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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Drodzy Czytelnicy!

S

ezon letni już za nami. Zalew ostygł
i czeka na zimowy, skuty lodem odpoczynek. Jakie było lato? Trochę
kapryśne. Niestety pogoda jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na turystykę w naszej gminie. Jednakże nie odnotowaliśmy spadku zainteresowania wśród
turystów. Statystyki wskazują na stabilny
wskaźnik liczby odwiedzających. Oznacza
to, że Gmina Nielisz już ma umocnioną
pozycję na rynku turystycznym. Obłożenie
miejsc noclegowych podczas sezonu letniego na terenie naszej gminy sięga 90%.
To sukces i satysfakcja, że moje obietnice
wyborcze zostały przeze mnie wypełnione.
Podejmując trud budowy kompleksu „Moczydło” pragnąłem, aby nasi mieszkańcy
mieli alternatywne źródło dochodu... i tak
się stało. Wszelkie działania promocyjne
zmierzają do zapewnienia zrównoważonego ruchu turystycznego w naszej gminie.
Zdaję sobie sprawę, że konkurencja nawet
na samej Zamojszczyźnie jest bardzo duża,
dlatego stawiamy na różnorodne narzędzia
promocyjne, w tym najbardziej skuteczny,
internetowy system informacji oraz na
tworzenie imprez, które przyciągają rzesze
odwiedzających. Organizowanie imprez
w myśl marketingu to nie tylko zabawa, ale
i promocja regionu oraz integracja gminy
z turystyką w szerokim tego słowa znaczeniu. W konsekwencji impreza masowa
to produkt, który powinien przyciągać
uwagę turystów i mediów. To produkt, będący promocją potencjału gminy. Zachowując obecne trendy w tworzeniu eventów,
podjąłem wyzwanie połączenia pewnych
zdarzeń w jedno wielkie wydarzenie. W ramach Dni Gminy Nielisz zorganizowaliśmy
Festiwal Turystyczny 2017 oraz pierwsze
w historii nie tylko gminy ale i powiatu
zamojskiego, I Regaty Żeglarskie o Puchar
Wójta Gminy Nielisz. O tych dwudniowych atrakcjach opowiemy Państwu dość
szeroko na łamach tego wydania BIGN.
Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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W mojej ocenie był
to strzał w dziesiątkę, ale co
mają z tego moi
wyborcy? Przede
wszystkim dużą
promocję gminy
i ogromne zainteresowanie mediów
naszym eventem.
Jeżeli zmierzylibyśmy zamierzony
efekt pewnymi faktami, to śmiało można
mówić o dużym sukcesie: ponad 12 000
gości w ciągu 2 dni, wypełnione miejsca
noclegowe, w niektórych sklepach zostały
wyprzedane typowo letnie produkty spożywcze, takie jak lody i niektóre napoje
chłodzące. Przykłady być może prozaiczne,
ale z punktu widzenia naszych przedsiębiorców bardzo istotne. Z tych może
mniej widocznych korzyści, ale najważniejszych z punktu widzenia rozwojowego
to przede wszystkim zaznaczenie Gminy
Nielisz na mapie Polski jako regionu ważnego dla całego procesu ogólnorozwojowego kraju. Gmina Nielisz już nie jest i nie
będzie niczym nie wyróżniającą się gminą
wiejską. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
mieszkańców i ich zaufaniu wobec moich
działań, powstaje nowa karta historii
gminy. I to ta radość, radość tworzenia lepszego, jest dla mnie priorytetem.
Uprzejmie informuję, że wersje elektroniczne BIGN dostępne są na stronie www.
nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od druku. Zapraszam również do odwiedzania gminnego
fanpage: @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, Wojciech Gardyga,
Ewelina Drzazga, GOK w Nieliszu, Marek Witek,
Nowy Kurier Zamojski
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.

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, www.gok.nielisz.pl
gok.nielisz@gmail.com
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA KRÓLA W NIELISZU
Nielisz 278, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIELISZ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 18, 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
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 888 839 977
POSTERUNEK POLICJI
W NIELISZU
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 84 677 17 42
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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Mamy Królową!

N

a miano Miss Lata w Nieliszu
2017 wg jury oraz publiczności,
zasłużyła pochodząca z Radomyśla nad Sanem Paulina Szałaj. Podczas konkursu widownia skandowała:
siedem, siedem, siedem! Z takim numerem właśnie rywalizowała Paulina.
Jury również było tego samego zdania
i zdecydowało, że do lata 2018 roku,
niepodzielnie będzie królować piękność z Radomyśla nad Sanem. W konkursie startowało 8 dziewczyn, z których wyróżniono:
Miss Lata w Nieliszu 2017
Paulina Szałaj
I V-ce Miss Lata w Nieliszu 2017
Dominika Grabias
II V-ce Miss Lata w Nieliszu 2017
Klaudia Korczyk
Wszystkie dziewczyny dostały upominki od firmy Avon. I V-ce Miss oraz

Zespół EXAITED

Zespół muzyki szanty „Za Burtą”

II V-ce Miss otrzymały nagrody od
GOK w Nieliszu oraz Hotel & SPA Artis.
Nagrodę główną w postaci laptopa dla
Miss Lata w Nieliszu 2017 ufundowała
firma DERKOM z Zamościa.

Oprócz emocji związanych z konkursem piękności całkiem sporą dawkę
emocji i wrażeń dostarczył zespół „Za
Burtą” – muzyka szanty oraz gwiazda
wieczoru – zespół Exaited.
RED.
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W Gminie Nielisz pod żaglami...

Dwudniowe I Regaty Żeglarskie
o Puchar Wójta Gminy Nielisz, które
odbyły się 29 i 30 lipca br. w 5 klasach:
Omega Standard, Klasa Jachtów Kabinowych, Klasa Open, Klasa Korsarz
oraz Klasa Optimist, to pierwsze tego
typu zawody na terenie Zamojszczyzny. W licencjonowanych zawodach uczestniczyło 30 załóg. To bardzo
dużo jak na pierwsze wydanie regat.
Gmina Nielisz dzięki dobrej organizacji zdołała zachęcić żeglarzy z wielu
województw. Piękna letnia pogoda
z wymarzonymi dla zawodników podmuchami wiatru, sprzyjała dobrej rywalizacji i świetnej zabawie. Po pierwszym dniu regat na żeglarzy czekał
poczęstunek i koncert szantowy w wykonaniu Grzegorza Janczaka z zespołu
„Za Burtą”, który wspaniale utrzymał
klimat żeglarski. W drugim dniu zawodów, po śniadaniu przygotowanym
przez CIS, uczestnicy kontynuowali
wyścigi pod okiem Pani Sędzi Mai

Mościckiej. Na przystani „Moczydło”
opiekę nad zawodnikami sprawował
Kpt. Michał Serafin, a nad bezpieczeństwem czuwał WOPR Zamość pod

kierownictwem Piotra Synowca przy
wsparciu łodzi policyjnych z Nielisza.
Wręczenia nagród dokonali: Przewod-

niczący Rady Gminy Jerzy Nowiński,
Referent ds. Promocji – PR Wojciech
Gardyga oraz doskonale znany w środowisku żeglarskim w całej Polsce
(człowiek legenda – jak o nim mówią)
Kpt. Ziemowit Barański. Współorganizatorem regat był GOK w Nieliszu oraz
Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski.
„Zbiornikiem w Nieliszu zachwyceni są żeglarscy eksperci, w ich opinii

to najlepiej przygotowane miejsce dla
żeglarzy na Lubelszczyźnie. Większość uczestników zapowiedziała
powrót do Nielisza na kolejne regaty.
Wszyscy pytani przez nas zgodnie
przyznają, że zbiornik w Nieliszu pokazał się od najlepszej strony” – roztocze.net. Takie i wiele innych pozytywnych opinii mogliśmy przeczytać
w prasie i na portalach internetowych.
Gmina Nielisz oraz Wójt Gminy Nielisz Adam Wal mają powody do zadowolenia. W przyszłym roku należy
się spodziewać co najmniej podwojonej liczby startujących jednostek na
zalewie oraz jeszcze więcej żeglarzy
z odleglejszych województw Polski.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom regat gratulujemy.
RED.
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MALI EKOLODZY w Niepublicznym
Przedszkolu Mali Odkrywcy w Krzaku

W Niepublicznym Przedszkolu Mali
Odkrywcy staramy się sukcesywnie rozszerzać naszą ofertę BEZPŁATNYCH
zajęć dodatkowych. Zgodnie z poleceniem Ministerstwa Edukacji na rok
szkolny 2017/2018, większą uwagę postanowiliśmy zwrócić na edukację przyrodniczą i ekologiczną. Chcemy, aby
w tym roku po raz pierwszy w naszym
przedszkolu cyklicznie odbywały się
zajęcia „Mali Ekolodzy”. „Przedszkole
powinno wyposażyć dzieci w elementarne wiadomości na temat przyrody,
jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, a także sukcesywnie wprowadzać podstawowe elementy ochrony
środowiska naturalnego. Ta pierwsza

instytucja edukacyjna w życiu dziecka
poprzez różnorodne działania w tym
zakresie ma na celu kształtować w nim
postawę proekologiczną, która powinna
charakteryzować się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawością świata i praw nim
rządzących, odpowiedzialnością wobec
wszelkich form życia, poczuciem więzi
z przyrodą i ludźmi. Chcemy w naszym
przedszkolu wdrażać takie postawy i dołożymy wszelkich starań, by przedszkolaki mogły poznawać przyrodę w sposób
dostosowany do swojego wieku i możliwości poznawczych.” – pomysł przedstawia dyrektor przedszkola Mali Odkrywcy – Joanna Blicharska.

Nauczyciele chcą zaproponować
wychowankom możliwość poznawania
przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Zajęcia oparte będą na szeroko rozumianej
aktywności, gdzie dziecko będzie miało
możliwość ”szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować” przyrodę. Tylko dzięki takim
działaniom dziecko w wieku przedszkolnym ma szansę w pełni poznać
otaczający je świat.
Na zajęciach planujemy spacery,
badania, wycieczki i eksperymenty.
W rocznym cyklu zajęć powstanie
album przyrodniczy, gdzie zamieszczać
będziemy zdjęcia z wypraw, eksponaty
przyrodnicze i ususzone rośliny. Skarby
i znaleziska przyrodnicze będziemy też
regularnie zbierać w naszych kącikach
przyrodniczych, które zostały już założone w salach przedszkolnych.
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do dołączenia do pilnych,
małych ekologów. Posiadamy jeszcze
kilka miejsc w przedszkolu.
Kontakt telefoniczny z dyrekcją
przedszkola: 797 635 044
Malwina Bachta

Ekipa na medal!
Trwa budowa wodociągu we wsi
Ujazdów. Samorządowy Zakład Budżetowy na zlecenie Gminy Nielisz
wykonał w tym roku 1100 metrów wodociągu o wartości 38 000 zł. To o 300
metrów więcej niż w zeszłym roku.
Dzięki fachowości i zaradności zakład
wykonuje samodzielnie przewierty
metodą przebicia pod nawierzchnią
drogi co znacznie ułatwia i przyspiesza
realizację budowy wodociągu, jak
również redukuje koszty inwestycji.
Oprócz wielu innych zleceń jakie realizuje Samorządowy Zakład Budżetowy, bardzo istotną działalnością
jest remont dróg. Zakład wykonuje
samodzielnie cząstkowe remonty
nawierzchni asfaltowej. Dzięki zakupionym przez Gminę Nielisz sprzętom
znacznie przyspieszono prace i zredukowano koszty napraw. Do dyspo-

zycji zakładu jest zakupiony w 2016
roku „remonter drogowy” za kwotę
18 000 zł, który pozwolił na zmniejszenie kosztów napraw o 1/3 kwoty
jaka była przeznaczana rocznie na remonty cząstkowe dróg. W bieżącym
roku zakupiony został walec drogowy
za 27 000 zł, który również zredukował
koszty napraw dróg i znacznie przyspieszył oraz podwyższył jakość tychże
remontów. W 2017 roku naprawiono
odcinki dróg w miejscowościach: Zarudzie, Złojec I, Wólka Złojecka, Ujazdów
oraz Kolonia Staw Ujazdowski. Drogi
gminne graniczą często z polami

uprawnymi, dlatego nawierzchnie asfaltowe tych dróg bardzo narażone są
na uszkodzenia i zabrudzenia. Niestety
ciężki sprzęt rolniczy mocno eksploatuje i zostawia duże zanieczyszczenia
na drogach. Dlatego też w bieżącym
roku zakupiono i oddano do dyspozycji CIS zamiatarkę mechaniczną
za kwotę 4500 zł, która szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z jezdni.
Urządzenie to może być udostępnione użytkownikom dróg gminnych
za opłatą. Przypominamy i apelujemy
o poszanowanie dróg.
RED.
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Historia miejscowości Nawóz

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, nakład
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

Fragment mapy Województwa Lubelskiego z 1826 roku, opracowana przez Juliusza Colberga

Geneza wsi Nawóz sięga XV w.
Etymologia nazwy tej miejscowości
pochodzi od apostrofu nawóz – czyli
tego, czym zasypuje się doły, rowy,
przerwy. Pierwsza zapiska źródłowa
o tej wsi pochodzi z dokumentu
z 1431 r. rozgraniczającego Nawóz
z Sułówkiem i Kulikowem. W 1502 r.
wieś należała do Włodka z Nawoza.
W 1549 r. miejscowość odziedziczyli jego synowie Jan i Daniel Nawozcy. W 1590 r. część wsi nabyła
rodzina Gruszeckich z Gruszek herbu
Lubicz. Od 1597 r. Nawozcy Missopadowie toczyli spór graniczny

z Janem Zamoyskim. W 1604 r. musieli oni jednak uznać rację Zamoyskich. W 1604 r. Hieronim Nawozki
sprzedał część Nawoza Janowi Zamoyskiemu. W tym samym roku
Andrzej, syn Daniela Nawozkiego
także sprzedał swoją część Zamoyskiemu, który ponadto odkupił
pozostałe części od Gruszeckich.
W ten sposób wieś Nawóz włączona
została do Ordynacji Zamojskiej.
Przez kolejne lata miejscowość należała do Zamoyskich, którzy oddawali ją sukcesywnie w dzierżawę.
W 1827 r. wieś liczyła 51 domów i 312

Orkiestra dęta z Nawoza – zdjęcie wykonane w Szczebrzeszynie, data nieznana

mieszkańców. W końcu XIX w. natomiast we wsi były 2 domy dworskie
i 48 włościańskich oraz 452 mieszkańców. W 1921 r. we wsi było 107
domów i 671 mieszkańców (w tym 5
Ukraińców i 6 Żydów), natomiast folwark liczył 4 domy i 86 mieszkańców
(wyłącznie Polaków). Wówczas folwark ordynacki w Nawozie o pow.
210 ha dzierżawił Witold Przyłuski.

Żniwa w Nawozie

W okresie okupacji niemieckiej,
w grudniu 1942 r. mieszkańcy wsi
zostali wysiedleni przez wojska niemieckie. W ich miejsce sprowadzono
osadników niemieckich. Kilka dni
później Nawóz w wyniku akcji odwetowej został częściowo spalony
przez partyzantów Gwardii Ludowej
z oddziałem Gustawa Króla pseudonim „Cygan”, którzy zaatakowali
nasiedloną ludność niemiecką. Na
terenie wsi znajduje się cmentarz
z I wojny światowej. Prawdopodobnie pochowani są tam żołnierze
rosyjscy i austriaccy polegli w 1915 r.
Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną miało
miejsce w lipcu 1944 r.

dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
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Biblioteka poleca
Szczepan Twardoch:
„Król”
Powieść Szczepana Twardocha przenosi nas na ulice przedwojennej Warszawy. Główna część fabuły rozgrywa
się w roku 1937. Narrator, którym jest
siedemnastoletni żydowski chłopiec
Mojżesz Bernsztajn, zaczyna swoją
opowieść od słów „Mojego ojca zabił
wysoki, przystojny Żyd o szerokich ramionach i potężnych plecach machabejskiego boksera”. To mocne rozpoczęcie
powieści sygnalizuje, że jej akcja będzie
toczyć się wokół opisanej w tym zdaniu
postaci oraz to, że jej tematyka nie będzie należeć do najprzyjemniejszych.
Patryk Vega:
„Niebezpieczne kobiety”
„Niebezpieczne kobiety” to wywiad
z policjantkami, które aktualnie
pełnią służbę w policji. Patryk Vega
wyciąga od swoich rozmówczyń informacje na różne tematy. Począwszy
od codziennego policyjnego życia aż
po traumatyczne prywatne przeżycia.

Katarzyna Michalak, autorka kilkunastu bestsellerowych powieści. Należy do najbardziej wszechstronnych
polskich pisarek, swobodnie poruszając się między tak odmiennymi
gatunkami jak powieść obyczajowa,
sensacja, erotyk i fantasy. W planach
ma również powieść historyczną i sagę
rodzinną, jak również scenariusz serialu oraz komedii romantycznej. Jest
w naszej bibliotece bardzo poczytną
autorką, czytaną głównie przez czytelniczki, w roku bieżącym zakupiliśmy 4
nowe książki: Leśna polana, Wiśniowy
dworek, Czerwień jarzębin i Błękitne
sny. Biblioteka w Krzaku posiada 22 tytuły książek Katarzyny Michalak.
Sue Monk Kidd:
„Sekretne życie pszczół”
Lekka i niewymagająca ale przy tym
bardzo ciepła opowieść o miłości
i przebaczaniu. Fabuła jest dość intrygująca bo główna bohaterka 14 letnia
Lily Owens ma tylko jedno dość wyraźne wspomnienie z dzieciństwa.

Pracowite wakacje „ISKIEREK”
Minione wakacje 2017 dla zespołu
wokalnego Iskierki niewiele miały wspólnego z wypoczynkiem. Jak dotąd to chyba
nasze najbardziej pracowite lato – przyznaje instruktor muzyczny GOK Pani Renata Banach.
Pierwszy wakacyjny występ miał
miejsce dzień po zakończeniu roku szkolnego, czyli 24 czerwca podczas dorocznej
Sobótki, kiedy to pierwszy raz na scenie
obok grupy młodzieżowej pojawiła się
również grupa dziecięca w składzie: Martyna Dudek, Blanka Kuranc, Angelika
Pańczyk i Oliwia Stryjewska.
Niespełna tydzień po Sobótce 29
czerwca odbył wyjazd do Tworyczowa na
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
Ze względu na bezprecedensowy sukces
naszych solistów udziałowi młodzieży
w festiwalu został poświęcony oddzielny
artykuł (patrz str. 13).
9 lipca gościliśmy w Sąsiadce na II
Pikniku Archeologicznym, po którym
szybko zespół rozpoczął przygotowania
do występu na Festiwalu Turystycznym.
30 lipca, kiedy miał miejsce festiwal, był
wyjątkowo pracowity dla grupy młodzieżowej, gdyż jeszcze tego samego dnia
niemal bezpośrednio po występie młodzi
artyści wyjechali na warsztaty wokalne
do Krasnobrodu. Sześciodniowe szko-

lenia muzyczne zakończyły się jak co roku
koncertem uczestników oraz nagraniem
wspólnego teledysku. W warsztatach
udział wzięło 41 osób z całej Polski. Najmłodszy uczestnik miał 9 lat, najstarszy
21. Koncert finałowy odbył się 4 sierpnia
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Udział
w warsztatach był możliwy dzięki nagrodzie pieniężnej, którą zespół zdobył
w XXIII Międzynarodowym Festiwalu
Kolęd I Pastorałek im. ks. Kazimierza
Szwarlika w Będzinie (o tym sukcesie pisaliśmy w marcowym BIGN), dofinansowaniu przyznanemu przez Wójta Gminy
Nielisz, dyrektora GOK w Nieliszu i Bank
BGŻ oraz dzięki wsparciu rodziców.
5 sierpnia, dzień po zakończeniu warsztatów Iskierki (gr. dziecięca i młodzieżowa)
swoim występem otwierały Wernisaż wy-
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Pamięta kłótnie rodziców, upadający
na ziemie pistolet i wielką chęć pomocy mamie. Przypomina sobie jak
bierze do rąk broń, która nieoczekiwanie eksploduje. Skutkiem czego
ginie jej mama.
Martin Winstone:
„Generalne Gubernatorstwo.
Mroczne serce Europy Hitlera”
Bardzo dobre opracowanie, dzięki
któremu można zrozumieć, jakiego
rodzaju tworem było właściwie Generalne Gubernatorstwo.
Mario Puzo: „Głupcy umierają”
Jedna z lepszych książek Puzo pokazująca świat hazardu oraz połączenie brudnych interesów ze sztuką.
Główny bohater niczym czarodziej
prowadzi nas przez różne wątki.
Stefan Darda:
„Nowy dom na Wyrębach”
Powieść z dreszczykiem, której akcja
dzieje się na Lubelszczyźnie, kontynuacja książki Dom na Wyrębach,
autor z pochodzenia Tomaszowianin.
Krzysztof Szykuła

stawy „Kolonia Fotografów” w Szczebrzeszynie w ramach Festiwalu Stolica Języka
Polskiego. Kolejny występ miał miejsce
w niedzielę 13 sierpnia podczas Festiwalu
Twórczości Religijnej „Radość Tworzenia”,
Święci i Błogosławieni w Radecznicy. 20
sierpnia Oliwa Stryjewska (gr. młodsza)
jako laureatka XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika wstąpiła
gościnnie w XXV Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie.
Również do ostatniej wakacyjnej niedzieli tj. 27 sierpnia gr. starsza przygotowywała się dość intensywnie. Wraz z naszą
Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrą Dętą oraz
chórem Moderato współtworzyła oprawę
muzyczną dożynkowej mszy świętej.
Działo się wiele. Ale dzięki temu
młodzi artyści zdobyli kolejne doświadczenia, które z pewnością zaprocentują
w przyszłości.
Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
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Informacja z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 110162L w miejscowościach Gruszka Mała
Pierwsza i Gruszka Mała Druga od km 0 + 000 – 3 + 710”

Zakończona została przebudowa
drogi gminnej nr 110162L w miejscowościach Gruszka Mała Pierwsza
i Gruszka Mała Druga. Zadanie to
zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną w dniu 22 czerwca 2016 r.
w Lublinie pomiędzy Samorządem
Województwa Lubelskiego a Gminą
Nielisz umową o przyznaniu pomocy
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na lata
2014-2020 w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych”.
Zakres przebudowy w/w drogi
został zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Celem w/w operacji było usunięcie utrudnień komunikacyjnych w gminie Nielisz oraz
udostępnienie pomnika przyrody
w miejscowości Gruszka Mała Druga
poprzez budowę przedmiotowej drogi
zgodnie z opracowaną dokumentacją
techniczną. Wartość robót ogółem
wyniosła 1 998 493,50 zł, w tym
1 273 995,00 zł dotacji.
Roboty budowlane rozpoczęto
w dniu 23 czerwca 2017 r., odbiór koń-

cowy całości inwestycji drogi dokonany został w dniu 07 sierpnia 2017 r.
Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik
oraz PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz.
Zrealizowana inwestycja ma znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców oraz zwiększa walory turystyczne naszej Gminy.

Wsparcie kształcenia ustawicznego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Urząd Pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy może pomóc pracodawcy sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Na co można przeznaczyć środki
KFS w 2017 r.?
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na:
 wsparcie zawodowego kształcenia
ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport

i gospodarka magazynowa oraz
opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 wsparcie zawodowego kształcenia
ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

 wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie
przysługuje prawo do emerytury
pomostowej.

* Składając wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu
bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki aktualnych badań/ analiz, takich jak:
Barometr zawodów 2016 rok oraz Barometr zawodów 2017 rok http://barometrzawodow.pl
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych http://mz.praca.gov.pl
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Priorytetem wydatkowania środków
z rezerwy KFS w 2017 r. jest:
 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
kwalifikacji pełnych na poziomie
4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie
mają matury);
 wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których
wszczęto proces restrukturyzacji
w rozumieniu ustawy z 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS?
Pracodawca, może otrzymać środki
na sfinansowanie:
 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż
do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika,
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 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy
mikroprzedsiębiorców, nie więcej
jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika.
Informacja o terminach przyjmowania
wniosków oraz limicie środków finansowych przeznaczonych na realizację
kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego będzie ogłoszona na
stronie internetowej http://zamosc.
praca.gov.pl i tablicach informacyjnych
w siedzibie Urzędu.
Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy składa
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu wniosek wraz z załącznikami
(formularz jednolity).
Wniosek należy złożyć najpóźniej
na 14 dni przed rozpoczęciem danej
formy wsparcia.
Oprócz korzyści finansowych można
uzyskać wzrost potencjału kadro-

Sobótka, że hej!

Od 17 lat Sobótka w Nieliszu cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem
publiczności. W tym roku ponad pięć
tysięcy widzów oglądało wodowisko
ognia oraz pokaz sztucznych ogni.
Wieczór rozpoczęliśmy tradycyjnie od pieśni i przyśpiewek sobótkowych w wykonaniu zespołów śpiewaczych, ze Stawu Ujazdowskiego,
Noakowskiego oraz Chóru Moderato. Następnie na scenę wkroczyły
Iskierki. Podczas tego występu zadebiutowała grupa młodsza. Pierwszy
publiczny występ dziewczynek, które

były dzielnie wspierane przez grupę
młodzieżową wypadł bardzo dobrze.
Istotą nocy sobótkowej był ogień,
dlatego od kilku lat do oprawy artystycznej zapraszamy Teatr Ognia
„Utopia” z Zamościa. Efektowne żonglerki, przebrania, makijaże, muzyka,
choreografia i oczywiście ogniste oddechy, zwane również smoczymi zachwycają publiczność. Ważny punkt
uroczystości to oczywiście korowód.
Piękny był w tym roku! Dzieci, młodzież, panie z KGW, wianki, pochodnie
i wszyscy uczestnicy imprezy, stwo-

Nr 3 (04)

9

wego, który przyczyni się zarówno do
poprawy pozycji firmy, jak i samych
pracowników na konkurencyjnym
rynku pracy.
Jaką kwotą dysponuje Powiatowy
Urząd Pracy w Zamościu w bieżącym roku na finansowanie kształcenia ustawicznego?
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
pozyskał na ten cel 800 000,00 zł.
Dotychczas w ramach 64 zawartych
umów oraz 10 porozumień wydatkowano kwotę 407 947,00 zł. Z kształcenia ustawicznego w ramach wydanych środków skorzystało 326
osób. Najbardziej popularną formą
wsparcia są kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Urząd
w ramach ogłaszanych naborów
przyjmuje wnioski do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Do wydatkowania pozostało
392 053,00 zł.
PUP Zamość

24-25 czerwca 2017 r.

rzyli naprawdę niepowtarzalny klimat
i piękne wodowisko. Finał oczywiście
na tamie. Kiedy wianki rozświetliły
Wieprz, niebo nad Nieliszem „zapłonęło” paletą barwnych sztucznych
ogni.
Jak mówi tradycja, sobótkowa
noc powinna być czasem zabawy
i radości, toteż aby zadość uczynić
starym zwyczajom wraz z zespołem
Solaris oraz dj-em Astero zapewniliśmy uczestnikom imprezy zabawę
do białego rana. A jeśli ktoś czuł niedosyt tanecznych rytmów również
i niedzielny wieczór wypełniło dyskotekowe granie zespołów: Magical,
Motif oraz Megano.
W organizację tegorocznej Sobótki
zaangażowani byli: Gminny Ośrodek
Kultury w Nieliszu, Gmina Nielisz
oraz Pub „Perła” z Krasnegostawu.
Dziękujemy za dobrą zabawę i zapraszamy na osiemnastą noc sobótkową
do Nielisza.
Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
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W ramach Dni Gminy Nielisz 29-30 lipca br. odbyły
się I Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nielisz
oraz Festiwal Turystyczny 2017. Tą niecodzienną
imprezę mogliśmy obserwować dzięki inicjatorom
tego wydarzenia: Gmina Nielisz, Gminny Ośrodek
Kultury w Nieliszu, Starostwo Powiatowe w Zamościu,
Miasto Zamość oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Gmina Nielisz jest coraz bardziej znana z niekonwencjonalnych
środków promocyjnych przez co mówi
się o niej coraz głośniej i w najlepszych
opiniach. Poza skutecznymi realizacjami podstawowych zadań własnych,
władze gminy konsekwentnie realizują
strategię rozwoju turystyki. Jednymi
z kluczowymi narzędziami marketingowymi są imprezy organizowane

w Nieliszu. W bieżącym roku podjęto
wyzwanie zorganizowania imprezy,
która odniosłaby podobny sukces jak
bardzo popularne nieliskie Sobótki.
30 lipca br. podczas Festiwalu Turystycznego 2017 znalazły się prezentacje stoisk promocyjnych, na których
gminy, miasta czy też indywidualni
przedsiębiorcy mogli promować swoje
produkty i usługi turystyczne. Odbyły
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się prelekcje dotyczące ruchu turystycznego, przygotowano także bogaty
program artystyczny – mówi Wojciech
Gardyga – Referent ds. Promocji – PR
Urzędu Gminy Nielisz, który był koordynatorem całości imprez.
Ideą festiwalu jest promocja regionów uczestniczących w festiwalu,
zwiększenie popularności Lubelszczyzny, budowanie kreatywności
w eksponowaniu i promowaniu turystyki w Polsce, promocja walorów
krajobrazowych Roztocza, stworzenie cyklicznej imprezy plenerowej
będącej atrakcją dla turystów, integracja delegacji samorządowych oraz
wymiana doświadczeń, promocja
polskiego modelu gościnności, promocja Polskich walorów krajobrazowych, atrakcji turystycznych oraz
produktów regionalnych – mówi Wójt
Gminy Nielisz Adam Wal.
Jesteśmy mile zaskoczeni wspaniałym odbiorem naszej inicjatywy
jaką była organizacja festiwalu. W imprezie uczestniczyło 11 delegacji, które
nie szczędziły trudu aby jak najlepiej
przedstawić swój region – mówi Dyrektor GOK w Nieliszu Agnieszka
Zymon.
Gmina Mełgiew zaprezentowała stoisko z materiałami promocyjnymi
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Kultury – broszury, smycze, długopisy, breloczki, koszulki, banery,
zwycięskie prace konkursowe.
Gmina Spiczyn wystawiła stoisko
z materiałami promocyjnymi gminy
i szlaku Jana III Sobieskiego nawią-
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zującego do czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej.
Gminę Rudnik reprezentowało stowarzyszenie Sami Swoi, które promowało produkty regionalne.
Na stoisku Gminy Zamość prezentowana była działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem,
rękodzieło pań z KGW Wysokie oraz
prowadzone były warsztaty rękodzielnicze.
W festiwalu wzięła udział także
delegacja z Podkarpacia – Gmina
Radomyśl nad Sanem, która zaprezentowała przedmioty dawnego
użytku, produkty regionalne i materiały promocyjne.
Gmina Skierbieszów na swoim stoisku promowała walory krajobrazowe gminy oraz posiadała produkty
regionalnego wytwórcy miodu.
Gmina Sułów przedstawiła foldery
gminy, ściankę wystawienniczą
ze zdjęciami krajobrazów gminy
Sułów i wydarzeń gminnych, rękodzieło – Warsztaty Terapii Za-
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jęciowej i wystawcy indywidualni
oraz potrawy regionalne.
Na bardzo bogatym stoisku Gminy
Zwierzyniec znalazły się nie tylko
przewodniki, mapy czy pamiątki ale
i różnorodne produkty regionalne:
miody, nalewki, syropy, potrawy
regionalne, a także rękodzieło.
Równie bogate było stoisko Gminy
Krasnobród. Oprócz folderów promocyjnych i materiałów informacyjnych dla turystów mogliśmy
degustować smaki Krasnobrodu
w potrawach regionalnych i niespotykanych nigdzie napojów.
Szeroką
gamę
promowanych
atrakcji świetnie uzupełniło Miasto
Zamość zachęcając licznie zgromadzoną publiczność do odwiedzenia zamojskich muzeów, wystaw
i eventów rozrywkowych.
Gmina Nielisz na swoim stoisku
zaproponowała materiały promocyjne, wydawnictwa informacyjne
o gminie, a także przedstawiła różnorodną ofertę miejscowych kwater.
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Po prezentacji nastąpiło wręczenie
podziękowań oraz kryształowych statuetek „Jasia Wędrowniczka”, który
świetnie się wtopił w rolę wspólnego
mianownika dla gmin i miast rozwijających turystykę na swoim terenie.
Statuetkę zaprojektowana została
przez Panią Justynę Malinowską (GOK
Nielisz) oraz Doradztwo i Reklama Sp.
z o.o. Podczas pierwszej edycji Festiwalu Turystycznego statuetki otrzymali: Gmina Spiczyn, Gmina Radomyśl
nad Sanem oraz Gmina Sułów. Ponadto dla publiczności zorganizowano
plebiscyt „Gdzie chcę spędzić wakacje”.
Podpisane karteczki wraz z wymienioną nazwą gminy lub miasta uczestniczącego w festiwalu brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród – między
innymi lot samolotem nad Roztoczem
ufundowany przez firmę Ski Surf.
Najwięcej głosów zebrała Gmina Nielisz lecz jako gospodarze nagrodę publiczności honorowo oddała Gminie
Spiczyn, która uzyskała drugą co do
liczebności ilość głosów. Wszystkim
uczestnikom Festiwalu Turystycznego
2017 serdecznie dziękujemy za przybycie oraz gratulujemy pomysłowości
w promowaniu swoich regionów.
Wójtowi Gminy Nielisz Adamowi
Walowi gratulujemy pomysłu imprezy, która okazuje się być bardzo
potrzebną Lubelszczyźnie i czekamy
na następną edycję w przyszłym roku.
RED.

Festiwal Turystyczny 2017 oraz I Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy
Nielisz wspierali:
Gmina Nielisz

Starostwo Powiatowe
w Zamościu
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27 sierpnia 2017 r. w pełnym słońcu i ulewnym

deszczu odbyły się dożynki gminno-parafialne

Uroczystości kościelne
W tym roku wróciliśmy do danej tradycji kiedy msza dożynkowa sprawowana była na ołtarzu polowym
przy koście św. Wojciecha i Matki
Bożej Różańcowej w Nieliszu. Piękne

miejsce, obecność wielu delegacji
wieńcowych, wyjątkowa oprawa muzyczna w wykonaniu: Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Zespołu
Iskierki oraz Chóru Moderato, obecność Ochotniczych Straży Pożarnych
i słoneczna pogoda sprawiły, że msza
dożynkowa była wyjątkowo uroczysta, co także podkreślił w homilii
ks. proboszcz Dariusz Soniak, który
celebrował liturgię. We mszy dożynkowej uczestniczyli również ks. kanonik Tomasz Rogowski, proboszcz
parafii Chrystusa Króla w Złojcu oraz
ks. Piotr Harko proboszcz parafii Jana
Chrzciciela w Stawie Noakowskim.

Wystąpienie Wójta Gminy Nielisz
oraz Gości Honorowych
Druga część uroczystości odbyła się
na placu przy Urzędzie Gminy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Nielisz Adam Wal,
Przewodniczący Rady Gminy w Nieliszu Pan Jerzy Nowiński oraz Radny
Powiatu Zamojskiego Pan Leszek
Pastuszak. Na okoliczność dożynek
listy wystosowali także Posłowie na
Sejm RP Jarosław Sachajko oraz Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek, a także dyrektor
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Sławomir Plis.
Jak co roku wybieraliśmy
najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Ponieważ wszyscy włożyli wiele trudu
i czasu w wykonanie wieńców Wójt
Gminy nagrodził wszystkie delegacje,
które wzięły udział w dożynkach. W temacie przyznawania wyróżnień, mieliśmy również pewną niespodziankę.
Państwo Dorota Kazimierczuk oraz
Wojciech Kowalski z Pracowni „Pod
Frasobliwym Aniołem w Płonce”
podarowali nam przepiękny obraz
przestawiający Anioła Dożynkowego
z przeznaczeniem dla autorów najpiękniejszego wieńca. Spośród wszystkich

najpiękniejszych trudno było wskazać
ten jedyny. Ostateczne Anioł Dożynkowy powędrował w ręce Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Nawoza, które
bez chwili zastanowienia ogłosiły, iż
ofiarowują ten niezwykły dar do swojego parafialnego kościoła w Nieliszu.
Bogaty program artystyczny
Jeszcze w pełnym słońcu słuchaliśmy
koncertu naszej orkiestry Dętej oraz
zespołów śpiewaczych: Jarzębinki, Jezioranki i Stawianki. Na wstęp chóru
Moderato trochę się ochłodziło, ale
kiedy ze sceny brzmi piękna muzyka
nikt nie zważa na naciągające chmury.
Gdy na scenę weszła Szczebrzeska Kapela Podwórkowa wszyscy doskonale
się bawili. Kolejny koncert tym razem
w wykonaniu Kapeli Uroczysko z Krasnegostawu odbył się już w ulewnym
deszczu, ale artyści ani myśleli przerwać
występ! Ulewa minęła, a kapela wciąż
grała i śpiewała i nawet poderwała do
tańca panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Dyskoteka na zakończenie
Wieczór dożynkowy upłynął w tanecznych rytmach przy muzyce zespołów
Magical, Menelaos oraz DJ Astero.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację dożynek!
Agnieszka Zymon
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Dożynki powiatowo-gminne Skierbieszów 2017
Pojechały i zwyciężyły! Dzielne
Panie z KGW Ruskie Piaski dzięki
ciężkiej pracy i wielkiej cierpliwości,
stworzyły wieniec dożynkowy na
miarę zwycięstwa w konkursie powiatowym. To właśnie wieniec z Ruskich Piask uznano za najpiękniejszy
w powiecie zamojskim. Serdecznie
gratulujemy i życzymy powtórzenia
sukcesu w przyszłym roku!
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ZAPAMIĘTAJ TE DATY!

Zaproszenie do korzystania

SPORTOWEJ

Z dniem 01 września zostały ustalone zasady korzystania z nowo wybudowanej Hali Sportowej. Na podstawie umowy z dn. 24 marca 2016 r. dzierżawcą
Hali jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. Poniższe informacje są zgodne
z Zarządzeniem oraz Regulaminem korzystania z Hali ustalonymi przez Dyrektora
GOK w Nieliszu.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
HALI SPORTOWEJ W NIELISZU
 Z ponoszenia opłat za korzystanie
z Hali zwalnia się jednostki sfery
budżetowej oraz organizacje pożytku publicznego mające swoją
siedzibę na terenie Gminy Nielisz,
a także osoby fizyczne – mieszkańców Gminy Nielisz.
 Dla pozostałych podmiotów wysokość opłaty za korzystanie z Hali
ustala się ryczałtowo na kwotę 120
zł brutto za godzinę.
 Korzystać z Hali mogą grupy zorganizowane min. 10 osobowe pod
opieką osoby pełnoletniej.
 W przypadku kiedy korzystanie
z Hali ma charakter cykliczny,
bądź jednorazowy ale dłuższy
niż jedna doba, konieczne jest zawarcie pisemnego Porozumienia
– dla korzystających nieodpłatnie
lub Umowy Najmu – dla korzystających odpłatnie.
 Czas korzystania z obiektu określa
się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się na podstawie
Harmonogramu korzystania z Hali
Sportowej w Nieliszu.
 W przypadku odpłatnego korzystania z Hali na podstawie Harmonogramu, GOK wystawi fakturę.

13

W poprzednim numerze BIGN zapoczątkowaliśmy publikację cyklu wierszy Jana Króla. Kącik
poetycki naszego poety spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych
czytelników. W tym numerze tematycznie,
wiersz Jana Króla nawiązuje do dożynek,
które obchodziliśmy w sierpniu br. Jan
Król pisał nie tylko o codziennym życiu
mieszkańców Gminy Nielisz, ale i o obchodach, uroczystościach oraz symbolicznych
miejscach z terenu naszej Gminy. Przed
wierszem jednak przypominamy, zwłaszcza
młodszym czytelnikom, bogaty życiorys ludowego poety – patrz strona 15.

Znane są już daty największych imprez jakie
odbędą się w Nieliszu w 2018 roku. Warto się
z nimi zapoznać i zapamiętać. Przekaż innym
i wspólnie spędźcie dobrze czas nad Zalewem
Nielisz!
Sobótki – 23 oraz 24 czerwca 2018 r.
Festiwal Turystyczny 2018
i II Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta
Gminy Nielisz – 28 oraz 29 lipca 2018 r.
Spotkajmy się w Nieliszu!

z HALI

Nr 3 (04)

 Korzystanie z Hali należy uzgodnić
z pracownikiem GOK poprzez dokonanie rezerwacji, zaś wejście na
Halę wymaga wpisania do właściwego rejestru.
 Rezerwacja Hali oraz bliższe informacje pod numerem tel: 793
003 814
 Zasady korzystania z Hali Sportowej w Nieliszu określa Regulamin, dostępny na obiekcie oraz
stronie internetowej GOK w Nieliszu. Wszystkie osoby przed rozpoczęciem korzystania z Hali zobowiązane są do zapoznania się
z jego treścią oraz bezwzględnego
przestrzegania wszystkich zawartych w nim zapisów.
 Dopuszcza się korzystanie z Hali
w celach sportowych określonych
w umowie z dnia 12 września
2014 r. zawartej pomiędzy Gminą
Nielisz, a Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki oraz
innych celach o charakterze społeczno-kulturalnym zgodnych ze
Statutem GOK.
Agnieszka Zymon
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Festiwal
Patriotyczno-Chrześcijański
w Tworyczowie
– soliści z GOK-u
znowu najlepsi!
28 i 29 czerwca w naszej sąsiedniej
Gminie Sułów odbył się Festiwal Partiotyczno-Chrześcijański. Obok wielu
wydarzeń artystycznych, które organizatorzy zaplanowali w ramach Festiwalu, miał miejsce także konkurs
muzyczny, w którym wystąpili soliści z naszego GOK-u. Wystąpili i dosłownie „znokautowali” konkurencję.
Wszystkie miejsca na podium oraz
wyróżnienie trafiły w nasze ręce:
I miejsce – Bartłomiej Sobań,
II miejsce – Martyna Gil,
III miejsce – Emilia Stefańska,
Wyróżnienie
Aleksandra Batrtoszczyk.
W konkursie udział wzięła także solistka Oliwia Krawczyk oraz Gminny
Chór „Moderato”.
Naszym Solistom gratulujemy udanych występów, zaś Organizatorom
składamy wyrazy uznania za przygotowanie pięknego wydarzenia kulturalnego.
Agnieszka Zymon
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
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Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej

Projekt pt. „Letnia Akademia
Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej” dobiega końca. W ciągu
ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy szereg działań mających na
celu zorganizowanie inicjatywy skierowanej do dzieci i rodziców z obszarów wiejskich. Dofinansowanie
pozyskane z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu FIO 2017 dało nam możliwość zrealizowania pomysłu, którego
głównymi odbiorcami były dzieci nie
mające możliwości wzięcia udziału
w płatnych koloniach, wyjazdach oraz
zorganizowanym wypoczynku.
W związku z tym po zakończeniu
rekrutacji, 24 dzieci w wieku od 8
do 13 lat wzięło udział w zajęciach
sportowych, warsztatach rękodzieła,
kulinarnych, wyjazdach do miejsc
pamięci historycznej na naszym obszarze. Dzieci zostały podzielone na 2
grupy. Zajęcia odbywały się w Kornelówce i w Nieliszu, gdzie dzieci miały
zapewnioną opiekę doświadczonego
wychowawcy, ubezpieczenie, posiłki
oraz szereg atrakcji każdego dnia.
Jedną z ciekawszych wypraw
podczas projektu była wycieczka do
Kozłówki, gdzie uczestnicy mogli poznać historię rodu Zamoyskich oraz
na chwilę przenieść się w czasie obserwując jak mieszkała i żyła rodzina
historycznie związana z regionem,
z którego pochodzą. Każda grupa
podczas 7-dniowych półkolonii odwiedziła także Warsztaty Terapii
Zajęciowej w gm. Komarów-Osada,

gdzie osoby niepełnosprawne uczą
się funkcjonować mimo różnego rodzaju ograniczeń. Dzięki wizycie studyjnej w WTZ dzieci poznały jak wygląda dzień osoby, która uczęszcza
do takiego ośrodka. Ku naszemu zaskoczeniu dzieci wykazały się dużą
dojrzałością w zetknięciu z osobami
niepełnosprawnymi i bez żadnych
ograniczeń zasiadły z nimi do codziennych obowiązków. Podczas
warsztatów z rękodzieła dzieci wykonały własnoręcznie malowane koszulki oraz transfer na drewnie, zaś
w trakcie warsztatów kulinarnych pod
okiem kucharza nauczyły się gotować
i przystrajać stół zgodnie z obowiązującymi zasadami. Podczas dni wypełnionych ciągłymi atrakcjami i aktywnością ruchową uczestnicy projektu
nawiązali nowe znajomości i zintegrowali się z rówieśnikami.
Podsumowaniem oraz kolejną inicjatywą projektu był Piknik Rodzinny
zorganizowany w Kornelówce. Tego
dnia uczestnicy półkolonii wraz z rodzicami przystąpili do ostatniego
już zadania jakim była Gra Terenowa
mająca na celu odkrycie „skarbu Zamoyskich”. W pokonaniu trasy prowadzącej przez Kornelówkę oraz w zwycięstwie, kluczową rolę miała odegrać
wiedza nt. historii regionu oraz spraw-

ność fizyczna. Drużyny składające
się z dzieci i dorosłych opiekunów
wyruszyły więc po wygraną pokonując zadania umysłowe, fizyczne
oraz pytania sprawdzające szybkość
reagowania na nieznane do tej pory
zadania. Do przeprowadzenia gry zaprosiliśmy wolontariuszy i rodziców,
którzy z pełnym zaangażowaniem
brali udział w rywalizacji, wspólnej
pracy i zabawie.
Piknik był także okazją do wyłonienia zwycięzcy w konkursie na najciekawszą pracę dokumentującą zajęcia, warsztaty i wycieczki w ramach
projektu. Dużym zaangażowaniem
podczas trwania projektu wykazali się
rodzice i opiekunowie, którzy mieli
okazję spędzić czas ze swoimi dziećmi
w sposób mądry i aktywny, odrywając
się od codziennych problemów i obowiązków.
Projekt jest inicjatywą składającą
się z szeregu działań mających na celu
pokazanie jak można organizować
oraz spędzać czas wolny aktywnie,
przy współudziale dzieci, rodziców,
organizacji pozarządowych, szkół
i ośrodków kultury działających na
naszym obszarze. Dla 24 uczestników
oraz ich rodziców pochodzących z obszaru LGD Ziemia Zamojska czas półkolonii w ramach Letniej Akademii
to przede wszystkim wspaniała przygoda i niezapomniana lekcja lokalnej
historii, która na długo pozostanie
w ich pamięci i wakacyjnych wspomnieniach.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
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Jan Król Patron Szkoły Podstawowej w Nieliszu

Jan Król (do roku 1980 Jan Główka) urodził się 17 czerwca 1918 roku w biednej rodzinie. Mieszkał i wychowywał się na tzw.
Grobli pomiędzy Nawozem a Nieliszem,
niedaleko młyna i rzeki Wieprz. „Malutka to
była chałupka, z okrąglaków rozpiłowanych
na dwoje, wiązanych w węgły, bez podłogi,
o dachu słomianym i drzwiach spajanych dębowymi tyglami. Dwa małe okienka zamocowane na stale wyglądały na drogę. Słońce
rzadko zaglądało.” – Tak wspomina dom rodzinny kuzyn Czesław Tchórz. Od wczesnego
dzieciństwa zetknął się pracą i głodem. Naukę
w szkole przerwał w klasie piątej, gdyż trudne
warunki życia (wychowywany był tylko przez
matkę) zmusiły go do podjęcia pracy zarobkowej. Jako kilkunastoletni chłopiec próbował
swych sił – jako uczeń u szewca, we młynie
i u stolarza. Wiosną 1936 roku został junakiem
Ochotniczych Drużyn Robotniczych, tzw. Odeerów. W szeregach junackich pracował ciężko
w różnych regionach kraju m.in. na Mazowszu
i w Kielcach. Będąc junakiem ukończył szkolę
podstawową i w roku 1938 rozpoczął naukę
w szkole rolniczej w Poznaniu. Gdy wybuchła
wojna zaciągnął się w szeregi 18 poznańskiego
batalionu JHP, a od 20 września walczył w szeregach 50 DP „Brzoza” w Samodzielnej Grupie
Operacyjnej „Polesie”. Po rozpoczęciu kampanii wrześniowej wrócił do domu i rozpoczął
działalność w ruchu oporu. W styczniu 1940
roku został włączony do grupy młodzieży skierowanej w przymusowe roboty w Niemczech,
do miejscowości Rasdorf, gdzie przebywał do
końca wojny. „Ciężko mi tam było – napisał
w swym życiorysie – szczególnie w latach 1942
i 1943. Często byłem bity, parę razy po przesłuchaniach policyjnych musiałem przychodzić do
siebie w szpitalu po trzy, cztery tygodnie.” Od
kwietnia 1945 roku przebywał w obozie przejściowym w Fuldzie. Wtedy właśnie ujawniły się
jego zdolności organizatorskie, zaczął pracować
społecznie, brał udział w tworzeniu polskiego
życia kulturalnego, zajmował się biblioteką, teatrem, wydawał gazetkę, prowadził harcerstwo.
Przez rok był redaktorem naczelnym „Gazety
Polskiej” wydawanej w Fuldzie. Tutaj też po raz
pierwszy zaprezentował się jako utalentowany
twórca ludowy pisząc liryki, opowiadania, felietony. Opublikował także trzy rozdziały autobiograficznej powieści „Sen”, wystawił również
własną sztukę teatralną.
W kwietniu 1946 r. wrócił do Polski, do
swej rodzinnej wsi, gdzie ciągnął go „zamglony,
ale wciąż żywy obraz czekającej matki”
i podjął pracę w rodzinnym Nieliszu, w szkole,
do której sam kiedyś uczęszczał. Ożenił się
i dokształcał się systematycznie, ukończył
kurs, a następnie liceum pedagogiczne i studium nauczycielskie. Uczył w szkole podstawowej do roku 1974, w latach 1965-1968
pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej
w Nieliszu. W 1975 r. posiadał w dorobku
Nagrodę Ministra Oświaty I stopnia, Złoty
Krzyż Zasługi. Odznaczeń, dyplomów i nagród znacznie więcej. Należą do nich: Krzyż
Kawalerski Orderu „Polonia Restituta”, Złota
Odznaka ZNP, Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, Złoty Medal za Zasługi

„PLON NIESIEMY, PLON !...”
O tak, tak, równo czepigi trzymaj,
Żeby ci grządziel szedł jak ta bruzda.
Nie za głęboko, bo tam martwica,
Ale to przecie widzisz po trzuśle.
Konie robotne, przy pługu słuszne,
Bez bata chodzą, to nie przypilaj –
Lejcami ledwo, gdy trzeba, ruszysz.
I daj im postać co któraś skiba.
Niech orze, czas mu wprawiać się wszędzie.
Niech sieje, patrzy, kiedy to wschodzi
Da Bóg – podrośnie, przyciągnie ziemia,
Zostanie na niej – chłop już, gospodarz.
Orz, orz, mój synu – pojutrze Siewna.
Rola pod żytko …
Jan Król
dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Społeczne dokonania
Jana Króla są bogate. Po powrocie z Niemiec
działał w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”
i w polskim Stronnictwie Ludowym, wspierał
Związek Młodzieży Wiejskiej. Czas po pracy
wypełniały mu liczne zainteresowania i prace
społeczne: w komisji oświatowej, Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, organizowaniu
licznych uroczystości). Wyrazem jego licznych
zainteresowań folklorem i życiem wsi była
próba opracowania kroniki Nielisza, niestety
nie zakończona. Pierwszy wiersz napisał
w roku 1938, mając zaledwie 18 lat. Pierwszy
raz zaś opublikował swoją poezję w 1957 r.,
w „Zielonym Sztandarze” i od tego czasu nazwisko jego można był spotkać w prasie regionalnej i centralnej, antologiach poezji ludowej
(np. Złote Ziarna). Najcenniejsze są jego autorskie tomiki „Pod obcym niebem” wydany
w 1978, „Biją dzwony” – 1988, „Po drodze”
1992r. Poeta zmarł w Nieliszu 11.09.1999 r.
Twórczość Jana Króla została uhonorowana wieloma nagrodami literackimi:
I nagroda w konkursie im. Józefa Czechowicza
I nagroda w konkursie im. Jana Pocka za ludową gadkę
I nagroda w konkursie im. Stanisława
Buczyńskiego za cykl sonetów żniwnych
III nagroda w konkursie im. Jana Pocka za
wiersze
W 1997 r. otrzymał prestiżową nagrodę im.
Oskara Kolberga.
Poeta pozostawał wierny swym ideałom
i wzorom, najbardziej ulubioną formą jego
wypowiedzi był sonet. Wszystkie wiersze
Jana Króla, nie tylko sonety, to szczeropolskie
poetyckie perły. Osoba tego skromnego człowieka, poety, wielkiego działacza, oddanego
społeczeństwu, nie tylko lokalnie. Osoba Jana
Króla to droga do sukcesu literackiego. Zasłużył na miano patrona naszej szkoły. Swoim
umiłowaniem Ojczyzny jest przykładem dla
wielu pokoleń.
Edyta Karpiuk

II
Zima – po zimie, Grzegorz ją przegnał.
Klekcą bociany, a to przedwiośnie!...
No, chwała Bogu – niech jeno przeschnie
W polu i niech się ociepli trochę …
A żytko z zimy że ho! ho! popatrz!
Na piędzię prawie – jak się nie cieszyć!...
Daj plamę z wodą, trzeba pokropić
Przeciw posusze, gradom, ulewie.
Wyrosło żytko stajem nad podziw.
Snop w snop po żniwie i jest co podnieść.
Będzie zapole pełne po bonty.
I łupu! cupu! z prawa i z lewa.
Potem do młyna. Jest nowa mąka,
Zapachnie ci nam w chałupie chlebem.
III
– Może ja trochę… – nieśmiało Zosia
Do mamy, co się giba nad dzieżą.
– Chcesz, dziecko, proszę… tylko bierz do dna
I równo z dzieżą naokół mieszaj.
W piecu dogasa, przygarnąć ogień;
Trzeba to ciasto wyrobić w chlebek:
Bochen do bochna, z podsypką otrąb;
No i łopata – czas mu do pieca.
Zosia podlotek jeszcze, nie panna –
Nic to nie szkodzi, niech się sposobi;
Dziewczyna ładna; już łażą swaty.
Buchnęło z pieca zapachem chleba.
Zosia wyjmuje bochen za bochnem.
– O, widzisz mamo, sama bym mogła…
IV
Krajem wsi rozdróż, z rozdroża majdan –
Miejsce pospólne: krzyż, dom ludowy,
Drzew trochę, krzewów, klomby z kwiatami
I rzędy barier widać wzdłuż płotu.
„Plon niesiemy, plon!...” – przodem co starsi
Snop dożynkowy, chleb, wieniec niosą;
Pokłon krzyżowi, jak zwyczaj każe –
Tu złożą wieniec, snop stanie w domu.
„Chleb równo dzielcie, żeby dla wszystkich” –
To sołtysowi pieśń przypomina –
„Sieroty płaczą, wdowy, pasierby…”
Sołtys chleb znaczy nożem na ukrzyż:
Pewnie, po kęsie, byle każdemu…
O, bochen duży, starczy go, ludzie.
Nielisz 1980
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III Rocznica

nadania imienia

Jana Króla
Szkole Podstawowej
w Nieliszu

Znów żeśmy razem, z tym samym niebem
Z tym samym znowu słońcem, powietrzem,
Z tym samym tchnieniem wolnej już ziemi
Czegóż mi więcej?
Jan Król 1946

11 września 2014 roku, zgodnie
z ceremoniałem nadawania imienia
szkołom, nasza szkoła otrzymała imię
Jana Króla. W bieżącym roku obchodziliśmy już trzecią rocznicę nadania
imienia szkole.
11 września 2017 roku o godzinie
11.00 wszyscy uczniowie szkoły, dyrekcja, grono pedagogiczne uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej ten
ważny dla społeczności szkolnej dzień.
Wprowadzono sztandary i odśpiewano
hymn szkoły pt. „Chcę zawsze tu być”.
Akademię rozpoczął dyrektor szkoły
Pan Dariusz Bryk, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Jana Króla jako
poety ludowego i wzoru do naśladowania. Patron zasłużył się jako wybitny
pedagog, wspaniały organizator życia
społecznego i kulturalnego, patriota
dbający o wpojenie wielu pokoleniom
miłości do ziemi ojczystej. Swoją twórczością przekazał wartości ponadczasowe. Pan dyrektor wspomniał również,
że dzisiaj przypada 18 rocznica śmierci
naszego patrona.
Podczas części artystycznej wiersze
Jana Króla recytowali uczniowie klasy
VII a chórek szkolny wykonał piosenki
patriotyczne. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą
poetę w szkole oraz na grobie Jana Króla
na cmentarzu Parafialnym w Nieliszu.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli
również prezentację multimedialną,
która była wspomnieniem nadania
imienia.
Tą uroczystością chcieliśmy upamiętnić postać naszego patrona i dzień
otrzymania sztandaru, który jest wyjątkowy dla naszej społeczności, ponieważ
wyraża najcenniejsze wartości, jakimi
są: Bóg, honor, patriotyzm, szacunek
dla rodziców, wierność ideałom, pamięć
o dumnej polskiej historii.
Edyta Karpiuk
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Witaj szkoło!
4 września 2017 roku to znacząca data
w historii edukacji. Tego dnia po raz pierwszy
od 19 lat uczniowie klas VI nie rozpoczęli nauki
w I klasie gimnazjum. Kontynuują edukację
w klasie VII, a w przyszłym roku będą w klasie
VIII szkoły podstawowej. Ta zmiana została
pozytywnie przyjęta przez rodziców naszych
uczniów. „Moje dziecko będzie chodziło do
klasy VII i VIII tak samo jak ja” – mówi jeden
z rodziców.
Aby sprostać nowym wymaganiom i dostosować bazę szkolną do oczekiwań dzieci
i rodziców w Szkole Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu poczyniono stosowne
zmiany. Przygotowano pomieszczenie na kolejną salę lekcyjną. Jest ona przestronna, jasna,
dostosowana do przyjęcia uczniów klasy IV,
którzy podczas 5 lat nauki będą dbali o nią jak
o pokój we własnym domu. Będą mieli możliwość rozwijać się w niej, zdobywać nową
wiedzę oraz przyjemnie spędzać czas z kolegami i koleżankami nawiązując trwałe przyjaźnie. Ponieważ nasze pociechy urosły przez
okres wakacji, dostosowano także wyposażenie sali lekcyjnej dla najstarszej młodzieży.
Nowe, wyższe ławki i krzesełka pojawiły się
w klasie VII.
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych
dzieciach – przedszkolakach. W czystej, słonecznej sali, na nowym dywanie będą mogły
trenować umiejętności komunikacyjne, aby
w przyszłości bez trudu zdać egzamin na kartę
rowerową.
W poszukiwaniu nowych wiadomości
i odpowiedzi na trudne pytania niezbędna

jest książka. Od obecnego roku szkolnego
w naszej szkole również biblioteka ma swoje
nowe miejsce. Za przeszkloną ścianą z półek
i regałów zerkają na uczniów liczne pozycje
książkowe zachęcając do sięgnięcia po nie
i zagłębienia się w fantastycznej literaturze,
aby wspólnie z bohaterami przeżywać niezwykłe przygody oraz zwiedzać egzotyczne
kraje.
Książka jest niezbędna w edukacji młodego człowieka, lecz obecnie bardzo ważna
staje się umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Aby wyjść naprzeciw
zainteresowaniom i potrzebom uczniów
doposażono pracownię komputerową w 3
nowe kompletne stanowiska komputerowe.
Uczniowie będą mogli korzystać z nich na
zajęciach informatycznych jak również podczas pracy na innych zajęciach edukacyjnych.
Także nowa klasa IV otrzymała własny zestaw
komputerowy, podobnie jak inne klasy z dostępem do Internetu.
Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone
w naszej szkole sprawią, że uczniowie będą
czuli się w niej jeszcze lepiej. Chętnie będą
zdobywali nową wiedzę i rozwijali swoje
zdolności i zainteresowania, a w przyszłości
z sentymentem wspomną lata nauki spędzone w ośmioletniej Szkole Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Agnieszka Dobrowolska, Grażyna Ciastoch
Fot. Małgorzata Magryta

Nasi najlepsi i stypendyści Wójta 2017
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Zakończenie roku szkolnego jest
ważnym czasem dla uczniów i nauczycieli,
to podsumowanie ich całorocznej pracy.
Tradycją Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu jest przyznawanie
jednemu uczniowi w szkole tytułu Ucznia
Roku. W roku szkolnym 2016/2017 ten zaszczytny tytuł uzyskała Aleksandra Soboń
ze średnią ocen 5,42 i wzorową oceną z zachowania. Oprócz wymarzonej statuetki
ucznia roku, Ola uzyskała także stypendium Wójta Gminy Nielisz.
Pozostali uczniowie, którzy za swoje
celujące i bardzo dobre wyniki nauczania
oraz wzorowe zachowanie otrzymali stypendium Wójta Gminy Nielisz:
Klasa VI: Adrian Bożek – 4,92, Klaudiusz
Kamforowski – 4,75, Anna Skrzypik – 4,83
Klasa V: Natalia Adamczuk – 5,08, Mikołaj
Mika – 4,75, Natalia Dobrowolska – 4,92,
Damian Walczak – 4,92, Weronika Smutniak – 4,75
Klasa IV: Bartłomiej Sadło – 4,83
Stypendium ufundowane przez Pana
Wójta otrzymał też Nicola Di Brita z klasy
VI, za szczególne osiągnięcia sportowe
– reprezentowanie szkoły na zawodach
ogólnopolskich.

Wyróżniający się uczniowie klas młodszych otrzymali z rąk dyrektora szkoły
nagrody książkowe i dyplomy: Klasa III:
Oliwia Kamforowska, Emilia Jakubczak,
Wiktoria Kapuśniak, Amelia Bubiło, Grzegorz Komajda, Piotr Popławski, Klasa II:
Emilia Daniłowicz, Daria Smutniak, Dawid
Flis, Szymon Berej, Dawid Duda, Martyna
Chmiel Klasa I: Kacper Soboń, Miłosz Mika
W roku szkolnym 2016/2017 po raz
pierwszy przyznano tytuł Najlepszej Klasy
Roku. Tytuł ten uzyskała klasa V, której
średnia ocen wynosiła 4,21. Wszystkim
uczniom i klasie V gratulujemy i życzymy
jeszcze lepszych wyników w następnym
roku szkolnym.
Renata Pańczyk
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Magiczny dzień Z wizytą na 4 festiwalu wizji w Wierzbicy
plastyków z GOK
Uczestnicy zajęć plastycznych wraz ze
swoim opiekunem p. Justyną Malinowską
wzięli udział w warsztatach plastycznych
w ramach IV Festiwalu Wizji w Wierzbicy
(gm. Rudnik).
Festiwal Wizji jest dorocznym plenerowym
spotkaniem artystów zajmujących się malarstwem, fotografią, światłem, grafiką, rysunkiem, filmem, teatrem, modą czyli szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. Do zabytkowego
dworku w Wierzbicy przyjeżdżają artyści z całej
Polski, organizują i biorą udział w warsztatach,
wymieniają się doświadczeniami, pomysłami,
prezentują swoje dokonania, tworzą i szukają
inspiracji oraz aktywnie odpoczywają. W tym
roku festiwal trwał od 25 czerwca do 2 lipca.

Ponieważ wydarzenie stwarza możliwość
ciekawego oraz inspirującego spędzenia czasu
nie mogło na mim zabraknąć młodych plastyków z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, którzy przez dwa dni – tj. 27 i 28 czerwca
doskonalili swój warsztat malarski w technice
akwareli i akrylu oraz rysunku węglem. Powstałe prace będzie można obejrzeć na wernisażu podsumowującym tegoroczny festiwal.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za
miłe przyjęcie oraz przygotowaną specjalnie dla
naszej grupy zabawę puszczania olbrzymich
baniek mydlanych. Przyjemny i niezwykle
twórczy udział w IV Festiwalu Wizji sprawił,
że już dzisiaj planowany jest wyjazd na jego V
edycję.
Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

VII plener malarski 2017
17 sierpnia młodsi i starsi uczestnicy zajęć
plastycznych wraz ze swoim instruktorem P.
Justyną Malinowską odwiedzili Farmę Iluzji –
niezwykłe miejsce w okolicach Puław (ok. 170
km od Nielisza) wybrane przez Panią Justynę
na aktywny i niezapomniany wypoczynek dla
swoich podopiecznych.
Był to dzień pełen wrażeń i wielkich emocji.
Trudno bowiem obojętnie przejść, obok lewitującego kranu, opuszczonej kopalni, labiryntu
luster czy ... głowy na talerzu.
Zaskakujące miejsca, konstrukcje do aktywnej zabawy, iluzyjne eksponaty robiły naprawdę ogromne wrażenie. Nie sposób wymienić wszystkie niezwykłe atrakcje i trudno
wybrać te najlepsze. Latająca chata, niemożliwy trójkąt, wiklinowy labirynt, przeprawa
tratwami, pajęczyna, zatoka piratów, makro-świat, pokaz iluzjonisty oraz wiele innych niespodzianek sprawiło, że dzień był niesamowity.
Prawdziwie wakacyjna przygoda!
Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Centrum Integracji Społecznej Nielisz dysponuje salą klimatyzowaną, mieszcząca 120 miejsc.
Sala przystosowana jest do różnego typu imprez okolicznościowych tj: wesela, chrzciny,
komunie, 18-tki, uroczystości rodzinne, jak
również do szkoleń i konferencji (posiadamy
projektor i ekran projekcyjny), podczas których
oferujemy serwis kawowy, przystawki i dania
gorące. Świadczymy również usługi cateringowe, jak i codzienny dowóz posiłków do osób
starszych lub samotnych.

Od 3 do 9 lipca w Nieliszu po raz siódmy
odbywał się plener malarski. Od początku istnienia tego artystycznego przedsięwzięcia jego
organizatorami są Gmina Nielisz oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu.
Ponieważ jesteśmy zwolennikami sąsiedzkiej współpracy co wielokrotnie już wcieliliśmy
w życie np. Organizacją Sąsiedzkiego Przeglądu
Kolęd czy wernisażu malarskiego w Klemensowie w tym roku do udziału w plenerze zaprosiliśmy artystów mieszkających i tworzących
„po sąsiedzku”. Byli to:
Wojciech Kowalski – Płonka – Komisarz Pleneru
Dorota Kazimierczuk – Płonka
Anna Górska – Popik – Zamość
Piotr Kołodziejczyk – Szczebrzeszyn
Zygmunt Jarmuł – Szczebrzeszyn
Dorota Głogowska – Nielisz
Edyta Misiarz – Sąsiadka
Barbara Czapiga-Drohomirecka – Szczebrzeszyn
Agnieszka Wróbel – Wielącza
Maria Krenz – Tomaszów Lubelski
Magdalena Czarnacka – Biała Podlaska
Monika Iwanowska – Katowice

Artyści zostawili wspaniałe prace, które
będzie można zobaczyć na jesiennym wernisażu, na który już dzisiaj wszystkich serdecznie
zapraszamy! O miejscu i dokładnej dacie będziemy informować !
Malarzom dziękujmy za udział w plenerze
i czekamy na spotkanie podczas wernisażu!
Od kilku lat plenerowi towarzyszą warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży z naszej
gminy. Tym razem ciężar ich organizacji podjęła Pani Dorota Głogowska z Nielisza, której
serdecznie dziękujemy za współpracę tak przy
warsztatach jak i plenerze!
Organizując plener w tym roku po raz
pierwszy współpracowaliśmy także z Pracownią Artystyczną “Pod Frasobliwym
Aniołem” z Płonki, właścicielom – Pani Dorocie Kazimierczuk oraz Panu Wojciechowi
Kowalskiemu, który podjął się zadania poprowadzenia pleneru także składamy serdeczne
podziękowania!

 4 przystawki
 napoje zimne i gorące
Pakiet za 85 zł/os
 4 dania gorące
 5 przystawek
 napoje zimne i gorące
 ciasto i owoce

Restauracja CIS oferuje również codzienną
sprzedaż obiadów:
 zupa mięsna – 6 zł.
 zupa bezmięsna – 5 zł.
 drugie danie mięsne – 12 zł.
 drugie danie bezmięsne – 9 zł.

Oferujemy różne rodzaje menu np.
Pakiet za 60 zł/os
 3 dania gorące

Pakiet za 100 zł/os
 5 dań gorących
 6 przystawek
 napoje zimne i gorące
 owoce ciasto
W każdym pakiecie dzieci do lat 8 połowa
ceny.

Agnieszka Zymon

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Centrum Integracji Społecznej Nielisz oferuje także usługi w zakresie:
koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
wycinka drzew w trudno dostępnych miejscach, rekultywacja działek, prace koparko-ładowarką, wymianę opon, porządkowanie
posesji, murowanie, malowanie, szpachlowanie pomieszczeń, układanie kostki brukowej i inne roboty przydomowe.
tel. 721-793-888
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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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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.

INWESTUJ W GMINĘ NIELISZ
Zachęcamy do zamieszczenia reklamy w naszym biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców
gminy Nielisz oraz do odwiedzających ją turystów. Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której wybudujesz trwałe relacje pomiędzy Twoją firmą a klientami z terenu Gminy Nielisz. Nie pozwól
aby Twoja reklama umknęła uwadze Twojej potencjalnej grupie odbiorców. BIGN daje możliwość dokładnego zapoznania się z Twoją firmą i Twoją ofertą. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych przeznaczone
będą na pokrycie kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

WAŻNA INFORMACJA!
Imprezy masowe w Gminie Nielisz, które były organizowane w bieżącym roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród reklamodawców
i sponsorów. Dobra oprawa artystyczna i szeroki wachlarz atrakcji ściągnęły do Nielisza tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział
w ekskluzywnych materiałach promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę, obok której nie można przejść obojętnie. Po tegorocznych udanych imprezach jesteśmy przekonani, że sukces będzie powtórzony. Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do rozmów i współtworzenia regionalnego rozwoju
turystycznego.

Prosimy o kontakt: 84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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tel. 604 407 302

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

