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Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz 
osiągnął niespodziewany sukces. Nasze 
wydawnictwo odnotowało ok. 6000 od-
biorców! Liczba wygenerowana jest na pod-
stawie lokalnego rozpoznania (jeśli chodzi 
o wersję drukowaną) oraz statystyk z ser-
wera, na którym umieszczona jest wersja 
elektroniczna. Czytają o nas nie tylko miej-
scowi, ale i spoza powiatu zamojskiego. Do-
cieramy do wielu województw Polski. Mamy 
czytelników również z zagranicy, z takich 
krajów jak Niemcy, Włochy oraz Wielka 
Brytania. Zbieramy pozytywne recenzje od 
sąsiednich władz lokalnych oraz jednostek 
gospodarczych. Najbardziej jednak cieszy 
nas fakt, że czasopismo przypadło do gustu 
mieszkańcom gminy Nielisz.

W kolejnym numerze BIGN sporą część 
miejsca poświęcamy edukacji i młodzieży. 
Nie szczędzimy ani miejsca na ich ekspono-
wanie ani środków przeznaczonych na ich 
rozwój. Nasza młodzież to nasz największy 
kapitał, w który zawsze warto inwestować 
i go promować. Sukcesy dzieci z naszej 
gminy są na to najlepszym dowodem. Się-
gają po wysokie miejsca w konkursach lokal-
nych, a nawet międzynarodowych. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że młodzież z naszej 
wiejskiej gminy ma równy start z młodzieżą 
miejską. Zatarła się różnica w poziomie roz-
woju, a co ciekawsze, nasi wychowankowie 
są bardziej ambitni niż uczniowie z miast. 
Tak olbrzymi postęp przede wszystkim za-
wdzięczamy wykwalifi kowanej kadrze, ale 
rozwój całej gminy (w szerokim tego słowa 
znaczeniu) powoduje wzmocnienie wiary 
w siebie i swój potencjał. Na przestrzeni 

zaledwie kilku lat 
nasza gmina z ty-
powo wiejskiej stała 
się ważnym punktem 
turystycznym na 
Zamojszczyźnie, co 
w tym roku chcemy 
mocno zaakcentować. 
Zmiany jakie zaszły 
w naszej gminie, dla 
nas być może oczy-
wiste, spotykają się z uznaniem zewnętrz-
nych obserwatorów. Jesteśmy coraz bardziej 
rozpoznawalni i doceniani za nasz wspólny 
wysiłek. Działając w ramach obranego przez 
gminę zrównoważonego rozwoju, staramy 
się promować nasze walory krajobrazowe 
i potencjał gospodarczy aby nasz region był 
atrakcyjny nie tylko dla turystów, ale i po-
tencjalnych przedsiębiorców. Aby nasze 
zamierzenia się spełniły, konieczne jest 
zachowanie dynamiki rozwoju w perspek-
tywie wielu następnych lat. Gmina Nielisz 
nie może sobie pozwolić na eksperymenty, 
jedynie konsekwentne realizowanie strategii 
rozwoju oraz zgrany, doświadczony zespół 
jest w stanie dokonać wielu dobrych dla 
gminy rzeczy.

Chciałbym wszystkich zaprosić do 
śledzenia gminnego fanpage:
https://www.facebook.com/GminaNielisz/
lub @gminanielisz gdzie publikujemy 
najważniejsze wiadomości regionalne.

Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz – Adam Wal
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Drodzy Czytelnicy! PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom Gminy Nielisz,

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość, aby nie zabrakło czasu

na spotkania z rodziną i odpoczynek,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych

wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa
życie osobiste i zawodowe.

 Życzą
Wójt Gminy Nielisz
Adam Wal

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowiński
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Gmina Nielisz położona jest w wo-
jewództwie lubelskim, w powiecie za-
mojskim i rozciąga się na powierzchni 
ponad 113 km², z czego 80% tej prze-
strzeni zajmują użytki rolne, a 14% 
tereny leśne. Terytorium gminy po-
łożone jest w obrębie północno-za-
chodniej części Kotliny Zamojskiej 
(Padołu Zamojskiego). Cechą charak-
terystyczną tego obszaru jest wystę-
powanie największego w Polsce śred-
niego nasłonecznienia – około 50% 
dni słonecznych w roku. Gmina poło-
żona jest malowniczo w pasie wyżyn 
otaczających kotlinę Wieprza, naj-
większej rzeki przepływającej przez te 
tereny. Większość powierzchni gminy 
stanowi wysoczyzna plejstoceńska. 

Terytorium gminy należy do zróżnico-
wanych morfologicznie. Urozmaicona 
rzeźba terenu i malownicze krajo-
brazy przyciągają turystów spragnio-
nych wypoczynku na łonie natury. 
Na terenie gminy znajdują się cenne 
obiekty przyrodnicze z bogatą fl orą 
i fauną. Szczególne walory turystycz-
no-przyrodnicze prezentują naturalne 
źródełka wodne oraz zbiornik reten-
cyjno-rekreacyjny o powierzchni 940 
ha z elektrownią wodną 450 kV. Wokół 
tego zbiornika wodnego funkcjonuje 
rozbudowane zaplecze wypoczynko-
wo-rekreacyjne, które przyciąga tury-

stów z całej Polski. Przez malownicze 
obszary gminy prowadzą szlaki tury-
styczne i ścieżki poznawcze. Piękno 
krajobrazu podziwiać można z wielu 
punktów widokowych położonych na 
wysokości powyżej 200 m n.p.m. 

Od północy gmina Nielisz graniczy 
z gminą Izbica, od wschodu z gminą 
Stary Zamość i gminą Zamość, od po-
łudnia z gminą Szczebrzeszyn i gminą 
Sułów, od zachodu z gminą Rudnik. 
Ośrodek gminny znajduje się w Nie-
liszu. Gmina liczy obecnie około 6000 
mieszkańców i administracyjnie po-
dzielona jest na 22 miejscowości: 
Deszkowice-Kolonia, Gruszka Duża, 
Gruszka Duża-Kolonia, Gruszka Mała 
Pierwsza, Gruszka Mała Druga, Ko-

lonia Emska, Krzak, Nawóz, Nielisz, 
Ruskie Piaski (2 sołectwa), Staw No-
akowski, Staw Noakowski-Kolonia, 
Staw Ujazdowski, Staw Ujazdow-
ski-Kolonia, Średnie Duże, Średnie 
Małe, Ujazdów, Wólka Nieliska, Wólka 
Złojecka, Zamszany, Zarudzie (2 so-
łectwa), Złojec (2 sołectwa).

Gmina z administracyjnego punktu 
widzenia to wspólnota samorządowa 
mieszkańców na danym terenie, do za-
kresu działania której należą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lo-
kalnym i w której jej mieszkańcy 
uczestniczą w sprawowaniu władzy. 

Początki gmin, jako jednostek podziału 
administracyjnego i samorządu tery-
torialnego sięgają w dziejach ustroju 
Polski pierwszych lat XIX w. Mocą de-
kretu z 23 lutego 1809 r. w Księstwie 
Warszawskim wprowadzono gminę 
wiejską, na której czele stał powoły-
wany przez prefekta wójt (z uprawnie-
niami administracyjnymi i porządko-
wymi) oraz radę wiejską posiadającą 
ograniczone prawa samorządowe. 

Gminy funkcjonowały także 
w okresie Królestwa Polskiego utworzo-
nego w 1815 r. z większości terytorium 
Księstwa Warszawskiego, będąc zasad-
niczymi jednostkami podziału admini-
stracyjnego, które tworzono z majątków 
ziemskich prywatnych oraz rządowych. 
Mocą wydanego przez Mikołaja I Sta-
tutu Organicznego 14 (26) lutego 1832 
r. Królestwo Polskie zostało formalnie 
włączone do Cesarstwa Rosyjskiego, 
jednak instytucje administracyjne nie 
uległy zmianom. Konstytucja z 1832 r. 
utrzymała czasowo podział państwa na 
województwa, obwody, powiaty, gminy 
miejskie i wiejskie, jednak już w 1837 r. 
województwa przemianowano na gu-
bernie, a w 1842 r. obwody na powiaty. 
Funkcjonujące w okresie konstytu-
cyjnym Królestwa Polskiego namiastki 
samorządu terytorialnego w postaci 
rad wojewódzkich (gubernialnych), 
do których przedstawicieli wybierały 
m.in. zgromadzenia gminne, nie były 
rozwiązaniami noszącymi znamiona 
nowoczesnego samorządu terytorial-
nego. Zwiastunem korzystnych zmian 
w zakresie rozwoju samorządności 
na ziemiach polskich w zaborze rosyj-
skim była reforma samorządowa Alek-
sandra Wielopolskiego z lat 1861-1863, 
która doprowadziła m.in. do wyborów 
do rad gminnych, będących organami 
samorządowymi. Niestety klęska po-
wstania styczniowego w 1864 r. spowo-
dowała, że władze zaborcze anulowały 
reformę Wielopolskiego, doprowa-
dzając do pełnej unifi kacji Królestwa 
Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim. 
W zakresie ustroju administracyjnego 

PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I TERYTORIALNA GMINY NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Dzieje Gminy Nielisz

Mapa Królestwa Polskiego – 1839 r. 
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gmin wiejskich zaczął obowiązywać 
nowy porządek, który regulowały ukazy 
carskie z 19 lutego (1 marca) 1864 r. 
i z 2 marca 1867 r.

W myśl ukazów carskich z lat sześć-
dziesiątych XIX w., gminy obejmowały 
określoną liczbę wsi (gromad), osady 
i obszary dworskie. Na czele gminy 
stał wójt z ławnikami wybieranymi 
przez zebrania gminne. Oni też spra-
wowali władzę wykonawczą w gminie. 
Wójtowi pomagał sołtys posiadający 
władzę w gromadach i wybierany przez 
zgromadzenie gromadzkie. Uchwał 
w sprawach gminy, a także wyboru 
urzędników administracji gminnej 
w tym urzędników sądowych, dokony-
wano na zebraniach gminnych, które 
były swoistymi organami samorządo-
wymi (jedynymi na terytorium byłego 
Królestwa Polskiego). Taki system ad-
ministracyjny przetrwał do 1915 r. Po 
opuszczeniu w tym roku przez Rosjan 
Królestwa Polskiego, w wyniku wy-
darzeń zbrojnych I wojny światowej 
i przejścia tego terytorium pod oku-
pację Niemiec i Austro-Węgier, po-
wołano nową administrację cywilną. 
Utworzono Generał-gubernatorstwo 
Warszawskie i Lubelskie na czele z mia-
nowanymi przez cesarza niemieckiego 
generał-gubernatorami rezydującymi 
w Warszawie i Lublinie. Zniesiono po-
dział na gubernie. Funkcjonowały 
urzędy powiatowe, którymi zarzą-
dzali naczelnicy (głównie Niemcy), 
a które podlegały Zarządowi Cywil-
nemu. W zakresie organizacji samo-
rządu terytorialnego utrzymano samo-
rząd gminny, który nadzorowany był 
przez niemieckie władze okupacyjne. 
Wprowadzono też samorząd miejski 
(w latach 1915-1916) i gminy miejskie 
uzyskały osobowość prawną. Rady 
miejskie wyłaniane były systemem 
kurialnym lub/ i w trybie nominacji 
władz okupacyjnych. W sumie w latach 
1916-1918 stworzono podwaliny nowo-
czesnej polskiej państwowości, a do-
robek organizacyjny i projektodawczy 
w sporej mierze wykorzystany został 
przez władze odrodzonej Polski także 
w zakresie administracji publicznej.

W odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalona w 1921 r. Konsty-
tucja wprowadziła gminy miejskie 
i wiejskie, jako najniższe jednostki 
samorządu terytorialnego, co po-
twierdziły kolejne akty normatywne 
z 1928 i 1933 r. Od 1933 r. gromady 
i osady weszły w skład gmin zbioro-
wych. W gromadzie organem uchwa-

łodawczym była rada lub zebranie 
gromadzkie, wykonawczym zaś – 
sołtys. W gminie natomiast organem 
uchwałodawczym była rada gminy, 
a wykonawczym – wójt i ławnicy, 
tworzący zarząd gminy. Po II wojnie 
światowej powrócono do systemu 
organów administracji rządowej i sa-
morządowej funkcjonującego w II 
RP, opartego na trójstopniowym po-
dziale państwa na województwa, po-
wiaty i gminy. Dopiero ustawa z 20 
marca 1950 r. zlikwidowała samo-
rząd terytorialny. Kolejna ustawa z 25 
września 1954 r. zastąpiła gminę gro-
madą, a w 1972 r. gromady ponownie 
zastąpione zostały gminami. Mocą 
Ustawy o dwustopniowym podziale 
administracyjnym państwa z 1975 r. 
wprowadzony został podział na wo-
jewództwa i gminy, który obowią-
zywał do 1990 r., kiedy to na mocy 
Ustawy o samorządzie terytorialnym 
z 8 marca tego roku, dokonano zmian 
w systemie samorządu terytorialnego. 
Do najważniejszych należało prawo do 
tworzenia przez mieszkańców miast 
i gmin wspólnot samorządowych. Dnia 
1 stycznia 1999 r. weszła w życie kolejna 
reforma administracyjna Polski, która 
wprowadziła 3-stopniową strukturę 
podziału terytorialnego. Oprócz wo-
jewództw rządowo-samorządowych 
oraz gmin, przywrócono także zlikwi-
dowane w 1975 r. powiaty. Reforma ta 
miała na celu budowę samorządności, 
usprawnienie działań władzy w te-
renie oraz zbliżenie się do obywatela. 

Terytorium obecnej gminy Nielisz 
wraz z całym obszarem ziemi zamoj-
skiej już w X w. znalazły się w obrębie 
państwa polskiego. Przez te obszary 
prowadził międzynarodowy szlak han-
dlowy ze wschodu na zachód. Przy 
nim też powstało wiele grodzisk na-
zywanych Grodami Czerwieńskimi, 
które w X-XI w. były przyczyną licznych 
wojen polsko-ruskich. Pod koniec XI w. 
ziemie te znalazły się pod panowaniem 
książąt ruskich, wchodząc w skład Rusi 
Halicko-Włodzimierskiej (Księstwo ha-
licko-wołyńskie). Taki stan utrzymywał 
się do początków XIII w. Następnie po 
śmierci księcia Romana Halickiego 
w bitwie pod Zawichostem w 1205 r., 
przejściowo obszarem tym władał król 
Węgier Andrzej II, a następnie książę 
i król Rusi Daniel Halicki i jego następcy 
z rodu Romanowiczów. Od 1256 r. tery-
torium to pozostawało w zależności od 
Złotej Ordy. W 1340 r. tereny te wraz 
z pozostałymi ziemiami dawnej Rusi 

Halicko-Włodzimierskiej zostały zajęte 
przez Kazimierza Wielkiego i stały się 
przedmiotem wojen i politycznej rywa-
lizacji Polski, Litwy i Węgier. W 1387 r. 
król Polski Władysław Jagiełło włączył 
ostatecznie to terytorium do Korony. 
Ziemia chełmska w XV w., w skład 
której wchodziły obecne ziemie gminy 
Nielisz, była samodzielną jednostką 
administracyjną, zaliczaną do woje-
wództwa ruskiego. Samo terytorium 
dzisiejszej gminy Nielisz wchodziło 
w skład powiatu krasnostawskiego. 
Taki stan obowiązywał aż do rozbiorów. 
W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. 
ziemie te weszły w skład zaboru au-
striackiego. Po drugim rozbiorze 
w 1793 r. terytorium gminy znalazło się 
w województwie lubelskim. W okresie 
Księstwa Warszawskiego (1809-1815) 
obszar gminy Nielisz wchodził w skład 
powiatu zamojskiego, departamentu 
lubelskiego Księstwa Warszawskiego, 
a po utworzeniu Królestwa Polskiego 
(1815 r.) zależnego od Rosji, od 1816 r. 
do 1837 r. omawiane terytorium zna-
lazło się w powiecie zamojskim, ob-
wodzie zamojskim, w województwie 
lubelskim. W 1837 r. przeprowadzono 
reformę podziału administracyjnego 
Królestwa Polskiego – w miejsce woje-
wództwa wprowadzono gubernię. Te-
rytorium Gminy leżało więc do 1866 r. 
w granicach powiatu zamojskiego, 
w guberni lubelskiej. Mocą ukazu 
carskiego z grudnia 1866 r., o nowym 
podziale administracyjnym Króle-
stwa Polskiego utrzymano gubernię 
lubelską i powiat zamojski, w skład 
których wchodziło terytorium obecnej 
gminy Nielisz. Taki stan obowiązywał 
do czasu I wojny światowej. 

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. nastąpiły kolejne 
zmiany w strukturze administracji te-
rytorialnej. Na mocy Ustawy tymcza-
sowej z 2 sierpnia 1919 r. o organizacji 
władz administracyjnych II instancji, 
obszar gminy Nielisz wraz z całym 
terytorium powiatu zamojskiego zna-
lazły się w granicach województwa 
lubelskiego. W czasie II wojny świa-
towej, w okresie okupacji niemieckiej, 
powiat zamojski znalazł się w dys-
trykcie lubelskim Generalnego Guber-
natorstwa. W granicach tych jedno-
stek leżał obszar gminy Nielisz.

Po zakończeniu II wojny światowej, 
w 1945 r. przywrócono przedwojenny 
podział administracyjny i teren gminy 
Nielisz wraz z powiatem zamojskim 
znalazły się w granicach województwa 
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lubelskiego. Taki stan obowiązywał do 
września 1954 r. Następnie w wyniku re-
formy administracyjnej kraju z 1954 r.,
zlikwidowano gminy i wprowadzono 
Gromadzkie Rady Narodowe. Ziemie 
gminy Nielisz nadal wchodziły w skład 
powiatu zamojskiego, województwa 
lubelskiego. Taki stan utrzymywał się 
do 1973 r., po czym zlikwidowano gro-
mady i przywrócono gminy. Wtedy też 
reaktywowano gminę Nielisz w po-
wiecie zamojskim. Reforma admi-
nistracji terytorialnej kraju w 1975 r., 
zlikwidowała powiaty i wprowadziła 
kolejne zmiany polegające na tym, iż 
od 1 czerwca tego roku, terytorium 
gminy Nielisz weszło w skład nowo po-

wołanego województwa zamojskiego. 
Taki stan obowiązywał do końca 1998 
r. Od 1 stycznia 1999 r., w wyniku nowej 
reformy, omawiany teren znalazł się 
w granicach reaktywowanego powiatu 
zamojskiego w województwie lubel-
skim.

Terytorium dzisiejszej gminy Nie-
lisz posiada długą i bogatą przeszłość. 
Historyczne metryki poszczególnych 
miejscowości gminy, udokumento-
wane źródłowo, w niektórych przypad-
kach sięgają czasów średniowiecza. 
Do najstarszych wsi gminy zali-
czane są m.in.: Deszkowice (1389 r.),
Gruszka (1389 r.), Nawóz (1502 r.), Nie-
lisz (XVI w.), Ruskie Piaski (XV w.), 

Średnie (1492 r.), Zarudzie (1497 r.),
Złojec (1398 r.). Większa część tych 
majętności należała pierwotnie naj-
prawdopodobniej m.in. do dóbr ksią-
żęcych, a później królewskich, a także 
do rodów rycerskich herbu: Lubicz, 
Jelita, Ostoja, Korczak, Pobóg i in. Po-
nadto część niektórych miejscowości 
należała do kościoła katolickiego 
i prawosławnego. W okresie X-XX w. 
dobra te stosunkowo często zmieniały 
też swoich właścicieli. 

dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dobiegł końca następny etap re-
montu budynku Urzędu Gminy. Wyre-
montowana została część reprezenta-
cyjna: gabinet Wójta, gabinet Sekretarza 
oraz gabinet Przewodniczącego Rady 
Gminy. Ponadto wyremontowany zo-
stał sekretariat, korytarz, łazienka oraz 
sala konferencyjna. Nowy design sali 
konferencyjnej jest imponujący. Zakres 
działań remontowych objął między 
innymi budowę: ścian działowych, su-
fi tów podwieszanych, modernizację 
instalacji elektrycznej i wodno-kanali-

zacyjnej, oświetlenie oraz płytki PCV. 
Konieczność przeprowadzonych re-
montów jest sprawą bezdyskusyjną. 
Wraz z dużymi aspiracjami gminy, 
poziom reprezentacji musi być zacho-
wany w ramach obowiązujących ka-
nonów i standardów. Do pełnej moder-
nizacji siedziby Urzędu Gminy niestety 
brakuje środków, a le dzięki etapowemu 
przebiegowi prac, sukcesywnie wnę-
trze budynku nabiera blasku i godnego 
wyglądu. W planach są dalsze remonty 
i modernizacje w siedzibie Urzędu 
Gminy Nielisz.

Red.

Remont budynku Urzędu Gminy Nielisz

Z przyjemnością informujemy, iż 
zapowiadana przebudowa drogi wo-
jewódzkiej Nr 837, na odcinku Nie-
lisz-Sitaniec, po długich staraniach 
i pracy Urzędu Gminy Nielisz, jest już 
w fazie projektowej. Możemy mówić 
tutaj o sukcesie, ponieważ to właśnie 
nasz wniosek został wybrany spośród 
wielu z naszego województwa i jest 
już realizowany. Poszerzona jezdnia 
i przydrożna infrastruktura zapewni 
komfortowy dojazd do Zamościa. Mo-
dernizacja omawianego odcinka drogi 
zawiera również: zjazdy do prywat-
nych posesji, oświetlenie drogowe, 
chodniki, pasy ruchu rowerowego, 
systemy kanalizacyjne i inne. Plano-
wane rozpoczęcie prac remontowych 
 obejmuje IV kwartał 2017 roku.

W związku z zapytaniami kiero-
wanymi do Urzędu Gminy Nielisz 
dotyczącymi remontu drogi, chcie-
libyśmy poinformować, że droga

Nr 837 jest drogą wojewódzką. Inwe-
storem oraz organem nadzorującym 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie. Pytania związane z inwe-
stycją prosimy kierować pod adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie

ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin

tel. 81 749 53 00
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Dziękujemy Zarządowi Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie za zrozumienie 
konieczności remontu drogi Nr 837 
oraz życzymy sprawnego i termino-
wego ukończenia inwestycji.

Red.

Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 837 Nielisz-Sitaniec
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1 czerwca bieżącego roku Centrum 
Integracji Społecznej Nielisz obcho-
dzić będzie 3 rocznicę swojej działal-
ności. Jak to zazwyczaj bywa początki 
były bardzo trudne i niezmiernie pra-
cowite. Biorąc pod uwagę perspek-
tywę tego czasu widoczny jest progres 
i poszerzanie działalności CIS. Dzięki 
uzyskanym przez nas zyskom i du-
żemu wsparciu gminy Nielisz nasi 
uczestnicy znajdują zajęcie, udosko-
nalają swoje umiejętności i znajdują 
zatrudnienie w innych fi rmach. W ze-
szłym roku aż 11 osób znalazło zatrud-
nienie po zakończeniu lub w trakcie 
trwania uczestnictwa w CIS.

Centrum Integracji Społecznej 
w dalszym ciągu prowadzi: 
 działalność usługową: usługi bu-

dowlane, remontowo-wykończe-
niowe, usługi koparko-ładowarką, 
wymiana opon, mechanika samo-
chodowa, usługi gastronomiczno-
cateringowe,

 wynajem pracowników: prace po-
lowe, prace porządkowe,

 sprzedaż płodów rolnych.
W ramach usług gastronomiczno-

cateringowych obsługujemy imprezy 
okolicznościowe, takie jak: komunie, 
wesela, chrzciny, osiemnastki, stypy. 
Wynajmujemy również salę na szko-
lenia i konferencje. Prowadzimy do-
żywianie dzieci w szkołach. Ogółem 
z posiłków w szkołach korzysta około 
300 dzieci. Istnieje możliwość do-

wozu posiłków również do osób star-
szych i samotnych, koszt posiłku 
i dowozu do uzgodnienia na bardzo 
konkurencyjnych warunkach. Cen-
trum Integracji Społecznej prowadzi 
również restaurację w Stawie No-
akowskim 101 czynną od paździer-

nika do maja, w godz. 08:30-15:30, od 
poniedziałku do piątku. Od czerwca 
do września czynna codziennie od po-
niedziałku do piątku: 08:00 – 20:00, 
w soboty i niedziele 12:00 – 20:00.

Od 2015 r. Centrum Integracji Spo-
łecznej prowadzi również działalność 
rolniczą na około 9 ha ziemi. Upra-
wiamy warzywa, ziemniaki, owoce 
miękkie oraz zboże. 

W okresie zimowym uczestnicy CIS 
pozyskują trzcinę. Trzcina cięta jest na 

krótkie patyki, które przeznaczone są 
do hodowli pszczoły murarki. Sprze-
dajemy również trzcinę w snopkach 
przeznaczoną na pokrycia dachowe.

W warsztacie samochodowym 
można wymienić opony, naprawić ha-
mulce, itp.

W naszym parku maszynowym 
znajdują się między innymi: ciągnik 
C-360, przyczepa ciągnikowa, glebo-
gryzarka, koparka do ziemniaków, 
pług 3-skibowy, kultywator, sadzarka 
do ziemniaków, pielnik i inne. Po-
siadamy samochody: Renault Traffi c 
i Master, VW LT, Peugeot 306.

Trwa ciągły nabór do uczestnictwa 
w CIS, obecnie poszukujemy pań do 
warsztatu gastronomiczno-caterin-
gowego i opiekuńczo-porządkowego. 
Zapraszamy do nas i służymy informa-
cjami w naszej siedzibie w Stawie No-
akowskim 101, bądź też pod numerem 
telefonu: 721 793 888 lub 887 793 888.

Ba rbara Dziurdzy

Centrum Integracji Społecznej Nielisz
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nielisz
Pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, którzy użytkują grunty przylegające do dróg gminnych o prowa-

dzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Ponadto 
prosimy o używanie transportu kołowego do przewożenia pozyskanego drzewa w lasach, w szczególności prosimy aby 
nie ciągnąć pni drzew po nowo wybudowanych drogach asfaltowych. 

Informujemy Państwa, że w przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia pasa drogowego bądź też jego na-
wierzchni, gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego drogi. W przypadku odmowy naprawy, 
stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne.

 Zadbajmy o to aby nowe drogi służyły Państwu jak najdłużej.
Liczymy na Państwa społeczną odpowiedzialność oraz na to, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i przyszłą 

dbałością o zrealizowane inwestycje na terenie naszej gminy.
Z poważaniem

 Przewodniczący Rady Gminy Nielisz Wójt Gminy Nielisz
 Jerzy Nowiński Adam Wal

Konsekwencje karne za niszczenie lub uszkadzanie dróg publicznych:
Zgodnie z art. 99 i art. 100 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń / Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275 z późniejszymi 
zmianami.
Art. 99 § 1. Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefi e zamieszkania lub urządzenia drogowe
 – podlega karze grzywny albo karze nagany
Art. 100. Kto: 
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, 
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi
  – podlega karze grzywny do 1 000 zł albo karze nagany

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ

14 grudnia 2016 roku, ponad 30 
osobowa grupa dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz szkół podsta-
wowych w Gminie Nielisz, wzięła 
udział w I Zamojskim Mikołajkowym 
Konkursie Recytatorskim, organizo-
wanym przez Niepubliczne Przed-
szkole Mali Odkrywcy w Krzaku. 

Udział w konkursie recytatorskim 
umożliwia konfrontację umiejętności 
recytatorskich i upowszechnia 
kulturę słowa mówionego. 
W dobie pośpiechu i nie-
dbałego posługiwania się 
polszczyzną, młodzi lu-
dzie często zapominają 
o pięknie ojczystego 
języka. Takie było prze-
słanie i główny cel zorga-
nizowanego eventu.

„Do tej pory, w naszej gminie 
nie odbywał się żaden cykliczny, 
ogólnodostępny konkurs recyta-
torski. Jedna z naszych nauczycielek 
„wpadła” na pomysł zorganizowania 
takiego wydarzenia o tematyce bo-

żonarodzeniowej. Konkurs wzbudził 
takie zainteresowanie, iż podjęliśmy 
decyzję o wpisaniu go do kanonu 
stałych wydarzeń w naszym przed-
szkolu. Jeszcze raz dziękujemy na-
szym młodym recytatorom za udział 
i piękne zaprezentowanie utworów 
literackich. Mamy nadzieję, że w ko-
lejnych latach, Zamojski Mikołajkowy 
Konkurs Recytatorski będzie popu-

larny nie tylko w naszej gminie, 
ale znajdzie swoje miejsce po-

śród powiatowych eventów 
recytatorskich. Dołożymy 
wszelkich starań, by tak 
właśnie było.” – opowiada 

Joanna Blicharska, dyrektor Niepu-
blicznego Przedszkola Mali Odkrywcy 
w Krzaku. 

Przypominamy, że w Niepu-
blicznym Przedszkolu Mali Odkrywcy 
trwają obecnie zapisy na rok przed-
szkolny 2017/2018. Zapraszamy do 
kontaktu wszystkich rodziców zain-
teresowanych naszym przedszkolem. 
Prosimy o kontakt pod numerem
tel.: 797 635 044 oraz zapraszamy 
do śledzenia przedszkolnego fanpa-
ge’a na Facebooku, gdzie można zo-
baczyć wszystkie organizowane przez 
nas wydarzenia.

Malwina Bachta

Zamojski Mikołajkowy Konkurs Recytatorski
w Niepublicznym Przedszkolu Mali Odkrywcy



redakcja@nielisz.pl www.nielisz.plNr 1 (02)8 marzec 2017 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Jedną z najstarszych miejscowości 
gminy jest wieś Gruszka, której początki 
przypadają na druga połowę XIV. Ety-
mologia nazwy tej miejscowości po-
chodzi od nazwy osobowej Gruszka lub 
apostrofu gruszka – „drzewo gruszy”. 
Mocą dokumentu nadawczego Włady-
sława Jagiełły z 3 października 1413 r.
niejaki Jan za wierną służbę królowi 
nadał 30 łanów we wsi Gruszka. Wyty-
czenia granic tej wsi dokonać miała spe-
cjalna komisja pod nadzorem Macieja 
Suchodolskiego, sędziego lubelskiego. 
Dobra te nadane zostały z obowiązkiem 
posługi rycerskiej. W połowie XV w. her-
barz A. Bonieckiego wymienia niejakiego 
Piotra Gruszeckiego. Zmarł on przed 
1484 r. pozostawiając dwóch synów Sta-
nisława i Jakuba Gruszeckich. W 1456 r. 
Dziersław z Malic herbu Junosza kupił 
część Gruszki. Od 1474 r. do lat 90. XV w.
jako dziedzic Gruszki regularnie wid-
niał w źródłach Mikołaj Malicki.
W 1476 r. wzmiankowany jest Piotr Ko-
łaczkowski, dziedzic Ujazdowa, który 
bez powodzenia próbował wejść drogą 
kupna w posiadanie Gruszki. W latach 

1469 i 1472 w dokumentach wzmianko-
wany jest Jakub Sienka z Gruszki. Pod 
koniec XV w. Gruszeccy nadal byli posia-
daczami większości wsi Gruszka. W tym 
też czasie powiększył się obszar wsi, 
kosztem sąsiednich nierozlokowanych 
jeszcze ziem. W wyniku tego, a także 
faktu, iż we wsi było kilku właścicieli, już 
przed 1481 r. nastąpił podział na Gruszkę 
Dużą i Gruszkę Małą. W tym czasie, duże 
części obydwóch wsi były w posiadaniu 
szlachcica Jerzego Jurgiana. Pozostałe 
działy pozostawały w rękach Gruszec-
kich. W XVI w. dziedzicem Gruszki był 
Jędrzej Gruszecki, uczestnik wojen 
w czasach króla Stefana Batorego. Z reje-

stru poborowego z 1564 r. wynika, że wieś 
obejmowała około 13 łanów użytków 
rolnych, 9 zagrodników bez ziemi, 5 
z ziemią oraz 1 rzemieślnika. Dokumenty 
skarbowe z 1578 r. informują natomiast, 
że w Gruszce Dużej występowało aż 14 
części szlacheckich należących do rodu 
Gruszeckich i innych (łącznie 12,5 łanu). 
Natomiast w Gruszce Małej były tylko 3 
części szlacheckie należące do Gruszec-
kich. Tak rozdrobniona własność szla-
checka istniała do XVIII w. 

W XVII w. posiadaczami znacznych 
części dóbr ziemskich Gruszki Dużej 
i Małej była rodzina Gruszeckich. Na po-
czątek tego wieku dziedzicem był Piotr 
Gruszecki, syn Jędrzeja. W 1633 r. źródła 
podają, że jednym ze współwłaścicieli 
tychże wsi był Bronisław Gruszecki, syn 
Piotra, łowczy czernihowski. Najpraw-
dopodobniej jego staraniem pobudo-
wano we wsi okazały, murowany dwór 
szlachecki, wzmiankowany w źródłach 
w 1660 r., który częściowo ucierpiał 
w okresie tzw. potopu szwedzkiego. 
W 1697 r. dokumenty notują Mikołaja 
Józefa Gruszeckiego z Gruszek Wiel-

kich posesora Mełgwi. Na 
początku XVIII w. znaczna 
część wsi należała do Jana 
Kamińskiego, a w połowie 
tego stulecia posiadaczami 
większości tych dóbr była 
rodzina Debolich herbu 
Deboli, którzy wybudowali 
nowy dwór, zabudowania 
gospodarcze, ogród oraz 
kilka stawów. Pod koniec 
XVIII w. dobra ziemskie 
Gruszka Duża składały się 
z folwarków w Gruszce 

Dużej, Gruszce Małej i Stawie, oraz z tych 
wsi i stanowiły posag baronowej Lu-
dwiki z Debolich Wyszyńskiej, żony An-
drzeja Wyszyńskiego. W 1801 r. majątek 
ten odziedziczył ich syn, Tomasz baron 
Wyszyński, który w latach 1810-1817 
zabiegał o wykup wszystkich drobnych 
części wsi z rąk szlachty. W 1827 r. wieś 
Gruszka Duża należała do parafi i Nielisz, 
liczyła wówczas 36 domów i 206 miesz-
kańców. W 1850 r. Tomasz Wyszyński 
wybudował nowy podpiwniczony dwór 
konstrukcji drewnianej z kamienną do-
budową, przebudowano także stawy, 
ogród, założono chmielnik i sad. W dru-
giej połowie XIX w. z powodu dużego za-

dłużenia Wyszyńskich, majątek często 
zmieniał właścicieli. Pod koniec XIX w. 
w folwarku Gruszka Duża znajdowało 
się 10 budynków dworskich, a folwark 
zajmował 1504 morgi. W 1876 r. Gruszkę 
Dużą sprzedano na licytacji Maury-
cemu i Helenie Turczyńskim. W 1880 r.
Gruszka Duża liczyła 45 domów i 239 
mieszkańców (w tym 11 prawosławnych 
i 3 Żydów), natomiast Gruszka Mała 
33 domy i 211 mieszkańców (w tym 2 
Żydów). Po 1902 r. zła sytuacja fi nan-
sowa rodziny Turczyńskich, spowo-
dowała, że musieli oni sprzedać części 
folwarku w Gruszce Bankowi Włościań-
skiemu z przeznaczeniem na parcelacje. 
Pozostałą część nabył Tadeusz Sucho-
dolski, który niebawem odsprzedał ją 
Wacławowi Szymankowi, Janowi Wack 
i Karolowi Ozonkowi. Nowi właściciele 
rozparcelowali te ziemie i sprzedali 
dalej po 40 działek. Większość terenu 
założenia dworskiego z parkiem dwor-
skim nabył Wojciech Hanaka. Stodoły, 
obory i czworak zostały rozebrane. 
W czworaku do czasu rozbiórki mie-
ściła się szkoła elementarna. Budynek 
dworu rozebrano po II wojnie światowej 
ze względu na fatalny stan budowlany 
(m.in. zawilgocenie i zagrzybienie). 
Według spisu z 1921 r. Gruszka Duża 
wieś wraz z kolonią liczyły 69 domów 
i 415 mieszkańców w tym 2 Ukraińców. 
Natomiast Gruszka Mała liczyła 55 
domów i 351 mieszkańców. W okresie 
II wojny światowej, w grudniu 1942 r.
Gruszka Duża została wysiedlona przez 
Niemców. W 1955 r. Michał Jakubczak 
wybudował w Gruszce Dużej małą ka-
plicę pod wezwaniem św. Floriana, 
która została fi lią parafi i św. Wojciecha 
w Nieliszu.

dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wieś Gruszka – najstarsza miejscowość w gminie Nielisz

Miejscowość Gruszka – lato 1952 roku 

Strażacy w Gruszce Małej – rok 1957 
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W dniu 12.03.2017 r. odbyły się X 
Halowe Mistrzostwa w piłce nożnej 
Samorządowców o Puchar Pre-
zydenta Miasta Zamość i Starosty 
Powiatu Zamojskiego. W mistrzo-
stwach wzięła udział drużyna z gminy 
Nielisz w składzie: Marek Borowiński, 
Adam Niemiec, Stanisław Stańczyk, 
Marek Teliga, Janusz Winiarczyk, 
Ireneusz Lisik, Andrzej Świstowski, 
Janusz Bakoń oraz Grzegorz Śliwa. 
Od wielu lat nasza samorządowa re-
prezentacja nie ma sobie równych. 
I tym razem drużyna wróciła z tro-
feum II miejsca. W mistrzostwach 
wzięło udział 6 drużyn z powiatu za-
mojskiego. W skład drużyn wchodzili 
pracownicy urzędów gmin, sołtysi, 

radni i działacze sportowi. Początki 
turnieju były bardzo trudne dla repre-
zentacji naszej gminy, lecz z meczu na 
mecz zawodnicy odzyskiwali formę 
i skuteczność w grze. W sumie pod-

czas rozgrywek tj. podczas 5 meczów 
zawodnicy z gminy Nielisz strzelili 10 
bramek i tylko 3 bramki stracili. Wśród 
naszych rywali znaleźli się: Gmina 
Sitno, Gmina Skierbieszów, Miasto 
Zamość, Gmina Miączyn oraz Gmina 
Zamość. Drugie miejsce z takimi prze-
ciwnikami to naprawdę spory sukces. 
Oprócz zajęcia II miejsca w mistrzo-
stwach dodatkowo nasi zawodnicy 
zostali uhonorowani statuetkami: 
Janusz Bakoń – najlepszy bramkarz 
oraz Marek Teliga – król strzelców 
turnieju. 

Całej drużynie serdecznie gratu-
lujemy i liczymy na powtórzenie suk-
cesu za rok.

Red.

X Halowe Mistrzostwa w piłce nożnej 
Samorządowców o Puchar Prezydenta
Miasta Zamość i Starosty Powiatu Zamojskiego

Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nieliszu, zostały najlepszym dzie-
cięcym zespołem wokalnym XXIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd I Pa-
storałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie. Do zespołu trafi ła pierwsza 
nagroda w kategorii: dziecięce zespoły 
wokalne i wokalno-instrumentalne 
ufundowana przez Prezydenta Miasta 
Będzin Pana Łukasza Komoniewskiego 

oraz nagroda publiczności. W przesłu-
chaniach fi nałowych, które trwały trzy 
dni (12, 13 i 14 stycznia) wzięło udział 
ponad 100 wykonawców. Iskierki wy-
stępowały w ostatnim dniu przesłuchań 
i przekonały komisję perfekcyjnymi wy-
konaniami kolęd: „Gdy Śliczna Panna”, 
„Mędrcy Świata” oraz „Tryumfy Króla 
Niebieskiego”. Skład Jury przedstawiał 
się następująco: Przewodniczący: prof. 

dr hab. Jerzy Rachubiński – Akademia 
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Ba-
cewiczów w Łodzi, Członkowie: prof. 
dr hab. Wiesław Delimat – Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ks. 
dr hab. Paweł Sobierajski – Akademia 
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach.

Zwieńczeniem każdej edycji Fe-
stiwalu jest Koncert Galowy w Sank-
tuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
na będzińskim osiedlu Syberka (Pa-
rafi a Nawiedzenia NMP). Podczas 
Koncertu Iskierki po raz kolejny za-
prezentowały się będzińskiej pu-
bliczności. Znowu gromkie brawa 
i gratulacje zwieńczyły występ dzie-
ciaków z GOK-u. Autorką tego i wielu 
innych sukcesów Iskierek jest niewąt-
pliwie Pani instruktor Renata Banach, 
która na co dzień pracuje z dziećmi, 
kształcąc ich talent muzyczny.

Przepustką do Będzina były wy-
grane eliminacje rejonowe, które obyły 
się 17-go grudnia 2016 r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury. Wielkie gra-
tulacje dla Dzieciaków i Pani Renaty.

Agnieszka Zymon

Międzynarodowy sukces Iskierek!
Pojechały, zaśpiewały, zwyciężyły!

Sukces Iskierek – fot Piotr Wyparło 
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8 lutego 2017 roku w Galerii Sztuki 
Dziecka „Na Kamiennej” przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Zamo-
ściu odbyło się uroczyste otwarcie wy-
stawy i wręczenie nagród laureatom 
VII Wojewódzkiego Konkursu Pla-
stycznego „Piękny uśmiech zdrowe 
zęby” – Zamość 2017.

Wśród nagrodzonych znalazły się 
Karolina Socha (lat 7) oraz Kinga Po-
marańska (lat 9) z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nieliszu. Obie dziewczynki 
startowały w kategorii wychowankowie 
placówek wychowania pozaszkolnego 
do lat 12. Pracę Karoliny Sochy Komisja 
uzanała za najlepszą, przyznając jej tym 
samym zaszczytne pierwsze miejsce. 
Doceniono również talent Kingi Poma-
rańskiej, którą nagrodzono wyróżnie-
niem. Opiekunem artystycznym lau-
reatek jest Pani Justyna Malinowska, 

która prowadzi zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nieliszu.

Do tegorocznej edycji Konkursu 
wpłynęły 524 prace z 44 placówek 

z województwa lubelskiego. Przy-
znano 38 nagród i wyróżnień. 

Gratulujemy laureatkom i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Agnieszka Zymon

Sukcesy plastyczne Karoliny Sochy i Kingi Pomarańskiej

VI Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć”

22 stycznia w Hotelu Marina 
w Nieliszu odbył się VI Sąsiedzki 
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych „Narodziła 
nam się Dobroć”. W przeglądzie 
wzięły udział zespoły, chóry i so-
liści z następujących gmin: Nielisz, 
Sułów, Szczebrzeszyn, Łabunie, Ra-
decznica i Stary Zamość, łącznie 27 
podmiotów wykonawczych. Każdy 
z Wykonawców otrzymał pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy. Dla uczest-
ników przygotowano także słodki po-
częstunek.

Dopisali także goście, Adam Wal – 
Wójt Gminy Nielisz, Jerzy Nowiński – 
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz, 
Leszek Pastuszak – Członek Zarządu 
Powiatu w Zamościu oraz Ksiądz Ka-
nonik Tomasz Rogowski – proboszcz 
Parafi i Chrystusa Króla w Złojcu.

Koncert zakończył się późnym po-
południem ok. godz. 18-tej. Na fi nał 
wystąpił Zespół Iskierki z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nieliszu, który 
podczas przeglądu świętował zwy-
cięstwo w XXIII Międzynarodowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek im. Ks. 

Szwarlika w Będzinie. Członkowie ze-
społu oraz Pani instruktor Renata Ba-
nach zostali uhonorowani nagrodami 
i dyplomami uznania, które odebrali 
z rąk Wójta Gminy Nielisz, Przewod-
niczącego Rady Gminy w Nieliszu 
oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Uroczystość odbyła się w miłej są-
siedzkiej atmosferze, bez podziału na 
kategorie wiekowe czy rodzaj wykony-
wanej muzyki. Dzięki temu spotkanie 
miało także wymiar integracyjny.

Dziękuję naszym Sąsiadom, że po 
raz kolejny nie zawiedli i tak licznie 
przybyli na wspólne kolędowanie. 

Serdeczne podziękowania składam 
również na ręce współorganizatorów: 
Gminy Nielisz, Powiatu zamojskiego, 
a także Właścicieli, Dyrekcji i Pracow-
ników Hotelu Marina w Nieliszu. Dzię-
kuję za wszelką pomoc.

Tak duże zainteresowanie Prze-
glądem oraz wsparcie w jego orga-
nizacji, utwierdza w przekonaniu, 
że warto podejmować wysiłek i pla-
nować kolejne takie spotkania. Dla-
tego już teraz zapraszam na VII Są-
siedzkie Kolędowanie.

Agnieszka Zymon
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VI Gminny Konkurs Plastyczny
„Na Anielskich skrzydłach”

14 lutego 2017 r. podczas Balu Kar-
nawałowego odbyło się ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród 
w Gminnym Konkursie Plastycznym 
“Na Anielskich Skrzydłach”, który po 
raz szósty został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. 
Do tegorocznej edycji zgłoszone zo-
stały 102 prace z Zespołu Szkół w Nie-
liszu, Szkoły Podstawowej w Złojcu, 
Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku 
oraz GOK w Nieliszu. Zgodnie z Regu-
laminem w Konkursie udział wzięły 
prace przestrzenne oraz wykonane na 
płaszczyźnie. 

Wystawę pokonkursową można 
oglądać do końca kwietnia w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury od ponie-
działku do piątku w godz. 13.00-18.00

Lista Laureatów:
KATEGORIA PRACE
NA PŁASZCYŹNIE
Dzieci przedszkolne
Laureaci
I miejce Sandra Pomarańska 
II miejce Maja Hajduk
III miejce Gabriela Misiarz
Wyróżnienia 
Lena Czerniak 
Marta Rycaj 
Krystian Złomaniec 
Klasy I-III szkoła podstawowa 
Laureaci 
I miejsce Karolina Socha 
II miejsce Sandra Amanowicz 
III miejsce Miłosz Mika 

Wyróżnienia 
Nikola Jakubczak 
Oliwia Kamforowska 
Martyna Dudek 
Klasy I-IV szkoła podstawowa 
Laureaci 
I miejsce Weronika Antoszek 
II miejsce Maja Dudek 
III miejce Natalia Dobrowolska 
Wyróżnienia 
Anna Skrzypik
Oliwia Pomarańska 
Martyna Juszczak 
Klasy I-III gimnazjum 
Laureaci 
I miejsce Kamila Mazepa 
II miejsce Julia Mich 
III miejsce Marcin Wal 
Wyróżnienia 
Paulina Pawluk
Paulina Koziej 
Kamila Kołcz
KATEGORIA PRACE
PRZESTRZENNE 

Dzieci przedszkolne
– nie zgłoszono prac 
Klasy I-III szkoła podstawowa 
– nie zgłoszono prac 
Klasy IV-VI szkoła podstawowa
Laureaci 
I miejsce Weronika Antoszek 
II miejce Kacper Adamowicz 
III miejsce Oliwia Pomarańska 
Wyróżnienia
Aleksandra Szymanek 
Klasy I-III gimnazjum 
Laureaci 
I miejsce Karolina Świstowska 
II miejsce Weronika Bartoszczyk 
III miejsce Karol Typiak 
Wyróżnienia
Martyna Stefańczyk 
Kamila Mazepa 
Natalia Prus 
Dominika Pomarańska 
Patrycja Zając

Agnieszka Zymon

Tym razem wyjątkowo, wcześniej 
niżby wskazywała data w kalendarzu, 
bo już 28 lutego Panie z naszej Gminy 
świętowały Dzień Kobiet. Jednak 
nie o datę tu chodzi, ale o podkre-
ślenie wyjątkowej roli jaką w życiu ro-
dzinnym i społecznym pełnią Kobiety. 

Od wielu lat do Pań szczególnie 
zaangażowanych w rozwój kultural-
no-społeczny naszej Gminy kierowane 
jest zaproszenie do udziału w gmin-
nych obchodach Dnia Kobiet. W tym 
roku na zaproszenie Pana Wójta Adama 
Wala do Klubu Kultury w Stawie No-

akowskim przybyło ponad 90 Pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich, zespołów śpie-
waczych oraz innych środowisk twór-
czych. Uroczystość rozpoczął gromki 
wiwat wyśpiewany przez Panów 
z Chóru „Moderato”. Życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności złożyli Paniom 
przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Nowiński, Wójt Adam Wal oraz Sekre-
tarz Piotr Pyś, zaś kwiaty oraz koncert 
w wykonaniu zespołu „Iskierki” i chóru 
„Moderato” z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nieliszu nadały spotkaniu od-
świętnego charakteru.

Ponieważ impreza odbyła się 
w ostatnich godzinach karnawału, 
nie zabrakło również tańców i uroczy-
stego poczęstunku. 

Agnieszka Zymon

Gminny Dzień Kobiet 2017
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Lp. Nazwa zawodów sportowych Rodzaj Data i miejsce Liczba zawodników Uczestnicy Uwagi
1 Sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta powiatowe 20.09.2016 r. 

Zamość
 10  – Pomarańska Dominika

 – Skiba Aleksandra
 – Świstowska Karolina
 – Koziej Paulina
 – Tchórz Monika
 – Świstowska Paulina
 – Mazepa Małgorzata
 – Skiba Kinga
 – Sienkiewicz Kinga
 – Bubiło Katarzyna

II miejsce 
awans na 
zawody 
rejonowe

2 Sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy powiatowe 20.09.2016 r. 
Zamość

10  – Kuranc Gabriel
 – Antończak Mateusz
 – Seroka Przemysław
 – Bakoń Jakub
 – Lisik Michał
 – Szyszkowski Bartosz
 – Mazepa Patryk
 – Jakubczak Krystian
 – Gawłowski Mateusz
 – Walczak Kamil

III miejsce

3 Terenowe Biegi Przełajowe im. Bronisława 
Pietruszyńskiego

powiatowe 21.09.2016 r. 
Szczebrzeszyn

13  – Pomarańska Dominika
 – Skiba Aleksandra
 – Świstowska Karolina
 – Mazepa Małgorzata
 – Bubiło Katarzyna
 – Antoszek Angelika
 – Oszust Agata
 – Lisik Michał
 – Kuranc Gabriel
 – Jakubczak Kacper
 – Antończak Mateusz
 – Seroka Przemysław
 – Bakoń Jakub

I miejsce:
Pomarańska
Mazepa 
Antoszek
Oszust
Antończak
II miejsce:
Skiba
Bakoń
III miejsce:
Świstowska
Bubiło

4 Sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta rejonowe 03.10.2016 r. 
Tomaszów 
Lubelski

10  – Pomarańska Dominika
 – Skiba Aleksandra
 – Świstowska Karolina
 – Koziej Paulina
 – Tchórz Monika
 – Świstowska Paulina
 – Mazepa Małgorzata
 – Skiba Kinga
 – Sienkiewicz Kinga
 – Bubiło Katarzyna

VIII miejsce

5 Tenis stołowy – indywidualny powiatowe 12.10.2016 r. 
Szczebrzeszyn

6  – Pomarańska Dominika
 – Mazepa Małgorzata
 – Łapa Kinga
 – Łata Patryk
 – Pomarański Nikodem
 – Wal Mateusz

I miejsce – 
Łata Patryk
II miejsce – 
Pomarański 
Nikodem

6 Tenis stołowy – indywidualny rejonowe 18 .11.2016 r. 
Hrubieszów

2  – Łata Patryk
 – Pomarański Nikodem

7 Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców – 
2003 i młodsi

powiatowe 24.11. 2016 r.
Stary Zamość

8  – Pastuszak Damian
 – Sikorki Jakub
 – Oszust Adam
 – Kurant Gabriel
 – Świstowski Patryk
 – Pecyna Mateusz
 – Lisik Michał
 – Gołębiowski Kacper

VI miejsce

8 Halowy Turniej Piłki Nożnej „Pamięci 
Dzieci Zamojszczyzny” – chłopcy

międzygminne 28.11.2016 r. 
Skierbieszów

9  – Łata Patryk
 – Bakoń Jakub
 – Seroka Przemysław
 – Walczak Kamil
 – Warneński Michał
 – Gałan Kamil
 – Antończak Mateusz
 – Seroka Przemysław
 – Szyszkowski Bartosz

III miejsce

9 Tenis stołowy LZS – indywidualny powiatowe 03.12.2016 r. 
Szczebrzeszyn

4  – Lachowicz Edyta
 – Łapa Kinga
 – Łata Patryk
 – Pomarański Nikodem

I miejsce 
Pomarański
II miejsce
Łata

10 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum w Starym Zamościu

międzygminne 14.12 2016 r. 
Stary Zamość

9  – Łata Patryk
 – Bakoń Jakub
 – Seroka Przemysław
 – Walczak Kamil
 – Warneński Michał
 – Gałan Kamil
 – Antończak Mateusz
 – Seroka Przemysław
 – Szyszkowski Bartosz

II miejsce

11 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt 

międzygminne 16.12 2016 r. VI miejsce

Andrzej Świstowski i Renata Poździk

Sprawozdanie z zawodów sportowych uczniów 
Gimnazjum im. Agaty Mróz w Nieliszu w I semestrze roku szkolnego 2016/17.
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Działania podejmowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Zamo-
ściu w celu aktywizacji bezrobotnych 
obejmują realizację takich form jak: 
staże, przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, refundacja kosztów 
wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy, prace interwencyjne, 
roboty publiczne, szkolenia. Dodat-
kowo skorzystać można ze wsparcia 
kierowanego dla osób do 30 i po 50 
roku życia, rodziców powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej 
z wychowaniem dziecka, kształce-
niem ustawicznym pracowników 
i pracodawców w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, a także ak-
tywizacji osób oddalonych od rynku 
pracy korzystających z pomocy spo-
łecznej w ramach Programu Akty-
wizacja i Integracja. Instrumentami 
adresowanymi do osób młodych po-
trzebujących wsparcia w starcie na 
rynku pracy są bony stażowe, szko-
leniowe, zatrudnieniowe i bony na 
zasiedlenie. Zwiększyły się również 
możliwości podnoszenia kwalifi kacji 
klientów Urzędu Pracy. Trójstronne 
umowy szkoleniowe zawierane po-
między Urzędem, pracodawcą i insty-
tucją szkoleniową pozwalają szkolić 
osoby pod konkretne potrzeby praco-
dawców. Reforma rynku pracy wpro-
wadziła także formy wsparcia dla pra-
codawców, którzy zatrudnią osoby do 
30 r.ż. lub osoby po 50 r.ż. W przypadku 
refundacji kosztów wynagrodzenia 
osoby do 30 r.ż., pracodawcy jeśli zo-
bowiążą się do zatrudnienia jej przez 
okres 12 miesięcy, zostaną zwolnieni 
z opłacania składek na Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, w sytuacji, kiedy 
zapewnią pracę osobie bezrobotnej 
po 50 r.ż., otrzymają dofi nansowanie 
wynagrodzenia za zatrudnienie skie-
rowanego bezrobotnego. Od stycznia 
2016 r. istnieje również możliwość 
refundacji pracodawcy lub przedsię-
biorcy części kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenie społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.
Refundacja przysługuje przez okres 
12 miesięcy w kwocie określonej 
w umowie nie wyższej niż wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie, obowiązującego w dniu 
zawarcia umowy z pracodawcą, za 
każdego skierowanego bezrobotnego. 
Po zakończeniu refundacji praco-
dawca jest zobowiązany, stosownie 
do zawartej umowy, do utrzymania 
w zatrudnieniu w pełnym wymiarze 
czasu pracy skierowanego bezrobot-
nego przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowym zadaniem dla Urzędu 
w 2017 r. będzie także realizacja Pro-
gramu Regionalnego „Drogi–Mosty–
Rzeki”, który obejmie wsparciem 70 
osób bezrobotnych, w ramach robót 
publicznych, będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy zgodnie 
z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy tzn. do osób 
bezrobotnych należących co najmniej 
do jednej z wymienionych grup: do 30 
roku życia, długotrwale bezrobot-
nych, powyżej 50 roku życia, korzy-
stających ze świadczeń z pomocy 
społecznej, posiadających co naj-
mniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co 
najmniej 1 dziecko niepełnosprawne 
do 18 roku życia, niepełnosprawnych.

Warunkiem jest podjęcie pracy 
fi zycznej związanej m.in. z utrzyma-
niem czystości przy drogach, chodni-
kach, utrzymaniem terenów zieleni, 
sprzątaniem poboczy dróg.

Tyle wydaliśmy na aktywizację 
osób bezrobotnych
Na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu w 2016 roku przezna-
czono kwotę 30 497 900 zł, w tym 
z Funduszu Pracy – 12 635 453 zł, 
KFS – 1 346 000 zł, EFS PO WER – 
6 332 532 zł, RPO WL – 3 743 484 zł 
i z PFRON – 502 000 zł.

W ramach instrumentów i usług 
oferowanych przez Urząd w 2016 roku 
wsparciem objętych zostało ogółem 
4 988 osób bezrobotnych. Z terenu 
Gminy Nielisz z pomocy Urzędu sko-
rzystało 97 osób tj. 36,5%. Największa 
liczba osób skorzystała ze stażu – 54 
osoby oraz ze szkoleń – 14 osób. Po-
nadto osoby korzystały również m.in. 
z prac interwencyjnych, bonu na za-
siedlenie, refundacji pracodawcy lub 
przedsiębiorcy części kosztów ponie-

sionych na wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpieczenie spo-
łeczne skierowanych bezrobotnych do 
30 r.ż., refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy oraz 
podjęcia działalności gospodarczej.

Wynik ten jest sukcesem dla nas 
jako Urzędu, jak i dla wszystkich part-
nerów rynku pracy oraz osób bezro-
botnych, które mogą podnosić swoje 
kwalifi kacje, nabywać nowych umie-
jętności bądź doświadczenia, gdyż 
dostępność do środków fi nansowych 
jest ciągła.

Tyle planujemy wydać w 2017 roku
Tegoroczny budżet Urzędu przezna-
czony na aktywizację osób bezro-
botnych kształtuje się na poziomie
34 027 800 zł. W ramach tej kwoty re-
alizowane są zadania w ramach środków 
Funduszu Pracy – 13 722 683 zł,
EFS PO WER – 6 732 273 zł, RPO 
WL – 6 526 944 zł, Refundacji części 
kosztów poniesionych na wynagro-
dzenia, nagrody oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne – 6 245 900 zł 
oraz Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego – 800 000 zł.

W ramach otrzymanych środków 
na 2017 r. głównym zadaniem Urzędu 
będzie udzielenie pomocy jak naj-
większej liczbie osób bezrobotnych, 
a pracodawcom pomoc w pozyskaniu 
pracowników o poszukiwanych kwa-
lifi kacjach zawodowych. Pomoc ta 
świadczona będzie przede wszystkim 
w oparciu o wszystkie formy wsparcia 
przewidziane w Ustawie, ułatwiające 
powrót na rynek pracy i wspierające 
rozwój zawodowy.

Gdzie szukać pomocy
Urząd Pracy w Zamościu poprzez za-
stosowanie nowoczesnych uspraw-
nień teleinformatycznych oraz dzięki 
dobrej współpracy z lokalną prasą 
i mediami stara się dotrzeć do jak naj-
większej liczby klientów. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do od-
wiedzania strony Urzędu http://za-
mosc.praca.gov.pl, na której znajdują 
się szczegółowe informacje dotyczące 
każdej z form wsparcia oraz do kon-
taktowania się z pracownikami w celu 
uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy tel. 84 638 33 31.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Dla pracodawcy i dla bezrobotnego – formy wsparcia
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Zajęcia polonistyczno-ortogra-
fi czne na których uczniowie uczą się 
ortografi i za pomocą zabawy, czytają 
opowiadania. Jest to bardzo motywu-
jąca forma pracy, która powoduje, że 
aktywnie i chętnie uczestniczą w zaję-
ciach. W trakcie zajęć można utrwalić 
i doskonalić zasady pisania ujętych 
w podstawie programowej form wypo-
wiedzi ze szczególnym uwzględnie-
niem ich najistotniejszych elementów. 
Celem spotkań z młodzieżą jest rozbu-
dzenie zainteresowania językiem pol-
skim, przygotowanie do konkursów, 
rozszerzenie wiadomości z zakresu za-
gadnień kształcenia językowego i kul-
turowo-literackiego. Zajęcia są dosko-
nałą okazją, by w przyjemny 
i przystępny sposób poszerzyć zasób 
swojego słownictwa, a także poznać 
różnorodność stylistyczną języka pol-
skiego. Opiekunami są R. Misiarz, E. 
Łapa, R. Zając. Koło Języka Angiel-
skiego przeznaczone jest dla wszyst-
kich uczniów etapu edukacyjnego. 
W zajęciach uczestniczyć może każdy 
zapisany uczeń. Celem zajęć jest rozwi-
janie sprawności językowych (słu-

chania, mówienia, pisania i czytania), 
jak również bogactwa językowego 
(w zakresie leksykalnym i grama-
tycznym) poprzez kontakt z autentycz-
nymi materiałami językowymi. Opie-
kunami są A. Długosz, K. Stępniak, I. 
Adamczuk A. Wołoch. Koło histo-
ryczne ma na celu rozbudzanie i rozwi-
janie zainteresowań historycznych 
uczniów ze szczególnym uwzględnie-
niem historii najbliższego otoczenia 
i historii codzienności, najbliższej czło-
wiekowi i dalekiej od wielkich wyda-
rzeń politycznych. Wpajanie poprzez to 
uczniom ciekawości poznawczej, ak-
tywnej postawy wobec rzeczywistości 
oraz podstawowych wartości humani-
stycznych i patriotycznych. Przygoto-
wanie uczniów do konkursów histo-
rycznych. Prowadzą je A. Antoszek, E. 
Wityk. Na zajęciach matematycznych 
uczniowie bawią się matematyką roz-
wiązując łamigłówki logiczne, grając 
w gry strategiczne, budując bryły, po-
znając inne systemy liczbowe, oswa-
jając się z różnymi jednostkami i zależ-
nościami między nimi, uczą się 
rozumowania i rozwiązywania zadań 

prezentowanych w przejrzysty sposób, 
a także rozwiązujemy problemy prak-
tyczne, z którymi spotykamy się na co 
dzień. Prowadzą je M. Świstowski, M. 
Kuduk, R. Jachorek, B. Lachowicz. Za-
jęcia plastyczne mają na celu rozwi-
janie u uczniów uzdolnień i zaintere-
sowań artystycznych, obcowanie ze 
sztuką, a także rozwijanie talentu pla-
stycznego. Na kółku uczniowie poznają 
wiele nowych i ciekawych technik pla-
stycznych. Prace wykonane przez 
uczniów są wykorzystywane później 
do tworzenia wystaw, dekoracji przed-
stawień szkolnych, dekoracji świątecz-
nych, wystroju świetlicy. Zajęcia pro-
wadzą J. Malinowska, E. Zawadzka, J. 
Czyż, J. Bubiłek. Koło przyrodnicze 
poszerza wiedzę przyrodniczą i ekolo-
giczną, jak również rozbudza zaintere-
sowanie zjawiskami przyrodniczymi 
spotykanymi w życiu codziennym. Re-
alizowany zakres materiału wykracza 
poza przewidzianą dla danego etapu 
edukacyjnego Podstawę Programową 
i ma na celu utrwalanie wiadomości po-
znawanych aktualnie na zajęciach. Do-
datkowo u uczniów rozwijane jest 
kształtowanie właściwych postaw eko-

Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego a Ty uważasz, że powinniśmy 
o tym napisać, zwróć się do Redakcji Biuletynu. Bądź jego współautorem i uczest-
nikiem życia Gminy Nielisz. Chcemy być blisko Twoich spraw i potrzeb. Twoja 
opinia jest dla nas bardzo ważna i będzie istotnym czynnikiem opiniotwórczym. 
Zachęcamy do dzielenia się fotografi ami z najbliższego otoczenia. Podziel się 
historią rodziny lub bliskich z miejscowości, w której mieszkasz. Chętnie opu-
blikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Już dziś bądź częścią Re-
dakcji Biuletynu i wyślij do nas e-mail na adres: redakcja@nielisz.pl. Zadzwoń 
– 84 631 27 27 lub wyślij list:  Nielisz 279, 22-413 Nielisz. Zapewniamy dyskrecję 
i pełną anonimowość na życzenie autora. Życzymy ciekawych pomysłów.

Red.

Twój głos, Twoja opinia, Twój artykuł

NASZA WIEDZA, ZDOLNOŚCI, ZAINTERESOWANIA…
► Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym 
sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb 
dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia 
w kołach zainteresowań oraz zajęcia dodatkowe pracy 
z uczniem w Zespole Szkół w Nieliszu dają możliwość 
każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością 
w zakresie własnych zainteresowań i własnego 
potencjału twórczego, co na dalszych etapach 
kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat.
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logicznych i prozdrowotnych. Pro-
wadzi je M. Rybak. Plan zajęć z fi zyki 
i chemii przeznaczony jest dla uczniów 
gimnazjum, którzy pragną rozszerzyć 
swoje wiadomości i umiejętności z fi -
zyki, planują udział w konkursach oraz 
chcą przygotować się do egzaminu 
gimnazjalnego z części matematyczno-
-przyrodniczej. Program zawiera mate-
riał nauczania zawarty w wymaganiach 
egzaminacyjnych dla gimnazjum, wy-
maganiach konkursowych oraz mate-
riał, którego opanowanie sprawia 
uczniom szczególny kłopot. Opieku-
nami są M. Szypuła, M. Kuduk. Pro-
gram zajęć z geografi i dla gimnazjum 
odnosi się do aktualnych podstaw pro-
gramowych z przyrody i geografi i. Prze-
znaczony jest dla uczniów mających 
trudności w nauce, potrzebujących 
więcej czasu na przyswojenie wiado-
mości oraz innych metod nauczania. 
Należy w miarę możliwości, jak naj-
więcej zajęć prowadzić poza szkołą, 
aby wzmocnić poczucie użyteczności 
tego przedmiotu oraz pobudzić moty-
wację do nauki i ogólną aktywność 
ucznia. Prowadzi je R. Wal. Szkolne 
Koło Krajoznawczo – Turystyczne 
działa w ramach Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno – Krajoznawczego, 
skupia wszystkich chętnych uczniów 
naszego zespołu szkół – dzieci ze szkoły 
podstawowej i młodzież z gimna-
zjum. SKKT organizuje, zwykle we 
współpracy z PTTK wycieczki, rajdy 
i imprezy turystyczno – krajoznawcze 
i rekreacyjne w dni wolne od nauki 
szkolnej. W wycieczkach mogą uczest-
niczyć wszyscy chętni – miłośnicy wę-
drówek. Naszym celem jest miłe spę-
dzanie wolnego czasu. Opiekunem jest 
Adam Jarosz. Głównym celem Koła 
czytelniczego jest rozbudzanie, rozwi-
janie zainteresowań i zamiłowań czy-
telniczych uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Na zajęciach 
uczniowie poznają twórców literatury 
dziecięcej i młodzieżowej oraz ich 
utwory. W czasie licznych zabaw 
w grupie i prac manualnych ćwiczą 
sprawność intelektualną, wyobraźnię, 
spostrzegawczość oraz umiejętność 
czytania ze zrozumieniem. Zajęcia czy-
telnicze odbywają się w bibliotece 
szkolnej i cieszą się dużym zaintereso-
waniem uczniów. Opiekunami są
I. Szczepanik, A. Wyłupek. Zajęcia 
z wykorzystaniem sztuki origami pro-
wadzi R. Pańczyk rozwijają one wy-
obraźnię przestrzenną i sytuacyjną, 
myślenie twórcze oraz konstrukcyjne, 

ułatwiają zapamiętywanie, uczą pro-
stoty, estetyki, dokładności i dyscy-
pliny. A wszystko to w atmosferze 
współpracy i dobrej zabawy. Na zaję-
ciach teatralnych dzieci próbują 
swoich sił aktorskich w zabawach dra-
mowych, pantomimie oraz czytaniu 
tekstów z podziałem na role. Zajęcia 
mają uwrażliwić uczniów na sztukę, 
zapoznać ich z wybranymi dziełami, 
twórcami teatru, z podstawowymi za-
gadnieniami z nim związanymi. Pro-
wadzi je B. Pastuszak. Efektem uczest-
niczenia w zajęciach koła języka 
rosyjskiego jest zwiększenie zaintere-
sowania językiem rosyjskim, wzboga-
cenie wiedzy o kulturze, geografi i 
i życiu codziennym Rosjan, wyraźne 
podniesienie poziomu umiejętności ję-
zykowych uczniów, doskonalsza wy-
mowa i akcent w języku rosyjskim. 
Opiekunem jest K. Kapłon. Szkolne 
koło Caritas, którego celem jest wycho-
wanie do wolontariatu chrześcijań-
skiego i mobilizacja dzieci i młodzieży 
do działania na rzecz potrzebujących. 
Uwrażliwianie społeczności szkolnej 
na różne obszary ludzkiej biedy. Orga-
nizujemy pomoc dla będących w po-
trzebie kolegów i koleżanek na terenie 
naszej szkoły, uczestniczymy w ogól-
nych działaniach Caritas Diecezji Za-
mojsko – Lubaczowskiej. Opiekunem 
Szkolnego Koła Caritas jest Ks. D. So-
niak. Zajęcia z biologii prowadzi A. 
Koziej. Jest to właściwy dobór metod 
nauczania, program opracowany dla 
uczniów mających trudności w nauce. 
Stosowany jest szereg metod aktywizu-
jących, ponieważ są to metody najsku-
teczniejsze. Program jest elastyczny, 
nauczyciel może dostosować treści do 
możliwości uczniów. Zajęcia umuzy-
kalniające – śpiew jest jedną z podsta-
wowych form ekspresji dziecka, a pio-
senka najprostszym utworem 
muzycznym, który dziecko jest w stanie 
przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i od-
tworzyć. Dzięki różnorodności charak-
teru i nastroju śpiewanych piosenek 
wzbogaca się świat uczuć dziecka, 
kształtuje jego postawa estetyczna. 
Uczniowie występują na uroczysto-

ściach szkolnych i środowiskowych 
oraz wielu konkursach muzycznych. 
Nauczyciele prowadzący to B. Korga, E. 
Karpiuk. Koło religijne prowadzi S. 
Król tematyka zajęć przenika wszystkie 
sfery życia religijnego. Mogą do niego 
należeć uczniowie ze wszystkich klas. 
Założeniem spotkań jest zaintereso-
wanie uczestników treściami religij-
nymi, rozwijanie umiejętności swo-
bodnej rozmowy i dyskusji na tematy 
życia religijnego, uczenie samooceny 
własnych zachowań. Zajęcia rozwija-
jące logiczne myślenie to zabawy inte-
gracyjne, gry ogólnoużytkowe, tema-
tyczne rozmowy grupowe, ćwiczenia 
ekspresji twórczej, zabawy edukacyjne, 
ćwiczenia w dostrzeganiu, formuło-
waniu i rozwiązywaniu problemów, 
ćwiczenia kształtujące umiejętność 
współdziałania w grupie. Ćwiczenia na 
zajęciach uczą prawidłowej komuni-
kacji, odwołują się do doświadczeń 
i przeżyć osobistych, stwarzają miejsce 
na wymianę poglądów. Uruchamiają 
nie tylko procesy myślowe, ale także 
i emocje. Przede wszystkim dostar-
czają one świetnej zabawy. Opiekunem 
jest M. Warchoł. Szkolny Klub Spor-
towy – uczestnicy biorą udział w zaję-
ciach ogólnorozwojowych. Poza grami 
i zabawami sportowymi, uczniowie 
próbują swoich sił w grach zespoło-
wych. Uczą one ponadto zdrowej rywa-
lizacji, współodpowiedzialności za 
grupę, solidarności zespołowej. Dzieci 
dobrze się bawiąc rozwijają swoją 
sprawność ruchową. Zajęcia cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem uczniów naszej szkoły. 
Opiekunami są R. Poździk, J. Pańczyk, 
A. Świstowski.

Myśląc o rozwoju naszych uczniów 
stawiamy na ich wszechstronny 
rozwój. Każde z nich, może czerpać 
wiedzę w wybranych przez siebie za-
jęciach. Zajęcia dodatkowe mają też 
inne ważne zadania do spełnienia – 
wartościowe zajęcie wolnego czasu. 
W zależności też od rodzaju zajęć 
mogą one pomóc w uzupełnieniu 
braków w nauce lub przygotowywać 
do udziału w konkursach, dostar-
czając wiedzę inną niż ta książkowa. 
Z zaciekawień rodzą się zaintereso-
wania, a te z czasem mogą mieć de-
cydujący wpływ na wybór przyszłego 
zawodu czy pasji na całe życie. Idąc za 
słowami Gustava Junga „Uczeń to nie 
naczynie, które należy napełnić, ale 
ogień, który należy rozpalić”.

Edyta Karpiuk
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W lutym 2017 roku szkoła 
wzięła udział w projekcie: „Cybernauci 
– kompleksowy projekt kształto-
wania bezpiecznych zachowań 
w sieci”. Projekt realizowany jest przez 
fundację Nowoczesna Polska w part-
nerstwie z Collegium Civitas.

Projekt jest fi nansowany ze 
środków Ministra Edukacji Naro-
dowej i został objęty honorowym pa-
tronatem przez Ministerstwo Cyfry-
zacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka 
Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju 
Edukacji.

Jego celem było podniesienie kom-
petencji całej społeczności szkolnej 
w zakresie bezpiecznego korzystania 
z cyberprzestrzeni oraz reagowania na 
zagrożenia. W działania projektowe za-
angażowano całą społeczność szkolną. 
Trenerka – emisariusz BEZPIECZ-
NEGO INTERNETU poprowadziła 
warsztaty z zakresu cyberbezpieczeń-

stwa dla wszystkich uczniów z klas 
I-III, klas IV-VI szkoły podstawowej, 
a także dla wszystkich nauczycieli 
i rodziców. Uczestnicy projektu mogli 
skorzystać z pakietu materiałów edu-
kacyjnych dotyczących bezpiecznego 
korzystania z TIK.

Zaletą projektu był bezpłatny 
udział uczestników. Nasza placówka 
oprócz promocji na stronach interne-
towych fundacji otrzyma stosowny 
certyfi kat.

Grażyna Ciastoch

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu 
rozpoczęła przygodę z fundacją Nowoczesna Polska!

IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNI NA DRODZE”
Dnia 09 grudnia 2016 roku 

w nowym budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamo-
ściu odbyło się podsumowanie kon-
kursu plastycznego „Bezpieczni na 
drodze”, którego celem jest przygoto-
wanie uczniów do odpowiedzialnego 
uczestnictwa w ruchu drogowym 
w charakterze pieszego, pasażera i ro-
werzysty. Udział w konkursie ma na 
celu popularyzację wiedzy uczniów 
o BRD oraz stanowi doskonałą formę 
edukacji komunikacyjnej dzieci. Pa-
tronat nad konkursem przyjęły władze 
rządowe, kościelne i samorządowe, 
między innymi: Pan Andrzej Wnuk – 
Prezydent Miasta Zamość, Pan Arka-

diusz Bratkowski – Członek Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 
Jego Eminencja Marian Rojek – Biskup 
Diecezjalny Zamojsko – Lubaczowski. 
Amelia Bubiło, lat 9 zajęła I miejsce 
w konkursie, a jej praca plastyczna 
została umieszczona w kalendarzu 
na rok 2017. Szkoła Podstawowa im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu otrzy-
mała natomiast nagrodę w postaci 
„Miasteczka Ruchu Drogowego”. Opie-
kunem uczennicy jest Pani Małgorzata 
Magryta. Podsumowanie konkursu 
połączone było z otwarciem nowej sie-
dziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Zamościu.

Grażyna Ciastoch 

Dnia 27 lutego 2017 roku wyróż-
nieni uczniowie za dobre wyniki 
w nauce Szkoły Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu oraz 
Zespołu Szkół w Nieliszu, uczestni-
czyli w programie edukacyjno-arty-
stycznym z zakresu ochrony środo-
wiska „ Zielona Polska”, który odbywał 
się w hali MOSIR w Lublinie. Zapro-
szenia na koncert były wyróżnieniem 
dla tych, którzy prezentują wzorową 

Spotkanie z ekologią i muzyką
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postawę oraz godnie reprezentują 
szkoły w gminie i poza nią. W pro-
gramie dzieci wysłuchały prelekcji pt.: 
„Skarby Polskiej Przyrody” zaprezen-
towanej przez pana Gerarda Sawic-
kiego. W swoim wystąpieniu poruszył 
on temat funkcjonowania biosfery, 
omówił elementy przyrody ożywionej 
i nieożywionej, podstawowe aspekty 
ochrony przyrody w Polsce, za-
grożenia środowiska naturalnego, 
wskazał proste sposoby dbania o naj-
bliższe otoczenie. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników spotkania był kon-
cert zespołu PAPA D. (dawny – PAPA 
DANCE).

Popularny i lubiany zespół Papa 
Dance zaprezentował młodej publicz-

ności znane i nowe przeboje. Wszyscy 
świetnie bawili się nucąc zwrotki pio-
senek.

Po koncercie uczniowie zebrali od 
wokalisty zespołu – Pawła Stasiaka 
wpisy i autografy. Dla wybranych 
uczestników spotkania przygotowano 
niespodziankę – płyty z ostatnimi na-
graniami zespołu.

Uczniowie wrócili zadowoleni, bo-
gatsi o ciekawostki z zakresu wiedzy 
ekologiczno-przyrodniczej oraz nie-
zapomniane doznania artystyczne.

Wyjazd został zorganizowany i sfi -
nansowany przez Wójta Gminy Nie-
lisz Pana Adama Wala.

E. Hrycyk, A. Dobrowolska – SP Złojec
M. Dziedzic – ZS Nielisz

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopedriatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów”.

Dnia 13 stycznia 2017 roku Szkołę 
Podstawową im. Dzieci Zamojsz-
czyzny w Złojcu odwiedził Pan An-
drzej Szumowski – Szef Sztabu WOŚP 
nr 892 w Zamościu. Po przywitaniu 
wszystkich zebranych Szef Sztabu 
WOŚP oraz Pani Dyrektor przedsta-
wili hasło 25 Finału: „Dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopedriatrycznych oraz dla za-
pewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów”. Szef zaprezentował ilość 
pozyskanych funduszy z dotychczaso-
wych fi nałów oraz darowizny WOŚP 
w postaci sprzętu medycznego dla 
zamojskiego szpitala Jana Pawła II 
w Zamościu. Kolejnym punktem spo-
tkania było uroczyste wręczenie iden-
tyfi katorów i puszek wolontariuszom 
WOŚP z naszej szkoły, którzy będą 

kwestować: Adrian Bożek, Grzegorz 
Bożek, Kacper Czarny, Szymon Czusz, 
Nicola Di Brita, Natalia Dobrowolska, 
Kacper Jakubczak, Michał Rabiega, 
Dawid Siemko, Anna Skrzypik, Wik-
toria Smutniak, Aleksandra Soboń, Na-
talia Soboń. Wolontariusze kwestowali 

15 stycznia w Kościele pw. Chrystusa 
Króla w Złojcu, Szpitalu Jana Pawła II 
w Zamościu oraz w Galerii Twierdza 
Zamość pod opieką Pani Małgorzaty 
Magryta. W tym roku zebraliśmy rekor-
dową kwotę: 3 765,08 zł.

Grażyna Ciastoch

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
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za

PRZEZ 6 MIESIĘCY

10
Mb/s zł/mc

54

SPRAWDŹ!600 028 620

BEZ LIMITU

NOWA PROMOCJA 

GWARANCJA PRĘDKOŚCI

PONAD 25 LAT NA RYNKU!

Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 

ABONAMENT ZA 

10

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.  KOMPUTERY tel. 600 028 661 ZADZWOŃ!

dyche

I WYBIERZ SWOJĄ PRĘDKOŚĆ ZA DYCHĘ!

CIEBIEDLA 

Specjalna oferta dla 
mieszkańców Gminy Nielisz

• Promocja na Internet

• Rabat na aktywację

• Co miesiąc inne promocje na sprzęt 

komputerowy tylko dla naszych 

Klientów internetowych

RABAT NA 

499,-

Komputer PC, monitor 19",
klawiatura, mysz przewodowa

Zestaw komputerowy

od

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY ZESTAW

729,-

Cena dla Klientów Internetowych

Cena regularnaod

W
IO

S
N

A
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N
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L
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Z
U

 Kim jesteśmy?

 Od ponad 25 lat świadczymy usługi 

teleinfomatyczne. Jako największy 

niezależny dostawca Internetu w regionie, 

stale zwiększamy zasięg naszej sieci. 

Obecnie rozbudowaliśmy ją o prawie całą 

gminę Nielisz. Zastosowaliśmy najszyb- 

szą technologię światłowodową w ponad 

20 miejscowościach. Oferujemy kom- 

pleksowe usługi z zakresu teleinformatyki, 

od konfiguracji routerów po wykonywanie 

sieci wewnętrznych. Stawiamy na wysoką   

jakość obsługi i indywidualne podejście do 

Klienta. Świadczymy usługi na najwyż- 

szym poziomie z gwarancją prędkości   

Dlaczego warto wybrać nasz Internet?

i jakości łącza.

szybki serwis i wsparcie techniczne,

specjalna, atrakcyjna oferta.

stacjonarny Internet bez limitów,

gwarantowana prędkość i jakość 

połączenia,

-

-

-
-

AKTYWACJĘ USŁUGI
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Zachęcamy do zamieszczenia swojej reklamy w naszym biuletynie. Dotrzemy z Waszą 
reklamą do mieszkańców gminy Nielisz oraz do odwiedzających ją turystów. Środki pozy-
skane ze sprzedaży powierzchni reklamowych przeznaczone będą na pokrycie kosztów 
druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

WAŻNA INFORMACJA!
W bieżącym roku GOK w Nieliszu oferuje szeroki wachlarz nośników reklamy dla sponsorów pod-

czas organizowanych w tym roku imprez plenerowych i eventów kulturalnych. Na atrakcyjnych warunkach umożliwiamy 
dotarcie do wielotysięcznej grupy odbiorców i udział w relacjach medialnych w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Już dzisiaj 
służymy informacjami i zapraszamy do rozmów negocjacyjnych. Środki pozyskane ze sponsoringu będą przeznaczone na 
redukcję kosztów organizowanych imprez.

Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Hotel***& Resort Marina dyspo-
nuje 19 komfortowymi pokojami oraz 
apartamentami hotelowymi, mogą-
cymi pomieścić 60 osób.

Wybiegając naprzeciw oczekiwa-
niom każdego z naszych klientów ofe-

rujemy dwa apartamenty, pokoje ro-
dzinne typu STUDIO, pokoje z łożem 
małżeńskim, pokoje z pojedynczymi 
łóżkami, oraz pokój dla osób niepeł-
nosprawnych.

Każdy pokój wyposażony jest 
w telewizję satelitarną z bogatą ofertą 
programową, 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.

Nasza Stanica Wodna MARINA  
zlokalizowana jest w miejscowości Mi-
chalów nad rzeką Wieprz. Trasa spływu 

to około 12 km (Michalów–Nielisz), lub 
8 km (Michalów–Deszkowice).

Dla początkujących spływowi-
czów możemy indywidualnie dobrać 
długość trasy i w każdym miejscu je-
steśmy w stanie przejąć kajak. Jako 
jedyni w regionie zapraszamy na nie-
zwykłą atrakcję dla najmłodszych, 
bezpieczne „pierwsze kroki” na ka-
jaku wokół naszej wyspy.  

Dysponujemy nowymi, nowocze-
snymi dwuosobowymi kajakami. Za-
bezpieczamy transport uczestników, 
oferujemy niezbędną pomoc logi-
styczną.

Zapraszamy

INWESTUJ W GMINĘ NIELISZ
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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


