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Miss Lata w Nieliszu 2018 Wiktoria Jasińska zdobyła kolejny tytuł – Queen Województwa Lubelskiego 2019.
Zakwaliﬁkowała się również do półﬁnału Queen of Poland, który odbędzie się jesienią w Warszawie.
Już niedługo Wiktoria przekaże koronę nowej Miss Lata w Nieliszu 2019 – 28 lipca br.
podczas Festiwalu Turystycznego 2019
► Szczegóły na stronie 3
HISTORIA

WYDARZENIA

CIEKAWOSTKI

Samorząd Gminy Nielisz
w latach 1918-1939
► Szczegóły na stronie 4

90 lat OSP
w Gruszce Dużej
► Szczegóły na stronie 9

Jaką tajemnicę kryje brzeg
Zalewu Nielisz?
► Szczegóły na stronie 10
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Drodzy Czytelnicy,
Ledwo
zakończyliśmy realizację
projektu „Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”
(460 systemów solarnych oraz 80 systemów fotowoltaicznych),
a już przystąpiliśmy do kolejnego wniosku
OZE polegającego na wykorzystaniu energii
odnawialnej z kolektorów słonecznych
oraz paneli fotowoltaicznych. Ku naszemu
zaskoczeniu i zadowoleniu zarazem, zainteresowanie tymi technologiami nie
słabnie w naszej gminie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku
o doﬁnansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, z nowej
dotacji skorzystają w pierwszej kolejności
osoby, które nie uczestniczyły w projekcie
„Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”. Ekologia jest niezmiernie ważna
dla Gminy Nielisz. Rolnictwo i Turystyka
to najmocniejsze gałęzie gospodarki w naszym regionie dlatego też dbałość o czyste
środowisko naturalne jest podstawą do
dalszego rozwoju lokalnego. OZE oprócz
ekologii znacznie obniżają koszty zakupu
energii elektrycznej i opału. Redukcja tych
kosztów pozwoli naszym gospodarzom
i kwaterodawcom na bardziej efektywne
wskaźniki swoich budżetów, a co za tym
idzie, będą bardziej konkurencyjni na
rynku, a ich zasoby ﬁnansowe znacznie
wzrosną. Korzyści są bardzo oczywiste
i przekonali się o tym nasi mieszkańcy,
którzy posiadają już w swoich gospodarstwach wspomniane wyżej systemy. Ich
oszczędności rosną, tym samym społeczność Gminy Nielisz się bogaci.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem
w mojej karierze jako Wójta Gminy Nielisz
jest stworzenie Dziennego Domu Seniora.
W 4 kwartale zeszłego roku zapowiadałem
realizację tego zadania i dzisiaj mogę stwierBiuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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dzić, że dotrzymam słowa. Gmina Nielisz
otrzymała na ten cel doﬁnansowanie, dzięki
któremu stworzymy godziwe warunki dla
naszych seniorów. Z całym przekonaniem
mogę stwierdzić, że naszym seniorom
słusznie się to należy. Nasi ojcowie, matki,
dziadkowie i babcie zasługują na odpoczynek, relaks, i chwile radości po ciężkim
wieku produkcyjnym. Po wielkim wysiłku
życiowym należy się im czas dla siebie
i na dbałość o swoje zdrowie. Społeczność
wiejska jest wyjątkowo zmęczona. Często po
pracy zawodowej osoby te uprawiają pole,
wychowują dzieci, udzielają się społecznie
i stoją na straży podstawowych wartości.
Dzisiaj jesteśmy pełni podziwu dla nich za
ich poświęcenie i wręcz nieludzką siłę w pokonywaniu życiowych przeciwności i znoju.
Dzienny Dom Seniora niech przynajmniej
w jakiejś części będzie podziękowaniem
młodszego pokolenia za ich wysiłek.
Oprócz wielu oczywistych sukcesów
naszej młodzieży, znajdziemy w tym numerze różne ciekawostki dotyczące naszej
gminy. Od najnowszej realizowanej infrastruktury turystycznej poprzez zapowiedzi
najbliższych imprez, na odkrywaniu tajemnic Zalewu Nielisz skończywszy. Czy
brzeg zalewu kryje złoty pociąg? Czy też
odnaleziono ślady obcej cywilizacji? Eksplorujemy zalew za pomocą mapy LIDAR
i uchylamy rąbek tajemnicy.
Uprzejmie informuję, że wersje elektroniczne BIGN dostępne są na stronie
www.nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od
druku. Zapraszam również do subskrybowania kanału Gminy Nielisz na YouTube
oraz do obserwowania i polubienia gminnego proﬁlu na facebook’u @gminanielisz lub https://www.facebook.com/
gminanielisz gdzie publikujemy na bieżąco informacje z życia naszej gminy.
Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz – Adam Wal

Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Opracowanie graﬁczne:
Wojciech Gardyga
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
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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, gops-nielisz@cor.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@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

Fotograﬁe:
zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech Gardyga,
Szkoła Podstawowa w Złojcu, GOK w Nieliszu,
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 601 811 120, szb@nielisz.pl

Nakład: 1000 egz.

POSTERUNEK POLICJI
W NIELISZU
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 84 677 17 42

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.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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Letnie wydarzenia w Gminie Nielisz
28 lipca

Festiwal

Turystyczny

Sobótki 2019, 29-30 czerwca
Impreza po raz dwudziesty organizowana w Gminie Nielisz, ciesząca się nie
słabnącą popularnością. Stałe punkty
programu (rewia ognia, rzucanie
wianków do wody, pokazy sztucznych
ogni) są bardzo popularne wśród młodzieży i dorosłych. W zeszłym roku
pomimo zimnej jak na czerwiec nocy,
do Centrum Wsi Nielisz przybyło liczne
grono widzów. Mamy nadzieję, że pogoda dla nas w tym roku będzie bardziej łaskawa. W niedzielę 30 czerwca

III Regaty Żeglarskie o Puchar
Wójta Gminy Nielisz oraz
Festiwal Turystyczny 2019,
27-28 lipca
Trzecia edycja imprezy, która zdobyła
swoją popularność w naszym regionie.
W sobotę pierwszą część imprezy
otworzą regaty żeglarskie. Zmagania
żeglarzy już od godziny ok. 14:30 będzie
można obserwować w okolicach zapory
wodnej w Nieliszu. Wieczorem w Centrum Wsi Nielisz występy zespołów

odbędą się ostatnie wyścigi żeglarzy
– ok. godz. 11:30. Od 15:00 będziemy
gościć stoiska promocyjne i delegacje
z innych gmin i miast. Zapowiedziane
są niespodzianki, smakołyki oraz konkursy dla publiczności z atrakcyjnymi
nagrodami. Na scenie w Centrum Wsi
Nielisz zabrzmią lokalne zespoły, a po
nich wybory Miss Lata w Nieliszu 2019.
Po wyborach wystąpi gwiazda wieczoru
DEFIS. Tej gwiazdy nie trzeba reklamować, a miliony odsłon ich teledysków mówią same za siebie.
Szczegóły imprez oraz plakaty znajdziecie na gminnym proﬁlu na facebook’u: @gminanielisz lub https://
www.facebook.com/gminanielisz.
Daj like’a i bądź na bieżąco.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
RED.

część druga imprezy sobótkowej,
a w niej występ gwiazdy muzyki młodzieżowej SOLARIS.

młodzieżowych. Drugą część wydarzenia w niedzielę otworzą zawody
wędkarskie (godz. 06:00) następnie
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Samorząd Gminy Nielisz w latach 1918-1939
Po odzyskaniu niepodległości,
Polska zmierzyła się z wielkim
wysiłkiem ujednolicenia i scalenia
administracyjnie trzech różnie
zarządzanych obszarów Polski.
Należało wprowadzić porządek
i standaryzację w samorządach.
Gminy pomimo trudności
ﬁnansowych musiały stawić
czoła wyzwaniom jakie stawiała
przed sobą II RP. Jak to się
działo w Gminie Nielisz na
tle odbudowującej się Polski?
W kolejnych wydaniach Biuletynu
Informacyjnego Gminy Nielisz
przedstawimy fakty, które bardzo
dobrze obrazują sytuację i realia
samorządów tamtych czasów.
Gmina Nielisz powstała w połowie
XIX wieku. Do 1915 roku funkcjonowała w ramach Królestwa Polskiego,
w zaborze rosyjskim, w powiecie zamojskim. W okresie 1915-1918 okolice
Nielisza pozostawały pod wojskową
okupacją austro-węgierską, w początkach listopada 1918 roku okupacyjne
wojska opuściły Nielisz. W pierwszych dniach listopada 1918 roku
rozpoczęła się organizacja państwa
polskiego. W jego skład włączono
również powiat zamojski.
Polska w pierwszych latach po
odzyskaniu niepodległości była w zupełnie innej sytuacji, niż na przykład
u progu III RP. W 1918 roku należało
najpierw obronić państwo, umocnić
granice i zorganizować władze centralne. U progu odzyskania niepodległości postanowiono utrzymać dawne
systemy samorządu w poszczególnych dzielnicach i dopiero w następnych latach wspólnie dojść do jednego
systemu ustroju samorządowego. Podobnie było także w innych obszarach
ustroju społecznego i gospodarczego.
Ta decyzja była jak najbardziej racjonalna w tworzącym się na nowo
państwie. Do lat 30. XX wieku utrzymywały się różnice ustrojowe między
dawnymi zaborami. Przyjęto podział

Gmina w 1921 roku
Gmina w 1931 roku
Statystyka gminy

Obszar
w km kw.
12,1
12,1

Szczegółowa mapa podziału administracyjnego w okresie II RP

administracyjny na województwa,
powiaty i gminy. Granice województw
wyznaczono na nowo, jednak w dużej
części w oparciu o dawne granice zaborów. Granice powiatów i gmin pozostawiono bez zmian.
Generalnie podział administracyjny z okresu zaborów nie zmienił
się. Obszar gminy Nielisz nadal należał do powiatu zamojskiego i wszedł
w skład nowo powołanego województwa lubelskiego (od 1919 roku).
Według danych z 1921 roku gminę
Nielisz zamieszkiwało 8 471 osób,
w tym było 8 246 katolików, 177 osób
wyznania mojżeszowego, 43 prawosławnych, 4 grekokatolików, 1
ewangelik. Pod względem narodowościowym notowano 8 424 Polaków,
31 Żydów, 14 Rusinów, 1 Rosjanina
Liczba
domów
1 247
1 530

Liczba
ludności
8 471
9 319

i 1 Czecha. Akta gminy Nielisz nie zachowały się do naszych czasów.

Gospodarka gminy

Ciąg dalszy nastąpi.
Leszek Zugaj
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Biblioteka to miejsce, gdzie można
rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze, zdolności manualne, uzdolnienia plastyczne, pogłębiać wiedzę
z wielu dziedzin, wziąć udział w lekcji
bibliotecznej, obejrzeć wystawę, skorzystać z komputera i wiele innych.
Dlatego też Biblioteka Publiczna
Gminy Nielisz organizuje zajęcia dla
różnych grup wiekowych. Promujemy
czytelnictwo poprzez spotkania autorskie, pogadanki dla dzieci, warsztaty a także inne działania pośrednio
związane z książką. Przypomnę tu
wizytę Zbigniewa Masternaka, który
w lutym br. przeprowadził zajęcia
tworzenia komiksu dla uczniów
szkół podstawowych Gminy Nielisz
oraz „Ferie z książką i nie tylko” zrealizowane dzięki wsparciu: Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Zalew Pomysłów i zaprzyjaźnionych artystów.
W maju wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Króla w Nieliszu
zorganizowaliśmy spotkania autorskie z Jarosławem Górskim pisarzem,
dziennikarzem, kulturoznawcą, polonistą, autorem wielu książek i kilkuset
artykułów popularyzujących różne
dziedziny sztuki. W Bibliotece rozmawialiśmy o imionach i nie tylko. Zagłębiliśmy się w szczegóły onomastyki i antroponimii. Czy ktoś z nas zastanawiał
się nad historią własnego imienia?...
W spotkaniu wzięli udział uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nieliszu oraz
Szkoły Podstawowej w Złojcu.
W maju także w ramach Ogólnopolskiej Akcji Tygodnia Bibliotek
2019, hasłem którego było #BIBLIOTEKA można było obejrzeć oraz wziąć
udział w spektaklu teatralnym Teatru
MASKA z Krakowa, aktorzy zagrali dla
naszych widzów – PRASTARĄ KSIĄŻNICĘ – SKARB I TAJEMNICĘ …bo
mądrość tkwi nie tylko w Wi-Fi, była
to bajka promująca czytelnictwo oraz
świadome korzystanie z Internetu.
„Książka Twoim przyjacielem” to
spotkania, które biblioteka realizuje
od grudnia 2018 r. Polegają one na organizowaniu przedsięwzięć skoncentrowanych wokół książki: zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci wraz
z działaniami interdyscyplinarnymi
promującymi czytelnictwo, sztukę, kul-
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turę, tradycję i bibliotekę. Co miesiąc
spotykamy się w bibliotece ze zorganizowanymi grupami przedszkolaków
lub uczniami szkół podstawowych
w różnym wieku z terenu naszej gminy.
Podczas zajęć dzieci poznają teksty
literackie, których tematy nawiązują
do różnych wydarzeń, świąt, tradycji
ludowych, ekologii i innych. Głównym
celem tych spotkań są działania kulturalne animujące czytelnictwo, rozbudzanie zainteresowań twórczością regionalną, literacką i artystyczną.
Nasza Biblioteka została zakwaliﬁkowana do pilotażowej edycji projektu
„Para-buch! Książka w ruch!”, realizowanej we współpracy z niemiecką
fundacją Deutsche Telekom Stiftung.
Celem tego projektu będzie promocja
czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10
lat. Bibliotekarze i wolontariusze
będą prowadzić z dziećmi zajęcia
obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę
w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Pilotaż projektu odbędzie się
w 100 polskich bibliotekach z pięciu
województw: lubelskiego, łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie
www.biblioteka.nielisz.pl.
Kolejny projekt, w którym bierzemy
udział to „Rozmowy przy wspólnym
stole”. Projekt realizowany będzie przez
20 bibliotek z całej Polski. Użytkownicy
bibliotek i nie tylko będą mieli okazję
spotkać się i w atmosferze szacunku,
życzliwości i zrozumienia porozmawiać o ważnych sprawach – również
takich, które wzbudzają kontrowersje.
Spotkania będą miały na celu poznawanie innego zdania i doświadczenia
oraz rozwijanie umiejętności rozmowy,
w której ważna jest gotowość słuchania
i zrozumienia innych osób.
Miło nam poinformować także, że
zakwaliﬁkowaliśmy się do II edycji
projektu „Mała książka – wielki człowiek” – ogólnopolskiej akcji przypominającej o korzyściach wynikających
ze wspólnego rodzinnego czytania już
od pierwszych miesięcy życia dziecka.
Akcja rozpocznie się we wrześniu
2019 roku. Dzieci biorące udział
w projekcie otrzymają Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki
wraz z broszurą dla rodziców. Więcej
o akcji będzie można się dowiedzieć
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w Bibliotece lub na naszej stronie już
pod koniec sierpnia.
Przed nami wakacje i tak jak
w ubiegłym roku wiele ciekawych wydarzeń, wśród nich:
 Wakacyjny Konkurs Czytelniczy
dla dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów pt. „Niezwykłe podróże
z książką” (II edycja).
 WAKACJE W BIBLIOTECE czyli
warsztaty rękodzielnicze, zajęcia
edukacyjno-kulturalne i kulinarne
oraz inne dla dzieci i dorosłych.
Szczegółowa oferta zajęć będzie dostępna w drugiej połowie
czerwca.
 I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski
Nielisz
2019
zorganizowany
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nielisz oraz Urząd
Gminy Nielisz. Plener odbędzie
się w dniach 1-10 lipca 2019 roku.
Miejsce zorganizowania pleneru
to przestrzeń otwarta na placu
obok Hotelu Marina, dostępna
dla wszystkich osób zainteresowanych wydarzeniem. Tematem
przewodnim pleneru będą postacie
zaczerpnięte z baśni i legend związanych z piękną okolicą Gminy
Nielisz. Powstałe prace zostaną zainstalowane w wybranych ogólnodostępnych miejscach, gdzie będą
stanowiły oryginalny element dekoracyjny okolic Nielisza.
Biblioteka to miejsce, w którym
każdy z nas może znaleźć coś ciekawego dla siebie, może także stworzyć
własną przestrzeń i mieć wpływ na
to co się w Bibliotece dzieje... zapraszamy więc do współpracy.
Dorota Głogowska
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„TAK BARDZO WIERZĘ W NAS”
– piosenka, którą Iskierki podbijają serca
publiczności oraz zdobywają prestiżowe nagrody

Jesteś zarejestrowany
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zamościu?
Chcesz zmienić lub
uzupełnić swoje kwaliﬁkacje
i podjąć zatrudnienie?
Zgłoś się do swojego
doradcy klienta!
Powiatowy Urząd Pracy
w Zamościu planuje
realizację szkoleń
grupowych w zakresie:
Elektromonter
z uprawnieniami SEP
Kierowca operator
wózków jezdniowych
z napędem silnikowym
Wizaż i stylizacja paznokci
Nowoczesne trendy
we fryzjerstwie
Specjalista ds. marketingu,
handlu i reklamy z kursem
komputerowym ECDL STANDARD
Pracownik kadrowo-płacowy
z kursem komputerowym
ECDL STANDARD
Przedstawiciel handlowy
z kursem komputerowym
ECDL BASE
Stolarz meblowy
z egzaminem czeladniczym
Prawo jazdy kat.
C+E z egzaminem
Kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona w zakresie prawa
jazdy kat. C, C+E, lub kat. D
Sprzedawca – kasjer z kursem
komputerowym ECDL BASE
Krawiec z egzaminem
czeladniczym
Powyższe szkolenia adresowane
są w szczególności
do osób bezrobotnych
do 30 roku życia.
Szczegóły u doradców klienta

W zeszłym numerze BIGN pisaliśmy o młodzieży z Nielisza, która
za wykonanie piosenki Zbigniewa
Wodeckiego „Tak bardzo wierzę w nas”
zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim konkursie muzycznym „Rozśpiewany Wawer” w Warszawie. Autorzy jednego z naszych największych
sukcesów muzycznych to: Aleksandra
Bartoszczyk, Martyna Gil, Oliwia
Krawczyk, Bartłomiej Sobań, Emilia
Stefańska, Paulina Świstowska, Kinga
Rzemieniak, oraz Pani Renata Banach. Konkurs „Rozśpiewany Wawer”
równie szczęśliwie co dla Iskierek zakończył się także dla Aleksandry Bartoszczyk, która za solowy występ także
zdobyła I miejsce. Spośród wszystkich
53 nagrodzonych i wyróżnionych podmiotów do ponownego występu podczas koncertu galowego zaproszono 19
uczestników wśród nich Iskierki i Olę.
Niedługo po sukcesie w Warszawie
6 maja w Piorunce niedaleko Krynicy
Zdroju Iskierki po raz kolejny wystąpiły w repertuarze Zbigniewa Wodeckiego tym razem na Ogólnopolskim
Festiwalu dedykowanym pamięci

artysty. Wykonanie piosenki „Tak
bardzo wierzę w nas” znów zachwyciło jury i publiczność. Z Małopolski
Zespół wrócił jako Laureat II miejsca.
Oczywiście w konkursie udział wzięli
także soliści. Tym razem to Oliwia
Krawczyk została zauważona przez
Komisję Konkursową. Oliwka występowała w kategorii wiekowej gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Piosenka „Zacznij od Bacha” przyniosła naszej wokalistce III miejsce.
Piosenkę „Tak bardzo wierzę w nas”
w wersji a cappella można odsłuchać
na fecebooku GOK w Nieliszu. Podczas konkursów Zespół śpiewał z podkładem muzycznym ale wykonanie
bez udziału instrumentów jest równie
niezwykłe. Zachęcamy do odwiedzania
strony i wysłuchania nagrania.
Agnieszka Zymon

WOKALIŚCI Z GOK w NIELISZU
najlepsi w każdym repertuarze!
 26 marca – Eliminacje do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik” – Oliwia Krawczyk NOMINACJA DO UDZIAŁU W FINALE
FESTIWALU – Angelika Pańczyk –
WYRÓŻNIENIE – Bartłomiej Sobań
– WYRÓŻNIENIE.
 26 maja – IV Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej „Totus Tuus” pod
hasłem „Dzieci Matce” w Lipsku – Zespół Wokalny Iskierki – I MIEJSCE.
 26 maja – Gala otwarcia Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Judo,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu – ZESPÓŁ WOKALNY ISKIERKI
WYKONAŁ HYMN PAŃSTWOWY.
 31 maja – 1 czerwca – XXII Festiwal
Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”:
Zespół Wokalny Iskierki – I MIEJSCE
Złoty Chrząszcz, Aleksandra Bartosz-

czyk – II MIEJSCE Srebrny Chrząszcz,
Bartłomiej Sobań – WYRÓŻNIENIE,
Oliwia Krawczyk – WYRÓŻNIENIE.
 2 czerwca XVII – Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego
Słowika”: Martyna Gil – I MIEJSCE,
Emilia Stefańska – III MIEJSCE,
Bartłomiej Sobań – III MIEJSCE,
Martyna Dudek – WYRÓŻNIENIE.
Jako Laureat I miejsca z 2018 r. gościnnie wystąpił Zespół Wiolinki
Gratulujemy!
Agnieszka Zymon
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Gminny Dzień Dziecka 2019
31 maja dzieci z gminy Nielisz
obchodziły swoje święto. Gminny
Ośrodek Kultury jak co roku przygotował dla uczestników imprezy wiele
atrakcji. Dużo radości i młodszym
i starszym dzieciom sprawił dmuchany plac zabaw. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się żyroskop,
czyli symulator przeciążeń inaczej
zwany trenażerem lotniczym – dedykowany nieco starszym uczestnikom
zabawy. Niekończąca się kolejka ustawiła się także do animatorek malujących twarze w przeróżne kolorowe
wzory. Powodzeniem cieszyło się
również stoisko wojskowe, na którym
żołnierze 25 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony
Terytorialnej prezentowali sprzęt
wojskowy. Sporo radości sprawiała
obecność Ochotniczej Straży Pożarnej
ze Złojca. Strażacy przyjechali nowym
wozem ratowniczo-gaśniczym, który
natychmiast przykuł uwagę dzieci.

Każdy z bliska chciał obejrzeć wyposażenie, zrobić pamiątkowe zdjęcie
i pojechać na krótką wycieczkę nowoczesnym pojazdem ratowniczym,
zaś kolejka chętnych składała się
nie tylko z dzieci! W programie imprezy znalazło się także coś dla miłośników sportów drużynowych. Na
Orliku rozegrano turniej w piłkę nożną
w dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwszą tworzyli uczniowie z kl.
III-VI, drugą uczniowie kl. VII, VIII,
gimnazjum oraz rodzicie i nauczyciele. W grupie młodszej zwycięstwo
i puchar wywalczyła drużyna złożona
z uczniów klas V – FC Podlasie. W drugiej kategorii zwycięski puchar powędrował do drużyny, w składzie której
wystąpili uczniowie z kl. VIII i gimnazjum – FC Mistrz. Dla pokrzepienia sił
w tym roku serwowano pizzę i pyszny
kompot owocowy, zaś na deser watę
cukrową lub popcorn. Najlepsze życzenia dla wszystkich Dzieciaków!

Orkiestra nie zwalnia tempa
Od wczesnej wiosny nasza Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta pracuje i koncertuje na zmianę doskonaląc
swój warsztat muzyczny. 28 kwietnia
orkiestra reprezentowała naszą gminę
podczas V Spotkania Wielkanocnego
pn. „Na Ludową Nutę”, które odbyło
w miejscowości Zakłodzie (gm. Radecznica). Warsztat muzyczny i nasze
stroje galowe zostały zauważone i docenione przez uczestników uroczystości. 3 maja to już stała data w kalendarzu występów Orkiestry. Dzień
Strażaka połączony z odpustem ku czci
św. Floriana w Gruszce Dużej już po raz
piąty odbył się w oprawie muzycznej
przygotowanej przez Orkiestrę. 5 maja
– Jubileusz 40-lecia KGW w Krzaku
również z udziałem naszych instrumentalistów. 8 maja wyjazd do Bazylki
św. Antoniego w Radecznicy i udział
w kolejnym jubileuszu, tym razem
100-lecia powrotu oo. bernardynów
ze Lwowa do tamtejszego klasztoru
i 355 rocznicy objawień św. Antoniego.
2 czerwca na zaproszenie Stowarzyszenia Sami Swoi z Rudnika, Orkiestra
koncertowała podczas I Gminnej Imprezy Integracyjnej. W czasie tego koncertu po długim okresie ciszy w sekcji

perkusyjnej zabrzmiały wreszcie talerze. Dziękujemy i gratulujemy Panu
Zbigniewowi Typiakowi, który podjął
się tego zadania i zagrał na talerzach!
16 czerwca był prawdziwym mu-

Rodzicom, dyrekcji, nauczycielom ze
szkół w Nieliszu i Złojcu oraz instruktorom z Gminnego Ośrodka Kultury,
dziękuję za opiekę i wsparcie organizacyjne. Podziękowania kieruję
również do wszystkich Instytucji
zaangażowanych w przygotowanie
i przeprowadzenie imprezy: Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złojca, 25
Batalionu Lekkiej Piechoty, Centrum
Integracji Społecznej oraz Samorządowego Zakładu Budżetowego.
Podziękowanie kieruję również do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udzielenie
wsparcia ﬁnansowego.
Agnieszka Zymon

Obecny skład Gminnej Orkiestry Dętej:
Imię i Nazwisko

Czata Miłosz
Dudek Martyna
Rabiega Monika
Szarlip Paulina
Szymanek Julia
Pastuszak Damian
Pawelczyk Emil
Rabiega Karol
Socha Monika
Szymanek Mateusz
Typiak Karol

Instrument
Dyrygent/
trąbka
werbel
bęben
tuba
puzon
puzon
saksofon altowy
saksofon altowy
saksofon altowy
saksofon
tenorowy
saksofon
tenorowy
saksofon
tenorowy
klarnet
klarnet
klarnet
klarnet
klarnet
trąbka
trąbka
trąbka
trąbka
trąbka
trąbka

Typiak Zbigniew

talerze

Słupski Robert
Bojar Daria
Bubiło Amelia
Czata Cezary
Pastuszak Marcin
Szymanek Krystian
Bojar Adrian
Dudek Lena
Jakubczak Nikola
Bubiło Weronika
Michalec Antek
Szymanek Karolina

zycznym wyzwaniem – XVI Roztoczański Przegląd Orkiestr Dętych to
niebagatelna sprawa. W przeglądzie
wystąpiliśmy razem z Orkiestrą Dętą
z Tyszowiec. Najpierw 3 czerwca
wspólna próba w Tyszowcach, następnie 10 czerwca u nas w Nieliszu
i wreszcie występ w Zwierzyńcu.
Dużo pracy, poświęconego czasu, ale
i ogromna satysfakcja, że idziemy do
przodu, stawiamy nowe cele i zdobywamy nowe doświadczenia.

Agnieszka Zymon

8

Nr 2 (10)

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

czerwiec 2019

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Ruszyła budowa
altan w Nieliszu

Kącik poetycki
Jana Króla

Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu
W ZIELONE ŚWIĄTKI
– Bierz się za maje! – przypilał Kazik.
Przecie pojutrze Zielone Świątki.
Umaisz krowy, to ci gospodarz,
Chciał nie chciał, coś tam
w kabzie poszuka,
Niechby na kwasek…
Kwasek chlebowy!...
Najlepszy robi Habuś z Nielisza.
Żyd taki jeden pejsaty z brodą
Długą do pasa i z dużym wąsem.
Lichy ma chałat, jak Żyd, na sobie;
Nosi jarmułkę.
Maje wiąże się z gałązek brzozy.
Prętek do prętka łykiem z jałowca;
Dobrze związane czepiasz za rogi
I łykiem mocno w jedną wiechetkę.
Trzy krowy wtenczas
miał mój gospodarz.
Trzy krowy dojne i dwie jałówki.
Pięć razy po dwa to dziesięć mai.
Czasu niewiele, a muszę zdążyć…
Pojutrze, jutro ot i już Świątki.
Zielone, bo w nie wszędzie zielono –
Brzózki przy wrotach
obejść, przy domach,
Brzeziną pachnie we wsi naokół.
W Zielone Świątki sok
się z brzóz ściąga –
W dzbanki, butelki i w co gdzie komu:

Kap, kap, kap, kapie
(jeśli nie ciurkiem),
Na krew zepsutą, wiośnianą niemoc.
Słonko w ćwierć nieba,
a gzy są w lesie:
Gżą nam się krowy z lasu na wygon,
Z wygonu co tchu podłączem w rzekę.
Tu żłopu, żłopu (niech się napiją).
I wpław zakolem przez
bełk na powrót.
Paradnie przez wieś wracają krowy
Do swoich obór, z bekiem, porykiem,
Każda z majami dwoma na rogach
I wszystkie czyste, aż oczom miło.
Pogląda moja gosposia z progu.
– Pojrzyj no, stary – do gospodarza –
Jak wyładniała Krasula w majach …
Daj mu coś za to, choćby na kwasek
(Wiadomo, że mnie).
Dał, dał, honorny. Pięciogroszówki
Ale ich dziesięć! … Tak jak z Kazikiem
co rychlej, w obiad za
Wieprz galopem –
No do Habusia.
Bo komu w Świątki brzozowe soki,
Komu to, owo, pastuszkom kwasek,
Cymes, rarytas!…
Tynne n. Słuczą 1937

Folder informacyjny Gminy Nielisz obiega Polskę! Dzięki
współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Zamość
i Roztocze” oraz z Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu informacja o naszej
gminie dociera w najdalsze strony kraju. Dwujęzyczny folder
wydany w zeszłym roku dotarł do miast: Wrocław, Łódź,
Toruń, Chorzów i Gdańsk. Podczas targów turystycznych
nasze wydanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród
zwiedzających. Dziękujemy bardzo za zdjęcia i promocję
naszej Gminy zespołom: LOT „Zamość i Roztocze” oraz Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu.
RED.

Planowana do realizacji operacja
obejmuje zagospodarowanie części
działek w postaci budowy dwóch altan
wyposażonych w stoły z ławkami
ogrodowymi oraz obiektów małej architektury. Wymiary terenu do zagospodarowania o kształcie wieloboku.
Operacja obejmuje również przy projektowanych obiektach utwardzenie
terenu nawierzchnią żwirową i kostką
betonową. Zagospodarowanie terenu
obejmuje również ustawienie koszy na
śmieci 3 szt., ławek z oparciem 3 szt.,
stojak na rowery 2 szt. oraz budowę
grilla betonowego. Celem operacji jest
rozwijanie turystyki i wzbogacenie
oferty turystycznej poprzez budowę
altan i zagospodarowanie terenu wokół
obiektu pełniącego funkcję miejsca
turystyczno-wypoczynkowego. Infrastruktura turystyczna powstanie dzięki
doﬁnansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem LGD „Ziemia Zamojska”.
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„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
dalszy ciąg przemówień pełnych
wdzięczności za służbę i serdecznych
życzeń w dalszym trudzie zmagań
z żywiołami. Wszyscy mieli okazję
złożyć życzenia osobiście wpisując je
do pamiątkowej księgi. Przyszedł czas
na poczęstunek. Nie pierwszy raz gospodynie z Gruszki Dużej i z Gruszki
Małej rozpieściły nawet najbardziej
wybredne podniebienia.
W uroczystości uczestniczyli
między innymi: OSP z Gminy Nielisz,
Ksiądz Proboszcz Dariusz Soniak,
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ksiądz
Michał Maciołek, Radni Gminy Nielisz wraz z Przewodniczącym Krzysztofem Komajdą, Wójt Gminy Nielisz

W strugach deszczu lecz z dumą
i honorami odbyła się jubileuszowa
uroczystość 90-lecia OSP w Gruszce
Dużej. Jubileusz rozpoczęła msza
św. koncelebrowana przez Kanclerza
Kurii Diecezjalnej w Zamościu Księdza
Michała Maciołka oraz Księdza Proboszcza Dariusza Soniaka. Do mszy
św. akompaniowała Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta z GOK w Nieliszu pod batutą Roberta Słupskiego.
Po procesji i zakończeniu mszy
Strażacy dumnie przemaszerowali
pod budynek OSP w Gruszce Dużej.
Druhom wtórowała niezastąpiona
Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta, która nie zważając na kapryśną
pogodę dziarsko maszerowała i przygrywała o wiele starszym druhom
OSP. Na placu przed remizą odbyły się
przemówienia i odznaczenia zasłużonych strażaków. Deszcz nie dawał za
wygraną, lecz komenda „baczność”
to rzecz święta i żaden ze strażaków
przed ulewą się nie ugiął. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń, strażacy
i goście z ulgą weszli do remizy. Tam

Adam Wal, Skarbnik
Gminy Nielisz Alicja Kozak-Krzyżanowska, Sekretarz Gminy Piotr Pyś,
Radni Powiatu w Zamościu Gertruda
Miarowska oraz Leszek Pastuszak,
Wicestarosta Zamojski Witold Marucha, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu Sławomir
Bartnik, Zastępca Komendanta PSP
w Zamościu Mirosław Michoński,
Komendant Gminny Andrzej Bożek,
Prezes Zarządu Gminnego OSP Adam
Niemiec, gospodarzem był oczywiście
Prezes OSP w Gruszce Dużej Damian
Wal.
RED.
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Zawody strażackie w Deszkowicach Pierwszych
W dniu 2 czerwca 2019 r. w Deszkowicach Pierwszych – gmina Sułów
przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których uczestniczyło 29 drużyn. Sędzią głównym
był mł. bryg. Marcin Lipiec. W uroczystości uczestniczyli między innymi:
Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz, Leon
Bulak – Wójt Gminy Sułów, Adam
Niemiec – Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Nieliszu, Andrzej Bożek – Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nieliszu,
Tomasz Bartnik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sułowie
oraz Zbigniew Goleniak – Komendant
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Sułowie.

Po zaciętych bojach w dwóch
konkurencjach (sztafeta pożarnicza
z przeszkodami i ćwiczenia bojowe)
klasyﬁkacja końcowa przedstawia się
następująco:
GRUPA: „A”
1. OSP ZŁOJEC
2. OSP GRUSZKA DUŻA
3. OSP KRZAK
4. OSP NAWÓZ
5. OSP UJAZDÓW
6. OSP NIELISZ
7. OPS ŚREDNIE DUŻE
8. OSP RUSKIE PIASKI
(nieukończona konkurencja)
8. OSP WÓLKA ZŁOJECKA
(nieukończona konkurencja)

GRUPA: „C” Kobiece Drużyny Pożarnicze
OSP NAWÓZ
GRUPA: „MDP” Dziewcząt
1. OSP RUSKIE PIASKI
2. OSP NIELISZ
GRUPA: „MDP” Chłopców
1. OSP GRUSZKA DUŻA
2. OSP WÓLKA ZŁOJECKA
3. OSP ŚREDNIE DUŻE
4. OSP NAWÓZ
Pierwszym trzem miejscom z każdej
z grup zostały wręczone statuetki, natomiast pozostałe drużyny otrzymały
dyplomy za uczestnictwo w zawodach. Serdecznie gratulujemy.
Adam Mikuła

Jaką tajemnicę kryje brzeg Zalewu Nielisz?
Nowoczesna technologia pozwala
nam na odkrycie wielu tajemnic.
Często też bywa tak, że odkrywamy
rzeczy dla nas niewyjaśnione, stawiające przed ludzkością kolejne znaki
zapytania. Zajrzeliśmy na stronę
http ://mapy.geopor tal.gov.pl/
imap/ aby prześledzić oddziaływanie
Zalewu Nielisz na środowisko naturalne. Po uruchomieniu skanu, który
jest dostępny na stronie geoportalu
(isok to projekt wykorzystujący technologię lidar), ku naszemu zdziwieniu
ukazały się regularne zagłębienia
terenu na brzegu zalewu w Deszko-

wicach i Nieliszu. Regularność tych
obiektów ewidentnie wskazuje na
efekt działania ludzi, wszak wiadomo,
że „natura nie tworzy od cyrkla i linijki”. Zatem powstaje pytanie czym
są owe wgłębienia i w jakim celu człowiek je stworzył? Cofamy się w czasie
i szukamy wyjaśnienia.
Pierwszą myślą jaka przyszła nam
do głowy to ślady po rampie przeładunkowej nieodkrytej linii wąskotorowej
należącej do cukrowni w Klemensowie. Drugą myślą, bardziej pobudzającą wyobraźnię archeologiczną była
myśl o działalności Niemców podczas
II Wojny Światowej. Pod koniec wojny
podczas szybkiego odwrotu, wojska
niemieckie pod presją szybko posuwających się wojsk radzieckich i polskich, nie miały zbyt dużo czasu ani
też możliwości aby wywieźć w głąb
Niemiec zrabowane kosztowności.
Dlatego też w pośpiechu okupanci
zakopywali je bądź też wykopywali
sztolnie, chowali skarby i wysadzali
wejście powodując zapadnięcie się
stropów sztolni. Hitlerowcy z wielką
dokładnością ukrywali zrabowane
skarby. Czy wykopanie takich sztolni
o konkretnym, regularnym kształcie
miałoby ułatwić odnalezienie ich po
wojnie? Obok wyrobisk widoczne są
również wyraźne leje po bombach.
Powstaje kolejna wątpliwość. Dlaczego Niemcy chcieliby zadać sobie
tyle trudu by kopać sztolnie, ukryć

w nich skarby a następnie zbombardować? A może Polacy wiedzieli
o ukrytym skarbie i przeprowadzili
atak na żołnierzy niemieckich broniących wartościowych przedmiotów?
Patrząc na kształt obiektów nie możemy oprzeć się kolejnej hipotezie, że
do wagoników kolejki wąskotorowej
służącej do przewozu buraków cukrowych załadowano niemieckie łupy,
przywieziono do rampy przeładunkowej i je później zakopano.
Szukamy
dalej
wyjaśnienia.
Może okrągłe wgłębienia to nie leje
po bombach lecz zapadnięte świetliki sztolni, natomiast regularne wyrobiska to zapadnięty podziemny
chodnik? Świetliki sztolni to punkty
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kontrolne doprowadzające powietrze do podziemnych korytarzy. Jeżeli tak, to jakie surowce wydobywali
nasi przodkowie? Nasuwa się jeszcze
jedna teoria: półkoliste wgłębienia to
pozostałości po wydobyciu surowca,
natomiast okrągłe leje to ślady po mielerzach, czyli swoistych miejscach/
piecach przeznaczonych do wypalania
węgla drzewnego, który służył między
innymi do pierwotnego procesu wytopu metali. Czy zatem odkryliśmy
dawny kompleks produkcyjny? Takie
stwierdzenie miałoby dużą szansę na
logiczne wytłumaczenie. Wprawdzie
etymologia nazwy miejscowości Nielisz jest niejasna, a badacze sugerują,
że może pochodzić od ukraińskiego
lis – las lub od czasownika leżeć, to
legendy wskazują na właśnie słowo
„mielerz” jako źródło pochodzenia
nazwy miejscowości Nielisz. Miejsce
spełniałoby wszelkie warunki do produkcji węgla drzewnego: las, glina,
rozległe łąki z których pozyskiwano
siano do obłożenia pieców i wreszcie
transport rzeczny – rzeka Wieprz
dawała możliwość transportu aż po
Bałtyk.
Jeżeli żadna z powyższych hipotez nie jest uzasadniona, to czym
są tajemnicze kształty nad brzegiem
Zalewu Nielisz? Czy są to pozostałości po partyzanckich ziemiankach?
Czy może są to ślady zostawione
przez cywilizację pozaziemską np.
miejsce lądowania statków kosmicznych? Wiele materiałów nawet naukowych zostawia furtkę dla odwie-

dzin obcych. Dlaczego nie przyjąć
i takiego wytłumaczenia? Podania
i legendy mówią o istotach chodzących po bagnach Nielisza (obecnie –
zalew), które były podobne do ludzi
lecz ubrane w „dziwaczne” stroje
i charakteryzowały się nieludzką
urodą, siłą i umiejętnością chodzenia
po lustrze wody. Diabeł – mówiono.
A może owo diabelskie wcielenie to
kosmiczni goście? Nie ma dowodów
na istnienie obcej cywilizacji, nie
ma również dowodów na ich nie istnienie. Dlatego też stawiamy kolejny
znak zapytania w kwestii tajemni-

czych znaków oraz odwiedzin kosmitów w Nieliszu.
Która z powyższych teorii jest
najbardziej logiczna i pasująca do
okolic Nielisza? Może ktoś z czytelników wie lub ma swoją odpowiedź
na istnienie tajemniczych wykopów?
Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i piszcie na redakcja@
nielisz.pl. Rozwiązanie zagadki lub
też kolejne wątki dotyczące naszego
odkrycia już w następnym numerze
Biuletynu Informacyjnego Gminy
Nielisz.

Mamy to! Gmina Nielisz została
zakwaliﬁkowana do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
edycja 2019 r., Moduł I. Kwota doﬁnansowania wynosi 298 000 zł. W ramach dotacji będzie możliwe między
innymi jednorazowe wsparcie ﬁnansowe na utworzenie (przebudowę
lub remont) i wyposażenie placówki.
Powstanie między innymi pokój klubowy, kuchnia, pokój do ﬁzjoterapii
i pomieszczenia gospodarcze. Idea
ma na celu organizowanie czasu seniorów w wielu wymiarach biorąc pod
uwagę płaszczyznę wiekową i płciową.
Przewidywane są również terapie zajęciowe. Nieoceniona wartość przed-

sięwzięcia to stworzenie godziwego
miejsca dla naszych seniorów aby
mogli miło spędzić czas i integrować się
z innymi osobami swojego pokolenia.
Seniorzy będą mogli korzystać z zajęć
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych czy podnoszących sprawność
ruchową. Działalność bieżąca Dzien-

nego Domu „Senior+” prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin. Dzienny Dom „Senior
+” powstanie w miejscowości Krzak.
Otwarcie placówki planowane jest na
koniec 2019 r. Bliższe informacje już
w następnych numerach BIGN.
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40 lat tradycji Koła Gospodyń Wiejskich w Krzaku
W 1979 r. z inicjatywy kobiet mieszkających w miejscowości
Krzak (gm. Nielisz) powstało Koło Gospodyń Wiejskich,
które dzięki wielkiej pasji, zaangażowaniu i pracowitości
od 40 lat kultywuje tradycyjny folklor wiejski.

Przez wiele lat członkinie koła
pracowały społecznie aby zachować
i upowszechniać kulturę ludową
w różnych jej dziedzinach: strój, muzyka, obyczaje, rękodzieło czy kulinaria. Dzięki czterdziestoletniej pracy
dziś Koło w Krzaku jest dużą, prężnie
działającą organizacją społeczną (40
członkiń) aktywizującą lokalną społeczność. W swoich wszechstronnych
działaniach Panie chętnie sięgają
do tradycji ale także wychodzą na
przeciw nowej rzeczywistości wiejskiej oraz zachodzącym zmianom.
Pierwszą przewodniczącą 12
osobowego Koła była Pani Jadwiga
Borsuk. Z każdym rokiem członkiń
przybywało i już w połowie lat 80.
w strukturach KGW w Krzaku działo
ponad 30 kobiet. Przy Kole istniał
zespół śpiewaczy, który kultywował
wiejskie tradycje muzyczne. Członkinie koła – Pani Janina Kawala i Pani

Krystyna Złomaniec – układały pieśni
i uczyły śpiewu. Swoje umiejętności
zespół prezentował nie tylko podczas różnych uroczystości na terenie
gminy, ale także śpiewał przed szerszą
publicznością w Krasnobrodzie, Tomaszowe Lubelskim i Zamościu.
Od początku istnienia, aż do chwili
obecnej Koło kultywuje tradycję wicia
wieńców dożynkowych, które były
nagradzane i wyróżniane na różnych
uroczystościach. Rok 2000 to III
miejsce w konkursie na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy w kategorii
wieńców współczesnych podczas uroczystości dożynkowych w Nieliszu;
rok 2008 to również nagroda za udział
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas X Dożynek
Powiatowych w Nieliszu.
Każdego roku wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną KGW w Krzaku

organizuje także wioskowe Święto
Plonów, które jest radosnym spotkaniem mieszkańców wisi Krzak, upływającym w miłej atmosferze wśród
rozmów i śpiewu.
Od roku 1998 do 2018 roku rolę
przewodniczącej koła pełniła Pani
Grażyna Śliwa. W 2018 roku przewodniczącą Koła została Pani Bożena
Gałan – młoda, niezwykle zaangażowana gospodyni, z inicjatywy której
21 grudnia Koło zostało zarejestrowane
w ARiMR i wpisane do krajowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Przez 40 lat istnienia Koła Panie
podejmowały różne inicjatywy dostosowane do potrzeb środowiska
w danym czasie i rzeczywistości
społecznej. Działalność Koła to nieustanne dążenie do zachowania
i przekazywania wartości jaką stanowi kultura ludowa. Dzięki swojej
działalności i zaangażowaniu Panie
zdobyły sympatię i uznanie lokalnej
społeczności, która docenia wkład
w pielęgnowanie tradycji i historii regionu.

Sportowe sukcesy wędkarzy
Wędkarstwo to nie tylko hobby
i sposób na spędzanie wolnego czasu,
to także dla coraz szerszej grupy
ludzi sport wyzwalający zdrową rywalizację. Właśnie sukcesy sportowe sprawiły, że o Kole PZW „Sum”
stało się ostatnio głośno nie tylko
w okręgu, ale także w kraju, a nawet
poza jego granicami. „Pierwszą jaskółkę” odnotowano podczas Feederowych Mistrzostw Okręgu Zamojskiego, które odbyły się w dniu
18-19.05.2019 r. na zbiorniku Nielisz. W zawodach wzięło udział 2
członków koła: Konrad Kościk i Daniel Ścibak. Konrad Kościk zdobył
tytuł wicemistrza okręgu i będzie

reprezentował wędkarzy zamojskich
na zawodach o mistrzostwo Polski.
Daniel Ścibak zajął szóste miejsce.
Sklasyﬁkowano 23 zawodników.
W dniu 01-02.06.2019 r. odbył
się na zbiorniku Nielisz XX Maraton
Browning Feeder Extreme.
W zawodach startowały 84 drużyny
z całego kraju oraz kilka ekip z Czech
i Niemiec. Nasza drużyna w składzie:
Konrad Kościk, Daniel Ścibak, Sławomir Mędziak zajęła drugie miejsce
przegrywając tylko z drużyną Browning Czechy. Nasi wędkarze w ciągu
doby złowili łącznie ponad 232 kg ryb,
Czesi mieli ich o 20 kg więcej. W klasyﬁkacji indywidualnej na 252 uczest-

ników Konrad Kościk zajął drugie
miejsce – ponad 100 kg ryb, Sławomir
Mędziak był jedenasty – ponad 67 kg
ryb, a Daniel Ścibak zajął dwunaste
miejsce – ponad 64 kg złowionych ryb.
Następne sportowe zmagania
w Nieliszu przewidziane są podczas „Festiwalu Turystycznego 2019”
w dniu 28.07.2019 r., na które już dziś
zapraszamy wędkarzy należących do
okręgu zamojskiego i ościennych.
Stanisław Chimosz
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Finał XVIII edycji konkursu

Twój głos,
„Mój Szkolny Kolega z Misji” twoja opinia,
twój artykuł...

W dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie, w gmachu Sejmu odbyła się
uroczystość wręczenia nagród XVIII
edycji konkursu „Mój Szkolny Kolega
z Misji”. Szkoła im. Jana Króla w Nieliszu zajęła II miejsce w kategorii
charytatywnej klas VII-VIII i gimnazjum, natomiast Paulina Bubiło,
uczennica klasy IIIa gimnazjum,
zajęła I miejsce w kategorii literackiej. Uroczystość poprowadziła pani
Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Wśród dostojnych
gości w Sali Kolumnowej Sejmu była
pani Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP oraz ks. bp Jerzy Mazur
SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W XVIII
edycji Konkursu wzięło udział 380
szkół podstawowych i gimnazjów.
W przeprowadzenie Konkursu włączyło się ponad 1500 nauczycieli, katechetów i wychowawców oraz 6800
uczniów. W słowie skierowanym do
uczestników Gali ks. bp Jerzy Mazur
w imieniu Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji oraz własnym podziękował
za zaangażowanie misyjne. Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc dostrzegła
wielki wysiłek polskich misjonarzy
i misjonarek, którzy w 99 krajach
świata głoszą Ewangelię i czynią wiele
dobra. Podkreśliła, że mają oni wspa-

niałych współpracowników w osobach uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Pani Marszałek uhonorowała ks. Zbigniewa Sobolewskiego,
dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”
Orłem Senackim – najwyższym odznaczeniem przekazywanym przez
Senat RP. W imieniu organizatorów
Konkursu zabrał głos ks. Zbigniew
Sobolewski, który podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom za zaangażowanie i życzył, by nadal wzrastali
w czynieniu dobra. Ks. bp Jerzy Mazur
oraz pani Maria Koc wręczyli siostrze
Krystynie Bogusz ze Zgromadzenia
Franciszkanek Misjonarek Maryi
czek z kwotą 52 661,87 zł. Pieniądze
te zostały zebrane w ramach kategorii
charytatywnej, są darem na remont
i wyposażenie przedszkola prowadzonego przez polskie siostry w Rezegat
k. Armat w Egipcie. Siostra Krystyna
odczytała list od Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi z podziękowaniami
za składane oﬁary. Opowiedziała zebranym o trudnych warunkach w jakich żyją dzieci w Egipcie.
Na Gali rozdania nagród w Warszawie obecny był Pan Adam Wal –
Wójt Gminy Nielisz oraz Pan Krzysztof
Komajda – Przewodniczący Rady
Gminy. Szkołę Podstawową im. Jana
Króla w Nieliszu reprezentowała 11 –
osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami. Po zakończonej uroczystości
wszyscy zostali zaproszeni na obiad
w restauracji sejmowej. Mieliśmy też
okazję zwiedzenia gmachu Sejmu,
w którym byliśmy po raz pierwszy.
Pobyt w Sejmie dostarczył nam niesamowitych wrażeń. Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie.

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
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.
Red.
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Powszechna
nauka pływania
Od 11.03.2019 r. uczniowie klasy
IIa, IIb, IIIa Szkoły Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu kontynuowali naukę pływania w ramach
„Programu Powszechnej Nauki
Pływania”. Udział w programie zadeklarowało 100% uczniów. Grupa
liczyła 45 osób. Zajęcia w ramach
tego programu to przede wszystkim
propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia
sprawności ﬁzycznej, zachęcanie do
systematycznego uprawiania sportu
w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu
życia.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności
ﬁzycznej. Zajęcia miały charakter
pozalekcyjny i odbywały się na basenie w Krasnymstawie. Wychowawcy za każdym razem otrzymywali wsparcie od rodziców, którzy
bardzo chętnie angażowali się do
pomocy.
M. Warchoł, A. Chmiel, B. Hojda
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Spotkanie z Jarosławem Górskim
Dnia 15 maja 2019 r. w SP im. Jana
Króla w Nieliszu miało miejsce niezwykłe wydarzenie kulturalne: spotkanie z Jarosławem Górskim – polonistą, pisarzem, publicystą, autorem
wielu książek. W spotkaniu z tak zacnym gościem uczestniczyli wszyscy
uczniowie naszej szkoły, podzieleni na
grupy wiekowe. Niezwykły gość opowiadał najpierw uczniom starszym
o „Roli dziecka w społeczeństwie i w literaturze od starożytności do czasów
współczesnych”. Najmłodsi słuchali
„Bajki o sowie”, nieco starsi mogli posłuchać historii o imionach i nazwiskach.

W ramach współpracy z Biblioteką
Publiczną Gminy Nielisz odbyły się
warsztaty poetyckie uczniów naszej
szkoły wspólnie z kolegami ze Szkoły
Podstawowej w Złojcu. Na koniec
chętni uczniowie mieli możliwość zebrania pamiątkowych autografów. Było
to mądre i cenne spotkanie. Gromkie
brawa na zakończenie świadczyły o zainteresowaniu i potrzebie obcowania
z poezją „Przecież nie samym chlebem
żyje człowiek?”. Wielu uczniów docenia rolę poezji w życiu człowieka.
Dziękujemy organizatorom za tak
cenną lekcję!
Anna Wyłupek

IX edycja Gminnego Konkursu Plastycznego

„Bądź bezpieczny na drodze”

Dnia 26 kwietnia 2019 r. Szkoła
Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zorganizowała IX
Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie pod patronatem Posterunku Policji w Nieliszu oraz podsumowanie IX edycji Gminnego
Konkursu Plastycznego „Bądź bezpieczny na drodze”. Głównym celem
konkursów było pogłębienie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz popularyzowanie wśród
uczniów świadomości bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszego, pasażera
i kierującego rowerem, a także popularyzacja zagadnień pierwszej po-

mocy przedmedycznej oraz aktywizowanie dzieci do jej udzielania.
W
konkursie
udział
wzięli
uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu. Każdą
szkołę reprezentowały trzyosobowe
drużyny. SP im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu zaprezentowali uczniowie:
Martyna Mazurek kl. II, Martyna Rak
kl. II i Kacper Pałka kl. I. pod opieką
pań: Dorota Bosiak i Alicja Czerwieniec.
Wiadomości i umiejętności uczniów
oceniała komisja w składzie: – Starszy
sierżant Michał Łuszcz – dzielnicowy
Posterunku Policji w Nieliszu, Jerzy
Nowiński – Przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Grażyna Ciastoch – Dyrektor SP im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu oraz Mirosława Paluch – pielęgniarka. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zdobywając I miejsce.
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Podsumowanie IX Gminnego konkursu Plastycznego

„Bądź bezpieczny na drodze”

W konkursie plastycznym dokonano
przeglądu i oceny 35
prac nadesłanych z 2
szkół gminy Nielisz,
spośród których zostało nagrodzonych
10 naszych małych
artystów: Nagrodę
specjalną
Kierownika Posterunku Policji w Nieliszu otrzymała
MARTYNA
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RAK kl. II opiekun Dorota Bosiak;
Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu otrzymał PATRYK
BEREJ – kl. I, opiekun Alicja Czerwieniec. Nagrody otrzymali uczniowie
KACPER PAŁKA – kl. I, podopieczny
pani Alicji Czerwieniec: AMELIA RAK
– kl. II, MARTNA MAZUREK – kl. II,
MIŁOSZ MIKA – kl. III – podopieczni
pani Doroty Bosiak. Zaś z oddziału
przedszkolnego nagrody otrzymały
dzieci, podopieczni pani Marii Komajdy: CZERWIENIEC KATARZYNA
7 lat, CZERWIENIEC KAROL – 7 lat,
ZUMIŁO ZUZANNA – 4 lata, JAKUB
SMOŁA – 5 lat.
Dorota Bosiak

Konkurs doświadcz ﬁzyki

w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Dnia 27 maja 2019 r. odbył się ﬁnał
VI 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, ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.
Konkurs składał się z dwóch etapów.
I etap konkursu odbył się w Pracowni
Dydaktyki Fizyki UMCS w Lublinie.
Do I etapu przystąpiły 24 szkoły z południowo-wschodniej części regionu
lubelskiego, w tym: 61 uczniów, którzy
zgłosili 90 doświadczeń. Do ﬁnału konkursu komisja zakwaliﬁkowała 26 do-

świadczeń z 14 szkół, przygotowanych
przez 23 uczniów.
Doświadczenia zostały zaprezentowane przez uczniów przed komisją
konkursową, uczestnikami i publicznością w Szkole Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Zmaganiom uczestników konkursu
przyglądali się przedstawiciele władz
Gminy Nielisz: Pan Krzysztof Komajda – Przewodniczący Rady Gminy
Nielisz oraz Pan Jerzy Nowiński Przewodniczący GKRPA w Nieliszu.
Wykonanie i prezentację doświadczeń oceniała komisja w składzie: dr
Waldemar Berej – Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS (przewodniczący), dr Małgorzata Wirtel
– Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS,
Marek Budziński – pracownik In-

stytutu Fizyki UMCS, Leszek Bober
– Dyrektor, nauczyciel ﬁzyki Zespołu
Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
Andrzej Mazurkiewicz – nauczyciel
ﬁzyki w I Liceum Ogólnokształcącym
w Zamościu.
I Miejsce otrzymała Marlena Mazur
ze Szkoły Podstawowej w Sułowie,
za doświadczenie Kula antygrawitacyjna.
II Miejsce otrzymał Miłosz Maślak
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim za doświadczenie: Budowa i działanie silnika
elektrycznego zasilanego prądem
stałym.
III Miejsce otrzymała Julia Skałecka,
ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie
za doświadczenie: Jedna ręka pokonuje cztery.
Uczennice klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu Aleksandra Soboń za doświadczenie: Model elektroﬁltru
oraz Anna Skrzypik za doświadczenie: Swobodne spadanie ciał
otrzymały wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody i upominki. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu za
udział i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu DOŚWIADCZ
FIZYKI.
Szczegóły na stronie konkursu
www.doswiadczﬁzyki.pl
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Podsumowanie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w r. szk. 2018/2019
ludziom i zwierzętom. W mijającym
roku szkolnym 2018/2019 realizowano następujące zadania:

W Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu prężnie
działa Szkolne Koło Wolontariatu.

W działalność koła zaangażowani są
nauczyciele i uczniowie chętni do
niesienia bezinteresownej pomocy

 Zbiórka pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia oraz Fundacji Pomóż
i ty.
 Dokarmianie zwierząt zimą w ramach współpracy z Kołem Łowieckim „Piżmak”.
 Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 27 Finału
w dniu 13 stycznia 2019 r.
 Przeprowadzenie akcji charytatywnych: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Góra Grosza”.
 Wykonywanie kartek świątecznych
dla osób chorych i samotnych.

Wyjazdy do Lublina
Od ubiegłego roku uczniowie
klas VII, VIII oraz gimnazjum ze SP
w Złojcu i SP w Nieliszu wyjeżdżają
na pokazy chemiczne na UMCS w Lublinie. W bieżącym roku szkolnym
powyższe pokazy odbyły się w dn. 15
maja i zostały połączone z wycieczką
do Muzeum na Majdanku.
Na pokazach chemicznych młodzież bardzo chętnie nie tylko obserwowała wykonywane reakcje chemiczne, ale również czynnie brała
udział w ich wykonywaniu. Skomplikowane i widowiskowe doświadczenia chemiczne okazały się dla
uczniów olbrzymią atrakcją.
Podczas wycieczki na Majdanek, uczniowie w zadumie słuchali wykładu pani przewodnik oraz

w skupieniu oglądali ekspozycje
muzealne. W drodze powrotnej tłumaczyli sens motta „Nasz los dla was

przestrogą…”. Taką lekcję historii
uczniowie zapamiętają z pewnością
na długo.

Sportowe sukcesy uczniów ze Złojca
Wiosna to okres wzmożonej pracy
wielu sportowców. Swoją obecność
na zawodach sportowych zaznaczają
także z powodzeniem uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Złojcu. Już kolejny rok szkoła bierze udział w cyklu
imprez o zasięgu powiatowym pod
nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”.
Grupa kilkunastu dziewcząt oraz

chłopców z klasy V, VII i VIII rywalizuje z rówieśnikami w takich konkurencjach jak: bieg na 60 m lub 100 m,
skok w dal, skok wzwyż, czy rzut
piłką palantową. Wszyscy dzielnie
walczą o jak najlepsze rezultaty, a na
wyróżnienie zasługują: Oliwia Gnyp
– I miejsce w rzucie piłką palantową,
Emilia Jakubczak – II miejsce w biegu

na 60 m oraz III miejsce w skoku w dal,
Amelia Bubiło – III miejsce w biegu
na 60 m, Grzegorz Bożek – 5 miejsce
w skoku w dal, a także Nicola Di Brita,
zdecydowany lider naszej reprezentacji
– I miejsce w biegu na 100 m i 300 m. Nicola, oprócz sukcesów w „Czwartkach
LA”, ma także na koncie zwycięstwa
w biegu na 300 m podczas zawodów
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Budowanie
stałych relacji
z Klientami
– nośniki reklam
w Gminie Nielisz

powiatowych oraz rejonowych Szkolnego Związku Sportowego, co dało
mu awans do ﬁnału wojewódzkiego
zawodów, które 12 czerwca odbyły się
w Biłgoraju. Ponadto Nicola 26 maja
w Zamościu wywalczył sobie awans do
zawodów ogólnopolskich „Lekkoatletyka dla każdego!”, w których 7 czerwca
w Warszawie walczył o medal w biegu
na 100 m z najlepszymi sprinterami
z całej Polski. Gratulujemy sukcesów
sportowych wszystkim reprezentantom Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu i trzymamy
kciuki za kolejne!
Janusz Stryjewski

Wspomnienia o żołnierzach SZP – ZWZ – AK
Inspektoratu Zamość
Anna Skrzypik – uczennica klasy VIII
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu zajęła I miejsce w X
Edycji Konkursu pt. „Historia mojej
małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP – ZWZ – AK Inspektoratu
Zamość oraz ich powojenne losy”. Ania
opracowała w formie wywiadu historię
życia Pana Zbigniewa Kruka.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Ordynariusz Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej – JE ks. bp
dr Marian Rojek; Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych –
Minister Jan Józef Kasprzyk; Lubelski
Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.
Celem konkursu było m.in. kształtowanie
postaw
patriotycznych
młodzieży poprzez propagowanie
i pogłębianie wiedzy o organizacji
i działalności Służby Zwycięstwu Polski
– Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji po-akowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii
Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie
i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej

redakcja@nielisz.pl

rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie
pracy pisemnej – zapisu wspomnień,
wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji, które zostały ocenione przez
komisję konkursową powołaną przez
Organizatora. Ocena komisji uwzględniała m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,
kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu
w oparciu o wskazaną literaturę, dobór
materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotograﬁe, kompozycję
i język pracy.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 3 czerwca 2019 r.
w Klubie Batalionowym przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Zamościu.
Ania za zajęcie I miejsca otrzymała –
Mini dron DJI Tello. Pani Grażyna Ciastoch – dyrektor szkoły w Złojcu otrzymała podziękowanie za krzewienie
idei patriotycznych oraz utrwalanie
historycznych losów mieszkańców
Małej Ojczyzny. Uczennica pracowała
pod opieką Pani Małgorzaty Magryta
– nauczyciela historii.
Małgorzata Magryta

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.

UWAGA!
Imprezy masowe w Gminie Nielisz organizowane co roku, spotykają się z dużym zainteresowaniem
wśród reklamodawców i sponsorów.
Dobra oprawa artystyczna i szeroki
wachlarz atrakcji ściąga do Nielisza
tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział w ekskluzywnych materiałach promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę.
Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do rozmów i współuczestnictwa w rozwoju regionalnym.
Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
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Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 14

e-mail: sekretariat@bsnielisz.pl

www.bsnielisz.pl

90-lecie bankowości spółdzielczej na terenie gminy Nielisz

Rys historyczny – najważniejsze daty:
1929 rok – z inicjatywy miejscowego
nauczyciela Bolesława Dąbkowskiego powstaje Kasa Stefczyka
w miejscowości Kolonia Staw Noakowski
1939-1945 – lata wojny – Kasa nie
prowadzi działalności. Po wojnie
ocalały jedynie te dokumenty, które
znajdowały się w kasie pancernej,
reszta natomiast spłonęła
1946 – Kasa wznawia działalność
w swojej dawnej siedzibie
1948 – Kasa zostaje przeniesiona
do pałacu w Ruskich Piaskach
i zgodnie z reformą bankową zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą w Ruskich Piaskach
1956 – Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe stają się bankami
prowadzącymi obsługę ﬁnansowo-kredytową ludności wiejskiej
i pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej oraz obsługę ﬁnansowo-kasową jednostek gospodarki
uspołecznionej. Przywrócono im
także prawo prowadzenia działalności na własny rachunek
1957 – utworzenie Centralnego
Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który stał
się centralą organizacyjną i rewizyjną spółdzielni
1975 – w wyniku ustawowego połączenia Centralnego Związku SOP
i Banku Rolnego utworzony zostaje
Bank Gospodarki Żywnościowej,
którego udziałowcami były 1663
banki spółdzielcze, w tym Bank
Spółdzielczy w Stawie Noakowskim

1989 – przeobrażenia ustrojowe powodują istotne zmiany w Prawie
Bankowym i Prawie Spółdzielczym.
Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s
w Stawie Noakowskim zrzeszony
zostaje na dobrowolnej umowie
w BGŻ S.A. w Zamościu
1994 – otwarcie Punktu Kasowego
w Rudniku
1995 – przystąpienie do zrzeszenia
w Lubelskim Banku Regionalnym
S.A. Oddział w Lublinie
2000 – oddanie do użytku nowej
części budynku Banku
2002 – w wyniku połączenia regionalnych banków zrzeszających
powstaje Bank Polskiej Spółdziel-

czości S.A., który zrzesza większość
banków spółdzielczych w kraju,
między innymi Bank Spółdzielczy
w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
2006 – uzyskanie funduszy własnych
na poziomie przekraczającym
1 000 000 EURO wymaganych do
funkcjonowania jako samodzielna
jednostka
2007 – otwarcie Punktu Kasowego
w Nieliszu
2008 – uruchomienie bankomatu
w siedzibie Banku
2012 – otwarcie Punktu Kasowego
w Żółkiewce
2013 – oddanie do użytku odnowionej
części budynku Banku
2015 – uruchomienie bankomatu
w Nieliszu
Obecnie Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim jest
uniwersalnym bankiem, wyłącznie
z polskim kapitałem, bankiem o cechach lokalnego banku samorządowego, działającym jako spółdzielnia
na terenie gmin i miast województwa
lubelskiego.
Bank działa w pełni samodzielnie
i jednocześnie jest zrzeszony z grupą
banków spółdzielczych w ramach
grupy Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. oraz jest uczestnikiem Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS.
Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych klientów to cechy Banku ważne
dziś i w przyszłości.
Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób
rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów
gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich
dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku.
Zaspokojenie potrzeb klientów to
najważniejsze zadanie Banku.
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
Doskonale wiemy jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym
poziomie, a Państwa życzenia traktujemy jako inspirację i staramy się
wykorzystywać je przy kolejnych projektach.
W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef
Kuchni przygotował propozycje

menu do wyboru. Posiadamy również ofertę oprawy weselnej. Mam
nadzieję, że traﬁliśmy w Państwa
oczekiwania. Proszę pamiętać, że
każde menu omawiamy z naszym
klientem dopasowując je indywidualnie. Jeśli chodzi o dodatkowe
usługi – polecamy Państwu naszych
podwykonawców, ale to do Państwa
należy ostateczny wybór – dekoracji,
kwiatów, oprawy muzycznej... my
służymy radą i pomocą.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej tel.: 84 63 12 718 lub
887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszam do Hotelu Marina.

Promocja na Wakacje
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Prezentowana oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Oferta aktualna przy zawarciu umowy na 24 miesiące przy jednoczesnym korzystaniu z rabatu
za e-fakturę i zgody marketingowe. Promocja obowiązuje do 2019/08/31. Kwota do wykorzystania w postaci rabatu na wybrany abonament. Regulamin promocji dostępny w Biurze Obsługi Klienta.

