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Oddajemy Wam do rąk pierwszy 
numer Biuletynu Informacyjnego 
Gminy Nielisz. W tym premierowym 
numerze dokonaliśmy podsumowania 
roku 2016 w naszej gminie. Docelowo 
biuletyn będzie ukazywać się raz na 
kwartał. Jesteśmy świadomi tego, 
jak bardzo ważne jest informowanie 
mieszkańców o tym, co się dzieje na ich 
terenie, dlatego zdecydowaliśmy się 
wydawać kwartalnik, mówiący o istot-
nych wydarzeniach, które dotyczą nas 
wszystkich. Biuletyn ten to nie tylko 
sprawozdanie z życia gminy, ale i dowód 
szacunku dla społeczności lokalnej, 
który wyrażać się będzie w zapew-
nieniu rzetelnej i powszechnej infor-
macji. W wydawnictwie tym zamiesz-
czać będziemy artykuły, które mogą nie 
tylko zaciekawić, ale i przyczynić się do 
pogłębienia integracji mieszkańców. 
Mijający rok 2016 obfi tował zarówno 
w szereg przeprowadzanych inwe-
stycji, jak i w liczne wydarzenia kul-
turalne. Nie jesteśmy jednak w stanie 
na łamach pierwszego numeru opisać 
ich wszystkich, dlatego zawarliśmy 
w nim najbardziej istotne naszym zda-
niem fakty, które w sposób widoczny 
wpłynęły na życie mieszkańców oraz 
na rozwój Gminy Nielisz. W kolejnych 

numerach informować będziemy 
o planowanych działaniach oraz inwe-
stycjach, jakie będą zrealizowane. Już 
teraz chciałbym wszystkich zaprosić do 
śledzenia gminnego fanpage: https://
www.facebook.com/GminaNielisz/ 
lub @gminanielisz, gdzie publiko-
wane są najnowsze wiadomości regio-
nalne. Otworzyliśmy również kanał 
YouTube, w którym zamieszczone są 
fi lmy związane z naszą gminą.

Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal
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W  2013  r.  Wójt  Gminy  Nie-
lisz  Pan  Adam  Wal  oraz 
Przewodniczący  Rady 

Gminy  Pan  Jerzy  Nowiński  wyszli 
z  inicjatywą  przyjęcia  herbu  samo-
rządowego.  Realizacja  koncepcji 
heraldycznej  dla  Gminy  została 
powierzona  dr.  Gerardowi  Kuchar-
skiemu z Instytutu Kultury Europej-
skiej Uniwersytetu  im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Opracowanie 
nowego projektu herbu uwzględniło 
podstawowe  kryteria  poprawności, 
na  które  składają  się  cztery  pod-
stawowe  czynności:  zachowanie 
zgodności  z  prawidłami  sztuki  he-
raldycznej,  respektowanie  zasad 
tworzenia  staropolskich  herbów 
samorządu terytorialnego, uwzględ-
nienie  tradycji  heraldycznej  tery-
torium wchodzącego w  skład danej 
gminy, zachowanie kanonów współ-
czesnej estetyki w zakresie stylizacji 
ikonograficznej. 

Symbolika projektu herbu Gminy 
Nielisz odnosi się do patrona parafii 
w Nieliszu św. Wojciecha – wiosło 
i włócznie. Charakterystyczne ułożenie 
godła w gwiazdę pośrednio nawiązuje 
też do godła herbu szlacheckiego Je-
lita rodziny Zamojskich – trzy kopie 
w gwiazdę. Wiosło będące atrybutem 
św. Wojciecha ma czytelną i zrozu-
miałą symbolikę. Wiosło zdaniem jed-
nych symbolizuje żeglugę Wisłą św. 
Wojciecha ku obszarom pogańskich 
Prusów, według innych – narzędzie mę-
czeństwa. Od ciosu wiosłem bowiem 
miał upaść biskup Wojciech, „aż psał-
terz wypadł mu z rąk”. Włócznia jako 
atrybut wojownika i łowcy, symboli-
zuje człowieka dzielnego, poświęcenie, 
służbę, umiłowanie wolności, szyb-
kość, zwinność. To właśnie włócznią 
miano przebić pierś św. Wojciecha. 
Oprócz godła istotnym elementem 

składowym herbu są barwy, zarówno 
godła, jak i pola tarczy, w którym jest 
ono umieszczone. Dla pola tarczy przy-
jęto jedną barwę – czerwoną. Pozostałe 
motywy z godła tj. wiosło, włócznie są 
barwy złotej. Barwy te są zgodne z za-
sadami sztuki heraldycznej. Barwy 
występujące w projekcie herbu Gminy 
Nielisz dobrze wpisują się w zespół pol-
skich herbów samorządowych. Symbo-
lika barw: 
► złoto – symbolizuje cztery cnoty: 

wzniosłość, delikatność, otuchę, 
życzliwość, z ciał niebieskich – 
Słońce, z żywiołów – ogień, z dni 
tygodnia – niedzielę; 

► czerwień – symbolizuje dwie 
cnoty: odwagę i waleczność, z ciał 
niebieskich – Saturna, z żywiołów 
– ogień, z dni tygodnia – sobotę.

Symbolikę połączonych barw 
z herbu Gminy Nielisz, czyli czerwień 
i złoto odczytywać możemy jako wol-
ność, stałość, ufność, odwaga. Herb 
można umieszczać na: sztandarze, 
fladze, (w całości lub godło), pieczę-
ciach urzędowych i innych ozna-
kach władz gminnych (wójta, jego 
zastępcy, przewodniczącego rady 
i jego zastępców, członków rady), na 
budynkach, które są siedzibą władz 
samorządowych, a także we wnę-
trzach tychże budynków, budynkach 
będących własnością samorządu, na 
pismach, okolicznościowych dru-
kach, wizytówkach władz samo-
rządowych (za zgodą rady, a także 
niższych urzędników), na tablicach 
pamiątkowych fundowanych przez 
władze samorządu, słupach gra-

nicznych tzw. witaczach, pojazdach, 
transparentach umieszczanych przy 
drodze. Używanie herbu przez osoby 
„nieurzędowe” jest dopuszczalne za 
zgodą Rady. Może ono mieć jednak 
charakter tylko czasowy. 

Współczesna samorządowa 
symbolika gminna swoje podstawy 
prawne czerpie z trzech ustaw i jed-
nego rozporządzenia Rady Ministrów. 
Są to w kolejności chronologicznej: 1. 
Ustawa o odznakach i mundurach z 21 
grudnia 1978 r., 2. Ustawa o samorzą-
dzie terytorialnym z 8 marca 1990 r., 
3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrożeniem reformy 
ustrojowej państwa z 29 grudnia 
1998 r., 4. Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów w sprawie Komisji Heral-
dycznej z 27 lipca 1999 r. Regulacje 
prawne dotyczące posiadania herbów 
przez gminy współcześnie regu-
luje Ustawa o samorządzie teryto-
rialnym z 8 marca 1990 r., która w roz-
dziale 3, art. 18, punkt 13 stanowi, 
że do wyłącznej właściwości gminy 
(rozumianej w prawnej wykładni, jako 
wspólnotę samorządową, którą sta-
nowią gminy) należy „podejmowanie 
uchwał w sprawie herbu gminy”. 
Wprawdzie ustawa ta nie wzmian-
kuje nic o prawie gmin do posiadania 
flagi, to jednak wytworzony już zwy-
czaj przyjmowania ich przez gminy 
stał się powszechnością, co jeszcze 
bardziej nadało gminom odrębnego, 
donioślejszego charakteru. Bardziej 
precyzyjnie ujmuje powyższą kwestię 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrożeniem reformy 
ustrojowej państwa z 29 grudnia 
1998 r., która dokonała m.in. noweli-
zacji Ustawy o odznakach i mundu-
rach z 21 grudnia 1978 r. Artykuł 3.1 
rzeczonej ustawy podaje: „Jednostki 
samorządu terytorialnego mogą usta-
nawiać, w drodze uchwały organu 
stanowiącego danej jednostki, własne 
herby, flagi, emblematy oraz insygnia 
i inne symbole”. W myśl woli ustawo-
dawcy jednym z symboli samorządu 
powinna być pieczęć. Ustawa z 29 
grudnia 1998 r. stanowi, iż gmina ma 
prawo do używania pieczęci ze swoim 
herbem, „zawierającej pośrodku, za-
miast orła […] herb gminy”. Symbol 
ten ma silne zakorzenienie w staro-
polskiej tradycji.

Dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej 

Historyczny rok 2016
► Przełomowy i historyczny moment w historii Gminy 
Nielisz! Na mocy UCHWAŁY NR XVI /95/2016 RADY 
GMINY NIELISZ ustanowione zostały symbole Gminy 
Nielisz: herb, flaga i pieczęcie „mające stanowić trwałe 
znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, 
symbolizując więź historyczną, kulturową 
i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy”.



redakcja@nielisz.pl www.nielisz.plNr 1 (01)4 grudzień  2016 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

W przyszłym, 2017 roku, plano-
wana jest dalsza modernizacja dróg 
między innymi w Gruszce Małej Pierw-
szej i Gruszce Małej Drugiej. Do inten-
sywnych prac włączył się również Sa-
morządowy Zakład Budżetowy, który 
oprócz dróg, wyremontował również 
most na rzece Łabuńce w Złojcu. Na-
leży również nadmienić o szeregu prac 
remontowych oraz usługowych na 
rzecz gminy, które wykonali pracow-
nicy zakładu pod czujnym okiem kie-
rownika Pana Andrzeja Rzemieniaka. 
Modernizacja dróg jest inwestycją nie-

zmiernie ważną, dlatego też konieczna 
jest ich kontynuacja. Niestety wysokie 
koszty przebudowy dróg nie pozwa-
lają dotrzeć do wszystkich potrzebują-
cych, ani też realizować modernizacji 
w pełnym wymiarze. Ograniczenia wy-
nikają nie tylko ze skromnego budżetu 
gminy, ale i z wymogów stawianych 

przed samorządami ze strony jedno-
stek, od których otrzymujemy dofi -
nansowanie. Niemniej jednak udało 
się w tym roku sprostać oczekiwaniom 
znacznej liczby mieszkańców. 

„Z inwestycji skorzysta przede 
wszystkim lokalna społeczność, ale 
i turyści chętniej i łatwiej będą się po-
ruszać po gminie Nielisz. Miejmy na-
dzieję, że przyczyni się to do dalszego 
rozwoju agroturystyki. Budowa dróg 
to nie tylko ułatwienie komunikacji, 
lecz także podniesienie wartości przy-
drożnych działek. Korzyści są duże, 
a najbardziej cieszy fakt, że rozwój 
gminy pozwala na coraz większe in-
westycje. Wszystko po to, by żyło nam 
się lepiej. 

Gmina Nielisz stara się dyspo-
nować środkami w sposób racjonalny 
i perspektywiczny. Inwestujemy w tu-
rystykę i promocję naszego regionu, 
ale nie zapominamy o naszych miesz-
kańcach. W miarę możliwości reali-
zujemy plany rozwoju szkolnictwa 
i budowy dróg. Zmiany na dobre dają 

się odczuć w niemalże każdej wiosce 
gminy, a to jeszcze nie wszystko. W na-
szych przedsięwzięciach planujemy 
dalsze budowy dróg, parkingów oraz 
budynków użyteczności publicznej, 
utworzymy również nowe szlaki pie-
szo-rowerowe” – zapowiada Wójt 
Gminy Nielisz Adam Wal.

Modernizacja dróg
► W bieżącym roku w 11 miejscowościach 
przeprowadzono prace na 18 odcinkach dróg 
gminnych o łącznej długości ponad 6 km. Z nowych 
dróg o nawierzchni bitumicznej korzysta już kilkaset 
gospodarstw. Do wyremontowanych nawierzchni 
wykonano również utwardzone pobocza. Inwestycje 
drogowe przeprowadzono w miejscowościach: 
Staw Noakowski, Staw Ujazdowski, Nielisz, Kolonia 
Zarudzie, Wólka Nieliska, Średnie Małe, Staw 
Ujazdowski Kolonia, Złojec, Ruskie Piaski, Kolonia 
Deszkowice, Ujazdów oraz Wólka Złojecka.

Wyremontowana droga w miejscowości Średnie Małe 

Wyremontowana droga w miejscowości Deszkowice Kolonia 

Przebudowana droga gminna
w miejscowości Staw Ujazdowski 

Zmodernizowana droga gminna w miejscowo-
ści Złojec
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Zbiornik wodny w Nieliszu sprzyja 
organizacji takich zawodów, i dlatego 
będą to wydarzenia cykliczne, organi-
zowane przy plaży „Moczydło”. Orga-
nizator, WOPR Województwa Lubel-
skiego wspólnie z Państwową Strażą 
Rybacką w Lublinie, Wydziałem Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Wojewódzkiego w Lu-
blinie oraz Urzędem Gminy Nielisz 
pod patronatem honorowym Woje-
wody Lubelskiego i Posła RP Sławo-
mira Zawiślaka inicjują w ten sposób 
tworzenie grup szybkiego reagowania. 
Grupy te złożone są z członków WOPR 
oraz pracowników i funkcjonariuszy 
podmiotów, które wykonują zadania 
w zakresie działań kryzysowych na 
wodzie. Celem zawodów jest także 
sprawdzenie posiadanych umiejęt-
ności udzielania pomocy poszkodo-
wanym na wodzie oraz propagowanie 

ratownictwa wodnego wśród społe-
czeństwa. 

Równie ciekawą imprezą były 
Amatorskie Zawody Motorowodne, 
które odbyły się 16-17 lipca 2016 r. Nie-
sprzyjająca pogoda nie przeszkodziła 
w zawodach.  Po zaciętej walce wyło-
nieni zostali fi naliści. Złoto i srebro 
powędrowało do Klubu Sportów Wod-
nych Zbiornika Nielisz „Posejdon”. 
Wśród reprezentantów „Posejdona” 
I miejsce w łodziach motorowych 
zajął Wojciech Świergoń i Tomasz Juś.
II miejsce Dariusz Korabiowski i Maria 
Radziejewska, a II miejsce w Skute-
rach – Wojciech Malec. Dla regionu 
bardzo ważny jest fakt, że podczas 
obu tych zawodów uczestnicy przy-
byli nawet spoza województwa lu-
belskiego. Obu tym imprezom patro-
nował Wójt Gminy Nielisz.

Red.

Zmagania na wodzie Remont budynku
Urzędu Gminy Nielisz

Goście z Francji

► W bieżącym roku w gminie Nielisz przeprowadzono 
dwa turnieje wodne: „IV Amatorskie Zawody 
Motorowodne” oraz „Mistrzostwa województwa 
lubelskiego służb działających na wodzie”.

Trwają prace remontowe w budynku Urzędu 
Gminy Nielisz. W drugim już w tym roku 

etapie prac budowlanych zostaną przebudo-
wane: gabinet wójta, gabinet sekretarza, sala 
narad, łazienki i sekretariat. Zakończenie robót 
planowane jest na styczeń 2017 roku. Zakres 
działań remontowych obejmuje między innymi 
budowę ścian działowych, sufi tów podwiesza-
nych, modernizację instalacji elektrycznej i wod-
no-kanalizacyjnej, oświetlenie oraz położenie 
płytek PCV. W pierwszym etapie remontu urzędu 
wykonano korytarz oraz klatkę schodową. 
W pracach przy odnawianiu budynku Urzędu 
Gminy Nielisz uczestniczy również Centrum 
Integracji Społecznej w Krzaku, pod kierow-
nictwem Pani Barbary Dziurdzy. Ekipa CIS dba 
także o obszar wokół budynku. Red.

W piątek 22.07.2016 r. ponad 120 osobowa 
grupa uczestników Światowych Dni Mło-

dzieży, głównie z Francji, odwiedziła 2 parafi e 
w gminie Nielisz. Pierwszym przystankiem była 
parafi a Chrystusa Króla w Złojcu, gdzie przywitał 
wszystkich Ks. Kanonik Tomasz Rogowski, Wójt 
Gminy Nielisz Adam Wal oraz Sekretarz Gminy 
Nielisz Piotr Pyś. Po krótkiej modlitwie w ko-
ściele, młodzież udała się do parafi i Nielisz. Przed 
kościołem pw. Świętego Wojciecha i Matki Bożej 
Różańcowej serdecznie witali Ks. mgr Dariusz 
Soniak oraz Przewodniczący Rady Gminy Nielisz 
Jerzy Nowiński. Uczestnicy Światowych Dni Mło-
dzieży zapoznali się z historią zabytkowego ko-
ścioła i wspólnie odmówili modlitwę. Po krótkim 
nabożeństwie młodzież otrzymała od Gminy 
Nielisz pamiątki i najlepsze polskie jabłka. Obiad 
w Restauracji Marina zakończył wizytę katolickiej 
młodzieży w naszej gminie. Po tak dobrym i cie-
płym przyjęciu na naszej ziemi goście wraz z mi-
łymi wspomnieniami udali się do Sandomierza… 
a na pożegnanie słychać było słowa: „dziękujemy 
i do zobaczenia w przyszłym roku”. Red.
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W roku szkolnym 2016/2017 w Nie-
liszu powstał Zespół Szkół. W jednym 
budynku działają przedszkole, szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Dyrektorem 
został Pan Dariusz Bryk, a zastępcą 
Pani Magdalena Stefańska. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych 
uczniów i biorąc pod uwagę opinie ro-
dziców oraz nauczycieli, zapewniliśmy 
naszym uczniom możliwość korzy-
stania z szerokiego wachlarza zajęć, 
nie tylko rozwijających uzdolnienia, 
ale także wyrównujących braki eduka-
cyjne. Jednym z nadrzędnych zadań 
naszej szkoły jest odkrywanie poten-
cjału naszych wychowanków. Mają oni 
możliwość prezentowania posiadanej 
wiedzy, promowania siebie i szkoły 
w różnych konkursach na szczeblu 
szkolnym, gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim, w których osiągają wy-
sokie wyniki. Organizowanie imprez 
i uroczystości to przede wszystkim in-
spirowanie uczniów do różnorodnych 
działań. To bardzo ważny element 
pracy wychowawczej. Są to uroczy-
stości i przedsięwzięcia organizowane 
na terenie szkoły oraz imprezy o za-
sięgu pozaszkolnym, które promują 
szkołę i Gminę. Przystąpiliśmy do no-
wych konkursów, Zaczytana szkoła 
oraz Narodowy program rozwoju czy-
telnictwa. Realizowane projekty to: Jak 
kultywujemy tradycje Bożego Naro-
dzenia – Jasełka, Paradoksy Matema-
tyczne, Konstytucja 3 Maja – Droga do 
demokracji, Duży czyta dzieciom. Nasi 
uczniowie każdego roku uczestniczą 
w akcji Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę i Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. Od 14 lat od-
bywa się Powiatowy 
Konkurs Twórczości 
„Moja Mała Ojczyzna” 
pod honorowym pa-
tronatem Starosty 
Zamojskiego oraz 
Wójta Gminy Nielisz. 
Konkurs cieszy się 
bardzo dużym zain-

teresowaniem wśród szkół powiatu 
zamojskiego. Od trzech lat odbywają 
się w naszej szkole Kulturalne Spo-
tkania Twórczości im. Jana Króla – Pa-
trona Szkoły Podstawowej, na które 
uczniowie zapraszają Władze Samo-
rządowe, Rodziców oraz wszystkich 
mieszkańców Gminy Nielisz. W naj-
bliższym czasie zostanie oddana do 
użytku hala sportowa, na którą naj-
bardziej czekają nasi uczniowie. Będą 
mogli rozwijać swoje talenty i być 
może w przyszłości staną na najwyż-
szym podium olimpijskim. W ramach 
promocji, oprócz wyżej wymienionych 
działań, prowadzona jest internetowa 
strona szkoły, która cieszy się zain-
teresowaniem rodziców i uczniów. 
Mamy nadzieję, że praca w tym roku 
szkolnym przyniesie wiele sukcesów 
i przyczyni się do jeszcze lepszego 
wizerunku szkoły w społeczności lo-
kalnej, co stanowi źródło radości na-
uczycieli, uczniów i rodziców.

Edyta Karpiuk

Zespół Szkół w Nieliszu

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
Od sześciu lat animacją kulturalną 

na terenie gminy Nielisz zajmuje się 
Gminny Ośrodek Kultury. 18 grudnia 
2009 r. na sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę o utworzeniu samorządowej 
instytucji kultury, która na dobre roz-
poczęła swoją działalność 1 kwietnia 
2010 r. Patrząc z perspektywy czasu 
powstanie GOK-u, wcale nie oka-
zało się primaaprilisowym żartem 
samorządu, bowiem instytucja ma 
się całkiem dobrze. Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, organizacja imprez kul-
turalno-rozrywkowych, prowadzenie 
zespołów artystycznych, współpraca 
z instytucjami i organizacjami oraz 
wiele innych form pracy cieszą się 
zainteresowaniem i spotykają z po-
zytywnym odbiorem społecznym. 
Na początku – jak w życiu – zanim 
się mocno stanie na nogi zdarzają się 
upadki i guzy. Z czasem kroki są coraz 
pewniejsze aż wreszcie można zacząć 
biegać, skakać przez płotki i wspinać 

się po górach. Tak było i z nami, zanim 
przyszyły pierwsze sukcesy ciężko 
pracowaliśmy. Dziś z całą pewnością 
możemy powiedzieć, że było warto! 
To, jak teraz wygląda i co robi GOK 

w Nieliszu jest wynikiem wszystkich 
lat istnienia placówki. Dziś mamy cie-
kawą ofertę kulturalną dla wszystkich 
pokoleń od wnuczka do dziadka.

Agnieszka Zymon
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Najistotniejszymi płaszczyznami 
działalności biblioteki są: 
Biblioteka dla  dzieci  i młodzieży –  
skierowana do grupy osób młodych, 
dla których dostosowujemy odpo-
wiednie formy działania. 
Biblioteka  dla  seniorów – edukacja 
osób powyżej 50 lat w zakresie ob-
sługi komputera i Internetu. Ci, którzy 
nie godzą się na wykluczenie cyfrowe 
– w każdej chwili mogą zgłosić się do 
biblioteki o pomoc – latarnik Polski 
Cyfrowej pomaga posługiwać się 
komputerem i poruszać po sieci, bez 
rozgłosu dla tych, którzy pragną za-
chować anonimowość. Biblioteka dla 
seniorów to również miejsce spotkań, 
poznawania interesujących ludzi 
z pasjami poprzez konferencje inter-
netowe. 
Biblioteka  dla  historii  lokalnej – 
zbieranie źródeł historycznych ja-
kimi są stare zdjęcia i dokumenty od 
mieszkańców gminy, obecnych i by-
łych, czego następstwem jest opraco-
wywanie materiałów i publikowanie 
ich w Internecie. 
Biblioteka w sieci – źródło wiedzy 
o bibliotece, jej zbiorach i działalności: 
www.facebook.com/BibliotekaKrzak 
Witryna biblioteki https://sites.
google.com/site/bpkrzak/ 

Biblioteka zaprasza do współpracy 
i udziału w imprezach, które cieszyły 

się uznaniem uczestników w roku 
2016 i będą kontynuowane w przy-
szłym roku. Do nich należą piątkowe 
wieczory gier planszowych i towarzy-
skich oraz rajd rowerowy do cieka-
wych miejsc w gminie śladami historii 
lokalnej. W czerwcu 2016 r. odbył się 
rajd rowerowy „Urokliwe zakątki”, 
którego przebieg wytyczały stare 
zdjęcia z Galerii Przeszłości Gminy 
Nielisz. Towarzyszyły mu liczne 
atrakcje: spacer wokół jeziorka So-
doma, konkurs na legendę dotyczącą 
pochodzenia jego nazwy, ognisko 
i pieczenie kiełbasy, zwiedzanie pry-
watnej izby pamięci, przejażdżka 
i spacer po parku pałacowym w Ru-
skich Piaskach oraz czyste powietrze, 
woń lasów i łąk, śmiech i radość oraz 
wszystko to, z czym wiąże się aktywny 
wypoczynek w dobrym towarzystwie. 
Mamy nadzieję na ponowne zorgani-
zowanie rajdu w 2017 roku i jeszcze 
większą ilość uczestników, tym bar-
dziej, że mogą w nim wziąć udział 
przedstawiciele wielu pokoleń.
Każdy  czytelnik może nieodpłatnie 
wypożyczyć książki i czasopisma, 
wpisać na listę swoją propozycję za-
kupu konkretnych tytułów do biblio-
teki, która dostępna jest w Internecie 
oraz u bibliotekarza. Można również 
korzystać bezpłatnie z Internetu bez-
przewodowego na komputerze bi-

15 września 2016 roku minęło 67 lat istnienia
Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz
► Misją Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz jest upowszechnianie 
kultury i czytelnictwa, wspieranie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego i komunikacji społecznej, polegające na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnego środowiska 
w zakresie dostępu do wiedzy, kultury, informacji i zbiorów 
bibliotecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Ważne jest 
promowanie kultury i tradycji regionu, które stanowią o poziomie 
świadomości mieszkańców i ich identyfi kacji z Małą Ojczyzną.

blioteki lub własnym urządzeniu oraz 
skorzystać z ustawicznej pomocy dla 
seniorów 50+ w zakresie pracy na 
komputerze i z Internetem. Biblioteka 
Publiczna Gminy Nielisz w Krzaku 
zaprasza miłośników literatury do 
korzystania z jej zbiorów, na groma-
dzenie których mają duży wpływ sami 
czytelnicy, dzięki wcześniej już wspo-
mnianej, liście życzeń. Zależy nam, 
aby biblioteka była miejscem spotkań, 
zaspokajania różnych potrzeb i roz-
woju wszechstronnych zainteresowań.

Krzysztof Szykuła

Wykonano rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej  w  Nieliszu. Zbudowano 
łącznik sali gimnastycznej z budyn-
kiem szkoły wraz z urządzeniami 
budowlanymi: odcinek kanalizacji 
deszczowej, instalacja elektryczna 
wnętrzowa, instalacja wodno-kanali-
zacyjna, instalacja centralnego ogrze-
wania, podziemna instalacja kanali-
zacji deszczowej, posadzki, schody 
i balustrady, tynki i roboty malarskie, 
schody wejściowe, docieplenie łącz-
nika, opaska wokół budynku. W bu-
dynku zaprojektowano jedną klatkę 
wewnętrzną i połączono go drzwiami 
p.poż. z budynkami sąsiednimi za-
równo na poziomie parteru, jak i na 
poziomie piętra. Na parterze łącznika 
zaprojektowano trzy sale lekcyjne, 
przedsionek, korytarz komunikacyjny 
z wyjściem na zewnątrz, klatkę scho-
dową wewnętrzną. Na I piętrze zapro-
jektowano kolejne trzy sale, korytarz 
komunikacyjny oraz klatkę schodową 
wewnętrzną. Red. 

Sala lekcyjna w łączniku 

Łącznik oddany 
do użytku
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Realizując  swoją misję organizu-
jemy stałe formy do których na-

leżą: 
Zajęcia  muzyczne  dla  dzieci  i  mło-
dzieży, w ramach których działa Ze-
spół Wokalny Iskierki oraz odbywają 
się  lekcje  śpiewu  solowego.  Zajęcia 
te są nieodpłatne, instruktorem pro-
wadzącym jest Pani Renata Banach. 
Talent oraz wytrwała i systematyczna 
praca przyniosły wiele sukcesów. 
Spotkania z Kolędą i Pastorałką oraz 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Koziołek” w MDK Zamość, 
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej – MDK Biłgoraj, Mały Festiwal 
Piosenki Dziecięcej o ,,Józefowskiego 

Słowika”, Festiwal Piosenki „Rozśpie-
wany Chrząszcz”, Wojewódzki Kon-
-kurs Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Śpiewający Słowik” w Rykach 
– to tylko niektóre konkursy, w których 
nasi młodzi wokaliści, zarówno solo, 
jak i w zespole, każdego roku zajmują 
czołowe miejsca na podium lub zdo-
bywają wyróżnienia. Do tej pory naj-
większym osiągnięciem zespołu oraz 
solistów jest dwukrotny udział w Ogól-
nopolskim Festiwalu Dzieci i Mło-
dzieży „Tęczowe Piosenki Jana Woj-
daka”. Pierwszym etapem konkursu 
są eliminacje, które wyłaniają najlep-
szych przedstawicieli poszczególnych 
województw do występu w Krakowie. 
Już dwa razy w 2015 i 2016 roku dzieci 
z GOK w Nieliszu miały zaszczyt re-
prezentować województwo lubelskie. 
W 2015 r. Iskierki wyśpiewały nagrodę 
specjalną festiwalu, oraz wykonały 
wspólnie z Janem Wojdakiem pio-
senkę fi nałową. 
Dziecięco-Młodzieżowa  Orkiestra 
Dęta. W 2014 r. dzięki dotacji z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zakupiono instrumenty wraz z niezbęd-
nymi akcesoriami i rozpoczęto edukację 
muzyczną wśród dzieci i młodzieży 

z ternu gminy. Dyrygentem został Pan 
Robert Słupski, muzyk – instrumenta-
lista Orkiestry Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego w Zamościu. Lekcje 
nauki gry oraz wypożyczenie instru-
mentu są nieodpłatne. Orkiestra spo-
tyka się 1-2 razy w tygodniu w pełnym 
składzie lub na próbach poszczególnych 
sekcji. Pierwszy publiczny występ odbył 
się podczas Gminnych Obchodów Dnia 
Strażaka w Gruszce Dużej w 2015 r. Od 
tego momentu Orkiestra towarzyszy 
wszystkim większym uroczystościom 
gminnym, ciągle doskonaląc swój 
warsztat muzyczny. 
Chór Gminy Nielisz, w skład którego 
wchodzą osoby dorosłe z pasją do mu-
zyki, otwarte na ludzi i gotowe do syste-
matycznej pracy. Powstał na początku 
2015 r. z inicjatywy obecnego kierow-
nika Pana Bogdana Pałczyńskiego. 
Małymi krokami, cierpliwe i uparcie 
członkowie chóru przygotowywali 
się do swoich pierwszych występów. 
Efekty pracy zostały zauważone i do-
cenione nie tylko przez lokalne władze 
i społeczność, ale także jury Sąsiedz-
kiego Konkursu Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych, Nielisz 
2016, które przyznało mu pierwszą 
nagrodę. Tak wyglądał początek dzia-
łalności chóru, który obecnie konty-
nuuje swoją działalność, angażując 
się w oprawę muzyczną ważniejszych 
uroczystości kościelnych i świeckich 
na terenie gminy, jak również godnie 
reprezentuje ją na zewnątrz, pod-
czas przeglądów, konkursów i spo-
tkań integracyjnych. Oprócz zwycię-
stwa w Konkursie Kolęd, chór zdobył 
także pierwsze miejsce podczas IV 
Międzygminnego Przeglądu Pieśni 
Ludowych w Starym Zamościu oraz 
wyróżnienie na I Festiwalu Pieśni i Ob-
rzędów Weselnych w Mokrymlipiu. 
Za zaangażowanie oraz efekty pracy 
władze gminy doceniły chórzystów 
zakupem strojów, które podnoszą war-
tość estetyczną występów.
Zajęcia plastyczne. Dużym zaintereso-
waniem cieszy się także koło plastyczne 
prowadzone przez Panią Justynę Mali-
nowską. Zajęcia są nieodpłatne, odby-
wają się w dwóch grupach wiekowych, 
a działania plastyczne dostosowane 
są do wieku i możliwości manualnych 
uczestników. Rozwijają wyobraźnię 
oraz indywidualne zdolności, pozwa-

lają poznać różne techniki i materiały 
plastyczne z zakresu malarstwa, ry-
sunku i rzeźby. Uczestnicy zajęć pracują 
indywidualnie i grupowo, dobrze się 
przy tym bawiąc. Prace wychowanków 
biorą udział w licznych wystawach 
i konkursach, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. Organizowane są także 
wyjazdy i wycieczki plenerowe, na któ-
rych dzieci i młodzież spotykają się z ar-
tystami plastykami oraz próbują wła-
snych sił podczas zajęć w plenerze.
Wśród zespołów i kół zainteresowań, 
które zakończyły już swoją działalność na 
uwagę zasługuje Zespół  Tańca  Nowo-
czesnego Szilejn, który działał w struk-
turach GOK-u do połowy 2015 r. Zespół 
zapisał się w pamięci mieszkańców 
przede wszystkim dzięki pięknym wi-
dowiskom taneczno-teatralnym z okazji 
Sobótki i oczywiście innych występów 
tanecznych podczas różnych uroczy-
stości kulturalno-rozrywkowych. 
W latach 2012-2014 przy GOK-u działał 
Klub  Seniora  „Złota  Jesień”, pod 
kierownictwem Pani Marianny Pop. 
Seniorzy organizowali spotkania 
integracyjne oraz prowadzili chór, 
który w 2013 zdobył wyróżnienie pod-
czas Sąsiedzkiego Konkursu Kolęd 
w Stawie Noakowskim. Obecnie 
trwają prace nad jego reaktywacją. 
W związku z zapotrzebowaniem spo-
łecznym w przeszłości GOK organi-
zował także zajęcia instrumentalne, 
w ramach których obywały się lekcje 
nauki gry na gitarze, skrzypcach i key-
boardzie. 
Ważnym zadaniem placówki jest rów-
nież wspieranie lokalnego folkloru. 
Może być ono realizowane dzięki 
współpracy  z  ludowymi  zespołami 
śpiewaczymi oraz KGW działającymi 
na terenie naszej Gminy. 
Praca Gminnego Ośrodka Kultury to 
także organizacja imprez i różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych. Aby 
zdążyć ze wszystkim na czas, zanim 
na dobre zakończymy jedną uroczy-
stość, rozpoczynamy przygotowania 
do następnej. Nasza codzienność 
wiąże się również ze sprawami ad-
ministracyjno-gospodarczymi. Sporo 
czasu poświęcamy tworzeniu, opisy-
waniu oraz wypełnianiu sprawozdań, 
wniosków, ewidencji i stosu wielu in-
nych niezbędnych dokumentów. 

Agnieszka Zymon

Codzienne życie GOK-u w Nieliszu

ISKIERKI i Aleksandra Gil fot. Michał Fandysz
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Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest 
krajowym programem operacyjnym 
współfi nansowanym ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym. Powyższy Program 
przyczynia się do ograniczania ubó-
stwa poprzez zwiększenie bezpieczeń-
stwa żywnościowego osób najbardziej 
potrzebujących i realizację działań na 
rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach Programu kie-
rowana jest do osób i rodzin, które 
z powodu niskich dochodów nie 
mogą zapewnić sobie oraz rodzinie 
odpowiednich  produktów  żywno-
ściowych  (posiłków)  i  dlatego  też 
trafi a  do  ograniczonej  liczby  osób 
znajdujących  się  w  najtrudniejszej 
sytuacji  (określonej  przesłankami 
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
oraz  poziomem  dochodów  odnie-
sionych  do  procentowej  wartości 
odpowiedniego  kryterium  docho-
dowego określonego w tej ustawie), 
stanowiąc systematyczne wsparcie. 
Pomoc udzielana jest w postaci ar-
tykułów spożywczych lub posiłków, 
które przekazywane są osobom naj-
bardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Kryterium uprawniające osoby i ro-
dziny do otrzymania pomocy  żyw-
nościowej  w  ramach  PO  PŻ  2014-
2020: 
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Za-
rządzającej (Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej) pomoc 
w ramach PO PŻ jest kierowana do 
osób, które z powodu trudnej sytuacji 
i niskich dochodów nie są w stanie za-
pewnić sobie odpowiedniego posiłku. 
Wsparcie trafi a do osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji, spełnia-
jących przesłanki wskazane w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, których 

dochód obecnie nie przekracza 150% 
odpowiedniego kryterium dochodo-
wego uprawniającego do korzystania 
z pomocy społecznej, które zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 lipca 2015 r., od dnia 1 paź-
dziernika 2015 r. dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 634 zł, zaś dla 
osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce 
oznacza, że od 1 października 2015 r. 
pomoc w ramach PO PŻ udzielana 
jest osobom i rodzinom, których mie-
sięczny dochód nie przekracza: 951 zł 
w przypadku osoby samotnie gospo-
darującej i 771 zł w przypadku osoby 
w rodzinie. Warto zaznaczyć, że Pod-
program 2015 na terenie Gminy Nie-
lisz realizowany jest od czerwca 2015 r.
do chwili obecnej. Z bezpośredniej 
pomocy żywnościowej skorzystało 
1880 mieszkańców gminy. W ramach 
wsparcia w formie produktów żywno-
ściowych przekazano ponad 130 ton 
artykułów spożywczych o łącznej war-
tości ok. 520 tys. zł. W asortymencie 
znalazło się  14 produktów – artykuły 
skrobiowe (makaron, ryż biały, kasza 
jęczmienna, kawa zbożowa, płatki 
kukurydziane), artykuły mleczne 
(mleko UHT, ser żółty, ser podpuszcz-

kowy), artykuły owocowe i warzywne 
(groszek z marchewką, sok jabłkowy, 
dżem, koncentrat pomidorowy), ar-
tykuły mięsne (klopsiki w sosie wła-
snym, mielonka wieprzowa, kon-
serwa rybna), cukier, olej rzepakowy. 

W ramach Programu osoby najbar-
dziej potrzebujące mogły skorzystać 
także z działań współtowarzyszących 
dotyczących edukacji żywieniowej. 
Między innymi z warsztatów na 
temat gospodarowania budżetem 
domowym, warsztatów kulinarnych 
z przygotowywania zbilansowanych 
posiłków, zdrowego żywienia oraz 

warsztatów z dietetykiem dotyczących 
zapobiegania marnowaniu jedzenia. 
Zajęcia zostały zorganizowane przez 
Bank Żywności przy współpracy z or-
ganizacją partnerską. Wsparcie dzia-
łaniami towarzyszącymi, pozwoliło na 
zwiększenie wymiaru pomocy żywno-
ściowej, która realizowana jest w ra-
mach Programu. 

Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa jest uzupełnieniem działań 
gminy w zakresie udzielania pomocy 
żywnościowej najuboższym miesz-
kańcom i w większości przypadków 
skierowany jest do osób i rodzin ko-
rzystających z pomocy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nie-
liszu. Funkcję lokalnej organizacji 
partnerskiej zajmującej się dystrybucją 
żywności na terenie Gminy Nielisz peł-
niło w Podprogramie – Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
w Zamościu reprezentowane przez 
pastora Piotra Filipka. Pomoc żywno-
ściowa to najbardziej kompleksowe 
wsparcie osób i rodzin znajdujących 
się w ciężkiej sytuacji życiowej udzie-
lane w ramach systemu pomocy spo-
łecznej. Chociaż pomoc społeczna jest 
generalnie dobrze adresowana i trafi a 
do osób potrzebujących to jednak nie 
jest w stanie zaspokoić ich wszystkich 
niezbędnych potrzeb, także żywienio-
wych. Program ten jest to najbardziej 
wymierne wsparcie osób/rodzin po-
trzebujących, bowiem są to artykuły 
pierwszej potrzeby w każdym gospo-
darstwie domowym. Dzięki takiej po-
mocy zaoszczędzone środki budżetów 
własnych, osoby oraz rodziny będą 
mogły przeznaczyć na inne potrzeby. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nieliszu w dniu 4 września 
2016 roku został wyróżniony przez 
Chrześcijańskie Centrum Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie za dobrą i rze-
telną współpracę na rzecz służby 
wśród dzieci. Aleksandra Gąska

„Pomagać to dawać cząstkę siebie”
– Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Nielisz
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Geneza wsi Złojec położonej nad 
rzeką Łabuńką, sięga XIV w. Najstarsze 
przekazy źródłowe o tej miejscowości 
pochodzą z dokumentu z 1398 r., kiedy 
to Dymitr z Goraja podarował swoim 
bratankom Prokopowi, Aleksandrowi, 
Mikołajowi i Andrzejowi wieś Złojec 
wchodzącą w skład klucza szczebrze-
szyńskiego. Odtąd wieś dzieliła losy 
włości szczebrzeszyńskiej. Do 1471 r. 
wieś należała do Gorajskich. Następnie 
przeszła w posiadanie Jana Amora Ju-
niora Tarnowskiego, jako wiano Zyg-
munty, córki Zygmunta Gorajskiego, 
z którą się ożenił. W latach 1514-1518 
Złojec dostał się w ręce Kmitów z Wi-
śnicza, a po ich wymarciu w 1555 r. 
wieś stała się własnością Łukasza, An-
drzeja i Stanisława Górków. Z 1531 r.

pochodzi pierwsza wzmianka o cerkwi 
w Złojcu, która funkcjonowała przez 
kolejne wieki. W 1557 r. Łukasz i Sta-
nisław zrzekli się na rzecz Andrzeja 
całość swoich praw do tego majątku. 
Po śmierci Andrzeja dobra ziemskie 
przypadły jego bratu Stanisławowi 
Górce, który zmarł bezpotomnie 
w 1593 r. Po jego śmierci majątek 
odziedziczyli jego siostrzeńcy Jan i An-
drzej Czarnkowscy. Jeszcze w 1593 r.
Czarnkowscy sprzedali Janowi Za-
moyskiemu Złojec wraz z całą włością 
szczebrzeszyńską, który włączył ją 
do Ordynacji Zamojskiej. W świetle 
źródeł z 1564 r. w Złojcu było 17 i ¾ łanu 
użytków, 2 zagrodników z ziemią, 2 za-
grodników bez ziemi, 7 komorników, 

2 rzemieślników i cerkiew. W 1588 r.
istniały we wsi dwa wielkie stawy 
rybne. Na przełomie XVI i XVII w. wy-
budowano w Złojcu murowany dwór, 
co potwierdza źródło z 1641 r. Była to 
budowla usytuowana na planie pro-
stokąta z bocznym alkierzem, trój-
dzielna, dwutraktowa z sienią na osi. 
W 1593 r. Czarnkowscy sprzedali wój-
tostwo w Złojcu braciom Stanisławowi 
i Krzysztofowi Ferensom, a ci odsprze-
dali je Zamoyskim. W 1624 r. Tomasz 
Zamoyski nadał dożywotnio wójto-
stwo (obejmujące wówczas 2 łany 
ziemi) Janowi Jaroszewiczowi, archi-
tektowi nadwornemu Zamojskich. 
Dzierżył je do roku 1670. W świetle za-
pisków źródłowych z 1639 r. w Złojcu 
znajdował się browar, pasieka, stawy, 
winnica i dwa sadki. Około 1650 r. ist-
niały tu dwa młyny, z których młyn na 
„Krzaku” przy moście funkcjonował do 
końca XIX w. Drugi młyn był notowany 
jeszcze w 2 połowie XVIII w. i znaj-
dował się bezpośrednio przy folwarku, 
za gumnami. W 1686 r. we wsi istniał 
dwór drewniany kryty słomą, na planie 
prostokąta, trójdzielny, półtoratrak-
towy z sienią na osi. Inwentarz z 1726 r.
wymieniał w Złojcu browar, kaplicę 
przy dworze, sad za stajniami, młyn za 
gumnem oraz trzy karczmy: na Wólce, 
przy gościńcu obok młyna i w samym 
Złojcu przy cerkwi. W pierwszej po-
łowie XVIII w. dzierżawcami folwarku 
złojeckiego kolejno byli: Krobski, 
ksiądz Ormiański, major Zaleski i Jur-
kowska. W 1774 r. podjęto prace nad 
budową nowego dworu. W 1794 r. przy-
stąpiono do budowy zaplecza gospo-
darskiego przy dworze. Inwestycja bu-
dowlana kontynuowana była jeszcze 
w pierwszej połowie XIX w. Pod koniec 
XVIII w. w Złojcu było 66 gospodarstw, 
karczma i młyn. W 1807 r. źródła infor-
mowały o starym walącym się dworze, 
browarze, stajni i 3 stodołach. Wniosek 
stąd, że we wsi funkcjonowały przy-
najmniej trzy dwory. W drugiej po-
łowie XIX w. dokonano przebudowy 
części gospodarczej zabudowy dwor-
skiej i folwarcznej. W efekcie rozbu-

dowano dziedziniec gospodarczy, tj. 
wystawiono murowaną stajnię, oborę, 
spichlerz i wielką stodołę. W dawnym 
browarze zlokalizowano murowany 
ośmiorak. Na potrzeby budowlane fol-
warku zbudowano niewielką cegielnię. 
Prace nad budową nowego, murowa-
nego dworu ukończono około 1900 r. 
Obok dworu istniał park. W 1827 r. wieś 
liczyła 49 domów i 318 mieszkańców. 
Pod koniec XIX w. była w Złojcu cer-
kiew parafi alna i szkoła początkowa. 
W latach I wojny światowej we dworze 
złojeckim znajdował się szpital polowy 
wojsk austriackich. W 1915 r. w wyniku 
masakry dokonanej przez Kozaków 
zginęło w nim około 1000 rannych żoł-
nierzy, których pochowano na terenie 
folwarku, tworząc swoisty cmentarz. 
W 1917 r. spaliła się ostatnia istnie-
jąca we wsi cerkiew. W 1921 r. wieś li-
czyła 170 domów i 1010 mieszkańców, 
(w tym 316 Ukraińców), natomiast 
w folwarku było 5 domów i 98 miesz-
kańców (tylko Polaków). W 1929 r.
Zygmunt Ostrowski (zapewne jako 
dzierżawca) posiadał w Złojcu 422 ha 
ziemi, a hrabia Maurycy Zamoyski ce-
gielnię. Na przełomie trzeciej i czwartej 
dekady XX w. miejscowy folwark zo-
stał wyodrębniony z Ordynacji Za-
mojskiej i w 1934 r. sprzedano go Pań-
stwowemu Bankowi Rolnemu, który 
dokonał parcelacji gruntów. Budynki 
dworskie wraz z parkiem znalazły się 
w rękach Ludmiły Gałązkiewicz, żony 
Franciszka Mieczysława i jej szwagra 
Stanisława Gałązkiewicza. W 1937 r. 
działkę Ludmiły Gałązkiewicz nabył 
Antoni Jakubczak, a jego żona Anto-
nina kupiła część Stanisława Gałąz-
kiewicza. Razem nabyli ponad 32 ha 
ziemi. W okresie II wojny światowej 
Jakubczaków wysiedlono ze dworu. 
Rozebrano też budynki gospodarcze, 
z których budulec odsprzedano oko-
licznym kolonistom niemieckim. 
Poważnemu zniszczeniu uległ także 
dwór. Wycięto częściowo też park 
dworski. W grudniu 1942 r. wieś zo-
stała wysiedlona. W miejsce Polaków 
osadzono kolonistów niemieckich, 
na których pod koniec grudnia od-
dział Batalionów Chłopskich „Głaza” 
przeprowadził akcję odwetową. Wieś 
została wyzwolona przez Armię Czer-

KĄCIK HISTORYCZNY

W Biuletynie Informacyjnym Gminy Nielisz nie może zabraknąć części historycznej. W kolejnych wydaniach 
będziemy umieszczać historyczne treści związane z Gminą Nielisz. Zapraszamy do dzielenia się zdjęciami 
bądź też historiami z naszego regionu. W premierowym numerze BIGN przedstawiamy genezę wsi Złojec.

Historia wsi Złojec

XVII-wieczny dwór Jaroszewicza w Złojcu.
Nowy, piętrowy dwór ukończono dopiero 
w 1900 roku. 
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woną w lipcu 1944 r. W drugiej połowie 
XX w. w domu ludowym urządzono 
tymczasową kaplicę rzymskokato-
licką, w której w 1980 r. rozpoczęto 
odprawiać msze. W roku następnym 

utworzono w Złojcu samodzielny 
ośrodek duszpasterski, a 14 maja 1983 r.
erygowano parafi ę rzymskokatolicką 
w skład której weszły miejscowości na-
leżące wcześniej do parafi i Nielisz. Rok 

wcześniej rozpoczęto budowę muro-
wanego kościoła. 

Dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

W bieżącym roku mieliśmy za-
szczyt gościć władze gmin: Radomyśl 
nad Sanem, Fajsławice oraz Trzebo-
wnisko. Wymiana kulturalna i gospo-
darcza ze szczególnym naciskiem na 
rozwój systemu informacyjnego obu 
gmin oraz rozwój turystyki to główne 
tematy spotkań. Z Gminą Radomyśl 
przyjaźnimy się od lat i mamy za sobą 
wiele wspólnych projektów. Przedsta-
wiciele Gminy Fajsławice, leżącej ok. 
40 km od Nielisza, będącej jednym 
z największych producentów ziół, po-
dziwiali nasze walory krajobrazowe 
i zapowiedzieli częstsze odwiedziny 
swoich mieszkańców nad nieliską 
„wielką wodą”. Ku naszemu miłemu 
zaskoczeniu bardzo pozytywne wra-
żenie Gmina Nielisz wywarła także 
na przedstawicielach władz Gminy 
Trzebownisko. Przypomnijmy, że jest 
to bardzo dynamicznie rozwijająca się 
gmina, na której terenie znajduje się 
międzynarodowe lotnisko Rzeszów-
-Jasionka, gmina bardzo uprzemysło-

wiona z ogromnym zapleczem tech-
nologicznym i informatycznym. Wójt 
Gminy Trzebownisko Lesław Kuź-
niar wraz z delegacją samorządową, 
w składzie której znaleźli się także To-
masz Jaworski – Sekretarz Gminy oraz 
Agata Nowacka-Bednarz – Kierownik 
referatu odpowiadającego m.in. za 
promocję, w ramach partnerstwa za-
powiedzieli pomoc w rozwoju tury-
styki na terenie naszej gminy. Wszyscy 
uczestnicy spotkania zauważyli pilną 
potrzebę pozyskania nowych inwe-
storów z branży turystycznej. Władze 
obu gmin zapowiedziały współpracę 
w zakresie promocji oraz tworzenia 
dobrego środowiska dla podmiotów 
inwestujących na terenie Gminy Nie-
lisz. Jest to proces długotrwały, ale 
przyjazna i ciepła atmosfera spotkania 
daje nadzieję na widoczne efekty już 
w przyszłym, 2017 roku. Świadomość 
swojego potencjału i konsekwentne 
realizowanie strategii rozwoju wymu-
szają na Gminie Nielisz współpracę 

z innymi gminami, nawiązywanie ko-
lejnych kontaktów partnerskich oraz 
szeroką promocję turystyki naszego 
regionu. Wizyty delegacji gmin dają 
wspaniałą szansę na to, aby zapre-
zentować się z jak najlepszej strony 
i zachęcić do współpracy. Oby takich 
spotkań było jak najwięcej. Przyjazna 
atmosfera oraz prawdziwa polska go-
ścinność są i będą sztandarowymi 
produktami naszej gminy, a takie za-
lety z pewnością sprawią, że przyje-
dzie tu więcej turystów i pojawią się 
inwestorzy z najdalszych zakątków 
Polski.

Red.

Wizyta władz Gminy Trzebownisko. Od prawej: 
Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar, 
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, Agata Nowacka-
-Bednarz Kierownik referatu odpowiadającego 
m.in. za promocję Gminy Trzebownisko, Sekre-
tarz Gminy Tomasz Jaworski 

Przedszkole  Mali 
Odkrywcy  w Krzaku 
działa od września 2013 
roku i z każdym rokiem 

funkcjonowania wpro-
wadza unowocześnienia 

i udogodnienia dla swoich wycho-
wanków. Z roku na rok przedszkole 
wzbogaca swoją ofertę zajęć dodatko-
wych, z których większość dostępna 
jest w ramach czesnego. W przed-
szkolu odbywają się obecnie zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej, taneczne, 
rytmiczne, teatralne, kulinarne, ka-
rate, religia, indywidualne zajęcia lo-
gopedyczne, a także, bardzo lubiane 
przez dzieci, zajęcia badawcze z serii 
Mali Odkrywcy, mające związek z pro-
fi lem naszego przedszkola. Dyrekcja 
przedszkola i wychowawcy wiedzą, 
jak ważna jest nauka języków obcych 
i dlatego język angielski pojawia się co-
dziennie na zajęciach dydaktycznych, 
realizujących podstawę programową, 

a także, jako bezpłatne zajęcia dodat-
kowe. Jako jedyne w powiecie Przed-
szkole Mali Odkrywcy w Krzaku współ-
pracuje z Centrum Języka Angielskiego 
Helen Doron English z Zamościa. Osła-
wiona i doceniana na całym świecie 
metoda nauczania języka angielskiego 
realizowana w ponad 30 krajach, teraz 
jest dostępna także i u nas! Program 
nauczania języka angielskiego metodą 
Helen Doron został opracowany przez 
profesjonalistów w branży nauczania 
języka angielskiego jako języka ob-
cego. Firma ta jest liderem na rynku 
już ponad 25 lat. Zajęcia języka angiel-
skiego w naszym przedszkolu polegają 
głównie na nauce poprzez śpiewanie 
piosenek, recytowanie rymowanek, 
zapoznawanie z tradycyjnymi grami 
i zabawami z Wysp Brytyjskich, nauce 
tańców narodowych oraz aranżacji 
świąt brytyjskich. W ramach tych zajęć 
organizowane są także dla dzieci kon-
certy, happeningi i zabawy taneczne, 

które sprawiają, że uczą się one języka 
obcego w sposób zupełnie naturalny. 
Więcej informacji możecie Państwo 
uzyskać pod numerem telefonu 797 
635 044 u Pani Joanny Blicharskiej, 
dyrektora przedszkola. Zapraszamy 
również do śledzenia przedszkol-
nego fanpage’a na Facebooku, gdzie 
umieszczane są informację na temat 
życia przedszkola oraz organizowane 
są konkursy z nagrodami.

Malwina Bachta

Spotkania partnerskie
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We wtorek 21.06.2016 r. na terenie 
gminy Nielisz gościliśmy uczest-
ników XX Ogólnopolskiej Konferencji 
z cyklu: Nowe tendencje w teorii 
i praktyce urządzania obszarów wiej-
skich. Grupie przewodniczył Pan Prof. 
dr hab. Franciszek Woch – Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego. 
Uczestnicy skupili swoje zaintere-
sowanie wokół plaży „Moczydło”, 
która wywarła na zebranych bardzo 
dobre wrażenie. Wójt Gminy Nielisz 
Adam Wal zaprezentował gościom 
następujące zagadnienia: historia 
budowy, stan obecny i perspektywy 
docelowego wykorzystania zalewu, 
rola zalewu w aktywizacji gminy oraz 
realizacja innych istotnych zadań na 
obszarze gminy, w tym z zakresu od-
nowy wsi i infrastruktury technicznej. 
Goście otrzymali materiały promo-
cyjne gminy Nielisz. Po prezentacji 
zalewu uczestnicy konferencji udali 
się do Hotelu & Resortu Marina. Pod-
sumowanie całodziennego wyjazdu 
studyjnego odbyło się podczas ko-
lacji w Fajsławicach. Uczestników 
konferencji przyjmował Wójt Gminy 
Fajsławice Tadeusz Chruściel, który 
przybliżył jej uczestnikom wieloletnie 
tradycje zielarskie Fajsławic. Gmina 
Nielisz może czuć się wyróżniona, 
ponieważ spośród wielu miejsc na Lu-

belszczyźnie, w których zrealizowano 
działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, to właśnie między innymi 
inwestycje w Nieliszu zwróciły uwagę 
uczestników spotkania, a pozytywne 
opinie o Zalewie Nielisz pojadą wraz 
z uczestnikami w najdalsze za kątki 
Polski.

30  listopada  2016  r.  na  posie-
dzeniu Rady Gminy Nielisz, na ręce 
Wójta Gminy Pana Adama Wala zło-
żono podziękowanie za „perfekcyjne 
zorganizowanie w dniu 21 czerwca 
2016 r. spotkania oraz prezentacji 
zrealizowanych na obszarze gminy 
projektów współfi nansowanych ze 
środków pomocowych”. Podzięko-
wanie wręczył prof. dr hab. Franci-
szek Woch z Instytutu Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, który 
również jest Przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej 
Konferencji naukowo-technicznej 
z cyklu „Nowe tendencje w teorii 
i praktyce urządzania obszarów wiej-
skich”. Odczytując podziękowanie 
Przewodniczący Konferencji podkre-
ślił słowa: „Wyrażam pogląd, że wy-
konywane prace na obszarze gminy 
Nielisz dowodzą, iż gmina aktywnie 
uczestniczy w realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapi-
sanego w ustawie z dnia 7 marca 2007 

roku i w ustawie z dnia 20 lutego 2015 
roku o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”. 

W podziękowaniu czytamy rów-
nież: „uczestnicy  konferencji  po  za-
poznaniu się z rezultatami prac z za-
kresu  odnowy  wsi  i  infrastruktury 
technicznej,  a  szczególnie  dotych-
czasowego i perspektywicznego wy-
korzystania Zalewu Nielisz, wysoko 
ocenili działalność Pana i Współpra-
cowników  na  rzecz  rozwoju  gminy 
oraz lokalnej społeczności”. 

Dla naszej gminy to wielki zaszczyt 
i powód do dumy, że konsekwentne 
realizowanie strategii rozwoju znaj-
duje uznanie osób ze świata nauki.

Red.

11.09. w niedzielę odbył się XIV MIĘ-
DZYWIOSKOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 
NIELISZ. Uczestniczyło w nim 6 dru-
-żyn tj. Junior Team, Andrzeje, Ana-
konda, Złojec/Zarudzie, Oldboys, Al-
kogrusza. Zwycięzcą Turnieju została 
drużyna Oldboys. II miejsce Złojec/
Zarudzie. Jako trzecia na podium sta-
nęła drużyna Anakonda.
14.09. odbył się Turniej Szkół Pod-
stawowych w piłce nożnej, w którym 
uczestniczyły Szkoły z Płonki, Złojca 
i Nielisza. W kategorii dziewcząt 
I miejsce zajęła Płonka, II miejsce Nie-

lisz, a III miejsce Złojec. W kategorii 
chłopców: I miejsce Złojec, II miejsce 
Nielisz, III miejsce Płonka.
15.09. Odbyły się lekkoatletyczne za-
bawy biegowe dla dzieci z 2 i 3 klas 
szkół podstawowych w których uczest-
niczyli uczniowie ze szkół w Nieliszu, 
Płonce i Złojcu. Marek Borowiński

Europejski Tydzień Sportu
► We wrześniu br. na terenie Gminy Nielisz w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu, zorganizowano szereg 
imprez i konkurencji sportowych. Impreza trwała 3 dni.

XX Ogólnopolska Konferencja w Nieliszu

Wójt Gminy Nielisz Adam Wal
oraz Prof. dr hab. Franciszek Woch 
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Związek Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Gminne w Nie-
liszu, w dniu 25.09.2016 r. zorganizo-
wało uroczystą mszę świętą w intencji 
77. rocznicy agresji wojsk rosyjskich 
na Polskę oraz za spokój dusz zmar-
łych prezesów Związku Kombatantów 
w Nieliszu, pełniących służbę hono-
rową w latach 1939-2016. Do tej pory 
funkcję prezesów pełnili (chronolo-
gicznie): Franciszek  Banaszczuk  – 
członek BCh, dowódca Gminnej Pla-
cówki pod nazwą „Dolina”; Konstanty 

Wojciechowski  – żołnierz w 1939 r. 
Wojsko Polskie;  Tadeusz Złomaniec 
– żołnierz Wojska Polskiego – saper; 
Jan Wal – żołnierz Wojska Polskiego 
– piechota; Edward  Banaszczuk  – 
członek BCh w jednostce „Dolina”; 
Józef  Pańczyk  – więzień obozu hi-
tlerowskiego – „Dziecko Zamojsz-
czyzny”; Jan Król-Główka – więzień 
hitlerowski (5 lat w Niemczech), po 
wojnie długoletni sekretarz Związku 
Kombatantów, nauczyciel, poeta lu-
dowy, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nieliszu. Uroczysta msza święta 

odbyła się w kościele parafi alnym pw. 
św. Jana Chrzciciela w Stawie No-
akowskim. Mszę świętą celebrowali: 
ks. proboszcz Władysław Bednarczyk 
oraz ks. Stanisław Budziło, który wy-
głosił kazanie. Na uroczystość przybył 
Prezes Zarządu Okręgowego Związku 
Kombatantów z Zamościa, który 
przed mszą wygłosił mowę odnoszącą 
się do napaści wojsk rosyjskich na 
Polskę. We mszy uczestniczyli rów-
nież: Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, 
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz, 
poczet sztandarowy ze Związku Kom-
batantów z Nielisza, w składzie: Jan 
Ładniak, Jan Kaszak i Mieczysław 
Harko. Były też obecne rodziny zmar-
łych prezesów, członkowie Koła Kom-
batantów oraz licznie zgromadzona 
społeczność gminy. Po mszy świętej 
delegacje z wieńcami udały się pod 
pomnik w Stawie Noakowskim, który 
upamiętnia ofi ary mordu dokonanego 
na terenie gminy przez Niemców pod-
czas II wojny światowej.

Marianna Pop
Prezes Zarządu Gminnego Koła 

Związku Kombatantów w Nieliszu

Cześć Ich Pamięci

Pożółkłe i zapomniane...
Świadkowie historii

Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się 
coś ciekawego a Ty uważasz, że po-
winniśmy o tym napisać, zwróć się do 
Redakcji Biuletynu. Bądź jego współ-
autorem i uczestnikiem życia Gminy 
Nielisz. Chcemy być blisko Twoich 
spraw i potrzeb. Twoja opinia jest dla 
nas bardzo ważna i będzie istotnym 
czynnikiem opiniotwórczym. Zachę-
camy do dzielenia się fotografi ami 
z najbliższego otoczenia. Podziel się 
historią rodziny lub bliskich z miej-
scowości, w której mieszkasz. Chętnie 
opublikujemy legendy lub cieka-
wostki z Twojego terenu. Już dziś 
bądź częścią Redakcji Biuletynu i wy-
ślij do nas e-mail na adres: redakcja@
nielisz.pl. Zadzwoń – 84  631  27  27 
lub wyślij list:  Nielisz 279, 22-413 Nie-
lisz. Zapewniamy dyskrecję i pełną 
anonimowość na życzenie autora. Ży-
czymy ciekawych pomysłów.

Red.

Twój głos,
Twoja opinia, 
Twój artykuł

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich obecnych i byłych mieszkańców 
naszej gminy o udostępnienie starych 
fotografi i, przedstawiających wyda-
rzenia, miejsca i ludzi gminy Nielisz. 
Zdjęcia wzbogacą istniejącą od 2010 
roku, liczącą już 338 fotografi i inter-
netową Galerię Przeszłości Gminy 
Nielisz, a także zostaną wykorzystane 
na zaplanowanej wystawie. Pożółkłe 
i zapomniane fotografi e – „świad-
kowie naszej historii” często leżą 
głęboko w szufl adach, na strychach. 
Są jak chwile zatrzymane w kadrze 
– wywołują silne emocje: wzru-
szenie, smutek, zadumę, zdziwienie, 
czasem uśmiech. Stare zdjęcia są 
źródłem wiedzy o ludziach i czasach, 
które minęły. Udostępnione przybli-
żają historię naszej gminy i otoczenia, 
w którym żyjemy. Aby podzielić się 
z nami tymi skarbami ze swoich szu-
fl ad wystarczy kontakt z Biblioteką Pu-
bliczną Gminy Nielisz, tel. 84 63 134 18

lub e-mail: ikon.krzak@gmail.com 
albo redakcja@nielisz.pl lub osobi-
ście. Zdjęcia  po  zeskanowaniu  od-
dawane  są  właścicielowi  w  stanie 
takim, w jakim zostały przekazane. 
Ich udostępnienie jest równoznaczne 
z udzieleniem przez właściciela zgody 
na ich prezentację na stronie interne-
towej i wystawie. Na życzenie użycza-
jącego zdjęcia zapewniamy anonimo-
wość jego danych osobowych.

Krzysztof Szykuła
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Najwyższe wyniki – średnią ocen 
5,3, wzorowe zachowanie, statuetkę 
Ucznia Roku, a także stypendium 
Wójta Gminy Nielisz otrzymała uczen-
nica klasy VI Kamila Kołcz. Celujące 
i bardzo dobre wyniki, wzorowe za-
chowanie i stypendium Wójta Gminy 
Nielisz otrzymali też następujący 
uczniowie: Klasa VI Kamila Kołcz – śr. 
5,3, Aleksandra Głąb – śr. 5,0, Klasa 
V  Aleksandra Soboń – śr. 5,25, Klau-
diusz Kamforowski – śr. 5,16, Adrian 
Bożek – śr. 4,75, Anna Skrzypik – śr. 
4,75, Klasa IV Natalia Adamczuk – śr. 
5,08, Damian Walczak – śr. 5,0, Łukasz 
Kawala – śr. 4,83, Mikołaj Mika – śr. 
4,83, Natalia Dobrowolska – śr. 4,75, 
Natalia Soboń – śr. 4,75. Uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w kl. 
I-III: Klasa  III  Bartłomiej Sadło, Ad-
riana Jakubczak. Klasa II Oliwia Kam-
forowska, Emilia Jakubczak, Wiktoria 
Kapuśniak, Piotr Popławski, Grzegorz 
Komajda. Klasa I Szymon Berej, Dawid 
Duda, Dawid Flis, Zuzanna Skrzypik, 
Daria Smutniak.

Uczniowie naszej szkoły biorą 
udział w licznych konkursach gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 
W roku szkolnym 2015/2016 wzięli 
udział w 69 konkursach, zdobywając 
wyróżnienia i nagrody. 

Osiągnięcia w konkursach przed-
miotowych: Łukasz Kawala i Alek-
sandra Soboń – etap powiatowy 
Konkursu Matematycznego „Szpak”, 
Bartłomiej Sadło – etap okręgowy kon-

kursu matematycznego Mik Mak kl. 
III, Natalia Adamczuk – etap okręgowy 
konkursu z j. angielskiego „Cliconma-
niacz”, Kamila Kołcz, Karolina Kulesza 
– laureatki Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Polskiego ”Olimpus”, Emilia 
Daniłowicz, Daria Smutniak, Szymon 
Berej – laureaci Ogólnopolskiego Kon-
kursu dla klas pierwszych „Synopsik”, 
Bartłomiej Sadło, Adriana Jakub-
czak, Wiktoria Kapuśniak – nagrody 
w Gminnym Konkursie Wiedzy „Bądź 
Bezpieczny na Drodze”. Osiągnięcia 
sportowe: II miejsce chłopców w tur-
nieju piłki nożnej Szkolnego Związku 
Sportowego na szczeblu powiatowym 
(Zwierzyniec), III miejsce dziewczęta 
w turnieju piłki nożnej Szkolnego 
Związku Sportowego na szczeblu po-
wiatowym (Jarosławiec), I miejsce 
chłopcy – etap gminny turnieju 
piłki nożnej o Puchar Premiera RP,
II miejsce dziewczęta – etap gminny 
turnieju piłki nożnej o Puchar Premiera 
RP, III miejsce chłopcy – etap powia-
towy turnieju piłki nożnej o Puchar 
Premiera RP, II miejsce chłopcy – etap 
powiatowy turnieju piłki nożnej. „Z po-
dwórka na stadion” o puchar Tym-
barku, II miejsce chłopcy – halowy 
turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora 
SP w Wierzbie, I miejsce – Dominik 
Rak, II miejsce – Oliwia Kamforowska, 
I miejsce – drużynowo w Gminnym 
Turnieju Warcabowym dla klas I-III 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Nielisz (organizator: SP Złojec), 
III miejsce chłopcy w Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szta-
fetowych biegach przełajowych – Za-
mość, I miejsce dziewczęta w Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Nielisz – Złojec (organizator: 
SP Złojec), I miejsce chłopcy w Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Nielisz – Złojec 
(organizator: SP Złojec). Adrian Bożek 
oraz Michał Deleżuk – udział w Ogól-
nopolskim Biegu „Lekkoatletyka dla 

każdego!” dla dzieci przy Orlen Warsaw 
Marathon – Warszawa, udział w zawo-
dach wojewódzkich „Lekkoatletyka 
dla każdego!” – Biała Podlaska, udział 
w regionalnych eliminacjach Nestle 
CUP w trójboju lekkoatletycznym 
w ramach programu „Lekkoatletyka 
dla każdego!” – Z amość. Uczniowie 
nagrodzeni za szczególne osiągnięcia 
sportowe i zaangażowanie w sportowe 
życie szkoły: Monika Tchórz, Michał 
Deleżuk, Adrian Bożek. 

Osiągnięcia  plastyczne:  Maja 
Gontarz – wyróżnienie w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym „To, co 
piękne wokół nas”, Klaudia Czuk – wy-
różnienie w II Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym XII edycja konkursu 
„MÓJ ANIOŁ” pod patronatem Lubel-
skiego Kuratora Oświaty, Wiktoria Ka-
puśniak – II Nagroda, Aleksandra Ra-
biega – III Nagroda w IX Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Święta Wiel-
kiej Nocy – tradycja i współczesność”. 
Aleksandra Głąb, Weronika Dusznik, 
Daria Pańczyk, Monika Tchórz, Alek-
sandra Soboń, Anna Skrzypik, Do-
minik Łaszcz, Dawid Duda, Oliwia 
Gnyp, Oliwia Kamforowska, Emilia 
Jakubczak, Amelia Bubiło – wyróż-
nienia w IX Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Święta Wielkiej Nocy – 
tradycja i współczesność”, Aleksandra 
Głąb – Nagroda Specjalna w Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym 
„Piękny uśmiech, zdrowe zęby”. Anna 
Skrzypik, Natalia Dobrowolska, We-
ronika Bubiło, Amelia Bubiło, Oliwia 
Kamforowska, Aleksandra Rabiega 
– wyróżnienia w VI Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie 
na wsi – niebezpieczne atrakcje w wa-
kacje”, Natalia Adamczuk – I Nagroda 
w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Zgaś ryzyko, ogień w lesie, 
na polu, na łące”, Natalia Adamczuk 
– I Nagroda, Emilia Jakubczak, Wik-
toria Smutniak, Anna Skrzypik, Do-
minika Bednarz, Weronika Bubiło, 
Kacper Czarny, Łukasz Kawala, Do-
minik Rak – wyróżnienia w Powia-
towym Konkursie Plastycznym „Zgaś 
ryzyko, ogień w lesie, na polu, na łące”, 
Dominika Bednarz, Anna Skrzypik – 
nagrody w XXII Konkursie Plastyczno 
– Literackim „Chrzest Fundamentem 
Polski i Nowym Życiem w Chrystusie”. 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w roku szkolnym 2015/2016

► Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu 
jest jedną z dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy 
Nielisz. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. W roku 
szkolnym 2015/2016 uczęszczało do niej 92 dzieci. Uczniowie 
szkoły niejednokrotnie osiągają wysokie wyniki nauczania 
nie tylko na tym, ale i na kolejnych etapach nauczania.
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Corocznie  na  przełomie  grudnia  i  stycznia 
Gminny Ośrodek Kultury  tworzy Kalendarz 
Ważniejszych Wydarzeń Kulturalnych. Znaj-
dują  się  w  nim  zarówno  stałe  jak  i  okazjo-
nalne imprezy, które w danym roku odbędą 
się w gminie. W ciągu minionych 12 miesięcy 
GOK  przy  współudziale  Gminy  oraz  innych 
instytucji,  zorganizował  następujące  wyda-
rzenia:
Spotkanie  Opłatkowe  dla  gminnych  środo-
wisk  artystycznych  (styczeń). Odbywa się 
w połowie stycznia. Uczestnikami wydarzenia 
są przede wszystkim twórcy kultury działający 
na terenie Gminy Nielisz. 
Sąsiedzki Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych  „Narodziła  nam  się 
Dobroć”  (styczeń). Adresowany do solistów 
oraz zespołów wokalnych i wokalno-instru-
mentalnych z terenu Gminy Nielisz oraz gmin 
sąsiadujących. W tym roku obchodziliśmy jego 
piątą edycję. 
Ferie dla dzieci i młodzieży pn. „Pokonaj Zi-
mową Nudę” (luty). Każdego roku impreza ma 
różny program i charakter. Ferie stały się im-
prezą cykliczną od 2012 r. 
Gminny  Konkurs  Plastyczny  pn.  „Na  aniel-
skich skrzydłach” (luty). Odbywa się od pięciu 
lat z roku na rok ciesząc się coraz większym 
zainteresowaniem. Wystawę pokonkursową 
zwycięskich prac można zazwyczaj oglądać 
w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim. 
Karnawałowy  Bal  Maskowy  (luty). Impreza 
ma charakter taneczny i skierowana jest do  
dzieci ze szkół oraz przedszkoli. Pierwszy bal 
odbył się 2013. Wcześniejsze imprezy o po-
dobnym charakterze to Choinka Noworoczna 
oraz Andrzejki. 
Gminny  Dzień  Kobiet  (marzec). Jest to wy-
darzenie o charakterze integracyjnym adre-
sowane do kobiet należących do gminnych 

zespołów śpiewaczych, chórów, stowarzyszeń, 
klubów oraz kobiet aktywnie działających na 
rzecz rozwoju, kulturalno-społecznego gminy. 
Impreza istniała jeszcze przed powstaniem 
GOK. Z chwilą powołania instytucji organizacja 
uroczystości stała się jednym z jej zadań progra-
mowych. 
Gminny  Dzień  Dziecka  (czerwiec). Organi-
zowany jest od 2011 r., jest to impreza inte-
gracyjno-rozrywkowa o charakterze festynu 
z udziałem dzieci z terenu gminy. 
Sobótka (czerwiec). Jedno z największych wy-
darzeń artystyczno-rozrywkowych na terenie 
Gminy. Po raz pierwszy odbyła się w 2000 roku. 
Od 6 lat jej organizacją zajmuje się Gminny 
Ośrodek Kultury, stale wzbogacając program. 
Ogólnopolski  plener  malarski  dla  profesjo-
nalistów oraz warsztaty malarskie dla dzieci 

i  młodzieży  gminnej  (lipiec). Wydarzenie 
organizowanie od 2011 r. z myślą o promocji 
gminy, ukazaniu i zachowaniu jej walorów kul-
turowoprzyrodniczych. 
Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu – Ty-
toniaki  (lipiec). Impreza masowa o charak-
terze artystyczno-rozrywkowym z elementami 
informacyjno-szkoleniowymi. Pierwsze Tyto-
niaki odbyły się w 2006 r. Od roku 2010 w or-
ganizację święta zaangażowany jest również 
Gminny Ośrodek Kultury. 
Święto Plonów – Dożynki (siepień). Uroczy-
stość religijno-folklorystyczna połączona z fes-
tynem artystyczno-rozrywkowym. Impreza ist-
niała jeszcze przed powstaniem GOK. Z chwilą 
powołania instytucji organizacja uroczystości 
stała się jednym z jej zadań programowych. 
Wystawa  poplenerowa  (wrzesień). Prezen-
tuje efekty pracy uczestników ogólnopolskiego 
pleneru oraz warsztatów malarskich dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. Organizowana 
jest kilka miesięcy po zakończeniu pleneru. 
Wystawa nie ma stałego miejsca ekspozycji. 
Gościła już w Klubie Kultury w Stawie Noakow-
skim, Hotelu Marina, GOK-u, zaś w tym roku 
w pałacu Zamoyskich w Klemensowie. 
Rocznica  odzyskania  Niepodległości
(listopad). Jest to uroczystość patriotyczna 
z udziałem wielu instytucji i organizacji gmin-
nych. Od 2010 koordynatorem obchodów jest 
GOK w Nieliszu. 
Wigilia  mieszkańców  Gminy  Nielisz
(grudzień). Jest wydarzeniem zainicjowanym 
przez Państwa Marię i Mirosława Ryniów, or-
ganizowanym przy czynnym zaangażowaniu 
GOK w Nieliszu. Ma charakter integracyjny. 
Wśród stałych wydarzeń kulturalnych znajdują 
się także imprezy organizowane przez szkoły 
z terenu Gminy. 
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną uczest-
niczyć i tworzyć życie kulturalne naszej gminy. 

Agnieszka Zymon

Dominik Łaszcz, Dawid Duda, Amelia 
Bubiło, Emilia Jakubczak, Wiktoria 
Kapuśniak, Aleksandra Rabiega, Julia 
Kawala, Weronika Bubiło, Natalia 
Adamczuk, Natalia Soboń, Wiktoria 
Smutniak, Anna Skrzypik, Dominika 
Bednarz, Monika Tchórz – wyróż-
nienia w XXII Konkursie Plastyczno 
– Literackim „Chrzest Fundamentem 
Polski i Nowym Życiem w Chrystusie”, 
Weronika Dusznik – nagroda w Kon-
kursie Plastycznym „Mój przyjaciel 
zwierzak”, Julia Sienkiewicz – nagroda, 
praca w kalendarzu 2016 roku w Kon-
kursie WORD Zamość „Bezpieczni na 
drodze”, Daria Pańczyk, Kamila Kołcz 
– nagrody w Konkursie WORD Zamość 
„Bezpieczni na drodze”, Gabrysia Pał-
czyńska, Maja Chrzan, Martyna Rak, 
Miłosz Mika – nagrody w XI Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Ilustracje 
do wierszy J. Brzechwy”, Bartłomiej 
Sadło, Adriana Jakubczak, Jakub Sa-
lamon, Oliwia Chrzan, Amelia Bubiło, 
Emilia Jakubczak, Adrian Bożek, Ka-

mila Kołcz – nagrody w XI Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Ilustracje 
do wierszy J. Brzechwy”, Weronika 
Dusznik – Nagroda Specjalna Dy-
rektora SP w Złojcu w XI Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Ilustracje 
do wierszy J. Brzechwy”, Julia Sien-
kiewicz – Nagroda Specjalna Samo-
rządu Uczniowskiego SP w Złojcu w XI 
Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Ilustracje do wierszy J. Brzechwy”, 
Dominik Rak, Dawid Duda, Anna 
Skrzypik – wyróżnienia w XI Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Ilustracje do 
wierszy J. Brzechwy”, Amelia Bubiło, 
Julia Sienkiewicz, Monika Tchórz – 
wyróżnienia w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Na Anielskich Skrzy-
dłach”, Bartłomiej Sadło – Nagroda 
Specjalna Dzielnicowego Posterunku 
Policji w Nieliszu w Gminnym Kon-
kursie Plastycznym „Bezpiecznie na 
drodze”, Adriana Jakubczak, Dominik 
Rak, Wiktoria Kapuśniak – nagrody 
w Gminnym Konkursie Plastycznym 

„Bezpiecznie na drodze”. Ponadto 
uczennice: Natalia Dobrowolska kl. IV 
i Julia Sienkiewicz kl. VI uczestniczki 
zajęć koła plastycznego Szkoły Pod-
stawowej im. Dzieci Zamojszczyzny 
w Złojcu prowadzonego przez Panią 
Małgorzatę Magryta zostały stypen-
dystkami Lubelskiego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego 
dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kul-
tury i opieką nad zabytkami z zakresu 
kultury na rok 2016. 

Grono pedagogiczne naszej szkoły: 
mgr Grażyna Ciastoch – dyrektor,
mgr Dorota Bosiak, mgr Alicja Czer-
wieniec, mgr Agnieszka Dobrowolska, 
mgr Maria Gałaszkiewicz, mgr To-
masz Hasiec, mgr Elżbieta Hrycyk, 
mgr Edyta Karpiuk, mgr Maria Ko-
majda, mgr Urszula Komajda, mgr 
Małgorzata Magryta, mgr Renata Pań-
czyk, mgr Elżbieta Rak, mgr Janusz 
Stryjewski, mgr Iwona Szczepanik. 

Dorota Bosiak, Renata Pańczyk

Teatr UTOPIA – Sobótki w Nieliszu 2016
fot. Michał Fandysz 

Ważniejsze wydarzenia kulturalne
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Celem działalności CIS jest rein-
tegracja społeczno-zawodowa. To 
instytucja, która ma charakter eduka-
cyjny, a jednym z jej elementów może 
być praca w ramach działalności han-
dlowej, usługowej lub wytwórczej. 
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 
mówi wprost, że taka działalność nie 
stanowi działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej. CIS adre-
suje swoje działania do osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, przy 
czym grupa tych osób nie jest ściśle 
określona w przepisach. Między CIS 
a uczestnikami zajęć nie ma nawiąza-
nego stosunku pracy. Uczestnicy mają 
status osób bezrobotnych, a od CIS 
otrzymują świadczenie integracyjne 
w wysokości zasiłku dla bezrobot-

nych. Czas uczestnictwa w CIS trwa 
12 miesięcy z możliwością przedłu-
żenia do 18 miesięcy. W CIS Nielisz 
zajęcia odbywają się w 4 warsztatach 
tematycznych, są to: warsztat mecha-
niczny, warsztat remontowo-budow-
lany, warsztat rolno-leśno-ogrodniczy 

oraz warsztat gastronomiczno-cate-
ringowy. Obecnie w zajęciach uczest-
niczy 40 osób. Świadczymy usługi na 
zewnątrz, między innymi takie jak ko-
szenie trawników, prace porządkowe, 
usługi remontowo-budowlane, usługi 
koparko-ładowarką, usługi mecha-
niczne, wymiana opon. Centrum  In-
tegracji Społecznej prowadzi również 
restaurację w miejscowości Staw No-
akowski, w której oprócz codziennych 
obiadów, organizowane są imprezy 
okolicznościowe (wesela, chrzciny, 
komunie, konferencje itp.). Aktu-
alnie  prowadzimy  zapisy  na  bal 
sylwestrowy, koszt 120 zł od osoby. 
Telefon kontaktowy 721 793 888 lub 
887 793 888.

Barbara Dziurdzy

Dnia 07.10.2016 roku odbyło się po-
święcenie krzyży: Św. Wojciecha oraz 
Tadeusza Kościuszki. W uroczystości 
wzięli udział między innymi: Gminne 
Koło Związku Kombatantów w Nie-
liszu, Dyrektor oraz młodzież z Ze-
społu Szkół w Nieliszu, Nadleśnictwo 
Zwierzyniec, Leśnictwo Nowiny, Wójt 
Gminy Nielisz, Przewodniczący Rady 
Gminy Nielisz oraz przybyli miesz-
kańcy gminy Nielisz. Poświęcenia 
dokonał proboszcz parafi i w Nieliszu 
ks. Dariusz Soniak. Krzyż Kościuszki 
w Nieliszu był symbolem pierwszej, 
polskiej konstytucji. Od 1917 roku od-
bywały się przy nim coroczne uroczy-
stości związane z obchodami rocznicy 
jej uchwalenia, w których uczestni-

czyły między innymi: szkoły, straże 
pożarne, pracownicy Urzędu Gminy 
Nielisz wraz z wójtem, służba leśna, 
ksiądz proboszcz oraz szlachta z oko-
licy. Do 1933 roku honorową wartę 
pod Krzyżem Kościuszki pełnił An-
toni Kormański, weteran powstania 
styczniowego. Wartę wystawiała rów-
nież straż pożarna. 

Ostatnie obchody uczczenia Kon-
stytucji 3 Maja w tym miejscu od-
były się w 1948 roku. Po wielu latach 
powrócono do tej pięknej tradycji. 
W rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji pod krzyżem głos zabrali Wójt 
Gminy Nielisz oraz ksiądz proboszcz, 
a uczniowie recytowali wiersze pa-
triotyczne. Kolejne święta 3 Maja 

będą już obchodzone właśnie tutaj. Ze 
względu na stopień zniszczenia orygi-
nalny krzyż musiał zostać zastąpiony 
nowym, dębowym. Wymiana krzyży 
została zrealizowana przez Gminę 
Nielisz, Nadleśnictwo Zwierzyniec 
oraz Leśnictwo Nowiny. Wójt Gminy 
Nielisz Pan Adam Wal w ramach po-
dziękowania za współpracę wręczył 
pamiątkowe tabliczki Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Zwierzyniec Panu Lu-
cjanowi Bednarzowi oraz Leśniczemu 
Leśnictwa Nowiny Panu Hubertowi 
Zajączkowskiemu. Łączy się ona 
z ukończeniem I etapu prac nad two-
rzonym szlakiem turystycznym prze-
biegającym obok krzyży oraz nad-
chodzącą dwusetną rocznicą śmierci 
generała. Jest to świetne wprowa-
dzenie w rok 2017, który został ogło-
szony Rokiem Tadeusza Kościuszki. 
Uczczenie pamięci tego bohatera 
w przyszłym roku odbędzie się nie 
tylko w Polsce, ale m.in. w Stanach 
Zjednoczonych oraz Australii. 

Red.

NOWE KRZYŻE – miejsce kultu religijnego oraz miejsce pamięci narodowej

Centrum Integracji Społecznej Nielisz
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się również pracownik Urzędu Gminy 
Nielisz Wojciech Gardyga, nagrodzony 
za aktywną pracę i zaangażowanie na 
rzecz promocji walorów turystycz-
nych Gminy Nielisz.

Red.
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Dane uzyskane od kwatero-
dawców wskazują, że kwatery znaj-
dujące się na terenie naszej gminy 
najczęściej wybierają turyści z woje-
wództw: lubelskiego, mazowieckiego, 
śląskiego, dolnośląskiego i podkar-
packiego. Wymienia się również tury-
stów z Warszawy, Rzeszowa, Rybnika, 
Katowic oraz Krakowa. Z racji tego, iż 
przez teren gminy Nielisz przebiega 
szlak Green Velo, to do grona turystów 
z dużych miast odwiedzających zalew 
w Nieliszu dołączają mieszkańcy Bia-
łegostoku. Sezon turystyczny 2016 
gmina Nielisz może uznać za bardzo 
udany. Niestety wciąż największy 
wpływ na ruch turystyczny mają wa-
runki pogodowe. Ze względu na to, że 
w tym roku pogoda nie rozpieszczała 
turystów, nie możemy powiedzieć 
o prawdziwym boom’ie turystycznym 
w naszym regionie, tym bardziej, że 
rekreacja nad wodą wymaga odpo-
wiednich warunków. Przedstawione 
poniżej dane dotyczące obłożenia 
miejsc noclegowych napawają jednak 
optymizmem i skłaniają do refl eksji, 
że Nielisz przez ostatnie 2 lata zna-
cząco wzmocnił swoją pozycję na 
rynku turystycznym województwa 
lubelskiego i może być atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku pomimo ka-
prysów pogody. Coraz więcej naszych 
rodaków zamiast wakacji za granicą 
wybiera pobyt w urokliwych zakąt-
kach Polski, co daje szansę na dalszy 
rozwój turystyki w naszej gminie. 

Wysoki wskaźnik obłożenia 
kwater wskazuje na możliwość two-
rzenia nowych miejsc noclegowych. 

Z tego powodu podjęte zostały prace 
mające na celu stworzenie środowiska 
przyjaznego dla inwestorów. Rozwi-
jany jest w związku z tym system in-
formacji gospodarczej i turystycznej 
w oparciu o nowoczesne technologie. 
Ważnym argumentem rozwojowym 
jest również świadomość wizerun-
kowa i kreowanie nowoczesnego de-
signu gminy Nielisz tak, aby wyjść 
naprzeciw wymaganiom turystów 
i ich gustom. Dzięki wprowadzaniu 
innowacyjnych działań marketingo-
wych i wspomaganiu ich przez Urząd 
Gminy Nielisz obserwujemy zwięk-
szenie ruchu turystycznego i poprawę 
oferowanych usług. Bardzo istotne 
jest określenie profi lu turysty prze-
bywającego na terenie Roztocza i na-
szej gminy, co pozwala na bardziej 
precyzyjne dotarcie do klienta i skie-
rowanie do niego skonkretyzowanej 
oferty turystycznej. 

Podczas podsumowania sezonu 
turystycznego w  Lokalnej  Organi-
zacji  Turystycznej  „Zamość  i  Roz-
tocze”, które odbyło się 04.11.2016 
roku, przedstawiono dane dotyczące 
ruchu turystycznego w bieżącym 
roku w naszym regionie. W Zamościu 
odnotowano wzrost liczby turystów 
o 12.96% w stosunku do roku ubie-
głego. Jest to bardzo dobra dla nas 
wiadomość ponieważ atrakcyjność 
Zamościa wpływa także na liczbę 
turystów w naszej gminie, ale i od-
wrotnie wzrost atrakcyjności Zalewu 
Nielisz ma również niemały wpływ 
na ilość turystów odwiedzających Za-
moś ć. Nasza gmina może poszczycić 
się dobrymi relacjami i bardzo dobrą 
współpracą z naszym miastem po-
wiatowym. Jest to korzystne dla obu 
stron i wpływa na rozwój turystyki 
w regionie. Podsumowanie roku tu-
rystycznego zwieńczyło wręczenie 
nagród i wyróżnień przez Prezydenta 
Zamościa Andrzeja Wnuka oraz Pre-
zesa LOT Damiana Miechowicza. 
Wśród nagrodzonych osób znalazł 

Turystyka kwitnie
► Nie ma bardziej wyrazistego wskaźnika atrakcyjności 
regionu turystycznego od danych przedstawiających 
obłożenie miejsc noclegowych. Na ich podstawie można 
powiedzieć o pewnym sukcesie naszej gminy na rynku 
turystycznym. Blisko 90% obłożenie miejsc noclegowych 
w sezonie letnim bezdyskusyjnie świadczy o popularności 
naszego regionu wśród turystów z całej Polski.

Gmina Nielisz ma zamiar przystąpić do 
projektu fi nansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pn.  „Usuwanie  wyrobów  zawierających 
azbest z terenu Gminy Nielisz”. 

W związku z powyższym wszyscy za-
interesowani udziałem w projekcie (miesz-
kańcy gminy, którzy planują w roku 2017 
wymianę pokrycia dachowego i są zaintere-
sowani aby zdjęty z dachu eternit został od 
nich bezpłatnie odebrany) proszeni są o za-
pisywanie się na listę chętnych w Urzędzie 
Gminy  Nielisz,  pokój  nr  16.  Nabór  zgło-
szeń będzie trwał do 15 lutego 2017 r. 

Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie Gmina Nielisz 
w drodze postępowania ofertowego wyłoni 
Wykonawcę na: 
1) Demontaż, transport i utylizację wy-

robów zawierających azbest (płyty 
eternitowe: płaskie i faliste) z nierucho-
mości stanowiących własność osób fi -
zycznych.

2) Odbiór z gruntu transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest (płyty 
eternitowe; płaskie i faliste) z nierucho-
mości stanowiących własność osób fi -
zycznych. 
W  przypadku  demontażu  eternitu 

z  dachu  należy wcześniej  dokonać  zgło-
szenia  wymiany  pokrycia  dachowego 
w Wydziale Budownictwa  i Architektury 
Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. 
Przemysłowa 4. 

W przypadku odbioru eternitu z gruntu 
wymagane jest dołączenie oświadczenia 
fi rmy (osoby) potwierdzającego demontaż 
eternitu z dachu (nie dotyczy przypadku 
demontażu pokryć dachowych przed 
06.05.2004 r.) – wzór oświadczenia do po-
brania w Urzędzie Gminy Nielisz, pokój nr 16. 

Wszelkich informacji dot. projektu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Nielisz, 
pokój nr 16 bądź telefonicznie 84 631 27 27. 

Urząd Gminy Nielisz

OGŁOSZENIE
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Oferujemy profesjonalne
usługi budowlane:
 Wykończenia wnętrz 
 Ogólnobudowlane 
 Budowy od podstaw 
 Remonty 
 Adaptacja piwnic oraz poddaszy 
 Montaż okien 
 Ogrzewania podłogowe 
 Sufi ty podwieszane oraz ściany 

działowe 

 Specjalistyczne i nowoczesne 
technologie kartonowo-gipsowe 

 Laserowe pionowanie i poziomo-
wanie modułów budowlanych 

 Wznoszenie oraz wykańczanie 
konstrukcji budynków gospodar-
czych 

 Oferujemy kompleksowe usługi 
w zakresie hydrauliki, urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, urządzeń 
grzewczych i wentylacyjnych. 

Z nami szybko, sprawnie i bez-
piecznie. Zamawiając usługi w naszej 
fi rmie zaoszczędzisz swój czas i bie-
ganie po „fachowcach”. Dopilnujemy 
terminowości i czystości w Twoim 
nowym domu. 

Remontujesz? Zostaw to nam.
Zadzwoń teraz pod numer

667 159 982

Remontujesz? Zostaw to nam
Zadzwoń teraz pod numer 667 159 982

DOR BUD

Zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia, domowego ciepła 
w rodzinnej atmosferze oraz owocnego 

i radosnego Nowego Roku 2017, życzy

Firma DOR BUD Dorota Bździuch
ul. M. Konopnickiej 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 667 159 982, andrzejbzdziuch@wp.pl
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Hotel & Resort Marina dysponuje 
19 komfortowymi pokojami oraz apar-
tamentami hotelowymi, mogącymi 
pomieścić 60 osób. Wybiegając na-
przeciw oczekiwaniom każdego z na-
szych klientów oferujemy dwa aparta-
menty, pokoje rodzinne typu STUDIO, 
pokoje z łożem małżeńskim, pokoje 

z pojedynczymi łóżkami, oraz pokój 
dla osób niepełnosprawnych. 

Każdy pokój wyposażony jest w te-
lewizję satelitarną z bogatą ofertą pro-
gramową, telefon, Wi-Fi, biurko, szafę, 
szafki nocne oraz pełen węzeł sanitarny.

W naszej karcie dań znajdziecie 
Państwo nie tylko regionalne przy-
smaki, takie jak gulasz z dzika, czy 
świeżonka, ale także największe prze-
boje kuchni polskiej i międzynaro-
dowej. Naszym niepowtarzalnym da-
niem są placki ziemniaczane z sosem 
po węgiersku. 

Hotel & Resort Marina stwarza 
doskonałe warunki do organizacji im-

prez typu: szkolenia, konferencje, wy-
jazdy integracyjne oraz spotkania fi r-
mowe. Nasz Hotel znajdujący się 150 
metrów od plaży, przystani wodnej, 
wypożyczalni sprzętu wodnego i pola 
biwakowego przy zalewie Nielisz, to 
miejsce, w którym można połączyć 
pracę z wypoczynkiem. 

Zapraszamy

Zachęcamy do zamieszczenia swojej reklamy w naszym biule-
tynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców gminy Nielisz oraz 
do odwiedzających ją turystów. Oferujemy ekskluzywną oprawę gra-
fi czną. Służymy poradą marketingową i określeniem targetu. Znamy 
lokalny rynek i wiemy jak możesz zaistnieć ze swoją fi rmą. Środki po-
zyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych przeznaczone będą 
na pokrycie kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz. 
W sprawie sprzedaży powierzchni reklamowych prosimy o kontakt:

84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Tutaj jest miejsce na Twoją reklamę!

Wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
w gronie najbliższych, udanej szampańskiej 
zabawy sylwestrowej oraz bezpiecznych podróży 
w Nowym 2017 Roku
życzy Prometeusz Transport
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ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA
KIERUNEK KURSU GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW
przez Nielisz, Gruszka, Kitów 7:45F 12:30F 15:30F 17:45F

SUŁOWIEC
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Sułów 10:45F 13:30F 15:50F 18:00F6N

RADECZNICA 
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Mokrelipie 7:40F6 11:40F6 14:30F6 17:20F

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)
RADECZNICA

przez Michalów, Sąsiadkę, Mokrelipie 8:10F6 12:10F6 15:02F6 17:52F

SUŁÓW
przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów 8:17F 13:05F 16:07F 18:14F

SUŁOWIEC 
przez Michalów, Deszkowice, Sułów 11:17F 14:03F 16:25F

ZAMOŚĆ 
przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego, 

ul. Peowiaków (szpital)

6:57F 6:58F 8:13F 9:17F
12:28F 14:06F 15:12F 17:03F
17:17F 18:32F6

ZAMOŚĆ 
przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO) 6:38F6 9:33F6 13:30F6 16:30F6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW

przez Kitów, Tworyczów 8:30F 13:19F 16:21F 18:27F

ZAMOŚĆ
przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO)

6:40F 9:00F 13:49F 16:49F

F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku Rozkład ważny od 01/07/2016
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
N – kursuje do Nielisza pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

tel. 604 407 302www.przewozyzamosc.pl


