyki.pl/
Mirosław Kuduk
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– powiatowy konkurs twórczości

D

nia 9 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Twórczości „Moja
Mała Ojczyzna” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nielisz – Adama
Wala. Przedmiotem konkursu była prezentacja możliwości twórczych, rozwijanie przez uczniów wrażliwości, estetyki inspirowanej specyficzną kulturą
i krajobrazem. Uczniowie mieli możliwość promocji własnego regionu, popularyzacji architektury oraz zabytków
miast, miasteczek, wsi naszej pięknej
Zamojszczyzny. Jednym z celów było
również zachęcenie uczniów do poznania świata nauki, kultury i sztuki oraz

do twórczego pobudzenia wyobraźni
młodego artysty. Konkurs od lat cieszy
się dużym zainteresowaniem oraz popularnością w środowisku lokalnym.
W tym roku w konkursie wzięło udział
10 szkół z powiatu zamojskiego oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu,
wpłynęły 172 prace konkursowe w czterech kategoriach: plastyczna, fotograficzna, prezentacja oraz utwór literacki.
Prace konkursowe wzbudziły duży zachwyt zarówno wśród oceniającego jury
jak również wśród przybyłych gości.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody,
upominki oraz dyplomy.
Jako
organizatorzy
doceniamy
a zarazem dziękujemy za przybycie

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

zaproszonym gościom: Pani Monice
Żur – Dyrektor zamojskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Panu
Krzysztofowi Komajda – Przewodniczącemu Rady Gminy Nielisz, Panu
Wojciechowi Gardyga – inspektorowi ds. promocji i polityki informacji
w Gminie Nielisz, Pani Monice Smutniak – Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu, Pani Dorocie Głogowskiej
– Dyrektorowi Biblioteki w Krzaku oraz
Panu Adamowi Poździk – delegatowi
Zarządu Koła Łowieckiego „Sarna 12”
w Zarzeczu.
Duże słowa uznania oraz gratulacje
w stronę młodych artystów skierowała
Pani Monika Żur – Dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty
w Lublinie. Pani Dyrektor podziękowała również wszystkim opiekunom,
nauczycielom, mentorom, którzy są
przewodnikami na drodze dla młodego
pokolenia artystów.
Na ręce Pani Magdaleny Stefańskiej
– Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Króla w Nieliszu zostały skierowane podziękowania i liczne gratulacje.
Dziękujemy naszym sponsorom,
którzy przyczynili się do ufundowania
nagród. Zawsze możemy na was liczyć.
Magdalena Stefańska

XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka
GABRIELA PAŁCZYŃSKA z klasy IV Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny (nauczyciel Małgorzata Magryta) została
Laureatką XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka.
Geneza konkursu wiąże się z obchodami Miesiąca Pamięci Narodowej,
kiedy to co roku w kwietniu instytucje
oraz Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem organizują wyjazdy tyskiej
młodzieży do Muzeum. Pierwsza edycja
konkursu, o zasięgu miejskim, odbyła
się w 1993 roku jako reakcja na wyrażanie przez uczniów swoich refleksji
powstałych w czasie zwiedzania byłego
obozu koncentracyjnego. Duże zainteresowanie konkursem spowodowało, że w 1999 roku pierwszy raz zasięgiem objął on całą Polskę, natomiast
w 2005 roku odbyła się pierwsza edycja międzynarodowa. Od tej pory konkurs odbywa się co roku, wcześniejsze
edycje odbywały się w trybie biennale.
W 2013 roku konkurs poświęcono pa-

mięci wieloletniego przyjaciela MDK
nr 1 w Tychach oraz współtwórcy konkursu, byłemu więźniowi KL Auschwitz
o numerze 6804, Augustowi Kowalczykowi. August Kowalczyk wraz z innymi
byłymi więźniami obozów koncentracyjnych – Grzegorzem Czempasem,
Florianem Grankiem, Barbarą Puc, Haliną Birenbaum, Barbarą Kruczkowską,
Arturem Krasnokuckim, Wacławem
Diakończykiem, Jerzym Fijołkiem, Jerzym Marią Ulatowskim, Bogdanem
Bartnikowskim, relacjonował przed
laureatami konkursu swoje obozowe przeżycia oraz przez wiele lat był
przewodniczącym konkursowego jury.
Gabriela Pałczyńska w swojej pracy
plastycznej nawiązała do osoby Czesi Kwoka, mieszkanki Gminy Nielisz,

która zginęła w Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Obozowe fotografie Czesi znajdują się w galerii szkoły.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl

lipiec 2022

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

15

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było hasło „Nie bądź obojętny”! „Moja córko, moja wnuczko. Rówieśnicy mojej córki, rówieśnicy mojej wnuczki. Możecie nie znać nazwiska Primo Levi. Primo Levi był jednym z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś
takiego sformułowania «To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi». (...) I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałem powiedzieć moim wnukom, to chciałem powiedzieć rówieśnikom mojej córki, rówieśnikom moich wnuków,
gdziekolwiek mieszkają: w Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, tak, w Europie Wschodniej, to bardzo ważne.
Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do potrzeb aktualnej polityki, nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja
na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione równocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza, narusza przyjęte umowy
społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na Was,
jak na Waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”.
Konkurs organizowany jest co roku przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr
1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.
Małgorzata Magryta

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Złojcu
– poznają Polskę

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w przedsięwzięciu
Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Dzięki współpracy
i zaangażowaniu wielu osób udało się otrzymać dofinansowanie
do dwóch wycieczek. Łączna kwota dofinansowania, którą
otrzymaliśmy pokryła 80% kosztów wyjazdów i wyniosła 12 976 zł.

P

ierwsza z wycieczek była zorganizowana dla uczniów klas I-III
w dniu 5 maja 2022 r. Był to wyjazd do Lublina. Uczestniczyło w niej
20 uczniów Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu wśród
nich 3 dzieci niepełnosprawnych wraz
z 4 opiekunami. Po przyjeździe do Lublina przeszliśmy z przewodnikiem na
Rynek. Zwiedzaliśmy Lubelską Trasę
Podziemną biegnącą piwnicami pod
Rynkiem i kamienicami. Następnie
zwiedzaliśmy Stare Miasto – Szlakiem
Lubelskich Legend. Atrakcją dla nas
było wejście na romańską wieżę zamkową – donżon. Kolejnym punktem był
przejazd i zwiedzanie Muzeum Wsi Lu-

belskiej. Po intensywnym dniu bogatym
we wrażenia zjedliśmy obiad w restauracji. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do domów.
Na drugą wycieczkę do Krakowa –
Ojcowa, 9 i 10 czerwca 2022 r. pojechali
uczniowie klas IV-VIII. Był to wyjazd
dwudniowy. Uczestniczyło w nim 40
uczniów wraz z opiekunami. Pierwszym zwiedzanym obiektem w Krakowie był Kopiec Kościuszki. Następnie zwiedzaliśmy Fort 2 „Kościuszko”
i wystawy stałe: m.in.: „Polaków drogi do wolności” gdzie podziwialiśmy
woskowe figury najwybitniejszych
Polaków. Odwiedziliśmy Smoka Wawelskiego. Weszliśmy na Wzgórze Wa-

welskie, oglądaliśmy Zamek Królewski
z arkadowym dziedzińcem, Katedrę
Wawelską, Dzwon Zygmunta i Groby Królewskie, przeszliśmy na Rynek
Główny. Po drodze widzieliśmy słynne
okno papieskie oraz dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Rynku Głównym zachwycił nas, Kościół Mariacki ze słynnym
ołtarzem Wita Stwosza i Sukiennice.
Kolejnym zwiedzanym obiektem było
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
– „Rynek Podziemny”. Uczestnikom
wycieczki bardzo podobały się historie
opowiadane przez doskonałego przewodnika, który w przystępny i ciekawy
dla nich sposób opowiadał o przeszłości
poszczególnych obiektów.
Drugi dzień – udaliśmy się do Ojcowskiego Parku Narodowego bogatego
w niezwykłe walory krajobrazowo–geologiczne: kaniony o urwistych ścianach,
sterczące iglice skalne, grupy ostańców
– słynną Maczugę Herkulesa, jaskinie
oraz obiekty przyrodnicze i historyczno-kulturowe, jak chociażby zamki
w Ojcowie i Pieskowej Skale. Po zwiedzaniu przejechaliśmy do Ojcowa na
obiad oraz chwilę odpoczynku. Stamtąd
wyjechaliśmy w drogę powrotną.
Do Złojca przyjechaliśmy bogatsi
w nowe wiadomości i pomysły, jak doświadczenia zdobyte podczas wycieczki wykorzystać w dalszej nauce i pracy.
Wyjazd był też doskonałą okazją do nawiązania trwałych przyjaźni i poznania
nowych, ciekawych osób. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, że po okresie pandemii mogliśmy
odbyć tak ciekawe podróże i na własne
oczy poznawać Polskę.

IV szkolny dzień prezentac ji talentów Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
W tym roku po raz czwarty najbardziej
utalentowani uczniowie naszej szkoły
zostali wyróżnieni w cyklicznej imprezie prezentacji talentów, która powróci-

ła po dwuletniej przerwie. Gala talentów
w bieżącym roku szkolnym przebiegała pod hasłem: „Talent niejedno ma
imię”. Rozpoczęła się od wystąpienia

przedszkolaków, które podsumowały swój pierwszy rok w przedszkolu.
Dzieci śpiewały i recytowały wiersze,
a nad występem czuwała niezmiennie
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od wielu już lat Pani Maria Komajda.
Następnie zaprezentowali się uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej. Oni także recytowali wiersze, śpiewali piosenki, pięknie czytali teksty,
prezentowali swoje prace plastyczne.
Wśród nich pojawił się talent piłkarski,
to uczeń klasy II, bardzo sprawnie operujący piłką i inny uczeń tej klasy, który
pochwalił się umiejętnością szybkiego
układania kostki Rubika. Tych dwóch
uczniów wywołało największe poruszenie i zdobyło największy podziw publiczności. Sam talent to nie wszystko,
wszyscy wiedzą o tym doskonale. Żeby
osiągnąć sukces trzeba ciężko pracować
i właśnie dzięki ciężkiej pracy uczniów,
nauczycieli, przy wsparciu rodziców,
czołowe miejsca w konkursach fizycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych czy plastycznych,
przypadły w udziale naszym uczniom.
Pokaz doświadczeń fizycznych, przygotowanych przez uczniów pod czujnym okiem Pana Mirosława Kuduka
i na naszej imprezie wywołał zdziwienie
i zachwyt, a wcześniej został doceniony
przez naukowców z Krakowa z Instytutu Fizyki i Polskiej Akademii Nauk. Do
szkoły od kilku lat trafia coraz więcej
uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, oni też mieli swoje miejsce na
tegorocznej gali. Z sukcesem zaśpiewali piosenkę i wyrecytowali wiersz
w języku angielskim. Swoje umiejętności zaprezentowały również uczennice z Ukrainy, które do szkoły w Złojcu
trafiły w skutek zawirowań wojennych.

lipiec 2022

Zaśpiewały piosenkę w ojczystym języku, opowiadającą o pięknie ich kraju.
Jedna z nich przygotowała i zaprezentowała publiczności niezwykły układ
ćwiczeń gimnastycznych, będący ucztą
dla widzów, a wzbudzający zachwyt
i ogromny aplauz publiczności. IV gala
talentów była prowadzona przez młodych prezenterów z klasy IV, którzy
dzięki swoim talentom sprostali zadaniu i doskonale sprawdzili się w tej roli.
W roku szkolnym 2021/2022 w IV Gali
Odkrywania Talentów uczestniczyli:
 Franciszek Adamczuk, Szymon Łukaszczyk i Zuzanna Szumiło – klasa I,
 Szymon Bondyra, Anna Klus, Filip
Piróg i Jakub Zańko – klasa II,
 Katarzyna Czerwieniec, Julia Marchewka – klasa III,
 Zlata Matvieieva, Gabriela Pałczyńska, Kacper Pałka – klasa IV,
 Alan Mroczkowski, Alex Mroczkowski – klasa V,
 Eva Matvieieva, Kacper Soboń, Miłosz Mika i Krzysztof Jakubczak
– klasa VI,
 Emilia Daniłowicz, Dawid Duda,
Oskar Kawala – klasa VII,
 Amelia Bubiło, Emilia Jakubczak,
Julia Kawala, Grzegorz Komajda
i Aleksandra Rabiega – klasa VIII.
Do osiągnięcia celu i pełnego sukcesu potrzebna jest jeszcze wytrwała
praca, a także ktoś kto będzie nas w tej
pracy wspierał i pokazywał drogę, wyznaczał zadania, stopniowo coraz trudniejsze. Są to często rodzice, ale także
nauczyciele, wychowawcy czy zupełnie

Świat w jednym
miejscu –
to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Ta organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa
i bibliotek realizowana jest corocznie od
2004 roku w dniach 8-15 maja. U nas to
wydarzenie odbijało się echem przez cały
maj. W tym roku nasz Tydzień Bibliotek
2022 odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nielisz – Adama Wala. Spotkania autorskie, wystawy,
konkursy, zajęcia i inne aktywności spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem
i zaowocowały licznymi odwiedzinami.
W bibliotece było gwarno, inspirująco,
ciekawie i momentami wzruszająco.
„Moje ciekawe i kolorowe życie...”
– to tytuł książki Zofii Teodozji Podo-

lak. Jej książka to opowieść o jej życiu:
o trudach, chorobie, ale także o wierze
i nadziei. W sporym gronie rozmawialiśmy o motywacji, która kierowała autorką do wydania publikacji, o licznych
zdjęciach przedstawiających osoby z jej
otoczenia, w tym wielu osób znanych
okolicznym mieszkańcom, ale też o jej
wspomnieniach i przeżyciach. Nie obyło się bez sentymentalnych podróży
w przeszłość i wzruszeń. Książka „Moje
ciekawe i kolorowe życie...” dzięki uprzejmości Pani Zofii zasiliła nasz
księgozbiór i jest rozchwytywana przez
czytelników.

redakcja@nielisz.pl
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postronni obserwatorzy. Niewątpliwie
utalentowanymi i bardzo pracowitymi uczniami są ci, którzy kończą rok
szkolny z nagrodami i wyróżnieniami.
W roku szkolnym 2021/2022 nagrody,
wyróżnienia i stypendia Wójta Gminy
Nielisz otrzymali następujący uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu:
 Klasa I – Franciszek Adamczuk,
Kornelia Kania, Zuzanna Szumiło
 Klasa II – Szymon Bondyra, Maja
Demcio, Anna Klus, Jakub Smoła,
Jakub Zańko
 Klasa III – Katarzyna Czerwieniec,
Julia Marchewka, Krystian Soboń
 Klasa IV – Kacper Pałka, Damian
Jurczyszyn, Gabriela Pałczyńska,
Patryk Berej
 Klasa V – Martyna Mazurek, Martyna Rak, Alan Mroczkowski, Alex
Mroczkowski, Marcin Nowak
 Klasa VI – Kacper Soboń
 Klasa VII – Dawid Duda, Martyna
Klimkiewicz, Daria Smutniak
 Klasa VIII – Kacper Jakubiak, Grzegorz Komajda.
Dodam jeszcze, że tytuł Ucznia Roku
otrzymał Grzegorz Komajda z klasy
VIII, śr. ocen 5,36. Klasa Roku to klasa
V ze średnią ocen 4,74, Mistrz Kultury
Słowa klasy I-III to Jakub Zańko, natomiast klasy IV-VIII to Daria Smutniak.
Wszystkim laureatom gratulujemy,
życzymy dalszych sukcesów, a podczas
wakacji odpoczynku i niezapomnianych przygód.
Renata Pańczyk

„A kto mi... zabroni,
czyli 51 sposobów na
to, że można...”
Dr Sławomir Franc to autor książki
pod tym intrygującym tytułem. W spotkaniu, które odbyło się 11 maja br.
uczestniczyła miedzy innymi młodzież
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu. Uczestnicy z uwagą i w skupieniu słuchali o podążaniu za marzeniami, działaniu w zgodzie z własnymi
przekonaniami i rozwijaniu swoich pasji. Autor licznych publikacji i człowiek
wielu talentów, a jednocześnie miłośnik pisania i czytania zapraszał nas
do świata książek oraz motywował do
działania.

www.nielisz.pl

redakcja@nielisz.pl

lipiec 2022

Gmina Nielisz
w obiektywie

13 maja 2022 r. w obecności Wójta Gminy Nielisz – Adama Wala oraz
przedstawicieli instytucji, organizacji
i mieszkańców Gminy Nielisz spotkaliśmy się na wyjątkowym wernisażu Katarzyny Banaszczuk z „Twojej Fabryki
Wspomnień”. Pani fotograf na co dzień
zajmuje się fotografią okolicznościową
tworząc pełne uczuć kadry rodzinne.
Tym razem zabrała nas w podróż do
najbardziej urokliwych zakątków naszej Gminy. Udało jej się pokazać nam
naszą małą ojczyznę ze strony jakiej nie
znamy. Klimatyczna wystawa, która na
stałe zagościła w naszej bibliotece ma
liczne grono wielbicieli, które powiększa się z każdym nowym widzem.

Wakac je w Bibliotece 2022

– warsztaty, seanse
filmowe oraz podróże
W tym roku w lipcu, we wtorki i czwartki w bibliotece każdy będzie mógł spędzić kreatywnie wakacje. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom uczestników
warsztatów organizowanych podczas
ferii zimowych, kontynuujemy skądinąd bardzo popularny na całym świecie temat scrapbookingu. Każdy będzie
mógł wyczarować np. pierwszą lub kolejną stronę do swojego albumu, oryginalną kartkę itp., wszystko zależy od
inwencji twórczej uczestnika. Bogaty
księgozbiór i głowy pełne pomysłów,
to dobre podłoże do tworzenia swoich
przebogatych i kolorowych historii. Będzie eko, trochę upcykling i recykling.
Edukacja poprzez zabawę sprawia
wszystkim wiele satysfakcji i utrwala
dobre nawyki.
Dla miłośników kina – letnia kinoteka – seanse zaplanowane są także
na wtorki, dla młodszych kinomanów
(godz. 15:00) i czwartki (godz. 17:00)
dla trochę starszych wielbicieli dużego
ekranu. Z doświadczenia wiemy, że nasza wielozadaniowa sala konferencyjna
sprawdzi się doskonale w roli sali kinowej, jak już wspomniałam projekcje
odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Z WIZYTĄ U KRASNALA
BATIARYGI

– bohatera VI księgi Roztoczańskich
Krasnali autorstwa Lusi Ogińskiej, go-
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ściliśmy podczas wycieczki do Zamościa w dniu 08 lipca br. Program obejmował także zwiedzanie Zamościa
meleksem, wizytę w Muzeum Szachów
oraz inne atrakcje.

BIBLIOTEKA MAŁEGO
CZŁOWIEKA

Projekt rozpoczął się we wrześniu
ubiegłego roku, trwał aż do czerwca.
W czerwcu rozmawialiśmy o prawach
i obowiązkach dzieci, o bezpieczeństwie podczas wakacji. Odbyło się wręczenie dyplomów oraz podziękowań
Paniom wychowawczyniom za pomoc
w organizowaniu i przeprowadzeniu
wszystkich działań w ramach projektu, były także życzenia bezpiecznych
wakacji. Mamy już plan na nowy rok
szkolny, mamy także nadzieję, że nasze
pomysły spotkają się z równie dobrym
odbiorem.

NIEZWYKŁE PODRÓŻE
Z KSIĄŻKĄ

– V edycja konkursu czytelniczego, organizowana przez bibliotekę,
jak wszyscy wiedzą skierowana do
wszystkich czytelników, przekroczyła
półmetek i zakończy się w sierpniu. We
wrześniu wybierzemy i nagrodzimy
tegorocznych najbardziej aktywnych,
zaczytanych i zasłuchanych czytelników.
Dorota Głogowska

Plantcrossing
w Bibliotece
Akcja „Zaadoptuj roślinkę” cieszy się
ogromną popularnością. Już kilkadziesiąt osób przygarnęło, wymieniło lub
przyniosło do biblioteki różnorodne
rośliny. W związku z czym kilkadziesiąt
sadzonek znalazło swoje nowe domy.
W naszych księgozbiorach znajdują
się również publikacje o tym jak dbać
o rośliny, by jak najdłużej cieszyły nasze oczy, jednocześnie dbając o jakość
naszego powietrza. Przygarnij więc
roślinkę z dalekiego kraju i BĄDŹ EKO
Z BIBLIOTEKĄ!
Małgorzata Wal

RE-ANIMUJ SIĘ 2022
Nasza biblioteka w gronie 17 wybranych
spośród 171 bibliotek z całej Polski w VII
edycji konkursu organizowanego przez
Stowarzyszenie Labib. Nagrodami są
prestiżowe warsztaty z Ambasadorami
Labib. Mamy nadzieję, że pod koniec
września odbędą się w naszej bibliotece stacjonarne warsztaty, w których
udział wezmą bibliotekarze z powiatu
zamojskiego.

Budowanie stałych relac ji
z Klientami – nośniki
reklam w Gminie Nielisz
Zachęcamy do zamieszczenia reklam w naszym Biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą
do mieszkańców Gminy Nielisz oraz odwiedzających nas turystów. Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której wybudujesz trwałe relacje
pomiędzy Twoją firmą a klientami z terenu
Gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja reklama
umknęła uwadze Twojej potencjalnej grupie
odbiorców. BIGN daje możliwość dokładnego
zapoznania się z Twoją firmą i Twoją ofertą.
Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni
reklamowych przeznaczone będą na pokrycie kosztów druku Biuletynu Informacyjnego
Gminy Nielisz.
Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Rok 1945 – koniec koszmaru jakim była II wojna światowa. Czy aby na pewno? Po zakończeniu wojny koszmar
trwa. Odkrywane są masowe groby, pseudonaukowe doświadczenia na ludziach, fabryki śmierci oraz niezliczone
krzywdy i gwałty. Koniec wojny i początek na niewyobrażalną skalę przesiedlenia ludności. To również początek
nowej ery – ery atomowej, w której nikt na ziemi nie może czuć się bezpiecznie. Zaczynają się także prześladowania na tle
ideowym, politycznym, narodowościowym oraz takie, które nie mają żadnego uzasadnienia... zabijanie wciąż jest sposobem
na życie dla bandytów, którzy bez okrucieństwa nie mogą się odnaleźć w pokojowym świecie. Czas po wojnie to okres wielkich rozliczeń... i nie do końca dotyka to winnych. Niemcy szukają schronienia w Watykanie. Stamtąd uciekają do Południowej
Ameryki, aby uniknąć kary. Rozliczani są także inni, nie pasujący do nowych porządków. W Polsce trwa nagonka na żołnierzy
z Armii Krajowej. Polska pod kontrolą Związku Radzieckiego pomimo zwycięstwa, odnosi najbardziej upokarzającą porażkę
moralną w jej historii. Gehenna Polaków trwa. Zachód odwraca oczy od nie tak dawnego sojusznika. Pozostawia Polskę na
pastwę Stalina i grozi, aby nie prowokować Stalina. Z obojętnością przyjmuje kłamliwy rosyjski raport o Katyniu i upomina
Polski Czerwony Krzyż, aby ten zaprzestał dalszego śledztwa. A nagroda za obronę Anglii przez Polaków? Za Monte Cassino
i ofiarnych żołnierzy Andersa, wśród których walczył również Stanisław Świstowski? Mizerna była nagroda. Kilkanaście ton
polskiego złota (wciąż do końca nie wiadomo ile i na jakiej podstawie) przejęli bezprawnie Brytyjczycy pod pretekstem, do
dziś nieudokumentowanych, wydatków poniesionych na potrzeby Polski. To chyba jedyny przypadek w historii gdzie sprzymierzone wojsko jest obciążone kosztami przez wyzwolony, sprzymierzony kraj. Zapraszamy do dalszej części wspomnień
Stanisława Świstowskiego.
Dziękujemy rodzinie Michalców za udostępnienie pamiętnika oraz fotografii.
Treść wspomnień oraz zdjęcia są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi, wszelkie kopiowanie jest surowo zabronione.

Droga do wolności cz. 8
Wspomnienia Stanisława Świstowskiego
Po skończonej wojnie wróciliśmy na
południe Włoch. Nasz pułk zajął miejsce na placu niedaleko Wezuwiusza –
wulkanu. Wulkan ten zawsze dymił –
czasem mocniej, czasem wolniej. Przez
całe lato mieszkaliśmy w pojedynczych
namiocikach. Na zimę przenieśliśmy
się do miasta Rawenny do koszar włoskich. Jeździliśmy do różnych składów na wartę. W 1946 roku zostałem
wyznaczony i paru żołnierzy z naszej
baterii do konwojowania jeńców niemieckich do Niemiec do Frankfurtu nad
Menem, tam odebrali od nas jeńców
amerykanie, zdawaliśmy w nocy. Po
zdaniu jeńców amerykanie zaprowadzili nas do kuchni, dali nam kolację, po
kolacji wróciliśmy do wagonów, które
z powrotem przez Austrię miały wrócić
do Włoch. Na drugi dzień wróciliśmy
z całym taborem do Włoch.
Po powrocie za parę dni dostałem
przepustkę na trzy dni do Rzymu i Watykanu, z naszej baterii było nas dwóch.
W Rzymie znaleźliśmy sobie kwaterę na
trzy dni, przychodziliśmy tylko na noc,
całymi dniami chodziliśmy po mieście. Byliśmy w Watykanie, zwiedziliśmy Bazylikę Świętego Piotra. Te trzy
dni zleciało nam szybko. Wróciliśmy
do baterii i znowu warty przy magazynach i znów wycieczka całej baterii do
Wenecji na jeden dzień – swoim sa-

mochodem. Wróciliśmy i znów warty.
Ja dostałem czternaście dni urlopu do
Wenecji i jeszcze żołnierze z innych dywizjonów. Zawiózł nas nasz samochód.
Kwaterowaliśmy się i wyżywienie w hotelu, po całych dniach chodziliśmy po
mieście jak było gdzieś dalej to jechaliśmy statkiem. Po większych kanałach
płynęły statki, po mniejszych łodzie
po włosku: gondole. Na piechotę można było chodzić po całej Wenecji tylko
przy domach, były chodniki, zwiedzaliśmy różne zabytki, kościoły świętego Marka i wiele innych zabytków.
Wenecja to jedyne miasto na świecie
zbudowane na wodzie. Czternaście dni
szybko zleciało jak z bata strzelił i z powrotem do Rawenny i znów normalne
zajęcia, czasami jeszcze były ćwiczenia z działami i znów wycieczka całej
baterii tym razem do Watykanu i Rzymu. W Watykanie na audiencji Papieża
był generał Anders, my byliśmy i wielu
innych z oddziałów polskich żołnierzy.
Na wieczór wróciliśmy do Rawenny
i znów do normalnych zajęć. Zbliżała
się jesień i zaczęły chodzić pogłoski, że
pojedziemy do Anglii. Zaczęliśmy zdawać armaty i samochody, były specjale punkty i tam się odprowadzało, tam
zdejmowali koła a resztę cięli „szwejs
aparatami” czyli spawarkami i na złom.
Włosi zakupili cały sprzęt wojenny jako

złom. Już było wiadomo dokładnie, że
wyjeżdżamy do Anglii, szkoda nam było
wyjeżdżać z Włoch, już nauczyliśmy się
mówić po włosku, włosi nas polubili,
bardzo często byliśmy w gościnie u rodzin włoskich, zapraszali nas do siebie.
Kraj był słoneczny i piękny, szkoda nam
było opuścić, ale nic nie pomoże, byliśmy wojskiem i każdy rozkaz musieliśmy spełnić. W październiku jak i paru
żołnierzy, jeden oficer zostaliśmy wyznaczeni na kwatermistrzów do Anglii.
W październiku 1946 roku wyjechaliśmy z Włoch do Anglii okrętem z Neapolu do Glasgow w Anglii. Włosi nas
żegnali „buon viaggio”, czyli szczęśliwej drogi, opuściliśmy ten kraj zostawiając dużo, dużo zabitych kolegów,
pożegnaliśmy się z bólem serca na zawsze, patrzyliśmy jak okręt się oddalał
od lądu, dokąd tylko było widać ląd, dotąd patrzyliśmy. Morze było spokojne,
po sześciu dniach przybyliśmy do portu
Glasgow w Anglii. Tam wyładowaliśmy
się z okrętu, czekały już na nas samochody i zawieźli nas do Walii do obozu
po angielskim wojsku. Były to baraki
bardzo ładne, w każdym baraku była
łazienka z wanną i prysznicem, ubikacją, woda ciepła i zimna, łóżka, podłoga
asfaltowa śliska, baraki wewnątrz pomalowane były na biało, przy barakach
trawniki, były tylko ścieżki do chodze-
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nia, a z obu stron trawniki. Obóz był
w lesie, nazywał się Ramsburg. W tym
obozie trzymaliśmy warty czyli patrole.
Patrol chodził po całym obozie i pilnował, aby ludność cywilna nie zajmowała obozu. Chodziliśmy do miasteczka, było niedaleko. Pouczyli nas, że jak
który będzie z żołnierzy w mieście to
żeby Anglikom mówić dzień dobry, albo
po żołniersku zasalutować. Anglicy już
z daleka jak zobaczyli nas to zdejmowali czapki i mówili dzień dobry. Zaczęło
się zjeżdżać wojsko polskie z Włoch do
Anglii, obóz zapełnił się wojskiem różnych formacji, nasz pułk wyjechał do
innego obozu Haydon Park. W tym obozie przezimowaliśmy do wiosny. W zimie było trochę śniegu i mróz był, trochę uczyli nas angielskiego, uczyliśmy
się w szkole rolniczej i podstawowej do
siedmiu klas. Na wiosnę zaczęli spisywać kto chce pozostać w Anglii, kto był
chętny to zapisywali do korpusu przysposobienia do życia cywilnego, czyli
nauka różnych zawodów jak: rybołówstwo czy inne, a kto nie chciał pozostać
to wracał do Polski. I tak się rozdwoiło
wojsko, trochę pozostało w Anglii reszta do Polski chciała wrócić. Ja zapisałem
się do Polski i 21.05 wyjechaliśmy okrętem angielskim z portu Glasgow do Polski. Przyjechaliśmy do Gdańska 23.05.
W Gdańsku pierwszy raz zobaczyłem
pijanego oficera w stopniu kapitana,
tyle byłem w wojsku, ale nie widziałem
pijanego oficera, dopiero w Polsce zobaczyłem.
Ci co się zapisali do Polski, najpierw
zostali przeniesieni do innych baraków,
a za parę dni wysyłano nas po kilku do
Ambasady Polskiej w Londynie, tam
dostaliśmy wizy wjazdowe do Polski.
Anglicy zorganizowali komisję angielsko – polską celem ustalenia stanu
zdrowia, każdy dostał kartę zdrowia,
następnie jakie posiada odznaczenia,
sprawdzili dokumenty, sprowadzili krawców, którzy wzięli nam miarę
na ubranie i koszule cywilne, wojskowe umundurowanie zamienili nam na
nowe i dali nam dwa nowe koce. W obozie zrobił się wielki ruch. Jeździliśmy do
różnych miast po zakupy, przeważnie
do Londynu, kupowaliśmy garnitury,
obucie męskie i damskie, różne rzeczy co mogło by się w domu przydać.
Ja przedtem prawie co tydzień wysyłałem paczki żywnościowe i z ubraniem,
przeważnie dla dzieci. Żona pisała, że
dzieci są gołe i bose, kurza partyzantka zabierała odzienie i buty wszystkim
w domu, a byli dwadzieścia cztery razy,
było im dobrze bo żona mieszkała na
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Stanisław Świstowski – Anglia (przy stole trzeci od lewej)

ustroniu. Żonie odebrali zdrowie, dotąd
chodzili, aż żona zwróciła się do właściwej partyzantki, dopiero przestali ją
odwiedzać.
Nam dali jeden garnitur, koszulę,
krawat i kapelusz, nowe buty wojskowe. Ja to co kupiłem to wszystko pakowałem do dwóch walizek, jeden worek
miałem fasowany, drugi kupiłem wojskowy amerykański. W te worki cisnąłem jak mogłem, aby jak najwięcej się
pomieściło. W mniejsze walizce miałem
rzeczy pierwszej potrzeby, na workach
i jednej walizce pomalowałem farbą
znaki naszego pułku, czerwony i zielony oraz numer ewidencyjny, mój –
386-III. Jak nas wywozili z obozu to ładowaliśmy rzeczy nasze na samochody
i prosto wieźli do portu, tam byli ludzie
i wyładowywali od razu do magazynu
portowego, tam przyszli celnicy, kazali otworzyć parę walizek, sprawdzili
i załadowali na okręt. Swoje rzeczy zobaczyłem dopiero w Gdańsku, odebrałem i znów na samochód do obozu. Dwa
dni płynęliśmy statkiem, morze było
spokojne, jak statek wypłynie na morze to można kupować w sklepie piwo,
ciastka, czekolady, papierosy, taniej jak
na lądzie – taka jest ustawa morska. Ja
kupiłem parę czekolad, parę mydełek
toaletowych, papierosy. To wszystko
przydało się w Gdańsku, jak przyszli do
moich rzeczy celnicy, to ja otworzyłem
jedną walizkę, była położona na wierzchu i wyjąłem i na wierzch położyłem
dwie czekolady i dwa mydełka, spojrzeli na czekoladę i mydełka i zapytali czy
mogą wziąć, ja powiedziałem że można,
oni wzięli i poszli dalej. U mnie było już
po cenzurze, kto nie znał się na rzeczy
to mu strzęśli, że później układali parę
godzin, żeby wszystko się pomieściło.
Jak tylko przyjechaliśmy do Polski to

trzeba było dawać łapówki. Kierowca
samochodu co nas wiózł też się upomniał o łapówkę, a był to żołnierz. Za
granicą żaden żołnierz nie wziąłby łapówki.
Trzeba było tego wszystkiego pilnować bo byli i tacy, którzy wszystko
„przehulali” z kobietami, przepili i patrzyli tylko żeby komuś ukraść. Wstydził się, że nic nie wiezie dla rodziny.
Co jakiś czas przystanek to ktoś wysiadał, do Warszawy przyjechaliśmy skoro
świt, kobiety nosiły mleko gotowane
i bułeczki, Warszawa była bardzo zniszczona, same gruzy, dworca nie było
żadnego, wszystko w gruzach. Szliśmy
z dworca zachodniego na wschodni
przez tory, a było nas coraz mniej. Na
dworcu wschodnim podjechał pociąg
z wagonami osobowymi, wsiedliśmy,
pociąg ruszył i jechaliśmy dalej w stronę domu, i znów co jakaś stacja to ktoś
wysiadał. Do Rejowca jechało nas tylko
paru, w Rejowcu wysiedliśmy, pożegnaliśmy się i każdy w swoją stronę.
Ja z naszego pułku zostałem sam.
Do mojego przedziału wsiadło paru cywilów i zaczęli rozmowę. Pytali mnie po
co wracam do Polski, ja im odpowiedziałem, że jestem Polakiem, dlatego
wracam, tu zostawiłem żonę i dwoje
dzieci, matkę i ojca, nie byłbym mężem
gdybym się jej wyrzekł i ojcem gdybym
wyrzekł się własnych dzieci. Kiedy była
wojna to nie mogłem wrócić, chciałem
walczyć o Polskę. Gdy odchodziłem na
wojnę i żegnałem się z żoną powiedziałem jej, że wrócę jak tylko wojna
się skończy i Polska będzie wolna, więc
wracam.

Ciąg dalszy
w następnym numerze Biuletynu

