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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Drodzy Czytelnicy,
Czas jesienno-zimowy to czas pełen
refleksji i wspomnień. To czas bilansu
w życiu każdego człowieka i nasuwające
się pytanie: jaki był ten rok? Każdy z nas
liczy swoje sukcesy i porażki. Praca samorządowca nie jest wolna od takich zapytań. Wręcz do tego jestem zobligowany,
aby zamknąć rok budżetowy i zadać pytanie: czy pieniądze podatników zostały
w należyty sposób wykorzystane i zainwestowane? W moim przekonaniu jak na
niezbyt pokaźny budżet jakim dysponowaliśmy w 2017 roku, dokonaliśmy wspaniałych rzeczy… dużych rzeczy dla całej
Gminy Nielisz. Z roku na rok krajobraz
i wizerunek gminy zmienia się w szybkim

tempie. Powstała Hala Sportowa, drogi
gminne zamieniają się w asfaltowe
jezdnie, budowane są chodniki, unowocześnia się sieć wodociągową... Wyniki
tych działań już są odczuwalne przez
mieszkańców. Szybciej i łatwiej dostają się
do swoich domostw, dzieci mają godziwe
warunki rozwoju, rośnie wartość posiadanych gruntów przy drogach gminnych,
turyści odwiedzają nas liczniej i częściej.
Korzyści z dokonanych tegorocznych inwestycji można mnożyć. Do zrobienia
jednak jest jeszcze bardzo dużo. Najpilniejszą potrzebą i największym oczekiwaniem mieszkańców gminy jest poprawa
stanu dróg. Dlatego w przyszłym roku będziemy kontynuować remonty i budowy
dróg w jeszcze większym wymiarze.
Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz

Wydawca:
Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279
22-413 Nielisz, tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, redakcja@nielisz.pl
Redaktor naczelny:
Wojciech Gardyga
Zespół redakcyjny:
Agnieszka Zymon, Józef Niedźwiedź,
Hubert Chwedyk, Agnieszka Hałasa,
Agnieszka Gil, Maria Rycaj, Dorota Bosiak,
Alicja Czerwieniec, Maria Onuch-Gałaszkiewicz,
Renata Pańczyk, Janusz Stryjewski,
Stanisław Chimosz

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Sprawy bieżące są niezwykle istotne
w kontekście egzystencji i rozwoju Gminy.
Pamiętamy również o tych, którzy nie
mogą cieszyć się sukcesami gminy, a swoją
krwią i cierpieniem dali podwaliny wolnej
Polski. Dlatego nasza pamięć o polskich
bohaterach i udręczonej ludności cywilnej
naszej gminy jest ciągle żywa. Cieszy mnie,
że mieszkańcy naszej gminy doczekali się
profesjonalnego odcinka dokumentalnego „Było, nie minęło – extra” w TVP2,
który opowiedział o tragedii z czasów II
Wojny Światowej jaka wydarzyła się w Nawozie i Kitowie. Niedawno uczciliśmy też
pamięć ofiar w Złojcu. Cieszmy się z wolności i rozwoju gminy, ale nie zapominajmy o tych, którzy już nie mogą dzielić
naszej radości.
Za chwilę usiądziemy przy wigilijnym
stole. Nadejdzie czas życzeń. Czego
mógłbym życzyć mieszkańcom Gminy
Nielisz? Przede wszystkim zdrowia, bo to
jest najważniejsze. Chciałbym też życzyć
abyśmy wszyscy żyli w dostatku i spokoju
w tych jakże zawirowanych czasach. Życzę
również dobrych osobistych wyborów, bo
to one decydują o naszych losach. Rzecz
to najtrudniejsza, ale niezwykle ważna.
Życzę pełnych radości, rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz aby nadchodzący
Nowy 2018 Rok był jeszcze lepszy i obfitował w sukcesy naszej wspólnoty jaką jest
Gmina Nielisz.
Uprzejmie informuję, że wersje elektroniczne BIGN dostępne są na stronie
www.nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od druku.
Zapraszam również do subskrybowania
kanału Gminy Nielisz na YouTube oraz do
obserwowania i polubienia gminnego 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, Wojciech Gardyga,
Szkoła Podstawowa w Nieliszu, Szkoła
Podstawowa w Złojcu, GOK w Nieliszu, Marek
Witek, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
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

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ



grudzień 2017

www.nielisz.plredakcja@nielisz.pl

Nr 4 (05)

3

200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki
17 października 2017 roku pod
Krzyżem
Tadeusza
Kościuszki
w nieliskim lesie uczczono pamięć
o sławnym polskim bohaterze narodowym. Podczas pikniku historycznego odbyły się modlitwy pod
Krzyżem św. Wojciecha oraz pod
Krzyżem Tadeusza Kościuszki poprowadzone przez Ks. Dariusza Soniaka.
Na pikniku historycznym przedstawiono historię dotyczącą Konstytucji
3 Maja oraz Tadeusza Kościuszki
w nawiązaniu do Krzyża Kościuszki
w Nieliszu. Miała miejsce również
część artystyczna o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu oraz ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu. Krótką ale jakże treściwą dawkę
historii związanej z Tadeuszem Kościuszko przedstawił Przewodniczący
Rady Gminy Pan Jerzy Nowiński.
Głos zabrała również Pani Marianna
Pop, która opisała ostatnie obchody
Konstytucji 3 Maja pod Krzyżem Kościuszki w Nieliszu, w których uczestniczyła, które odbyły się w 1948 roku.
Po części oficjalnej uczniowie szkół
piekli kiełbaski przy ognisku. Poza
częścią historyczną, młodzież mogła

podziwiać piękną, polską, złotą jesień.
Akcent historyczno-patriotyczny oraz
obcowanie z naturą to dobre połączenie i niecodzienna forma edukacji.
Piknik odbył się dzięki inicjatywie
Wójta Gminy Nielisz Pana Adama
Wala oraz dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz dzięki
Panu Hubertowi Zajączkowskiemu
Leśniczemu Leśnictwa Nowiny. Zorganizowanie tego spotkania było nawiązaniem do Roku Kościuszkowskiego 2017. Przypomnijmy: „Sejm RP
zdecydował o ustanowieniu 2017 roku
Rokiem Tadeusza Kościuszki. Pamięć

o generale odżyła również w Stanach
Zjednoczonych oraz w Australii gdzie
oprócz roku kościuszkowskiego, ogłoszono także konkurs: „Kosciuszko Bicentenary” pod patronatem UNESCO.
Krzyż Kościuszki w Nieliszu stanął
pierwotnie w 1917 roku w setną
rocznicę śmierci generała. Ze względu
na stopień zniszczenia Krzyż został
wymieniony w roku 2016 wspólnymi
siłami Leśniczego Leśnictwa Nowiny
– Pana Huberta Zajączkowskiego oraz
Wójta Gminy Nielisz – Pana Adama
Wala.
RED
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kompleks sportowy w Nieliszu wzbogacił się o siłownię zewnętrzną. Siłownia jest już oddana do użytku. Zapraszamy do
korzystania. Siłownia jest ogólnodostępna. Duży wybór urządzeń pozwoli na miłe spędzenie czasu i na „konserwowanie”
tężyzny fizycznej. Wszystko to udało się dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 23.03.2017 r. Gmina Nielisz podpisała umowę o dofinansowanie tego
działania. Inwestycja została wykonana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz
Okres realizacji: 2017

Program: Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020; Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Wartość projektu: 65 235,24 zł
Finansowanie:
41 509,00 zł – środki Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
23 726,24 zł – środki pochodzące
z budżetu Gminy Nielisz
Opis projektu:
Celem operacji jest poprawa jakości
życia mieszkańców na obszarach

wiejskich, rozwój funkcji rekreacyjnych i sportowych oraz zaspokajanie
potrzeb społecznych poprzez budowę
siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz.
Siłownia zewnętrzna ma za zadanie
umożliwić wszystkim, niezależnie od
wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu. Inwestycja jest
skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.
Zakres robót obejmował:
1. Montaż urządzeń sportowych:
 Poręcze
 Prasa nożna
 Orbitrek
 Masażer
 Biegacz
 Stepper
 Jeździec
 Koła tai-chi

 Twister
 Wioślarz
 Wyciąg górny
2.





Elementy małej architektury:
Kosz na śmieci
Ławki z oparciem
Stojak na rowery
Tablica informacyjna

3. Nawierzchnia utwardzona
z tłucznia kamiennego
Założono, że dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące
wskaźniki:
 1 nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej,
 250 osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury
Agnieszka Gil
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Było, nie minęło w Gminie Nielisz
W niedzielę 19 listopada br. na terenie Gminy Nielisz gościliśmy ekipę
filmową programu historycznego „Było,
nie minęło – extra” TVP2. Realizowany
odcinek był poświęcony tragicznym
wydarzeniom z czasów II Wojny Światowej oraz bardzo mocnej działalności ruchu oporu na Zamojszczyźnie.
Mieszkańcy naszej gminy doczekali się
niezwykle wzruszającego dokumentu,
który bardzo obrazowo przedstawił
tragiczne wydarzenia w Nawozie i Kitowie. W nagraniach brali udział świadkowie tamtych wydarzeń, mieszkańcy
Nawoza. W odcinku zawarta jest również rozmowa prowadzącego program

Adama Sikorskiego z Wójtem Gminy
Nielisz Adamem Walem. Zapraszamy

do obejrzenia na https://vod.tvp.pl
odcinek z 25.11.2017 r. 
RED

ZAPAMIĘTAJ TE DATY!
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.
 Dożynki gminne – 15 sierpnia 2018 r.

Spotkajmy się w Nieliszu!

Modernizacja sieci wodociągowych
Kolonia Gruszka Duża oraz Nielisz
Tuż przed zimowymi mrozami
ukończono budowę wodociągu na odcinku Gruszka Duża – Kolonia Staw
Ujazdowski o długości 1864 metrów
bieżących. Inwestycję wykonał Samorządowy Zakład Budżetowy. Zadanie nie było jednak łatwe. Aby położyć rury na głębokości 1,6 m trzeba
było się zmierzyć z obsuwającą się
ziemią i płytko płynącymi (miejscami
na głębokości 1 m) wodami gruntowymi. Ekipa musiała wykazać się nie
lada determinacją i pomysłowością
aby zrealizować powierzone im zadanie. Ekstremalnie trudny teren i złe
warunki pogodowe nie zniechęciły
jednak pracowników. Wykazali się jak
zwykle dobrą, sumienną pracą.
Nowa nitka wodociągowa jest
niezwykle ważną i strategiczną inwestycją, która zabezpiecza zasilanie
w wodę pętli wodociągowej płynącej
z hydroforni w Kolonii Gruszka Duża
i z hydroforni w Nieliszu. Połączenie
tych dwóch sieci wodociągowych po-

zwoli na wzajemne wspomaganie się
dwóch sieci wodociągowych co nie
tylko znacznie poprawi jakość wody
pitnej ale również zapewni ciągłość
w dostawie wody. „Takie rozwiązanie
to inwestycja wybiegająca w przyszłość i wyjście naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na wodę”
– mówi Wójt Gminy Nielisz Adam

Wal. Połączenie pozwoli na uniknięcie
przerw w dostawie wody co ma elementarne znaczenie w prowadzeniu
gospodarstw rolnych na terenie Gminy
Nielisz. Wykonane rozwiązanie jest
zabiegiem eliminującym nadmierną
eksploatację omawianych hydroforni
i pozwoli na zredukowanie kosztów
napraw oraz konserwacji pomp. RED
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Historia miejscowości KRZAK

Na zdjęciu widoczny jest parowóz nr 7 Cukrowni „Klemensów” tzw. „Brigadelokomotive”. Maszyny te budowane były dla potrzeb niemieckiej armii dla kolejek polowych podczas I wojny światowej. Kilka firm niemieckich budowało ten sam wzór lokomotyw. Na zdjęciu tabliczka znamionowa,
wydaje się, że jest z firmy „Henschel Sohn Cassel”. O tyle sprawa ta jest ciekawa, że dotychczasowy
spis oznaczeń lokomotyw w Cukrowni Klemensów wskazuje, że lokomotywa o nr 7 to parowóz zbudowany dopiero w 1940 r. Zatem kolejna ciekawa zagadka, najprawdopodobniej błąd urzędników
cukrowni przy nadawaniu numeracji. Budynek – remiza wąskotorowa dwustanowiskowa (na dwie
lokomotywy). Dokładnie nie wiadomo, z którego roku pochodzi, jednak w wykazie inwestycji dla
kolei wąskotorowej z 30 lipca 1931 roku widnieje, że za remizę w Ruskich Piaskach wydano 11.400
złotych. Wielkie podziękowania dla pana Huberta Chwedyka za pomoc w opisie zdjęcia.

Wieś położona w środkowej części
Gminy Nielisz, nad rzeką Łabuńką,
w obrębie Padołu Zamojskiego.

Miejscowość powstała zapewne
w 1 poł. XIX wieku. Spis z 1840 roku
notował Krzak w unickiej parafii

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

w Złojcu. W 1 poł. XIX wieku była tu
karczma, która w 1845 roku uzyskała
patent na dalszy handel alkoholem.
Wówczas Krzak należał do ordynackiej gminy Stary Zamość. W 1883
roku tutejszy folwark i młyn wodny
o dwóch kamieniach przy stawie
w Krzaku należały do dóbr Nielisz,
wchodzących w skład Ordynacji Zamojskiej. Były tu wówczas 3 domy
dworskie i 19 włościańskich oraz 179
mieszkańców, w tym 17 Rusinów
i 13 Żydów. Wieś liczyła 230 mórg
użytków.
Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 31 domów i 201 mieszkańców,
tym 4 Żydów, osada młyńska liczyła
2 domy i 22 mieszkańców – Żydów,
natomiast w folwarku był 1 dom i 18
mieszkańców – Polaków. W 1929
roku hrabia Maurycy Zamoyski posiadał w Krzaku 50 ha ziemi.
4 stycznia 1944 roku policja niemiecka w odwecie za wysadzenie
mostu kolejowego przez partyzantów w Ruskich Piaskach rozstrzelała 11 mieszkańców wsi.

Historia miejscowości WÓLKA NIELISKA
na terenie których powstał folwark
Wólka Nieliska, przejął Tomasz Puchała, były porucznik wojsk polskich. Nowy właściciel nie mieszkał
jednak w Ruskich Piaskach ale
w Kątach, natomiast dobra Ruskie
Piaski wydzierżawił Rakowskiemu.
W 1853 roku dobra, w związku z ich
zadłużeniem, zostały wystawione na
licytację i kupili je Marianna i Bartold Mannowie. W 1860 drogą kupna
trafiły one ręce Władysława Wyżgi,
a w 1873 roku Aleksandra Józefowicza. Ten ostatni w 1901
roku sprzedał je Adamowi
Gasztoldowi
Bukrabie.
Pod koniec XIX wieku
wieś liczyła 14 domów
i 145 mieszkańców, w tym
80 katolików oraz 80
mórg ziemi włościańskiej
i 78 mórg ziemi dworskiej. Należała wówczas
do powiatu zamojskiego,
gminy oraz parafii Nielisz
i wchodziła w skład dóbr
Młocka na polu w Wólce Nieliskiej. Traktor Ursus C-45 z kołami Ruskie Piaski. Według
spisu z 1921 roku wieś liżelaznymi jako napęd młocarni.

Wieś położona w środkowej
części Gminy Nielisz, nad rzeką Łabuńką, w obrębie Padołu Zamojskiego. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1839,
kiedy pojawiła się na mapie Kwatermistrzowskiej. W 1 poł. XIX wieku
były tu dwie karczmy, jedna z nich
w 1845 roku uzyskała, a druga nie
uzyskała patentu na dalszy handel
alkoholem. Wówczas Wólka Nieliska
należała do gminy Ruskie Piaski.
Od 1822 roku dobra Ruskie Piaski,

Pomnik w Wólce Nieliskiej. W hołdzie pomordowanym w 1939 roku przez hitlerowców –
mieszkańcy Wólki Nieliskiej 1966 rok.

czyła 35 domów i 228 mieszkańców,
w tym 21 Żydów. 4 stycznia 1944 roku
policja niemiecka w odwecie za wysadzanie mostu kolejowego przez
partyzantów w Ruskich Piaskach
rozstrzelała 17 mieszkańców wsi.
Józef Niedźwiedź
„Leksykon historyczny miejscowości
dawnego województwa zamojskiego”
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Uroczyste otwarcie drogi w Gruszce Małej Pierwszej
oraz w Gruszce Małej Drugiej
6 października 2017 r. oficjalnie
i uroczyście otwarto prawie czterokilometrową,
wyremontowaną
drogę w Gruszce Małej Pierwszej
oraz w Gruszce Małej Drugiej. O tej
inwestycji niejednokrotnie pisaliśmy
na profilu @gminanielisz oraz w poprzednim numerze BIGN. Przypomnijmy: „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 końcowy całości inwestycji drogi dokonany został
w dniu 07 sierpnia 2017 r.” Podczas
uroczystego otwarcia Wójt Gminy Nielisz Adam Wal wyraził swoją radość
z wykonanej inwestycji oraz zapowiedział dalsze remonty dróg na terenie
naszej gminy. W przyszłym roku przy
współpracy Gminy Nielisz możemy
się spodziewać remontów dróg wojewódzkich oraz powiatowych biegnących przez teren gminy. Podczas
przemówienia Wójt podkreślił bardzo
istotny aspekt owocnej współpracy
ze Starostwem Zamojskim oraz Zarządem Województwa Lubelskiego.
Poświęcenia drogi dokonał Ks. Dariusz Soniak. Po poświęceniu przecięto wstęgę i zgromadzeni udali się
nową drogą do remizy strażackiej
w Gruszce Dużej na poczęstunek
przygotowany przez mieszkańców
Gruszki. Podczas obiadu głos zabrali:

Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
Henryk Matej – Starosta Zamojski
oraz Leszek Pastuszak – Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego. Przemawiający gratulowali Wójtowi Gminy
Nielisz Adamowi Walowi udanej inwestycji, a Radnemu Wiesławowi
Chmielowi dziękowali za działania na
rzecz swoich mieszkańców. Wszyscy
goście byli mile zaskoczeni gościnnością i wspaniałą samoorganizacją
mieszkańców wszystkich części miejscowości Gruszka.
RED

Europejski Tydzień Sportu na boisku
„Orlik” w Nieliszu
W ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu na boisku „Orlik” w Nieliszu odbyły się międzyszkolne rozgrywki piłki
nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz.
W zawodach wzięły udział drużyny ze
szkół: Złojec, Płonka i Nielisz. Mecze
były bardzo zacięte, pełne zaangażowania piłkarzy i na dobrym poziomie.
Oczywiście zawodnicy przestrzegali
zasad Fair play. Drużyny dziewcząt
zaimponowały widowni bardzo dobrą
techniką oraz ogromną determinacją
z jaką walczyły na boisku. Wszystkim

zawodnikom i zawodniczkom serdecznie gratulujemy sportowej postawy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki rozgrywek:
Drużyny dziewcząt:
 1 miejsce – Płonka
 2 miejsce – Nielisz
 3 miejsce – Złojec
Drużyny chłopców:
 1 miejsce – Złojec

 2 miejsce – Nielisz
 3 miejsce – Płonka
Wyróżnieni zawodnicy:
 Nielisz – Julia Walczak, Kacper
Gołębiowski
 Płonka – Patrycja Babiarz, Wojciech Cichosz
 Złojec – Adrianna Jakubczak, Adrian Bożek
RED
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Budowa chodników – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
W Złojcu zakończono zaplanowaną na rok 2017 budowę chodnika
przy drodze powiatowej nr 3216L bie-

potencjalne niebezpieczeństwo. Cały
wysiłek w budowaniu chodnika był
przede wszystkim wynikiem troski

stwa mieszkańcom Gminy Nielisz oraz
coraz liczniej odwiedzającym nas turystom. Kręta droga i wąskie miękkie
pobocze stanowiły zagrożenie dla
dorosłych i dzieci. Podczas wzmożonego ruchu w sezonie turystycznym,
odcinek drogi w Nieliszu, przy którym
budowany jest chodnik, stanowił duże
zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. „W przyszłym
roku zarówno mieszkańcy Gminy Nielisz jak i turyści będą mogli wybrać się
na plażę wygodnie i bezpiecznie” – zapewnia Wójt Gminy Nielisz Adam Wal.

Budowa chodnika w Nieliszu

gnącej od skrzyżowania w kierunku
szkoły podstawowej. Wykonano 267
m bieżących chodnika o zmiennej
szerokości 130 – 150 cm w najbardziej
trudnym dla pieszych odcinku drogi.
Zadanie zlecone przez Gminę Nielisz wykonał Samorządowy Zakład
Budżetowy, któremu udało się pokonać i umocnić skarpę przy drodze,
dzięki czemu chodnik poprowadzono
po jednej stronie ulicy, co znacząco
wpłynie na bezpieczeństwo ruchu
zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych. Pokonanie skarpy i kontynuowanie chodnika po jednej stronie
tym bardziej jest istotne ponieważ
każde przejście dla pieszych stanowi

o dzieci uczęszczające tą trasą do
szkoły.
Kontynuowana jest budowa chodnika w Nieliszu o szerokości 150 cm
przy drodze powiatowej nr 3205L.
Zadanie to realizuje Centrum Integracji Społecznej Nielisz. Jest to
o wiele dłuższy odcinek niż w Złojcu.
W ostatnim czasie zbudowano 430
m bieżących, a do końca inwestycji
zostało do wykonania tylko 100 m.
Przypomnijmy, że chodnik ten biegnie
od kościoła w Nieliszu do alejki prowadzącej do kąpieliska „Moczydło”.
Wybudowanie chodnika przy tej trasie
było wręcz konieczne. Inwestycja ta
ma na celu zapewnienie bezpieczeń-

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu w okresie od 01.01.2017 r. do
31.07.2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy
w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III)”.
W ramach projektu
masz możliwość:
 skorzystania z pośrednictwa pracy
lub poradnictwa zawodowego,
 nabycia, podniesienia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych
oraz umiejętności zawodowych

niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i bon szkoleniowy,
 nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
w ramach stażu,
 otrzymania jednorazowych i bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do wysokości 24 000,00 zł, poprzedzonych szkoleniem grupowym ABC Przedsiębiorczości,
 podjęcia pracy w ramach bonu
na zasiedlenie,

Nowy chodnik w Złojcu

 podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych.
Projekt skierowany jest dla osób
do 29 roku życia (tj. osoby do dnia
ukończenia 30 roku życia) zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne
(należące do I lub II profilu pomocy), które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu w trybie stacjonarnym i szkoleniu finansowanym
ze środków publicznych w okresie
ostatnich 4 tygodni.
Wsparcie w projekcie udzielane
jest zgodnie ze standardami określo-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ



nymi w Planie realizacji Gwarancji
dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu
czterech miesięcy osobom młodym
zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego
kształcenia, przyuczenia do zawodu
lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić
wsparcia osobom do 25 roku życia
liczony będzie od dnia rejestracji
w Urzędzie Pracy, a osobom powyżej
25 roku życia okres ten liczony będzie
od dnia przystąpienia do projektu.
Zapraszamy szczególnie:
 osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami
 osoby długotrwale bezrobotne
 osoby bezrobotne o niskich
kwalifikacjach
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Celem głównym projektu jest
możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim.

Po zakończonym udziale w projekcie od uczestników oczekuje się
podjęcia zatrudnienia na co najmniej
3 miesiące w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

Dla uczestników projektu
są przewidziane:
 stypendia (szkoleniowe i stażowe)
 zwrot kosztów za badania lekarskie
 zwrot kosztów dojazdu do
miejsca
odbywania
stażu
i szkolenia
 zakwaterowanie w ramach
bonu szkoleniowego
 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość projektu wynosi
9 283 799,39 zł

9

Projekt pt.: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy
w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III)” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.

Projekt realizowany jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, Plac Wolności 1,
22-400 Zamość. Informacje dotyczące rekrutacji do projektu uzyskasz u swojego doradcy klienta w pokojach:
nr 8 – (84) 638-33-45, nr 13 – (84) 638-36-70, nr 14 – (84) 638-33-58,
nr 15 – (84) 638-33-55, nr 22 – (84) 638-33-37
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).

PZW „SUM” w Nieliszu
Koło PZW „SUM” w Nieliszu powstało w 1998 roku z inicjatywy wędkarzy z terenu gminy należących do
różnych Kół powiatu zamojskiego oraz
miejscowych adeptów wędkarstwa,
którzy w wędkarstwie zaczynali stawiać pierwsze kroki. Powstanie Koła
było wynikiem rozpoczęcia budowy
zbiornika wodnego w Nieliszu. Grupa
inicjatywna liczyła około 70 osób. Największe zaangażowanie w tworzenie
koła wykazali: Józef Łaszkiewicz, Ks.
Franciszek Buhajczuk, Władysław Misiura, Jerzy Pastuszak, Stanisław Chimosz, Witold Bieliński. Koło obecnie
liczy około 350 wędkarzy głównie z terenu Ggminy Nielisz, ale także gmin
ościennych: Stary Zamość i Rudnik.
Około 15% wszystkich członków stanowi młodzież do lat 16, są to głównie
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w Nieliszu. Koło organizuje każdego
roku dla swoich członków różnorodne zawody wędkarskie, wycieczki
wędkarskie, a także współpracuje ze
Szkołą Podstawową w Nieliszu i lokalnymi organizacjami społecznymi.
Aby zostać wędkarzem należy
zgłosić się do Skarbnika Koła Kol.

Jerzego Pastuszaka, zapoznać się
z regulaminem PZW i opłacić odpowiednie składki. Potrzebne są również dwa zdjęcia do karty i legitymacji
wędkarskiej.
Wysokość opłat w roku 2018:
 składka członkowska: pełna –
86,00 zł, ulgowa – 43,00 zł
 opłata za wędkowanie: pełna –
110,00 zł, ulgowa – 70,00 zł
Składka ta upoważnia do wędkowania na zbiorniku Nielisz, rzece
Wieprz oraz niektórych mniejszych
zbiornikach (Krynice, Józefów, Biłgoraj).
W roku 2018 prowadzona będzie
promocja dla młodzieży szkolnej
wstępującej po raz pierwszy do PZW.
Młodzież do lat 16 zapłaci za całość
57,00 zł, natomiast w przedziale 16-24
lat – 118,00 zł.
Obecnie pracą Koła kieruje Zarząd
w składzie:
 Prezes Zarządu Koła – Stanisław
Chimosz.
 Wiceprezes – Jerzy Prokop.
 Skarbnik – Jerzy Pastuszak.
 Sekretarz – Stanisław Wyłupek.
 Gospodarz Koła – Henryk Łapa.

Dla takich okazów warto jechać 300 km
– mówi Zenon Smutniak, Członek Koła PZW
Sum w Nieliszu

 Członkowie Zarządu: Mieczysław
Szczygieł, Andrzej Sadlak, Jan Antoszek, Romuald Potocki.
 Komisją rewizyjną kieruje Artur
Węcław, a Sądem Koleżeńskim
Konrad Kościk.
Koło stara się promować wśród
swoich członków zasady sportowego
połowu ryb oraz troskę o środowisko
naturalne, traktując wędkarstwo jako
formę wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Stanisław Chimosz
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Ruch turystyczny w Gminie Nielisz
Obłożenie miejsc noclegowych

Przy opracowaniu podsumowania
ruchu turystycznego 2017 na terenie
Gminy Nielisz wzięto pod uwagę okres
kwiecień – październik kiedy turyści
najliczniej odwiedzają nasz region.
W bieżącym roku w miesiącach: lipiec,
sierpień, obłożenie miejsc noclegowych w 2017 roku utrzymało się na
poziomie 90%, co wskazuje na stałe
zainteresowanie gminą wśród turystów. Poziom obłożenia był podobny
do roku poprzedniego również w miesiącach: kwiecień – 10% oraz czerwiec
– 50%. Spadek zanotowaliśmy w miesiącach: maj, wrzesień, październik.
Wizyty gości w Gminie Nielisz są mocno
powiązane z warunkami atmosferycznymi. Z racji tego, że główną atrakcją
w naszej gminie jest wypoczynek
nad Zalewem Nielisz, pogoda bardzo
mocno wpływa na ruch turystyczny.
Jednak mimo dość kapryśnego lata
w tym roku, sezon wakacyjny można
uznać za bardzo udany, a utrzymanie
zeszłorocznego 90% poziomu obłożenia rokuje na dalszy zrównoważony
rozwój turystyki w Gminie Nielisz.

Pochodzenie turystów

Lista województw pod względem liczebności odwiedzających turystów:
Mazowieckie, Śląskie, Małopolskie,
Podlaskie, Wielkopolskie.
Turyści z dużych aglomeracji miejskich:
Warszawa, Kraków, Lublin, Białystok,
Łódź, Poznań, Katowice, Rybnik,
Szczecin, Gdańsk.
Turyści zagraniczni:
Holandia, Niemcy, Ukraina, Litwa.

sezon 2017

Profil turystów:
Maksymalny czas zakwaterowania
– 2 tygodnie, 80% turystów, są to turyści aktywni z konkretnym planem
pobytu. Podczas długoterminowego
zakwaterowania w Gminie Nielisz,
oprócz uroków gminy wyjeżdżają
do miejsc w: Zamościu, Zwierzyńcu,
Krasnobrodzie i w Szczebrzeszynie,
coraz częściej turyści przyjeżdżają
z własnymi rowerami. Podczas rowerowych wędrówek turyści zwiedzają
najczęściej:
 Okolice wokół zalewu
 Las oraz leśniczówka w Nieliszu
 Pałac w Ruskich Piaskach
 Źródełko św. Jana w Stawie Noakowskim
 Kościół w Nieliszu

Najczęstsze opinie turystów
– mocne i słabe strony

Mocne:
Minimalna ingerencja człowieka
w środowisko naturalne w obrębie
i poza zbiornikiem wodnym w Nieliszu, cisza, spokój i życzliwość mieszkańców gminy, bezpieczeństwo i niepowtarzalny krajobraz
Słabe:
Zbyt mała liczba punktów gastronomicznych, zbyt mała liczba kwater,
brak wypożyczalni rowerowych
RED
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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!

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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„Kolej wąskotorowa Ruskie Piaski – Wierzbica”
Julian Wyszyński, dyrektor „Cukrowni Klemensów”, na zebraniu
wspólnie z zarządem fabryki w lipcu
1927 roku, podjął decyzję o zbudowaniu kolejki wąskotorowej biegnącej
od stacji normalnotorowej „Ruskie
Piaski” do Wierzbicy, gdzie był skład
buraczany. Decyzja o podjęciu budowy spowodowana była brakiem
dróg utwardzonych w rejonie i problemami z dostawami surowca do
cukrowni. Faktycznie kolej początek
miała w Krzaku, jednakże nazwę „Ruskie Piaski” zaczerpnięto od nazwy
sąsiedniej stacji normalnotorowej.
Linia miała być własnością prywatną
Ordynacji Zamojskiej. Kolejka wąskotorowa zbudowana została już
w 1928 roku przez firmę „Wolwis –
Wolski i Wiśniewski” z Warszawy
i w styczniu 1929 roku Ministerstwo
Komunikacji zezwoliło Maurycemu
hrabiemu Zamoyskiemu na otwarcie
ruchu na kolei. Pomimo krótkiej trasy
– tylko 15 km toru, na linii zbudowano
duży most drewniany nad Wieprzem
w Nieliszu oraz wiadukt pod drogą do
Ujazdowa. W podmokłej dolinie Wieprza wzniesiono też wysoki nasyp.
Warto dodać, że przy budowie linii
i stawianiu mostów prace wykonywali specjalnie do tego sprowadzeni
specjaliści z Holandii. Linię poprowadzono od Krzaka na zachód przez
las, dalej przez most na Wieprzu i od
Stawu Noakowskiego tory ułożono
wzdłuż obecnej drogi w kierunku
Wierzbicy. Od tego czasu zaczęła się
eksploatacji kolejki. Prześwit ułożonego toru wynosił zaledwie 60 cm,
a szyny ułożono na przeplatanych
podkładach drewnianych i metalowych. Stacje – mijanki przy placach
buraczanych usytuowano w Wierzbicy (na 15 km trasy), w Mościskach
(13 km), w Płonce (10 km), w Stawie
Noakowskim (5 km trasy) i w Krzaku.
Zbudowano tam też rampy przeładunkowe. Na tej ostatniej zbudowano
także murowaną parowozownię na
dwie lokomotywy parowe, nazywaną
„remizą wąskotorową”. Tutaj także
odbywał się ostateczny przeładunek
buraków zwiezionych kolejką na wagony normalnotorowe, którymi później zwożono buraki przez Zawadę do
Cukrowni „Klemensów”. Przy stacji
zbudowano także dom dla „inspektora” kolejki. W Krzaku ułożono tor,

tak zwany „trójkąt”, służący do zawracania małych lokomotywek. Postawiono żuraw do napełniania wody
do parowozów (takie żurawie były też
w Płonce i Wierzbicy). Ruch na kolei
odbywał się przy pomocy zakupionych parowozów. Były to głównie parowozy z czasów I Wojny Światowej
produkcji niemieckiej, dopiero w latach 60. zakupiono dwie małe lokomotywy spalinowe zbudowane w Poznaniu, które prowadziły pociągi do
końca istnienia linii. Wagony do przewozu buraków zakupiono w Zakładach Ostrowieckich lub zbudowano
we własnym zakresie w Klemensowie.
W użyciu było średnio 45 wagoników.
Zdolność przepustowa kolejki wynosiła 4 pociągi na dobę, nie jest to dużo,
jednakże należy pamiętać, że pociągi
te jeździły z „zawrotną” prędkością 20
km/h. W 1946 roku, kolejka wraz z cukrownią przeszła na własność państwa. Używana była nieprzerwanie
przez lata, działała także w trudnym
okresie okupacji. Warto dodać, że
powstały też plany przedłużenia kolejki z Wierzbicy do Żółkiewki i połączenia bezpośrednio z Klemensowem
poprzez ułożenie toru z „mijanki”
w Płonce przez Bzowiec, Gruszkę
Małą i Kitów do Tworyczowa. Skończyło się jednak na planach. Trudności z przewozem na kolei zaczęły
się w latach 60. ubiegłego stulecia,
kiedy to utwardzano coraz więcej
dróg i cukrownia zaczęła przewozić
buraki samochodami. Wstrzymano
remonty linii i taboru, coraz mniej buraków przewożono kolejką. Problem
zaczął stwarzać drewniany most na

Wieprzu, który był już w złym stanie
technicznym i przejazd nim stanowił
zagrożenie. W związku z tym, ruch
na kolejce wstrzymano w 1970 roku.
Faktycznie jednak, sporadycznie pociągi z burakami jeździły jeszcze do
1972 roku. Następnie w 1973 roku
podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce
linii. Zarząd cukrowni sprzedał szyny,
które były dobrze cenione jako materiał budowlany w gospodarstwach.
Wagony i lokomotywy zezłomowano
lub sprzedano innym cukrowniom.
Próżno dziś szukać pozostałości
toru, najbardziej widocznymi pozostałościami po wąskotorówce jest
parowozownia w Krzaku oraz nasyp
przy dawnym moście, głęboki wykop
w Stawie Noakowskim i zasypany
wiadukt na drodze do Ujazdowa. Dobrze zachował się też nasyp w Stawie
Noakowskim, widoczny tuż przy
drodze na odcinku pomiędzy sklepem
a kościołem. Warto dodać, że ordynacka wąskotorówka „Ruskie Piaski-Wierzbica” była jedną z pierwszych
linii kolejowych w regionie służącą
wyłącznie do transportu surowca. Nie
odbywał się na niej ruch osobowy.
Inną linią wyłącznie towarową była
linia „Klemensów-Wysokie”, która
także była własnością fabryki w Klemensowie. Obecnie w naszym rejonie
funkcjonuje inna przemysłowa linia
kolejowa, nie wąska lecz o szerszym
rozstawie szyn „Linia Hutnicza Szerokotorowa” LHS, służąca wyłącznie
do przewozu surowców do zakładów
i fabryk.
Hubert Chwedyk
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Dzień Niepodległości w Gminie Nielisz

z gminy Nielisz
znowu górą!!!

Hala Sportowa w Nieliszu znów
wypełniła się sportowymi emocjami.
Obiekt sportowy, który w bieżącym roku
został oddany do użytku przyciąga sportowców nie tylko z terenu naszej gminy.
W V Turnieju Halowym Piłki Nożnej
„Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy
Nielisz uczestniczyło 7 drużyn:
SORTOWNIA DĘBOWIEC, BETA
STARY ZAMOŚĆ, KKP JECHANECZKA,
DRIN TEAM, LTW ZABYTÓW, SPORTOWY SKIERBIESZÓW oraz OLDBOYE
z Gminy Nielisz. Po bardzo zaciętych
pojedynkach w finale wystąpiły drużyny
BETA STARY ZAMOŚĆ i OLDBOYE. Wygrać puchar nie było łatwo i po regulaminowym czasie gry po wyniku 2:2 musiały
zadecydować rzuty karne, w których
lepsi okazali się piłkarze z naszej gminy.
Trzecie miejsce zajęła drużyna DRIN
TEAM z Zamościa. Wszystkim piłkarzom dziękujemy za sportową postawę
i zapraszamy na kolejne turnieje. Zwycięzcom życzymy utrzymania formy
i dalszych sukcesów.
RED

Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości na stałe weszły do kalendarza naszych wydarzeń
kulturalnych. Również w tym roku
uroczyście z udziałem mieszkańców,
instytucji i organizacji gminnych
świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości.

Obchody rozpoczęła uroczysta
Msza św. pod przewodnictwem
księdza proboszcza Dariusza Soniaka.
Podczas pięknego programu słowno-muzycznego trudną drogę do wolności przypomnieli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Nieliszu. Na zakończenie nastąpiło uroczyste złożenie
wieńców pod pomnikiem ofiar II
wojny światowej.
W obchodach udział wzięły władze
gminne, środowiska kombatanckie,
nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna,
a także przedstawiciele straży pożarnych. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom gminnych
uroczystości niepodległościowych.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

„WIOLINKI” i „ISKIERKI” Laureatami
X Spotkania z Piosenką Religijną w Józefowie
16 października w Józefowie odbył
się konkurs pn. X Spotkania z Piosenką
Religijną. W muzycznych przedsięwzięciach naszego regionu nie mogło
zabraknąć reprezentacji z Gminy Nielisz. W konkursie udział wzięły dwa
zespoły z GOK. Były to oczywiście
ISKIERKI oraz nowo powstała grupa
dziecięca WIOLINKI. Przez kilka
miesięcy wspólnego koncertowania
z Iskierkami, małe wokalistki przygotowywały się do samodzielnych występów. Po raz pierwszy jako odrębny
zespół zaprezentowały się właśnie

Muzyczne sukcesy w Starym Zamościu
Dużym
sukcesem
zakończył
się udział zespołu Iskierki oraz solistów z GOK w Nieliszu w IV Międzygminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się 4 listopada
w Starym Zamościu.
I MIEJSCE w swojej kategorii
wiekowej otrzymali: BARTŁOMIEJ
SOBAŃ oraz zespół Iskierki. Na II
MIEJSCU znalazła się OLIWIA KRAWCZYK, III MIEJSCE ex aequo zajęły
– ALEKSANDRA BARTOSZCZYK
i MARTYNA GIL.
WYRÓŻNIONA została EMILIA
STEFAŃSKA.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Kilka tygodni wcześniej 20 października w V Międzygminnym
Przeglądzie Pieśni Ludowych także
w Starym Zamościu nasz CHÓR MO-

w Józefowie. Oba nasze zespoły zostały
zauważone, docenione i nagrodzone
tytułami Laureatów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

DERATO równie pięknie zaprezentował Gminę Nielisz zdobywając WYRÓŻNIENIE.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich artystów!
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu
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VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych
„Narodziła nam się Dobroć”, 07.01.2018 r., Hotel Marina w Nieliszu
Szanowni Państwo!
Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. Stało się już tradycją, że GOK
w Nieliszu organizuje sąsiedzkie
spotkanie kolędowe, w którym biorą
udział zespoły i soliści z wielu gmin
powiatu zamojskiego. Cieszymy się,
że coraz częściej i liczniej odwiedzają
nas też goście z innych powiatów.
Podobnie jak w zeszłym roku zapraszamy Państwa do udziału w prze-

glądzie, który nie będzie miał charakteru konkursu ale swobodnego
artystycznego spotkania, podczas
którego uczestnicy będą mogli zaprezentować swój warsztat muzyczny
zgromadzonej publiczności.
Nadal zależy nam na integracji
międzypokoleniowej dlatego nie będzie podziału występów na kategorie
wiekowe, a młodsi i starsi artyści będą
występować razem, co z pewnością

Zaproszenie do korzystania
z HALI

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.

 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
w innych celach o charakterze społeczno-kulturalnym zgodnych ze
Statutem GOK.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

wpłynie pozytywnie na budowanie relacji pomiędzy wykonawcami należącymi do różnych pokoleń wiekowych
oraz podniesie atrakcyjność koncertu
przeglądowego.
Serdecznie
zapraszamy
do
udziału! Szczegóły na stronie internetowej oraz facebooku GOK.
Agnieszka Zymon
Dyrektor GOK w Nieliszu

Kącik poetycki
Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej
w Nieliszu
NA WILIJĘ
Justynka z Olą pod okiem babci
Stroją choinkę – z góry, od gwiazdy.
Nasamprzód łańcuch.
Co gałąź świeczka i co gałązka
Serduszko z ciastka, ptasio, miesiączek,
Gruszka, jabłuszko, orzech w pozłotku,
Aniołki za grosz, dwa krasnoludki
I szyszka z sosny.
Niech no się sprawią, to my tu zaraz –
Tato, ja, WojtuśWniesiemy słomę, siano, snop żyta.
Nie do poznania będzie ta izba,
Rozpachnie się w niej łąką i lasem.
Jeszcze nam trzeba na sadek
Z siekierą, piłą, pękiem powróseł.
Tato jak guślarz przy każdym drzewie:
Zdrowe czy chore,
Na co my swoje, że zdrowe, zdrowe!
I pień w powrósło.
Tak już wieczorna gwiazda na wschodzie
I z progu matuś, że czas na pośnik.
Miałaż ci ona skrętu z nim, miała:
Dwanaście potraw!.... (Z dziada pradziada).
Pośnik się zacznie z „Ojcze nasz, któryś…”
Za głosem dziadzia.
Potem opłatek z rąk do rąk pójdzie,
Żeby znów jedno,
I zabrzmi kolęda: „Bóg się rodzi …’’

Jan Król
Jasieniec k. Grójca 1937
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Pasowania na Przedszkolaka
15 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu
odbyła się uroczystość Pasowania na
Przedszkolaka. W tym roku do pasowania przystąpiło 34 nowych przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Był
to szczególny dzień dla dzieci, które
po raz pierwszy przekroczyły próg

przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed tak licznie zgromadzoną publicznością.
Dzieci zanim przystąpiły do pasowania musiały pochwalić się zdobytymi dotychczas umiejętnościami.
Najpierw nasze maluchy, czyli 3 i 4
latki pokazały to, czego się do tej pory

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

nauczyły, a potem starsze dzieci zaprezentowały swój repertuar i trzeba
przyznać, że mimo wielkiej tremy
poradziły sobie wspaniale. Następnie
dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie
i wtedy już Pan Dyrektor Dariusz
Bryk rozpoczął pasowanie. Wielkim
lizakiem pasował każde dziecko na
przedszkolaka, a pani Wicedyrektor
Magdalena Stefańska wręczała dzieciom dyplomy i upominki. Podsumowaniem całej uroczystości było wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
Na zakończenie wszyscy udali się
na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Uśmiech i radość na
twarzach przedszkolaków świadczyły
o tym, ze impreza była udana, a goście
nie kryli zadowolenia z występu dzieci.
Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych radosnych
chwil spędzonych w przedszkolu!
Maria Rycaj

„Święto Pieczonego Ziemniaka”
19 października 2017 r. na Stanicy Wędkarskiej w Nawozie odbyła
się impreza plenerowa „Święto Pieczonego Ziemniaka”, w której udział
wzięły przedszkolaki z oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu wraz
ze swoimi rodzicami. „Starszaki”,
czyli dzieci 5 i 6 letnie doszły na stanicę w rajdzie pieszym, natomiast
„maluchy”, czyli 3 i 4 latki dojechały
szkolnym busem. Imprezę rozpoczęły konkursy z ziemniakiem w roli
głównej: rzucanie ziemniakiem do
kosza, przenoszenie ziemniaka na

łyżce, wyścigi rzędów, bieg slalomem
między pachołkami oraz zabawy
z chustą animacyjną i piłką. Po tych
wszystkich atrakcjach dzieci zasiadły
do przygotowanego przez rodziców
posiłku w postaci grillowanych ziem-

niaków i kiełbasek. Po krótkiej przerwie na odpoczynek
nastąpiły wspólne tańce
i pląsy przy muzyce, do których zaprosiliśmy także rodziców. Pogoda
nam dopisała i humory też, więc i zabawa była znakomita. Zmęczeni, ale
zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy
busami do szkoły. Wspólnie spędzony
czas na świeżym powietrzu przyniósł
wszystkim wiele radości i dostarczył
pozytywnych wrażeń. Dziękujemy
rodzicom za zaangażowanie i zapraszamy do dalszej współpracy. Imprezę
przygotowały panie Maria Rycaj, Elżbieta Roczeń, Jolanta Bubiłek, Marzena Ciurysek i Diana Pastuszak.
Maria Rycaj

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.
UWAGA! Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Nielisz o udostępnianie starych fotografii. Po ich zeskanowaniu oryginały oddajemy właścicielom. Pomóżmy wspólnie ocalić pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki Waszym
historycznym fotografiom dzieje naszej gminy będą doskonale udokumentowane i zilustrowane. Prosimy o kontakt z redakcją BIGN. Przekaż swoje fotografie następnym pokoleniom. Być może to ostatnia chwila aby Twoje stare zdjęcia ocalały.
Być może to właśnie Ty jesteś jedynym świadkiem ważnych wydarzeń. Czekamy.
RED
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„Ratujemy i Uczymy Ratować”
17 października 2017 r. w Szkole
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu przeprowadzono
szkolenie dla uczniów klas I-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w ramach Programu Edukacyjnego
„Ratujemy i Uczymy Ratować” pod
kierunkiem nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej – mgr Doroty Bosiak
i mgr Alicji Czerwieniec we współpracy z pielęgniarką szkolną panią
Mirosławą Paluch. Zajęcia przeprowadzono w formie praktycznych ćwiczeń. Uczniowie nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie
poszkodowanej, która natychmiast
potrzebuje pomocy. Pozytywnym
efektem podjętych przez nas działań
jest oswajanie dzieci z tak ważnymi

zagadnieniami, kształtowaniem właściwych nawyków – pierwsza pomoc
staje się dla nich czymś naturalnym.
Już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością konieczności
niesienia pomocy poszkodowanym.
Uczą się odpowiedniego zachowania
w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon
oraz wykonać najprostsze czynności
przy osobie poszkodowanej, by uratować jej życie.
W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przekazane bezpłatnie przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Podsumowaniem zajęć był egzamin, który sprawdzał znajomość
zasad pierwszej pomocy. Wszyscy

Na sportowo...
Ważnym wydarzeniem sportowym
był udział Nicoli Di Brita w Finale
Ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się w Łodzi
w dniach 16-18.06.2017 r. Nicola zakwalifikował się do tych zawodów wygrywając zamojski finał Czwartków LA
w skoku w dal. W imprezie centralnej
również pokazał się z bardzo dobrej
strony awansując do ścisłego finału,
w którym ostatecznie zajął 12 miejsce.
To nie koniec jego osiągnięć, ponieważ
w dniach 12-14.09.2017 r. wziął udział
w Finale Krajowym zawodów Nestle
Cup w Warszawie, do których kwalifikację wywalczył w maju w Białej Podlaskiej. Jakby tego było mało w dniach
18-19.11.2017 r. nasz utalentowany lekkoatleta odwiedził Toruń, aby wziąć
udział w Ogólnopolskich Halowych
Zawodach Lekkoatletyka dla Każdego.
Należy
również
wspomnieć
o udziale uczniów Szkoły Podstawowej w Złojcu w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce, które odbyły
się 5 października na stadionie OSiR
w Zamościu oraz Otwartych Biegach
Ulicznych z Okazji Dnia Niepodległości. Z tej pierwszej imprezy z medalami wrócili: Nicola Di Brita – złoto
w biegu na 100 m, złoto w skoku w dal,
statuetka za najlepszy wynik w kategorii klas VII, Emilia Jakubczak –
srebro w skoku w dal, Jakub Salamon
– brąz w skoku w dal, Wiktoria Tym-

czak – brąz w biegu na 600 m. Drugie
wydarzenie miało miejsce 10.11.2017 r.
na Rynku Wielkim w Zamościu. Po raz
kolejny nie zawiódł Nicola, który wygrał swój bieg na dystansie ok. 800 m
i otrzymał złoty medal. Na gratulacje
zasługują jednak wszyscy uczniowie
biorący udział w zmaganiach biegowych, ponieważ godnie reprezentowali szkołę i na sportowo uczcili 99.
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Przed nami zimowa przerwa w zawodach i turniejach sportowych, ale
wykorzystamy ją należycie uprawiając
sporty zimowe.
Janusz Stryjewski

uczestnicy szkolenia otrzymali tytuł
„MAŁY RATOWNIK”.

Dorota Bosiak, Alicja Czerwieniec

Moja ulubiona
postać bajkowa
15 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” odbył się konkurs
MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA,
którego organizatorkami były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – mgr
Dorota Bosiak i mgr Alicja Czerwieniec.
Uczestnikami konkursu były dzieci
przedszkolne i uczniowie klas I-III.
Celem konkursu było mobilizowanie dzieci i uczniów do rodzinnego
czytania i zdobywania wiedzy, popularyzacja wartościowej literatury dla
dzieci oraz rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury dziecięcej, a także kształtowanie gustów
czytelniczych. Uczestnicy konkursu
opowiadali o swojej ulubionej postaci
bajkowej i starali się zachęcić kolegów
do przeczytania danej książki.
Komisja konkursowa (Samorząd
Uczniowski) – podkreśliła wysoki poziom artystyczny oraz pomysłowość
uczestników, a także dobrą znajomość
literatury dziecięcej.
Nagrodę publiczności otrzymali najmłodsi uczestnicy: Patryk Berej (6 lat)
i Krystian Soboń (5 lat).
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75. rocznica wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny

8. rocznica nadania szkole podstawowej w Złojcu im. Dzieci Zamojszczyzny
W grudniu 2017 roku mija 75 lat od
tragicznych wydarzeń, jakimi były wysiedlenia ludności Zamojszczyzny. Nawóz,
Staw Noakowski, Staw Ujazdowski, Ruskie Piaski, Wólka Złojecka, Złojec, Zarudzie to miejscowości z terenu Gminy Nielisz, które zostały całkowicie wysiedlone.
Akcja ta była przeprowadzana zimą,
zazwyczaj nocą. Wieś otaczano kordonem, Niemcy wpadali do mieszkań,
budzili ze snu i wypędzali z domostw.
Wysiedlanym dawano kilkanaście minut
na zabranie osobistych rzeczy i żywności, czasem tylko jednego lub kilku
bochenków chleba. Akcje przeprowadzano brutalnie: ludność bito karabinami, szczuto psami, oddzielano dzieci
od matek. Każdą grupę oddzielnie ładowano na furmanki i wieziono do Zamościa „za druty”. W ten sposób 35-40 tysięcy polskich dzieci pozbawiono swoich
rodziców i domów. Część z nich sukcesywnie była wywożona w głąb Rzeszy,
tysiące zginęły. Ci, którzy przeżyli, tak
wspominają swoje dzieciństwo:
„Ja miałam wtedy 11 lat. Przywieziono
mnie transportem z Zamojszczyzny wraz
z mamą. Dygocąc z zimna i strachu na skostniałych nogach przeszłam przez bramę
Oświęcimia, otrzymując tylko dwie pałki
po głowie. Za mną szła moja matka, widziałam ją wtedy po raz ostatni”.

Szkoła Podstawowa w Złojcu od ośmiu
lat nosi imię Dzieci Zamojszczyzny, od
tamtego czasu co roku uroczyście obchodzi
obie rocznice. W tym roku przypadła ona
3 grudnia i odbywała się w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Złojcu. Na
uroczystość przybyli Kombatanci z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koła Gminnego w Nieliszu,
pan Julian Grudzień uczestnik tamtych wydarzeń, a obecnie Prezes Zarządu Okręgu
Zamość Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych, uczniowie
i nauczyciele ze szkoły podstawowej wraz
z panią Dyrektor oraz zaproszeni goście:
Wójt Gminy Nielisz pan Adam Wal, Radni
Powiatu i Gminy, przedstawiciel Wojewody

Lubelskiego, Poczty Sztandarowe Szkół,
przedstawiciele instytucji z terenu Gminy
Nielisz oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z GOK w Nieliszu.
Z tej okazji Ksiądz Proboszcz Tomasz
Rogowski odprawił mszę świętą. Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu przygotowani przez
panie: Marię Gałaszkiewicz i Edytę Karpiuk zaprezentowali wzruszający montaż
słowno-muzyczny, poświęcony pamięci
wszystkim tym, którzy cierpieli, bohatersko walczyli, oddali życie za naszą wolność, wszystkim ofiarom wojny, a w szczególności Dzieciom Zamojszczyzny.
W tym roku również towarzyszył nam
symbol wysiedlonych dzieci: portret Czesi
Kwoki, byłej uczennicy naszej szkoły,
wysiedlonej z Wólki Złojeckiej w grudniu
1942, a zamordowanej zastrzykiem fenolu
w Oświęcimiu 12 marca 1943 roku. Pani
Dyrektor Grażyna Ciastoch odczytała list,
który do uczestników uroczystości skierował pan Kazimierz Szałata, autor hymnu
naszej szkoły.
Na zakończenie uroczystości młodzież i zaproszeni goście złożyli kwiaty
przy tablicy upamiętniającej Dzieci Zamojszczyzny.
Maria Onuch-Gałaszkiewicz, Renata Pańczyk

Kampania wizerunkowa Grupy PKP „Pasja Kolejnych Pokoleń”
Grupa PKP organizuje kampanię wizerunkową „Pasja Kolejnych Pokoleń”, mającą na celu przedstawienie pracowników
kolei o ciekawych zainteresowaniach, oddających się swoim
pasjom oraz utalentowanych artystycznie.
W kampanii uczestniczy dwudziestu trzech pracowników z dziesięciu spółek Grupy PKP, są to kolejarze pracujący na różnych stanowiskach i z różnym stażem pracy, m.in. toromistrz, brygadzista,
odprawiacz pociągów, maszynista, zawiadowca, komisarz odbiorczy czy dyspozytor. Każdy z nich oprócz pasji, którą jest dla nich
kolejnictwo, z zamiłowaniem oddaje się również swoim zainteresowaniom, które obejmują różne dziedziny sztuki i kultury, sportu,
kolekcjonerstwa, a także umiejętności rzemieślnicze, techniczne
i kulinarne.
Pracownikami PKP LHS uczestniczącymi w Kampanii są
Pan Dariusz Kutera starszy dyżurny ruchu oraz Pan Artur Konieczny starszy maszynista.

Dariusz Kutera pracuje na kolei od 38 lat. Jak twierdzi, człowiek,
który nie ma pasji, nudzi swoją duszę. Człowiek, który ma pasję, to
człowiek szczęśliwy. – Pszczoły są dla mnie odskocznią od życia

codziennego, ponieważ w pasiece zawsze dzieje się coś nowego
i ciekawego, co nawet po tylu latach potrafi sprawić mi niespodziankę – dodaje. Pasiekę prowadzi od 20 lat wspólnie z żoną.

Artur Konieczny jego prawdziwą pasją jest kolej, wykonywana
praca oraz wszystko co jest z nią związane. Swoje zamiłowanie
do kolejnictwa uwiecznia na fotografiach. Fotografuje przede
wszystkim pociągi prowadzone trakcją spalinową w Rosji i na
Ukrainie. – W Polsce również robię zdjęcia, jednak ograniczam się
w większości do linii LHS, gdyż jest to linia bliska mojemu sercu –
podkreśla. W PKP pracuje od 15 lat.
Z historiami tych i innych bohaterów kampanii można się
zapoznać na stronie: www.PasjaKolejnychPokolen.pkp.pl
Film promocyjny jest dostępny pod linkiem: https://www.
youtube.com/watch?v=7F0pN4VNelQ
https://www.youtube.
com/watch?v=_A6sFykw73g
Agnieszka Hałasa – Rzecznik prasowy
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
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Centrum Integracji Społecznej Nielisz
dysponuje salą klimatyzowaną, mieszczącą 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.

grudzień 2017
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Oferujemy różne rodzaje menu np.:
Pakiet za 60 zł/os
 3 dania gorące
 4 przystawki
 napoje zimne i gorące
Pakiet za 85 zł/os
 4 dania gorące
 5 przystawek
 napoje zimne i gorące
 ciasto i owoce
Pakiet za 100 zł/os
 5 dań gorących
 6 przystawek
 napoje zimne i gorące
 owoce ciasto

Nr 4 (05)
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W każdym pakiecie dzieci do lat 8 –
połowa ceny.
Restauracja CIS oferuje również codzienną sprzedaż obiadów:
 zupa mięsna – 6 zł.
 zupa bezmięsna – 5 zł.
 drugie danie mięsne – 10 zł – nowa cena!
 drugie danie bezmięsne – 9 zł.
Centrum Integracji Społecznej Nielisz
oferuje także usługi w zakresie:
koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
wycinka drzew w trudno dostępnych
miejscach, rekultywacja działek, prace
koparko-ładowarką, wymiana opon,
porządkowanie posesji, murowanie,
malowanie, szpachlowanie pomieszczeń, układanie kostki brukowej i inne
roboty przydomowe.
Oferujemy usługi w zakresie prac polowych w tym wynajem maszyn rolniczych.

tel. 721 793 888
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od 35 zł

Zamość, ul.Wyszyńskiego 50b
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Przed nami najpiękniejsze święta - Boże Narodzenie
Z tej okazji przekazujemy pełne ciepła i serdeczności życzenia.
Niech świąteczny czas pełen będzie miłości i zrozumienia,
a przy świątecznych stołach niech zagości uśmiech, dostatek i szacunek.
Życzymy również, aby nadchodzący Nowy Rok 2018
był rokiem spełnionych nadziei i zrealizowanych marzeń.
życzą
Właściciele i pracownicy
Hotelu Marina w Nieliszu
i Baru Aspirant w Zamościu

Zapraszamy państwa na organizowane przez nasz hotel
Cena kuligu to
Zapewniamy

♦ godzinny przejazd saniami po pięknej okolicy
♦ ognisko z kiełbaskami i grzańcem oraz napojami gorącymi
Informacje i rezerwacja miejsc: 887 080 008, 84 631 27 18
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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

