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Drodzy Czytelnicy!

N

a Państwa ręce przekazujemy
już trzeci numer Biuletynu
Informacyjnego Gminy Nielisz. Z pewnością będzie on bardzo
radosny, historyczny, napawający
dumą i pozwalający na śmiałe spojrzenie w przyszłość. Po przeczytaniu
treści tego wydania BIGN nasunęła mi
się pewna reﬂeksja, którą chciałbym
się z Państwem podzielić: kierować
gminą, z której pochodzę to wielki zaszczyt, ale jeszcze większe szczęście
wypełnia moje serce gdy plany i zamierzenia zamieniają się w rzeczywistość. Za nami bowiem największa
inwestycja w historii Gminy Nielisz
– pełnowymiarowa Hala Sportowa.
Któż z nas w dzieciństwie nie marzył
o takim obiekcie? Któż z nas będąc
dzieckiem z zazdrością nie spoglądał
na duże sale gimnastyczne z innych
gmin lub miast? Od 1 czerwca 2017 r.
Gmina Nielisz posiada obiekt, który
może wzbudzić zazdrość innych.
W najważniejszym i najradośniejszym dniu w roku, na Dzień Dziecka
oddana została do użytku Hala Sportowa wraz z miejscem na 436 osobową
widownię, bogatym wyposażeniem
sportowym i medialnym. Zapraszam
do przeczytania sprawozdania z uroczystości, której gwiazdami były
nasze dzieci. Ich wspaniałe występy
i uśmiechy były największym podziękowaniem za każdy trud. Kolejnym
powodem do radości jest budowa
dróg gminnych. W bieżącym roku nowych odcinków dróg będzie ponad 7
kilometrów. Mieszkańcy Gminy NieBiuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY
URZĄD GMINY NIELISZ
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, ug@nielisz.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 687 94 89, gops-nielisz@cor.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NIELISZU
Nielisz 199, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 24, gok.nielisz@gmail.com
ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIELISZU
Nielisz 278, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 03, spnielisz@op.pl

lisz zasługują na drogi, które w niektórych przypadkach dosłownie
ułatwiają życie. Docieramy w miarę
naszych możliwości do najbardziej
potrzebujących, ale musimy również
uwzględnić te drogi, które są mocno
eksploatowane.
Wszystkie sukcesy z ostatnich miesięcy dedykuję mieszkańcom Gminy
Nielisz oraz Radzie Gminy Nielisz,
która dzięki udzielonemu mi absolutorium pozwala na dalsze skuteczne
działania na rzecz rozwoju Gminy.
Zachęcam do śledzenia gminnego fanpage: https://www.facebook.com/
GminaNielisz/ lub @gminanielisz
gdzie publikujemy na bieżąco informacje z życia naszej Gminy.
Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz
Adam Wal
Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Opracowanie graﬁczne:
Wojciech Gardyga
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotograﬁe:
Zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Szkoła Podstawowa
w Złojcu, Zespół Szkół w Nieliszu, Wojciech
Gardyga, Ewelina Drzazga, Galeria Przeszłości
Gminy Nielisz, Renata Banach, Anna Skrzypik,
Alicja Czerwieniec, Marek Witek, Wojciech Mazurek
Nakład: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty
gramatycznej i ortograﬁcznej oraz ograniczonej
ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.
Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34, spzlojec@op.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIELISZ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 18, ikon.krzak@gmail.com
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ NIELISZ
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis.krzak@wp.pl
„ORLIK”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, b.m3@wp.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „TOMED”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 00
APTEKA „URTICA”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALI ODKRYWCY
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
HALA SPORTOWA W NIELISZU
tel. 793 003 814, b.m3@wp.pl
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
tel. 888 839 977
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SEZON TURYSTYCZNY GMINY NIELISZ

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NIELISZU...
zespołu LOBI – gwiazda wieczoru
oraz zabawa taneczna z DJ. Astero.

NIEDZIELA 30.07.2017 r.

Sezon turystyczny w Gminie Nielisz szybkim
krokiem rozkręca się na dobre, a wraz z nim Gmina
Nielisz przygotowuje szereg imprez. Pierwszą
z nich będą tradycyjne u nas Sobótki, które odbędą
się 24 oraz 25 czerwca na Placu Targowym
w Nieliszu, a w programie między innymi:
SOBOTA 24.06.2017 r.

Sobótka w pieśniach ludowych Zespołów Śpiewaczych oraz chóru
gminnego MODERATO, „Tej niezwykłej nocy czar” – program muzyczny
w wykonaniu dzieci i młodzieży z GOK
w Nieliszu, widowisko taneczno-teatralne Teatr Ognia Utopia z Zamościa,
korowód z wiankami nad zalew w Nieliszu, Pokaz sztucznych ogni, koncert
zespołu SOLARIS – gwiazda wieczoru,
zabawa taneczna z DJ. Astero.

NIEDZIELA 25.06.2017 r.

Koncert zespołu Magical, koncert zespołu MOTIF, koncert zespołu MENAGO – gwiazda wieczoru, zabawa
taneczna z DJ. Astero.
Największą w tym roku imprezą
będzie Festiwal Turystyczny 2017/
Dni Gminy Nielisz, który odbędzie
się 29 oraz 30 lipca br. na Placu Targowym w Nieliszu. Imprezą towarzyszącą w tych dniach będą pierwsze
w historii powiatu zamojskiego regaty żeglarskie. Przed południem
i w godzinach popołudniowych 29
i 30 lipca będzie możn a podziwiać
zmagania żeglarzy przy zaporze
wodnej w Nieliszu.

SOBOTA 29.07.2017 r.

W godzinach ok. 15:00 – 19:00 I REGATY ŻEGLARSKIE – NIELISZ
2017 w dopuszczalnych klasach:
Omega Standard, Omega Sport,
Klasa Open, Klasa Korsarz, Klasa
Optimist a po wyścigach koncert

W godzinach ok. 09:00 – 15:00 I REGATY ŻEGLARSKIE – NIELISZ 2017
w dopuszczalnych klasach: Omega
Standard, Omega Sport, Klasa Open,
Klasa Korsarz, Klasa Optimist a po
wyścigach koncert dzieci i młodzieży
z GOK w Nieliszu, seminarium dotyczące ruchu turystycznego w Polsce,
koncerty muzyczne zespołów regionalnych, koncert muzyki szanty zespołu „Za Burtą”, Wybory Miss Lata
w Nieliszu, koncert gwiazdy wieczoru
– ZESPÓŁ EXAITED oraz zabawa taneczna z DJ. Astero.
Festiwal Turystyczny w Nieliszu
już cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wierzymy, że premiera tego
wydarzenia zainauguruje cykliczny
event w Gminie Nielisz. Spodziewamy
się stoisk promocyjnych nie tylko
z naszego powiatu czy województwa
ale i z innych zakątków Polski.
Dożynki Gminne 2017 odbędą się
26 oraz 27 sierpnia na Placu Targowym
w Nieliszu. Program uroczystości zostanie opublikowany na stronie www.
nielisz.pl oraz na proﬁlu @gminanielisz.
Zapraszamy gorąco do śledzenia
fanpage @gminanielisz oraz @goknielisz gdzie znajdą Państwo najświeższe
informacje na temat tegorocznych imprez i wydarzeń kulturalnych.
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
Red.
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Wakacje z obcokrajowcami

w Niepublicznym Przedszkolu Mali Odkrywcy
W Niepublicznym Przedszkolu Mali
Odkrywcy wiemy, co dziś jest podstawą
edukacji – to nauka języków obcych, bycie
otwartym na nowości oraz oswajanie od
najmłodszych lat z wielokulturowością.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom świata,
rynku edukacyjnego i przyszłości. Korzystając z tego, co oferuje nam Unia Europejska
i unijne programy rozwoju, postanowiliśmy
w tym roku po raz pierwszy uruchomić
w naszym przedszkolu Językowe Wakacje
dla przedszkolaków. Mogą z nich skorzystać wszyscy chętni rodzice, nie tylko rodzice dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola. Zaprosiliśmy do naszej placówki na okres wakacyjny obcokrajowców,
posługujących się kilkoma językami, w tym
biegle językiem angielskim. Naszymi gośćmi będą studentki: Włoszka i Brazylijka.
Goście przedstawią nam swoje rodzime
kraje, ich kulturę, zwyczaje, tradycyjne potrawy i stroje. Będziemy wspólnie z nimi
przenosić się do różnych krajów na Ziemi

i poznawać je bliżej. Nauczymy się podstawowych zwrotów w różnych językach, piosenek, wierszyków i będziemy oglądać bajki
w oryginalnych wersjach językowych. Urządzimy również piknik na łące, wycieczkę
i festyn-piknik rodzinny. Dlaczego warto
zapisać dzieci na nasze językowe kolonie?
Stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę do nauki oraz rozbudzamy pozytywne
skojarzenia z językiem obcym. Dzieci mają
z przyjemnością przychodzić na nasze
zajęcia; osłuchujemy dzieci i otaczamy je
brzmieniem języka obcego. Zajęcia z języka

angielskiego dla dzieci prowadzone są wyłącznie w języku obcym; wprowadzamy
słownictwo zrozumiałe dla dziecka i związane z jego najbliższym otoczeniem; wprowadzamy piosenki ruchowe, których treść
można pokazać ciałem, świetnie się przy
tym bawiąc; utrwalamy materiał w trakcie
różnorodnych prac plastycznych związanych z tematyką zajęć; mobilizujemy do powtarzania słów i zwrotów za nauczycielem
– nie zmuszamy dzieci do mówienia, jeśli
nie są na to gotowe; wykorzystujemy naturalne sytuacje dnia codziennego: wspólnie
przygotowujemy salę do zajęć, korzystamy
z kuchni, myjemy ręce i sprzątamy zabawki
po zajęciach.
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka na Językowe Wakacje w Niepublicznym Przedszkolu Mali Odkrywcy
w Krzaku, do kontaktu pod numerem tel:
797 635 044
Malwina Bachta
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Modernizacja dróg w 2017 roku
– o ponad 1 kilometr więcej niż w roku ubiegłym

Wyremontowana droga w Złojcu

Nowa nawierzchnia w Gruszce Małej Pierwszej

„Czekaliśmy na tą drogę 2017
lat” – mówią z uśmiechem mieszkańcy Gruszki Małej. A jednak niemożliwe stało się faktem. Zapowiadany jeszcze w zeszłym roku remont
drogi w miejscowości Gruszka Mała
Pierwsza oraz Gruszka Mała Druga
jest prawie ukończony. Do ostatnich
prac należy pokrycie drogi ostatnią
warstwą asfaltu co nastąpi w lipcu br.
Z drogi już można korzystać, a czas
oczekiwania na ostatnią warstwę będzie upewnieniem, że utwardzenie
drogi zostało wykonane poprawnie.
Całkowita długość remontowanej
drogi to aż 3710 metrów. Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
ma 5 metrów szerokości i będzie posiadać 41 zjazdów indywidualnych
do zabudowań. Wartość inwestycji to
1 998 493,50 zł.

Przebudowana droga w Ruskich Piaskach

Z nowych odcinków dróg mogą
się cieszyć również mieszkańcy miejscowości: Złojec I, Złojec II, Nawóz,
Nielisz (3 odcinki), Ruskie Piaski
oraz Staw Ujazdowski. Łącznie w bieżącym roku wykonanych zostanie
ponad 7 km dróg.
Artykuł powstał podczas realizacji tych
inwestycji, dlatego
też bardziej szczegółowe dane zostaną
przedstawione w następnym
numerze
BIGN. W pracach
przy
modernizacji
dróg
uczestniczy
ekipa Centrum Integracji Społecznej pod
kierownictwem Pani
Barbary
Dziurdzy
oraz Samorządowy
Zakład Budżetowy
pod czujnym okiem
Pana Andrzeja Rzemieniaka.
RED.

Zmodernizowana droga w Nawozie
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Historia miejscowości Ruskie Piaski
Początki wsi Ruskie Piaski przypadają na okres średniowiecza.
W początkach XV w. wieś stanowiła
własność królewską. Około 1440 r.
właścicielami tej miejscowości byli
kniaziowie Hurkowiczowie z Kraśniczyna. W końcu XV w. źródła
odnotowują, że wieś należała do
Pawła Zamoyskiego, syna Tomasza
z Łaźnina, natomiast w początkach

jątek przeszedł we władanie jego
syna Tomasza. Nowy właściciel
jednak nie mieszkał w Ruskich Piaskach. W 1827 r. wieś liczyła 68 domostw i 400 mieszkańców. W 1853 r.
Tomasz Puchała zadłużył majątek
i w drodze licytacji nabyli go Mannowie. W następnych kilkudziesięciu
latach właścicielami folwarku w Ruskich Piaskach byli: Wydżgowie, Da-

Budowa mostu kolejowego na Łabuńce w Ruskich Piaskach. Okres okupacji niemieckiej

Zdjęcie zrobione ok. roku 1953, nauczanie odbywało się w domach prywatnych u Dudka, Zańka,
Feliksa Gocha, Stempla, Mikołaja pochodzącego z Turkiestanu, który będąc strażnikiem na kolei
ożenił się z miejscową dziewczyną Czesławą, a ten dom na zdjęciu należał do Tadeusza Kopcia.
W tym miejscu obecnie nie ma żadnych zabudowań

XVI w. do Jana Zamojskiego rotmistrza królewskiego. Pod koniec
XVI w. (1590/1592) Ruskie Piaski
nabył kanclerz Jan Zamojski, który
dodatkowymi aktami włączył tę
wieś do nowoutworzonej ordynacji,
w składzie której pozostawała aż do
XIX w. Pod koniec XVIII w. pewne
części wsi dostała rodzina Puchałów.
W 1822 r. po śmierci Józefa Puchały
(senatora Królestwa Polskiego) ma-

Ruskie Piaski – późne lata trzydzieste XX wieku

niszewscy, Józefowiczowie. W 1885 r.
w wyniku pożaru spłonęła gospodarcza część majątku. W 1901 r. Ruskie
Piaski nabył Adam Gasztołd Bukraba,
który w krótkim czasie rozwinął znacząco gospodarczy majątek ziemski
oraz nadał mu nowy reprezentacyjny
układ przestrzenny. W 1906 r. wzniósł
na niewielkiej wyspie na Wieprzu okazały neorenesansowy pałac z potężną
wieżą z zegarem, narożną okrągłą
basztą, efektownym
ryzalitem o arkadowym podcieniu.
Urządzony został
też park dworski
oraz ogród. Tereny
parkowe otoczone
były ogrodzeniem.
W parku znajdowały się korty tenisowe, nad sadzawką malowany
mostek, ponadto

było miejsce do tańca i spotkań towarzyskich. Za pałacem od strony
Wieprza był też tzw. salon ogrodowy z widokiem na rzekę. Całość
funkcjonowała już w pełni w okresie
dwudziestolecia międzywojennego.
W 1921 r. wieś liczyła 69 domów
oraz 507 mieszkańców, prawie
wyłącznie katolików. W 1937 r.
majątek Ruskie Piaski oddziedziczył Stanisław Bukraba, major suwalskiego pułku szwoleżerów, syn
Adama. W okresie II wojny światowej pałac częściowo został zniszczony. W początkach grudnia 1942 r.
wieś została przez hitlerowców wysiedlona i sprowadzono tu osadników niemieckich. W odwecie
w noc sylwestrową z 1942 na 1943 r.
oddział AK wysadził tutejszy most
kolejowy. Wieś wyzwolona została
przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.
Po wojnie, okazały pałac dworski
uległ dalszej dewastacji. Jego renowacja nastąpiła dopiero w latach
osiemdziesiątych XX w. Dalsze remonty miały miejsce w początkach
XXI w. Zachowany park dworski należy obecnie do okazalszych i lepiej
zachowanych parków na terenie województwa lubelskiego.
dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
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„Biblioteka: same dobre strony”
W obecnym numerze Biuletynu
pragnę przedstawić nową jakość imprez
bibliotecznych ukierunkowanych na
potrzeby i upodobania naszych mieszkańców, głównie młodych aczkolwiek nie
tylko, imprez bez krzty sztywniactwa, organizujemy je dla „naszych ludzi” a nie na
pokaz żeby wykazać się, nawet nie próbujemy przemycać nadętych ideologii. Jedyne cele jakie nam przyświecają, to: rozrywka, edukacja, współdziałanie w grupie,
tworzenie dobrych relacji społecznych
i tworzenie więzi emocjonalnych z regionem, w którym żyjemy – naszą gminą.
Zaczęło się od projektu „Zielone gry”
w roku 2015, w wyniku którego otrzymaliśmy porządne przeszkolenie w Lublinie
i dwie gry planszowe. Stało się to niewątpliwie inspiracją do stworzenia w bibliotece wieczorów gier, podczas których skupialiśmy młodzież w piątkowe wieczory,
w godzinach od 17 do 21. Nasze wieczory
gier potwierdziły ogólny trend powrotu
zainteresowania grami planszowymi właśnie w dobie wszechobecnego Internetu
i olbrzymiego wyboru gier. Formuła wspólnego spędzania czasu twarzą w twarz, po
pracowitym tygodniu nauki, lub pracy zawodowej w jesienne i zimowe wieczory,
spodobała się. Gry edukujące ekologicznie
z projektu „Zielone gry” przestały wystarczać, dokupiliśmy więcej nowych, atrakcyjnych gier planszowych a z czasem wieczory przybrały nową nazwę wieczorów
gier planszowych i towarzyskich, gry towarzyskie praktycznie nie generują kosztów,
wystarczą kartki, np. do gry w inteligencję
lub kartki samoprzylepne przyklejane na
czole do gry „Kim jestem?”, pomysły i wymyślanie wszelkich haseł i wariantów gier
nic nie kosztują. Najpopularniejsze gry
planszowe, to: Taboo i Catan z rozszerzeniem Ropa Catanu. Praktyka dowiodła, że
tego typu gry najbardziej sprawdzają się
w okresie jesienno-zimowym, bo wiosną
młodzież zaczyna mieć inne priorytety co
również jest sprawdzoną prawidłowością.
Wobec faktu spadku atrakcyjności wieczorów gier wypadało zaproponować inne

atrakcyjne formy spędzania wspólnego
czasu, takie jak: rajdy rowerowe śladami
starych zdjęć z Galerii Przeszłości Gminy
Nielisz oraz nową formę rozrywki, która
dostarcza sporej dawki emocji i mnóstwo
satysfakcji, mowa o imprezie typu escape
room „Ucieczka z biblioteki. Escape room”
Uczestnicy tej imprezy musieli wykazać
się instynktem detektywa i nie zapominać
o współdziałaniu z innymi, co okazało się
najlepszym przepisem do odnalezienia
drogi wyjścia z zamkniętej biblioteki,
rozwiązując w tym celu zagadki i łamigłówki w czasie jednej godziny. A nie było
łatwo. Początkowy pęd do szukania klucza
w całej bibliotece bez przemyślanej akcji
nie przyniósł rezultatów a tylko same bezużyteczne zonki czyli dyplomy zabrnięcia
w ślepą uliczkę. Jednak zamknięci w bibliotece musieli wykazać się analitycznym
myśleniem, spostrzegawczością ale wygrała ta drużyna, która przede wszystkim
potraﬁła lepiej grać zespołowo. Bardzo
pomocna okazała się umiejętność posługiwania się katalogiem elektronicznym
biblioteki i znajomość układu książek na
półkach, jeżeli umiejętności tej zabrakło to
w trakcie gry uczestnicy na pewno wiedzę
tę w pewnym stopniu przyswoili.
Adrenalina, niezapomniane wrażenia
i świetna zabawa mogą być powodem
wydzielania się w młodych organizmach
niebezpiecznych substancji dlatego w celu
zniwelowania skutków ubocznych i nabycia siły do podjęcia wyzwania, tuż po
zamknięciu drzwi biblioteki podano specjalny eliksir o nieznanym składzie chemicznym ani tym bardziej o zaklęciach
użytych do produkcji tegoż napitku. Na
spodach naczyń wypisane były litery, nad
którymi należało zastanowić się, żeby
osiągnąć postęp w tej grze.
Relację z imprezy można zobaczyć na
stronie internetowej biblioteki, na facebooku, na youtube.com wpisując w wyszukiwarkę frazę: „Ucieczka z biblioteki”
Zabawa w escape room była przednia,
przygotowanie jej wymagało sporego
wkładu pracy i koncentracji, ważne, że

młodzieży podobało się i gra spełniła pokładane w niej założenia. Gra zweryﬁkowała
się pozytywnie, poważniejszych błędów
w trakcie gry nie wykryto. Zwycięska drużyna zgarnęła w nagrodę pudło ciacha,
którą podzieliła się z drużyną rywalizującą.
Drugi rok z rzędu biblioteka organizuje
w miesiącu czerwcu rajdy rowerowe:
11 czerwca 2016 r. rajd „Urokliwe zakątki” z trasą do jeziorka Sodoma przez
Zamszany i wieloma atrakcjami, jak m.in.
ognisko, zwiedzanie prywatnego „muzeum” Ryszarda Błaszczaka w Ruskich
Piaskach czy parku przy pałacu w Ruskich
Piaskach. 3 czerwca 2017 r. rajd „Leśna
rajza – kierunek Nielisz” z trasą obok
cmentarza z I wojny światowej, kapliczki
św. Jana, krzyży św. Wojciecha i Tadeusza
Kościuszki do ogniska za leśniczówką
i obu plaż.
Do bezsprzecznych walorów takich imprez należą: czyste powietrze, woń lasów
i łąk, śmiech i radość oraz wszystko co niesie
aktywny wypoczynek w dobrym towarzystwie. Regulamin rajdów wymienia takie
cele: popularyzacja turystyki rowerowej,
aktywnego wypoczynku na rowerach oraz
poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy
Nielisz, integracja społeczności lokalnej,
popularyzacja przepisów ruchu drogowego
w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
Na koniec warto zaznaczyć, że rajdy
są imprezą wielopokoleniową, uczestniczą w niej kilkulatkowie i tacy, którzy
sześćdziesiąte urodziny pamiętają tylko ze
wspomnień na facebooku, nie ukrywając,
że piszący te słowa miał na myśli również
siebie. Idea rajzy rowerowej może się w naszej gminie bardziej upowszechnić, gdyż
po ostatnim rajdzie zawiązała się nieformalna grupa założycielska miłośników
przejażdżek rowerowych skupiona jako
grupa na facebooku „Rajdy rowerowe.
Gmina Nielisz”. Szukajcie nas na facebooku
i dołączajcie do nas, wspierajcie nas swymi
pomysłami i działaniami organizacyjnymi
a może chęci wyrażone w mediach społecznościowych przełożą się na realne imprezy,
trochę turystyczne, trochę towarzyskie, ze
składkami na kiełbasę ogniskową.
W planach pracy biblioteki są nowe
mniej lub bardzie nowatorskie imprezy,
takie jak: Nice Book Challenge, wyzwanie
oparte na pomyśle popularnej akcji Ice
Bucket Challenge do popularyzacji czytelnictwa. Wyzwaniem będzie publiczne
czytanie wybranego przez siebie fragmentu książki oraz konkurs na najlepszą
parodię piosenki z playbacku.
Krzysztof Szykuła
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„Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Zamojska” oraz
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji
Gminy Sitno i Okolic C.L. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Nieliszu organizują bezpłatne półkolonie.
Zajęcia odbędą się
w dwóch terminach:
24.07.2017 r. – 01.08.2017 r.
– I grupa w Kornelówce
03.08.2017 r. – 11.08.2017 r.
– II grupa w Nieliszu
Projekt polega na zorganizowaniu
zajęć aktywizujących i warsztatów
dla dzieci wykluczonych społecznie
w wieku 8-13 lat z terenu 9 gmin po-

wiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Łabunie,
Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość,
Sułów.
W trakcie trwania półkolonii zostaną zorganizowane warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, zabawy i gry integracyjne, aktywizujące,
wyprawy piesze oraz wycieczki do
Warsztatów Terapii Zajęciowej w gm.
Komarów-Osada, do miejsca Bitwy

pod Komarowem oraz do Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce.
Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę, wyżywienie oraz bilety wstępu do Muzeum Zamoyskich.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w Biurze Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Zamojska” tel. 84 307 22 07, e-mail:
biuro@lgdziemiazamojska.pl oraz na
stronie www.lgdziemiazamojska.pl

„Projekt doﬁnansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Dwa

„Józefowskie Słowiki”

Remiza jak nowa

w rękach wokalistek z GOK w Nieliszu

4 czerwca 2017 roku pięcioro wokalistów
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu wzięło
udział w XV Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej
o „Józefowskiego Słowika”. W każdej kategorii wiekowej poziom prezentowanych utworów był bardzo
wysoki, mimo to dwa ,,słowiki” zostały przyznane
dzieciom z GOK w Nieliszu. Pierwszy traﬁł w ręce
debiutującej na scenie OLIWII STRYJEWSKIEJ
(lat 7), a drugi do znanej nam z pięknych występów
wokalnych – MARTYNY GIL. W tej samej kategorii
wiekowej II miejsce zajęła EMILIA STEFAŃSKA.
W kategorii wiekowej do 6 lat –MARTYNA DUDEK
zajęła III miejsce. W konkursie wziął również udział
BARTŁOMIEJ SOBAŃ.
W koncercie wspomnień wystąpiła – ALEKSANDRA BARTOSZCZYK, laureatka XIV Festiwalu
Piosenki. OLA, w dniu 31.05.2017 r., wyśpiewała
również wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki ,,WYGRAJ SUKCES”, który odbył
się w Przeworsku.
Renata Banach

Zakończono I etap generalnego remontu remizy strażackiej
w Krzaku. Podczas prac wykonano: wymianę dachu, elewację
zewnętrzną wraz z dekoratorką oraz zamontowano nowe drzwi.
Nowy wygląd jest naprawdę przyjemny dla oka i przyciąga uwagę.
W późniejszym terminie będą wyremontowane wnętrza. Ze
względu na ograniczenia budżetowe, planuje się oddanie remizy
do użytku w przyszłym roku.
RED.

Absolutorium

dla Wójta

Podczas XXXI sesji w dniu 26 maja br. w Sali Narad Urzędu
Gminy Nielisz jednogłośnie Rada Gminy Nielisz podjęła uchwałę
o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Adama Wala z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. W sesji uczestniczyło 14
z 15 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Z racji udzielonego absolutorium Wójtowi Gminy Nielisz
Panu Adamowi Walowi – gratulujemy i życzymy dalszej udanej
pracy.
RED.
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DROGA DO AKTYWNOŚCI...
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu na podstawie diagnozy sytuacji
na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowania pracodawców na określone
stanowiska pracy oraz mobilności siły
roboczej wystąpił o przyznanie z rezerwy ministra właściwego do spraw
pracy, na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego, o dodatkowe
środki Funduszu Pracy
na realizację programu
aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Z uwagi
na to, że województwo
lubelskie jest regionem
typowo rolniczym bezrobocie osób
z terenów wiejskich stanowi tu największy problem.
Z danych statystycznych Urzędu
na dzień 31 marca 2017 roku w ewidencji PUP w Zamościu ﬁgurowało
8 767 osób bezrobotnych, w tym 4 639
osób (tj. 52,9%) stanowiły osoby z terenów wiejskich. W ogólnym bilansie
w strukturze osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich
dominują osoby młode w przedziale
wiekowym 25-34 lata, z wykształceniem podstawowym, zasadniczym
zawodowym i średnim zawodowym
oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Rynek pracy na obszarach wiejskich jest szczególnie trudny. Zasadniczym problemem w zakresie
rozwoju na tych terenach jest wysoki
poziom bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego w rolnictwie, z którym
mamy do czynienia w sytuacji, kiedy
osoba pozostająca bez pracy nie może
się zarejestrować w Urzędzie z uwagi
na posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
Dodatkowymi
czynnikami
utrudniającymi
znalezienie pracy na wsi
są między innymi: ograniczona liczba
ofert pracy, niski poziom wykształcenia oraz nieadekwatne do potrzeb
rynku pracy kompetencje i kwaliﬁkacje mieszkańców.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu decyzją Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 maja
otrzymał na wspieranie oraz promowanie zatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi środki
w kwocie 807 tys. zł. W ramach tych
środków aktywizacją objętych będzie
85 osób bezrobotnych, długotrwale
bezrobotnych i o niskich kwaliﬁkacjach. Pozyskane środki nakierowane

Wizyta w Radomyślu
11 kwietnia 2017 r. delegacja
z Gminy Nielisz w składzie:
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal,
Sekretarz Piotr Pyś oraz Referent ds. promocji Wojciech
Gardyga udali się z wizytą do
zaprzyjaźnionej Gminy Radomyśl nad Sanem. Delegacja
z Nielisza wraz z Wójtem
Gminy Radomyśl nad Sanem
Panem Janem Pyrkoszem
odwiedziła pobliski Środowiskowy Dom Samopomocy
prowadzony z dużym zaangażowaniem przez Panią Kierownik Dominikę Czerepak-Drzymała. Zaproszeni goście
wspólnie z podopiecznymi
ŚDS uczestniczyli w symbolicznym przyjęciu wielkanocnym, które było okazją do
złożenia sobie nawzajem cie-

płych życzeń z okazji nadchodzących Świąt, jak również do
integracji i rozmów z osobami
przebywającymi w placówce.
Po wizycie w ŚDS Wójt Gminy
Nielisz przekazał Wójtowi
Gminy Radomyśl nad Sanem
obraz Tatiany Pytkowskiej,
który powstał podczas jednego z plenerów malarskich
organizowanych przez GOK
w Nieliszu. Podczas charytatywnej „Gali Przedsiębiorców”
29.04.2017 r. w Chwałowicach,
obraz został sprzedany na aukcji za cenę 700 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży obrazu
przeznaczono na rehabilitację
chorych dzieci zamieszkałych w Gminie Radomyśl nad
Sanem.
RED.
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będą na aktywne formy wsparcia
takie jak: staże, prace interwencyjne,
bon na zasiedlenie oraz refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Celem programu „Droga do aktywności” jest podejmowanie inicjatyw
skierowanych na poprawę sytuacji
mieszkańców wsi poprzez działania
na rzecz wzrostu zatrudnienia, promowanie i podejmowanie inicjatyw
o charakterze innowacyjnym w obszarze rynku pracy oraz promowanie
kształcenia ustawicznego jako metody zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów
wiejskich.
Uczestnictwo w programie zwiększy
możliwości zawodowe bezrobotnych
mieszkańców wsi oraz stworzy szansę
zatrudnienia i zdobycia doświadczenia
zawodowego. Ponadto poprzez podjęte inicjatywy w obszarze rynku pracy
oraz działania skierowane na poprawę
sytuacji osób zamieszkujących na terenach wiejskich nastąpi wzmocnienie
spójności społecznej i integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy,
zwiększy się mobilność zawodowa
uczestników programu, a także stworzy
się szansa na samodzielny powrót na
rynek pracy i bezpośredni kontakt
z pracodawcą.
PUP ZAMOŚĆ
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Otwarcie Hali Sportowej w Nieliszu

1 czerwca 2017 r. w atmosferze ciepła, radości
i wzruszenia nastąpiło oﬁcjalne i uroczyste
otwarcie Hali Sportowej w Nieliszu. Był to dzień
szczególny. Spełniły się marzenia nie tylko
uczniów, ale całej społeczności Gminy Nielisz.
Uroczystość odbyła się w obecności gości
ze świata polityki, oświaty, dyrektorów szkół,
rodziców. Najliczniejsze grono stanowili jednakże
uczniowie, a także mieszkańcy Gminy Nielisz.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą pod przewodnictwem Księdza
Biskupa Mariusza Leszczyńskiego.
Po zakończonej liturgii nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie
nowo wybudowanego obiektu. Wójt
Gminy Nielisz Pan Adam Wal przedstawił historię budowy hali oraz uroczyście przekazał kontrolę nad Halą
Sportową Pani Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury w Nieliszu Agnieszce
Zymon. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość zakończyła
część artystyczna w wykonaniu dzieci
z Zespołu Szkół w Nieliszu, zespołu
„Iskierki” z GOK w Nieliszu, Dziecięcej
Orkiestry Dętej z GOK w Nieliszu, oraz
zespołu „Sarmaci”.
W ramach inwestycji powstała
sala sportowa z widownią, zapleczem
socjalno-technicznym i pomieszczeniami dydaktycznymi. Bryłę główną
stanowi hala o wymiarach osiowych
31,2x45,0 m i wysokości minimalnej
8,7 m z areną mieszczącą boiska do
uprawiania następujących dyscyplin
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dydaktycznych oraz szatnie dla sportowców i uczniów.
Obiekt będzie służył młodzieży oraz
społeczności lokalnej. Organizowane
w nim będą również imprezy kulturalno-sportowe. To jeden z największych
i najbardziej imponujących obiektów
sportowych w powiecie zamojskim.
Tuż po uroczystości otwarcia Hali
Sportowej odbył się I Turniej Halowy
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Nielisz. W rozgrywkach wzięło udział
9 drużyn. Do ﬁnału dotarli BORUSSIA
ZŁOJEC oraz SAMORZĄDOWCY. Po
niezwykłej i emocjonującej walce
sportowych: piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki i tenisa ziemnego. Koszt
całości zadania wraz z wyposażeniem
to ponad 5,6 mln zł.
Nowy obiekt sportowy ma parametry, które pozwalają na rozgrywanie
tu nawet międzynarodowych zawodów
w siatkówce. W nowej hali w Nieliszu
z powodzeniem można też uprawiać
piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, tenis
ziemny, unihokej i wspinaczkę.
Trybuna hali pomieści 436 widzów. W obiekcie znajduje się 6 sal
zwyciężyła drużyna Samorządowców
4:1. Królem strzelców został Mateusz
Wróbel z BORUSSIA ZŁOJEC, najlepszym zawodnikiem Patryk Bochniak
z DDK STARY ZAMOŚĆ a najlepszym
bramkarzem Janusz Bakoń z drużyny SAMORZĄDOWCY. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom wspaniałej
postawy sportowej.
RED.
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Zawody strażackie 28.05.2017 r.
bojowe), zarówno w kategorii seniorów jak i młodzieżowych drużyn
pożarniczych chłopców i dziewcząt.

W dniu 28 maja 2017 roku na boisku sportowym w miejscowości
Deszkowice Pierwsze zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze drużyn Ochotniczych

Straży Pożarnych z terenu Gminy Nielisz i Gminy Sułów, w których uczestniczyły 24 drużyny. Rozegrano dwie
konkurencje (sztafeta pożarnicza 7 x
50m z przeszkodami oraz ćwiczenie

Klasyﬁkacja końcowa zawodów
w poszczególnych kategoriach dla
Gminy Nielisz:
Grupa A
1. OSP Krzak pkt. 91,96
2. OSP Nielisz pkt. 92,86
3. OSP Nawóz pkt. 96,46
4. OSP Ruskie Piaski pkt. 97,25
5. OSP Złojec pkt. 97,83
6. OSP Wólka Złojecka pkt. 102,05
7. OSP Średnie Duże pkt. 103,09
8. OSP Gruszka Duża pkt. 104,58
9. OSP Ujazdów pkt. 119,53
MDP CHŁOPCY
1. OSP Gruszka Duża pkt. 95,01
2. OSP Średnie Duże pkt. 97,67
3. OSP Wólka Złojecka pkt. 100,18
4. OSP Nawóz pkt. 139,34
MDP DZIEWCZĘTA
1. OSP Ruskie Piaski pkt. 111,27
2. OSP Krzak pkt. 118,16
3. OSP Nawóz pkt. 124,04
Adam Niemiec

Uroczystość wręczenia nagród
XV Powiatowy Konkurs Twórczości
„Moja Mała Ojczyzna”
W bieżącym roku szkolnym,
zgodnie z wcześniejszym założeniem,
zorganizowany został XV Powiatowy
Konkurs Twórczości „Moja Mała
Ojczyzna” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Zamojskiego i Wójta Gminy Nielisz.
Celem uczestnictwa dzieci i młodzieży w konkursowych zmaganiach
było: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą
różnych technik plastycznych, odkrywanie własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności
manualnych. W odpowiedzi na nasz
apel napłynęło około 400 prac z pięciu
kategorii szkół powiatu zamojskiego.
Uczestnicy mieli wykonać prace pla-

styczne, prezentację, fotograﬁę oraz
napisać utwór literacki. Ponadto odbyło się przesłuchanie pieśni i piosenki
o ojczyźnie z kategorii muzycznej.
Wyłonienie zwycięzców było bardzo
trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną
pomysłowością. Podczas oceny uwagę
zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą
różnych technik, oryginalne ujęcie
tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Fundatorami nagród rzeczowych
w konkursie byli: Starostwo Powiatowe
w Zamościu, Gmina Nielisz, AD REM
Końskowola, Nadleśnictwo Zwierzyniec, Hotel & Resort Marina w Nieliszu,
Koło wędkarskie „Sum” w Nieliszu.
Została przygotowana wystawa prac
nagrodzonych i wyróżnionych, którą

Goście chętnie oglądali. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Nielisz Pan
Adam Wal, Sekretarz Gminy Nielisz
Pan Piotr Pyś, Dyrektor Zespołu Szkół
Pan Dariusz Bryk. Po uroczystym wręczeniu nagród zaproszono wszystkich
na słodki poczęstunek, a na zakończenie do zwiedzenia szkoły. Wszyscy
nagrodzeni w konkursie otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów
i zapraszamy do wzięcia udziału w XVI
edycji Powiatowego Konkursu Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”.
Edyta Karpiuk
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Czas na zdrowie!
Każdego roku Szkoła Podstawowa im.
Jana Króla w Nieliszu dokonuje podsumowania działań proﬁlaktyczno-wychowawczych, które podejmuje w danym roku
szkolnym organizowanym pod kierunkiem pedagoga szkolnego Agaty Gawryś
i Małgorzaty Rybak, nauczyciela przyrody.
Tak było i teraz.

zgubne skutki otyłości i promowaliśmy aktywność ﬁzyczną w każdej formie.
To był dobry rok. Mamy się czym pochwalić. W roku szkolnym 2016/2017
realizowaliśmy liczne programy proﬁlaktyczne: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie
pal przy mnie, proszę!” „Akademia Kubusia Puchatka”, „Bieg po zdrowie”, „Moje
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Kącik poetycki
Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej
w Nieliszu
KWIAT PAPROCI
W noc świętego Jana,
Tego, co chrzcił wodą,
Miała kwitnąć paproć
Szczerusieńkim złotem.
Znaleźć on kwiat złoty,
To odmienić dolę –
Chatę z bierwion w pałac !...
Mamo, czy to prawda ?...

Dnia 5 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działań z zakresu
proﬁlaktyki uzależnień w roku szkolnym
2016/2017. Rozstrzygnięto konkursy plastyczne: „Czas na zdrowie” i „Uzależnieniom Stop!” Licznie przybyli goście obejrzeli spektakl proﬁlaktyczny ukazujący
zgubny wpływ nikotyny na zdrowie człowieka przygotowany przez klasę IVa pod
kierunkiem p. Barbary Pastuszak. Cała
społeczność szkolna miała szansę zweryﬁkować i utrwalić elementy tzw. „Recepty
na zdrowie”.
Podstawą pracy z dziećmi w zakresie
kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych, wolnych od nałogów, jest
odpowiedni dobór metod, form pracy i ich
wdrażanie w atrakcyjnych dla ucznia działaniach. Trudno jest bez tego typu oprawy
negować zachęty do inicjacji alkoholowej
prezentowane przez koncerny browarnicze
przekazywane w niezwykle ciekawie ujętych ﬁlmach reklamowych. Stąd też nasza
troska o jakość i odpowiednie oprzyrządowanie działań proﬁlaktycznych.
W bieżącym roku szkolnym edukowaliśmy dzieciaki w obszarze szeroko
pojętego bezpieczeństwa, współpracując
z Komendą Powiatową Policji w Zamościu,
Posterunkiem Policji w Nieliszu. Lansowaliśmy modę na zdrowy styl życia. We
współpracy z NZOZ „TOMED” w Nieliszu
prowadziliśmy edukację zdrowotną w ramach akcji ‘Tydzień dla zdrowia” w czasie
którego określaliśmy BMI, dokonywaliśmy
pomiaru ciśnienia krwi. Ukazywaliśmy

dziecko idzie do szkoły” adresowany do
rodziców. Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w wielu konkursach plastycznych
i turniejach wiedzy o uzależnianiu od
alkoholu, nikotyny i środków psychoaktywnych. Jesteśmy laureatami gminnych
i powiatowych konkursów wiedzy o uzależnieniach i turnieju „Jestem bezpieczny”.
Jesteśmy największą szkołą w Gminie
Nielisz z całym bagażem problemów środowiskowych, rodzinnych, naszych podopiecznych. Nasze dzieci – szkoła podstawowa, są w najbardziej optymalnym
wieku do obejmowania ich szeroko pojętą
proﬁlaktyką. A działania te są nieodzowne
i mają charakter prewencyjny, ale o ich
skuteczności decydują przede wszystkim
wzorce rodzinne i środowiskowe.
Reasumując, jesteśmy najbardziej
inteligentnymi istotami na Ziemi. Mamy
najlepiej rozwinięty umysł. Potraﬁmy myśleć, przewidywać i wnioskować, a mimo
to dążymy do robienia sobie krzywdy. Zapędzamy się w choroby, często doprowadzamy do śmierci.
Bo przecież alkohol zabija. Daje chwilową radość ze stanem rozluźnienia, odwagi. Sprawia, że codzienne troski giną.
Ale to tylko chwila. W ostatecznym rozrachunku zabiera nam rodzinę, godność,
pieniądze. Niszczy ten nasz piękny umysł,
zdolny do myślenia, miłości i szczęścia.
Słodki dymek z papierosa, biała śmierć
od „królowej nikotyny” pożera nam stopniowo wszystkie organy, niszcząc je w niezwykle śmierdzący sposób.

– Ano, kwitnie, synku –
W lesie kwitnie; prawda;
Rzecz w tym, jedna z wszystkich,
Ile ich na świecie,
A i w sam północek …
Poszedłbym go szukać,
Tylko że się boję,
Bo las taki duży
i w północek straszy …
Jan Król
Nowy Korczyn n/ Nidą 1936
Wolność, nieopisane doznania, wielki
lot, czasami odlot. To reklamowe hasła
narkotyków, dopalaczy i innych halucynogenów. Ich działanie podobno łagodzi
stres, zabiera nas tam, gdzie bajka ściera
się z koszmarną fantastyką. Lecz nikt nie
mówi głośno, że ta podróż bywa często
w jedną stronę. Kończy się nim się zacznie – nagłą śmiercią młodego człowieka.
Więc człowieku Qou Vadis dokąd idziesz,
dokąd zmierzasz. Dlaczego zabijasz sam
siebie, swoich bliskich. Czy twe oczy nie
widzą piękna tego świata? Czy nie czujesz
jego smaków, zapachów i magii?
Żyj i uśmiechaj się do ludzi bo nie jesteś sam. Nie przekraczaj ciemnej strony
mocy, nie ma tam nic pięknego, tylko choroby, łzy, cierpienia i ból.

Agata Gawryś
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Segregujesz – Zyskujesz!
Sukcesem zakończył się udział
uczennicy naszej szkoły w I edycji kreatywnego konkursu o odpadach pn.
„Segregujesz-Zyskujesz!” dla uczniów
szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Konkurs przeprowadzony był
w dwóch grupach wiekowych: oddzielnie dla zerówek i klas I-III, a oddzielnie dla „starszaków”, czyli klas
IV-VI szkoły podstawowej.
Do urzędu wpłynęło 490 prac ze
120 szkół z terenu województwa lubelskiego. Komisja konkursowa dokonała
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wyboru, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność tematu, pomysłowość, oryginalność, wykonanie.
Jury nagrodziło po 3 prace z każdej
grupy wiekowej oraz przydzieliło po 7
wyróżnień. Sześć statuetek traﬁło do
szkół, których uczniowie dostali nagrody główne, jedna z nich do Szkoły
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu.
Laureatką nagrody głównej w II
grupie wiekowej (klasa IV-VI) została
uczennica Szkoły Podstawowej
im. Jana Króla w Nieliszu: Amelia
Kłoczek.
Laureatce gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Renata Pańczyk

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu „ZACZYTANĄ SZKOŁĄ”
We wrześniu bieżącego roku szkolnego
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Zespole
Szkół w Nieliszu przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Zaczytana Szkoła”.
Działania koordynował zespół w składzie:
Anna Antoszek, Barbara Pastuszak, Renata Misiarz pod kierownictwem bibliotekarki Iwony
Szczepanik. W ramach konkursu należało zrealizować 10 zadań przy udziale całej społeczności szkolnej. Konkurs „SZKOLNY MISTRZ
CZYTELNICTWA” przeprowadziły panie:
Anna Antoszek, Jolanta Czyż, Jolanta Bubiłek,
Iwona Szczepanik. Wyłoniono następujących
laureatów: I miejsce – Paulina Dudek kl. VI b,
II miejsce – Aleksandra Świstowska kl. VI b,
III miejsce – Agata Dupla kl. VI b oraz Ewelina
Lachowicz kl. V a. Debatę pt. „KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM” z udziałem rodziców,
uczniów kl. V b oraz gościnnym udziałem bibliotekarki szkoły podstawowej, przeprowadził
Jan Pańczyk. W drugiej debacie wzięli udział
uczniowie klas V b i IV b oraz wychowawcy:
Agnieszka Długosz i Jan Pańczyk. Uczestnicy
debat wyrażali swoje zdania na temat przeczytanych przez siebie książek, wspominali swoje
pierwsze książki oraz przedstawiali wrażenia,
jakie na nich wywarły. Poruszane były tematy
związane z różnego rodzaju przesłaniami, jakie
niosą ze sobą sytuacje, akcje, wydarzenia śledzone podczas czytania. Rodzice i nauczyciele
starali się uświadomić obecnym uczniom, że
w książkach jest całe bogactwo naszego życia.
W drugiej części debaty zostały przygotowane
prace plastyczne metodą mapy mentalnej. Na
kartonach uczestnicy w zespołach wypisali,
jakie są rodzaje książek, czego uczą nas książki
oraz jakich autorów książek znamy najlepiej
i czytamy najchętniej. Spotkanie z udziałem
uczniów, absolwentów, rodziców, gości oraz
nauczycieli pt. „POEZJA ŁĄCZY POKOLENIA
– SPOTKANIA Z POEZJĄ JANA KRÓLA” zorganizował zespół w składzie: Edyta Karpiuk,
Jolanta Czyż, Elżbieta Roczeń, Renata Pańczyk, Bożena Hojda. Kolejnym zadaniem było
przeprowadzenie konkursu literackiego „MOJE
ZAKOŃCZENIE KSIĄŻKI”, który zorganizowały panie: Barbara Pastuszak i Renata Misiarz.

Nagrodzono następujących uczniów: I miejsce
– Stefańska Emilia klasa IV a, II miejsce – Bartoszczyk Aleksandra klasa IV a, III miejsce –
Dworzycka Martyna klasa V b. WYRÓŻNIENIA:
Szymanek Mateusz klasa IV a, Świstowska
Martyna klasa IV a, Kot Michał klasa V b, Juszczak Martyna klasa IV a. Realizowane były również konkursy plastyczne, m. in. pt. „ZACZYTANA SZKOŁA”. W konkursie wzięło udział 74
uczniów z dwóch kategorii wiekowych. Konkurs zorganizowały panie: Edyta Karpiuk i Małgorzata Rybak. Szczególnym świętem czytania
w naszej szkole był dzień pod hasłem „CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”. Ten wyjątkowy
dzień rozpoczęliśmy w auli szkoły, gdzie zostały
uroczyście podsumowane konkursy czytelnicze. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody i gratulacje z rąk Pana Dyrektora,
Pani Dyrektor i organizatorów konkursów na
forum całej szkoły. Następnie w klasach 0 –
III odbyły się spotkania w klasach z udziałem
rodziców, dziadków, rodzeństwa i starszych
kolegów, którzy czytali Maluchom książeczki.
Organizatorami byli wychowawcy klas: Bożena
Hojda, Jolanta Czyż, Jolanta Bubiłek, Bernardeta Lachowicz, Ewa Zawadzka i Małgorzata
Pawlak-Warchoł. Święto propagujące czytanie
zorganizowały również wychowawczynie grup
przedszkolnych: Maria Rycaj, Elżbieta Roczeń,
Anna Chmiel. Bardzo dużym powodzeniem
cieszył się kolejny konkurs pt. „KSIĄŻKOWE
HITY”. Wzięło w nim udział 83 uczniów, a przeprowadziły go panie: Anna Antoszek, Barbara
Pastuszak, Iwona Szczepanik. Komisja przy-

znała wśród uczniów klas I – III nagrody następującym osobom: Oliwia Krukowska kl. III a,
Angelika Lipska kl. I, Martyna Dudek kl. I. Wyróżnienia otrzymali: Maja Jaworska kl. II c, Patrycja Kasperczyk kl. II c, Krystian Łapa kl. III a,
Antoni Chmiel kl. I, Julia Mazurek kl. II a, Lena
Socha kl. I, Izabela Lachowicz kl. III a. Spośród
uczniów klas IV – VI wyłoniono następujących
laureatów: Emilia Stefańska kl. IV a, Marcin Pastuszak kl. V a, Aleksandra Szymanek kl. VI a.
Wyróżnienia otrzymali: Rafał Lisik kl. IV a,
Magdalena Mikuła kl. IV a, Michał Kot kl. V b,
Ewelina Lachowicz kl. V a. Kolejne zadanie polegało na zapoznawaniu uczniów z zawodami
bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza,
czego podjęła się nauczycielka biblioteki Iwona
Szczepanik. Uczniowie klas V – VI uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych na temat
„Dlaczego te zawody są takie potrzebne? Zapoznanie z zawodami pisarza, drukarza, księgarza
i bibliotekarza”. Efektem zajęć jest gazetka biblioteczna z prac uczniów. Realizując zadania
w ramach konkursu „Zaczytana Szkoła” postanowiliśmy wdrożyć główne założenie kampanii
„Cała Polska Czyta Dzieciom” w sposób innowacyjny. W ramach projektu podejmowane były
bogate i interesujące działania, a ich realizacja
przybierała różnorodne formy. Należy podkreślić, iż w realizację tych przedsięwzięć aktywnie włączyli się wszyscy nauczyciele uczący
w szkole, uczniowie oraz rodzice. Szczegółowe
informacje na temat realizowanych działań oraz
zdjęcia można znaleźć na stronie szkoły. Dzięki
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Zespole
Szkół w Nieliszu otrzymała tytuł „ZACZYTANA
SZKOŁA”. Wszystkim bardzo dziękujemy,
a laureatom konkursów serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również sponsorom nagród
w konkursach czytelniczych: Dyrekcji Zespołu
Szkół w Nieliszu, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Króla oraz Wydawnictwu
Nowa Era.
Iwona Szczepanik
Anna Antoszek
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Dzień Naukowca w Szkole
Podstawowej w Złojcu!
Pod takim hasłem obchodzony był
w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu tradycyjny pierwszy
dzień wiosny.
Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali
swoim młodszym kolegom i koleżankom
czym zajmują się w wolnych chwilach, odpowiadając na odwieczne pytanie „W co się
bawić? Jak się uczyć?”
Dzieci pracując w dwu-trzyosobowych
grupach przedstawiły ciekawe eksperymenty chemiczno-ﬁzyczne, do których
wykorzystały proste produkty dostępne
w każdym gospodarstwie domowym.
Podczas pokazu uczniowie zamienili
się w prawdziwych naukowców, którzy prezentowali eksperymenty: „Pasta dla słonia”,
„Wieczko bez wieczka”, „Magiczna gaza”,
„Głodna szklanka”, „Mleczna dolina”, „Zaczarowane ołówki”, „Jak rośnie balon?”, „Twarda
woda”, „Wulkan”.
Pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, które wspólnie z prowadzącymi poszukiwały odpowiedzi na
intrygujące pytanie „co się stanie, gdy...?”
Ciekawe eksperymenty pozwoliły
inaczej spojrzeć na otaczające uczniów

przedmioty, ich przeznaczenie i sposoby
kreatywnego wykorzystania. Zachęciły
dzieci do poszukiwania nowych form zdobywania wiedzy.
Mali Naukowcy zakończyli pokazy
przesłaniem: „Wszystko, co tutaj zobaczyliście należy zapamiętać oraz w miarę
możliwości powielać i udoskonalać”.
Eksperymenty udało się wykonać
ze spodziewanym efektem, dlatego
uczniowie postanowili, że w przyszłym
roku pierwszy dzień wiosny również
nie będzie „Dniem Wagarowicza, – lecz
„Dniem Naukowca”.
Agnieszka Dobrowolska
Fot. Anna Skrzypik

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu: Klaudiusz
Kamforowski, Anna Skrzypik, Aleksandra Soboń wzięli udział w VIII Konkursie Historycznym „Dzieci Zamojszczyzny. Siostry – Dzieciom” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Przedmiotem konkursu jest wiedza o losach
Dzieci Zamojszczyzny, dziejach Zamojszczyzny podczas II wojny światowej (wysiedlenia,
pacyﬁkacje) oraz działalność Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które podczas okupacji opiekowały się uratowanymi dziećmi. Konkurs przeprowadzany jest w trzech konkurencjach: test wiedzy, praca literacka i plastyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono pracę plastyczną Anny Skrzypik. Opiekunem uczniów jest Pani Małgorzata Magryta.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Adama Mickiewicza w Zamościu oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu.
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W czerwcu 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu przystąpiła do Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W ramach „Priorytetu 3 dotyczącego wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych”,
panie Anna Antoszek i Iwona
Szczepanik przygotowały w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim listę książek,
które następnie zasiliły naszą bibliotekę szkolną. W Gimnazjum
im. Agaty Mróz odpowiednie kroki
w celu pozyskania książek w ramach programu podjęły panie Ewa
Łapa i Anna Wyłupek. Projekt realizowany przez bibliotekę szkolną
szkoły podstawowej opiewał na
kwotę 15000 zł., zaś gimnazjum – na
kwotę 5000 zł., z czego część w obu
przypadkach sﬁnansowała Gmina
Nielisz, za co gorąco dziękujemy.
Od października bieżącego roku
szkolnego uczniowie mają możliwość korzystania z nowych, ciekawych, pięknie wydanych pozycji
książkowych oraz audiobooków,
co w dużym stopniu zachęciło ich
do częstszego odwiedzania biblioteki. Poza tym przez cały mijający
rok szkolny wychowawcy klas realizowali wraz z uczniami projekty
promujące czytelnictwo. Prowadzona była również pedagogizacja
rodziców, w celu przypomnienia
jak istotne znaczenie dla rozwoju
młodego człowieka ma czytanie
książek. Wszystkim serdecznie
dziękuję za zaangażowanie.
Iwona Szczepanik

Małgorzata Magryta

Przegląd Szkolnych Teatrzyków
Dziecięcych w Złojcu
W ostatnich dniach maja Szkoła Podstawowa w Złojcu otworzyła swoją scenę
teatralną dla utalentowanych przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych powiatu zamojskiego. Coroczne spotkania
teatralne są okazją do poszukiwania nowych form pracy artystycznej z dziećmi,
wymiany doświadczeń instruktorów amatorskich zespołów teatralnych i promocji
dorobku placówek oświatowych powiatu
zamojskiego. W XVIII Międzygminnym
Przeglądzie Szkolnych Teatrzyków Dzie-

cięcych zaprezentowały się zespoły artystyczne z 7 szkół i 2 przedszkoli. Komisja
dokonała oceny zespołów w dwóch kategoriach wiekowych przyznając nagrody i wyróżnienia dla szkół. Nagrodziła scenograﬁę,
a także indywidualnych wykonawców za
grę aktorską i interpretację tekstów. Szkoła
w Złojcu została nagrodzona za inscenizację bajki „Dwie Dorotki” przygotowaną
przez uczniów klas starszych pod kierunkiem Pani Elżbiety Raki i Marii Komajda.
Od wielu lat organizację przeglądu wspie-

rają ﬁnansowo – Starostwo Powiatowe
w Zamościu oraz Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.
Grażyna Ciastoch.
Fot. Alicja Czerwieniec
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Szkoła Podstawowa w Złojcu na sportowo
Drugi okres roku szkolnego 2016/2017
był w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu czasem wytężonej pracy
wszystkich miłośników sportu i rekreacji.
Zaczęło się od doskonalenia umiejętności
w sportach zimowych. Uczniowie pod opieką
nauczycieli – Pani Elżbiety Hrycyk oraz Pana
Janusza Stryjewskiego doskonalili technikę
jazdy na łyżwach korzystając z lodowiska na
Rynku Wielkim w Zamościu, a umiejętności
saneczkarskie szlifowali wykorzystując tereny w okolicach szkoły. Z początkiem drugiego okresu szkoła w Złojcu przystąpiła do
programu ﬁnansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub
Sportowy”. Dzięki udziałowi w tym projekcie,
wszystkie chętne dzieci mogły wziąć udział
w 42 godzinach zajęć sportowych, na których rozwijały swoje zainteresowania, poprawiały swoją sprawność ﬁzyczną oraz zdobywały nowe umiejętności. Dzięki nowym
strojom sportowym, ufundowanym przez
Pana Edwarda Siwka, zdobyte na zajęciach
umiejętności uczniowie z przyjemnością prezentowali na wielu imprezach sportowych,
szkolnych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Jak co roku, na przełomie lutego
i marca zorganizowaliśmy w szkole Gminny
Turniej Warcabowy dla uczniów klas I-III
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Nielisz. Ośmioro uczniów – ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu i ze Szkoły Podstawowej
w Złojcu rywalizowało o puchar, medale i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po zaciętych pojedynkach grupowych, półﬁnałowych oraz ﬁnałowych mistrzynią gry
w warcaby na rok 2017 została Amelia Bubiło, reprezentująca klasę III Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Kolejnym, miłym akcentem sportowym był
udział trzech uczniów w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, do którego szkoła
przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016.
Zawody miały miejsce 4 marca w Chełmie.
Szkołę Podstawową w Złojcu oraz Ośrodek
Lekkiej Atletyki w Zamościu reprezentowali:
Adrian Bożek oraz Nicola Di Brita z klasy VI,
a także Łukasz Kawala z klasy V. Chłopcy
w biegu na 1000 m zajęli 5, 6 oraz 19 miejsce.
Łukasz startował ze starszymi od siebie chłopcami, a w swoim roczniku zajął bardzo dobre
6 miejsce. W kwietniu, a dokładnie 21 dnia
tego miesiąca przyszedł czas na Mistrzostwa
Powiatu Zamojskiego LZS w Biegach Przełajowych. Impreza odbyła się na obiektach
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Piętnastu uczniów szkoły z klas III – VI walczyło
o jak najwyższe lokaty w swoich kategoriach wiekowych. Żadnemu z nich nie udało

się stanąć na podium, ale zdobyte wysokie
miejsca tuż za podium dały Szkole Podstawowej w Złojcu III miejsce w klasyﬁkacji
drużynowej zawodów. Kolejnym akcentem
lekkoatletycznym był udział chłopców w zawodach Czwórboju Lekkoatletycznego rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy. Podczas zawodów drużynowych
27 kwietnia w Zamościu każdy uczestnik
startował w 4 konkurencjach: bieg na 60 m,
skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg
na 1000 m. Drużyna szkoły w Złojcu zajęła
I miejsce w etapie powiatowym czwórboju.
Zwycięstwo oznaczało awans do zawodów
rejonowych, które rozegrano 17 maja w Zamościu. Na tym etapie przyszło się nam mierzyć
ze szkołami z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Hrubieszowa. Wszyscy chłopcy
dzielnie walczyli uzyskując w większości
konkurencji rekordy życiowe, a to pozwoliło
nam na zajęcie 7 miejsca. W tym sukcesie
swój udział mieli: Adam Mil i Jakub Salamon
z klasy IV, Łukasz Kawala, Grzegorz Bożek
oraz Mikołaj Mika z klasy V, a także Adrian
Bożek, Dawid Siemko i najmocniejszy punkt
naszej drużyny – Nicola Di Brita z klasy VI.
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły
się także turnieje piłki nożnej. Drużyna Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny wystąpiła w turnieju w składzie: Szymon Czusz,
Dawid Zając, Łukasz Kawala, Mikołaj Mika,
Kacper Czarny, Damian Walczak, Adrian
Bożek (kapitan), Dawid Siemko oraz Nicola Di
Brita. W pierwszym, gminnym etapie zmierzyliśmy się z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Nieliszu. Po efektownej wygranej 5:1
awansowaliśmy do etapu międzygminnego,
w którym na drodze stanęły nam drużyny
ze Szkół Podstawowych w Wierzbie oraz
Żdanowie. I tym razem nasi chłopcy okazali
się być najlepsi i z pierwszego miejsca wywalczyli awans do turnieju powiatowego.
Zarówno etap gminny jak i międzygminny
rozegrany został na obiektach „Orlik” w Nieliszu. Zmagania powiatowe miały miejsce 11
maja w Jarosławcu. Na tym etapie wywalczyliśmy bardzo dobre III miejsce w rywalizacji
z drużynami ze Zwierzyńca, Krasnobrodu,
Wierzby, Jarosławca oraz Miączyna. Sześć
medali przywieźli do szkoły uczniowie z IV

Gminnych Biegów Przełajowych pod patronatem Wójta Gminy Nielisz. Zawody odbyły
się 23 maja na boisku Stowarzyszenia „Delta”
Nielisz. W czterech kategoriach wiekowych
rywalizowało 100 uczniów ze szkól podstawowych w Płonce, Nieliszu oraz Złojcu. 18
osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu wywalczyła miejsca na podium: Łukasz Kawala
– złoto, Anna Skrzypik i Nicola Di Brita –
srebro, Emilia Jakubczak, Weronika Bubiło
oraz Grzegorz Bożek – brąz. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pizzą oraz napojem
ufundowanym przez sponsora – Hotel Marina. Medale dla najlepszych oraz puchar
dla szkoły za udział w zawodach ufundował
organizator – Stowarzyszenie „Delta” Nielisz, reprezentowane przez prezesa – Pana
Janusza Bakonia. Już cztery dni po zmaganiach w Gminnych Biegach Przełajowych,
dwóch uczniów Szkoły Podstawowej w Złojcu
czekała rywalizacja w Wojewódzkich Eliminacjach Nestle Cup, czyli zawodach wielobojowych rozgrywanych w ramach programu
„Lekkoatletyka dla każdego!”. Zawody odbyły się 27 maja na pięknych, nowoczesnych
obiektach Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej. Ponad 200 dzieci z całego województwa lubelskiego, w tym dwoje
uczniów ze Złojca – Nicola Di Brita oraz Adrian Bożek rywalizowało w czwórboju lekkoatletycznym o jak najlepszy wynik i awans
do ﬁnału ogólnopolskiego, który odbędzie się
w pierwszy weekend września w Warszawie
na obiektach tamtejszej AWF. Bardzo bliski
uzyskania bezpośredniego awansu był Nicola
Di Brita, który poprawiając wszystkie, dotychczasowe rekordy życiowe uplasował się
z wynikiem 261 punktów na IV miejscu. Nicoli do podium zabrakło zaledwie 7 punktów
i nie jest wykluczone, że zakwaliﬁkuje się do
ﬁnału ogólnopolskiego ze względu na wysoką
lokatę w rankingu wyników z całej Polski. Po
bardzo dobrym starcie w Białej Podlaskiej,
Nicola Di Brita udowodnił, że nie ma sobie
równych w naszym regionie zarówno w biegu
na 60m jak i skoku w dal. Podczas ﬁnału zawodów z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne”,
które odbyły się 2 czerwca w Zamościu sięgnął po dwa złote medale, ustanawiając przy
okazji nowy rekord życiowy w skoku w dal
– 4,85 m. Pierwsze miejsce oraz osiągnięty
rezultat w skoku w dal pozwolą mu na uczestnictwo i reprezentowanie naszego powiatu
w ﬁnale ogólnopolskim Czwartków LA, który
został zaplanowany na 16-18.06.2017 w Łodzi.
Mamy nadzieję, że tak się stanie i o wynikach
startu Nicoli w Łodzi poinformujemy w kolejnym numerze biuletynu.
Janusz Stryjewski

Twój głos, Twoja opinia, Twój artykuł
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 uczestnikiem 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 fotograﬁami z najbliższego otoczenia. Podziel się historią rodziny lub bliskich z miejscowości,
w której mieszkasz. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Już
dziś bądź częścią Redakcji 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.
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DOR BUD
Remontujesz? Zostaw to nam
Zadzwoń teraz pod numer 667 159 982
Oferujemy profesjonalne
usługi budowlane:














Wykończenia wnętrz
Ogólnobudowlane
Budowy od podstaw
Remonty
Adaptacja piwnic oraz poddaszy
Montaż okien
Ogrzewania podłogowe
Suﬁty podwieszane oraz ściany
działowe
Specjalistyczne i nowoczesne
technologie kartonowo-gipsowe
Laserowe pionowanie i poziomowanie modułów budowlanych
Wznoszenie oraz wykańczanie
konstrukcji budynków gospodarczych
Oferujemy kompleksowe usługi
w zakresie hydrauliki, urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, urządzeń
grzewczych i wentylacyjnych.

Z nami szybko, sprawnie i bezpiecznie. Zamawiając usługi w naszej
ﬁrmie 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

Firma DOR BUD Dorota Bździuch
ul. M. Konopnickiej 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
tel. 667 159 982, andrzejbzdziuch@wp.pl
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PONAD 25 LAT NA RYNKU!

Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B

NOWA PROMOCJA

CIEBIE

ABONAMENT ZA dyche
54

BEZ LIMITU
GWARANCJA PRĘDKOŚCI

600 028 620
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 najszybszą technologię światłowodową w ponad
20 miejscowościach. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu teleinformatyki,
od konfiguracji routerów po wykonywanie
sieci wewnętrznych. Stawiamy na wysoką

10 10
Mb/s

za

zł/mc

PRZEZ 6 MIESIĘCY

SPRAWDŹ!

I WYBIERZ SWOJĄ PRĘDKOŚĆ ZA DYCHĘ!

jakość obsługi i indywidualne podejście do
Klienta. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie z gwarancją prędkości
i jakości łącza.
Dlaczego warto wybrać nasz Internet?
- stacjonarny Internet bez limitów,
- gwarantowana prędkość i jakość
połączenia,
- szybki serwis i wsparcie techniczne,
- specjalna, atrakcyjna oferta.

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
AKTYWACJĘ USŁUGI

WIOSNA W
NIELISZU

DLA

Zestaw komputerowy

Komputer PC, monitor 19",
klawiatura, mysz przewodowa

729,-

od

od

Cena regularna

499,-

Cena dla Klientów Internetowych

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY ZESTAW
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

KOMPUTERY tel. 600 028 661

ZADZWOŃ!
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Hotel***& Resort Marina dysponuje 19 komfortowymi pokojami oraz
apartamentami hotelowymi, mogącymi pomieścić 60 osób.
Wybiegając naprzeciw oczekiwaniom każdego z naszych klientów ofe-

rujemy dwa apartamenty, pokoje rodzinne typu STUDIO, pokoje z łożem
małżeńskim, pokoje z pojedynczymi
łóżkami, oraz pokój dla osób niepełnosprawnych.
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 przysmaki, takie jak gulasz z dzika, czy
świeżonka, ale także największe przeboje kuchni polskiej i międzynarodowej. Naszym niepowtarzalnym daniem są placki ziemniaczane z sosem
po węgiersku.
Hotel*** & Resort Marina stwarza
doskonałe warunki do organizacji imprez typu: szkolenia, konferencje, wyjazdy integracyjne oraz spotkania ﬁrmowe. 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 Michalów nad rzeką Wieprz. Trasa spływu

to około 12 km (Michalów–Nielisz), lub
8 km (Michalów–Deszkowice).
Dla początkujących spływowiczów możemy indywidualnie dobrać
długość trasy i w każdym miejscu jesteśmy w stanie przejąć kajak. Jako
jedyni w regionie zapraszamy na niezwykłą atrakcję dla najmłodszych,
bezpieczne „pierwsze kroki” na kajaku wokół naszej wyspy.
Dysponujemy nowymi, nowoczesnymi dwuosobowymi kajakami. Zabezpieczamy transport uczestników,
oferujemy niezbędną pomoc logistyczną.
Zapraszamy

INWESTUJ W GMINĘ NIELISZ
Zachęcamy do zamieszczenia swojej reklamy w naszym biuletynie. Dotrzemy z Waszą
reklamą do mieszkańców Gminy Nielisz oraz do odwiedzających ją turystów. Środki pozyskane 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 podczas 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!
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ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA

KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW

7:45F

12:30F

15:30F

17:45F

SUŁOWIEC

10:45F

13:30F

15:50F

18:00F6N

RADECZNICA

7:40F6

11:40F6

14:30F6

17:20F

przez Nielisz, Gruszka, Kitów
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Sułów
przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Mokrelipie

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)
RADECZNICA

8:10F6

12:10F6

15:02F6

17:52F

SUŁÓW

8:17F

13:05F

16:07F

18:14F

SUŁOWIEC

11:17F

14:03F

16:25F

6:57F

6:58F

8:13F

9:17F

12:28F

14:06F

15:12F

17:03F

17:17F

18:32F6

6:38F6

9:33F6

13:30F6

16:30F6

przez Michalów, Sąsiadkę, Mokrelipie
przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów
przez Michalów, Deszkowice, Sułów

ZAMOŚĆ

przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital)

ZAMOŚĆ

przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW

przez Kitów, Tworyczów

ZAMOŚĆ

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

F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
N – kursuje do Nielisza

8:30F

13:19F

16:21F

18:27F

6:40F

9:00F

13:49F

16:49F

pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

