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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Drodzy Czytelnicy,
Przedwiośnie dla samorządowca to
czas, aby złapać oddech przed nowymi
wyzwaniami. To okres kiedy po spotkaniach wiejskich, spośród zgłaszanych
potrzeb, należy wyłonić te najpilniejsze
i możliwe do zrealizowania. Niestety, zarówno budżet jak i możliwości są ograniczone. Aczkolwiek 2018 rok nie będzie
rokiem skromnym w inwestycje. Wręcz
przeciwnie, myślę, że zamierzone plany
zdołają zaspokoić potrzeby mieszkańców
gminy Nielisz. Spotkania wiejskie to również sprawdzian jak funkcjonuje system
informacji o działaniach Urzędu Gminy
oraz w jakim stopniu mieszkańcy są poinformowani o życiu naszej lokalnej wspólnoty. Z dumą muszę przyznać, że dzięki
Biuletynowi Informacyjnemu Gminy Nielisz, społeczność naszej gminy posiada
duże rozeznanie w istotnych sprawach lokalnych. Taki fakt utwierdza mnie w przekonaniu, że inicjatywa stworzenia kwartalnika BIGN była słuszną decyzją. Wiedza
na temat lokalnego życia, planów w najbliższym otoczeniu, pracy władz samorządowych – taka wiedza daje poczucie bezpieczeństwa, jedną z najwyżej ocenianych
potrzeb człowieka.
Okres zimowy oraz przedwiośnie to
z pozoru czas spokojny. To właśnie zimą
i wczesną wiosną zapadają ważne decyzje
dotyczące wydatków w gminie. Początek
roku rozpoczyna gorące prace planistyczne oraz wielki wyścig o pozyskiwanie
jak najwięcej środków ze wszelkich możliwych źródeł dofinansowania. Gmin ubiegających się o dotacje jest dużo, ale nie
każda może spełniać odpowiednie kryteria dofinansowania. Jest trudno… każdy
to wie, ale dzięki mojemu wieloletniemu
doświadczeniu na stanowisku wójta możemy sięgać po coraz więcej. Umiejętność
wypracowywania kompromisów oraz
mocna argumentacja są kluczami do zwycięstw dla dobra gminy. Interes lokalnej
Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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społeczności jest zawsze numerem jeden
w negocjacjach.
Jak niejednokrotnie mówiłem, podczas zebrań wiejskich, rok 2018 będzie
rokiem pod znakiem infrastruktury drogowej. Jednakże nie tylko drogi będą modernizowane lecz również budynki użytku
publicznego. O wszystkich zamierzonych
bądź też przeprowadzonych realizacjach
będziemy informować na łamach BIGN.
Przed nami Święta Wielkanocne.
Słowa, jakie chciałbym zawrzeć w moich
życzeniach do Was, drodzy mieszkańcy
Gminy Nielisz to: stabilność, integracja
społeczna i zrównoważony rozwój.
Wszyscy tego chcemy. Takie też życzenia
z okazji Wielkiejnocy chcę dla Was spełnić
w tym roku.
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
profilu na facebook’u @gminanielisz lub
https://www.facebook.com/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, prywatne
archiwum Ireny Kępińskiej
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
www.biblioteka.nielisz.pl
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ NIELISZ
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„ORLIK”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.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, hala@nielisz.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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GMINA NIELISZ CZYTA...

Za nami ferie zimowe organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy
Nielisz. Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywały się codziennie w godzinach pracy biblioteki. Zajęcia były
tak zaplanowane aby każdy uczestnik
bez względu na wiek mógł spędzić
czas w miły i atrakcyjny sposób.
Ferie rozpoczęliśmy zajęciami
plastycznymi, rysowaliśmy martwą
naturę ze specjalnie ustawionych starych naczyń użytku codziennego. Gdy
temat był dowolny malowaliśmy np.
urocze kwiatki lub swoich bohaterów
z gier i książek. Bawiliśmy się kolorem,
omawialiśmy techniki malarskie. Wykonane prace zostały wyeksponowane
na tablicach tak aby autorzy i odwiedzający bibliotekę mogli je obejrzeć.
Jak co roku dużą popularnością
cieszyły się zajęcia z komputerem,
czytelnicy mogli słuchać muzyki, korzystać z portali społecznościowych
oraz gier komputerowych. Mówiąc
o grach koniecznie trzeba wspomnieć
o dniach edukacyjnych gier planszowych. Dzieci grały w szachy, warcaby,

grę niewypowiedzianych słów Taboo.
Dużym powodzeniem cieszyła się gra
Catan czy Eurobusiness. Miło było
obserwować zgraną grupę, która ze
sobą współpracuje, uczy się planowania, myślenia strategicznego, pracy
w grupie i co najważniejsze dobrze się
przy tym bawi.
Odbyło się także głośne czytanie
bajki dla niesamowitej grupy przedszkolaków, potem rozmowy z maluchami o zwierzętach, o ich ulubionych
bajkach.
Ferie ze względu na remont biblioteki trwały trochę krócej i zakończenie ich odbyło się 8 lutego w „tłusty
czwartek”, były więc pączki i malutkie
niespodzianki.
Biblioteka po remoncie wg opinii
czytelników wygląda bardzo ładnie i estetyczne z czego bardzo się cieszymy.
Od marca w każdy wtorek zapraszamy chętnych do udziału w Akademii Edukacyjno-Kulturalnej gdzie
czytamy na głos wybrane książki lub
fragmenty ulubionych utworów literackich oraz rozmawiamy o ich bohate-
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rach. Rok 2018 został ogłoszony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem
Zbigniewa Herberta (najwybitniejszy
poeta polski XX wieku, artysta, który
twórczo wzbogacił i wzmocnił tradycje
europejskiej kultury). Podczas spotkań
przybliżymy uczestnikom jego życie
i twórczość. W ramach Narodowego
Czytania poznamy listę 44 tekstów
Antologii Niepodległości ogłoszonych
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
W każdą sobotę zapraszamy chętnych, którzy lubią malować lub robić
coś ciekawego z różnego rodzaju materiałów na „Kreatywne Warsztaty
Plastyczne”. Zajęcia plastyczne dają
dużo radości, rozbudzają w uczestnikach kreatywne myślenie oraz rozwijają wyobraźnię.
Biblioteka to miejsce, gdzie można
się spotkać, poczytać dobrą książkę
czy też sprawdzić co nowego w prasie.
Pod koniec lutego zakupiliśmy blisko
czterdzieści nowych tytułów, w tym
oczekiwane przez czytelników nowości. Wśród nich znajdują się horrory, kryminały, romanse oraz ciekawe tytuły dla dzieci i młodzieży.
Przed nami Ogólnopolska Akcja
Noc w Bibliotece 2018, która odbędzie się 9 czerwca. Hasło akcji
w wyjątkowym roku (100 Rocznica
Odzyskania Niepodległości) to „Rzeczpospolita Czyta”. Będziemy między innymi czytać świetną polską literaturę,
oglądać ilustracje polskich twórców,
poznawać polską historię i sztukę.
Przewidziane są również miłe niespodzianki. Czekamy także na pomysły
i zgłoszenia uczestników. Zapraszamy
wszystkich do odwiedzenia Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz.
Dorota Głogowska
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy mieszkańcom Gminy Nielisz
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich
okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz

Wójt Gminy Nielisz

Jerzy Nowiński

Adam Wal
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Błękitny
Spinaker

W ubiegłym roku Polski Związek
Żeglarski przyznał nominację dla
Gminy Nielisz oraz Lubelskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego
do nagrody roku „Błękitny Spinaker
2017” w kategorii śródlądowych regat
roku za organizację I Regat o Puchar
Wójta Gminy Nielisz 29-30.07.2017 r.
To pierwsze i jedyne jak dotąd regaty
żeglarskie na Zamojszczyźnie. Cieszymy się, że już po pierwszej edycji
regat gmina Nielisz została dostrzeżona w świecie żeglarskim. Takie
wyróżnienie rokuje na coraz większą
popularność Zalewu Nielisz wśród
miłośników żeglowania. Oprócz nominacji cieszy nas również opinia
komandora naszych regat kpt. Ziemowita Barańskiego (83 letni kapitan żeglugi wielkiej, który odbył ponad 100
rejsów przepływając ponad 230 000
mil morskich). W Tygodniku Zamojskim w numerze z 18 grudnia 2017 r.
zapytany o regaty w Nieliszu odpowiedział: „Byłem w Nieliszu w tym
roku na ogólnopolskich regatach.
Zobaczyłem największy zalew na
Lubelszczyźnie, porządnie zrobioną
przystań i skromną co prawda, ale naprawdę przyzwoitą zabudowę rufową.
Pomyślałem, że mała, prowincjonalnie położona gmina Nielisz była
w stanie zrobić coś, co nad Zalewem
Zemborzyckim nie udaje się od kilkudziesięciu lat. Można ją tylko pochwalić”. Dziękujemy Panie Kapitanie
za tak miłe słowa i dołożymy starań
aby żeglarstwo w Nieliszu było coraz
bardziej popularne. W zeszłym roku
w regatach w Nieliszu wystartowały
32 jednostki. W roku bieżącym spodziewamy się ich o wiele więcej. Do
zobaczenia pod żaglami w Nieliszu.
RED

www.nielisz.pl
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Dzień Kobiet
Bardzo licznie (ponad 120 Pań)
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przybyły na uroczystość Dnia Kobiet, która
odbyła się 8 marca w Restauracji Centrum Integracji Społecznej w Stawie
Noakowskim. Było radośnie, gwarno
i bardzo smacznie. Od Wójta Gminy
Nielisz Adama Wala nasze drogie kobiety dostały upominki oraz róże. To

wyjątkowe spotkanie prowadziła Dyrektor GOK w Nieliszu Pani Agnieszka
Zymon. W imieniu wszystkich mężczyzn naszej gminy życzenia złożyli:
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal oraz
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Nowiński. Płynące z serca życzenia
wzbogacił występ chóru „Moderato”,
który pięknie zaprezentował się w nowych strojach ufundowanych przez
Gminę Nielisz. W podziękowaniu za
wsparcie chóru, dyrygent grupy Pan
Bogdan Pałczyński wręczył Wójtowi
błękitny krawat i mianował honorowym członkiem Chóru „Moderato”.
Uroczystość przebiegła w miłej, ciepłej atmosferze.
RED

Nowoczesny wóz strażacki zasilił

OSP Złojec

8 grudnia 2017 r. w Kielcach Wójt
Gminy Nielisz Adam Wal podpisał
protokół przekazania Gminie Nielisz
nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN TGM
18.340 4x4 rocznik 2017 o wartości
747 840 zł. Do województwa lubelskiego wjechały 43 takie wozy. Nowy
nabytek został przekazany jednostce
OSP Złojec. Uroczystego przekazania
wozów strażakom dokonali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie. W uroczystości uczestniczył również Krzysztof Hetman –
Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Wójtowi Gminy Nielisz gratulujemy
skuteczności działania a druhom
z OSP Złojec życzymy aby nowy wóz

służył długo ale z jak najmniejszą ilością wyjazdów ratowniczych.
RED
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I Regionalne Spotkanie
Ekonomii Społecznej

W dniu 28 lutego 2018 r. podczas
I Regionalnego Spotkania Ekonomii
Społecznej województwa lubelskiego,
w ramach konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” Gmina
Nielisz otrzymała wyróżnienie przyznane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Z rąk
Członka
Zarządu
Województwa
Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego w imieniu Wójta Gminy Nielisz
Adama Wala wyróżnienie odebrał Referent ds. Promocji Wojciech Gardyga.
W ramach tego konkursu wyróżnione zostały samorządy, które
w szczególny sposób wspierają rozwój
ekonomii społecznej na swoim terenie. Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez
działalność ekonomiczną i działalność
pożytku publicznego służy integracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją. Ma
znaczący wpływ na tworzenie miejsc
pracy oraz świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej.
Podczas wystąpienia inauguracyj-
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NOWY
CHODNIK

nego prof. dr hab. Mirosław Grewiński
zwrócił uwagę na bardzo istotny
aspekt pracy samorządowców, który
jest bardzo bliski polityce władz gminy
Nielisz: „Istotne inwestycje przeprowadzane przez samorządy to nie tylko
infrastruktura. Równie ważnym jest
podejmowanie działań mających na
celu wspieranie oraz budowanie warunków rozwojowych i integracyjnych
przede wszystkim dla tych społeczności, które takiej pomocy najbardziej
potrzebują”. W obliczu zagrożenia wykluczeniem społecznym, bezrobocia
oraz trudnej sytuacji finansowej, najskuteczniej z pomocą może przyjść
samorząd. Dlatego też w roku 2014
z inicjatywy Wójta Gminy Nielisz oraz
Rady Gminy Nielisz powstało Centrum
Integracji Społecznej Nielisz. W zajęciach reintegracji uczestniczy 40
uczestników, w czterech warsztatach
tematycznych.
Dziękujemy za wyróżnienie oraz
dostrzeżenie starań w działaniach
prospołecznych Gminy Nielisz.
RED.

BIAŁE SZALEŃSTWO W ZAKOPANEM
Wyjazd na narty rozpoczął się 21
lutego z parkingu szkolnego, kiedy
uczestnicy stawili się na zbiórkę, aby
wyruszyć pod opieką instruktorów
– wychowawców na zimowy odpoczynek do Zakopanego w Pensjonacie „Pod Modrzewiami” na Olczy.
Pierwsze wyjście w góry odbyło się
pomimo śniegu i mrozu już po połu-

redakcja@nielisz.pl

dniu a wieczorem mieliśmy ognisko.
Uśmiechnięci, dzielni narciarze zaczęli
pierwsze zjazdy w drugim dniu pobytu. Stoki narciarskie „Witów”, „Rusiński”, „Jurgów”, były dla nas prawdziwym wyzwaniem. Wielką atrakcją
tegorocznego wyjazdu był pobyt
w termach w Chochołowie, podczas
którego zmęczone nogi mogły odpo-

Została ukończona budowa
chodnika w Nieliszu o szerokości
150 cm przy drodze powiatowej
Nr 3205L. Zadanie to zrealizowało
Centrum Integracji Społecznej Nielisz.
Cała długość chodnika biegnie od
kościoła w Nieliszu do alejki prowadzącej do kąpieliska „Moczydło”. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy
Nielisz oraz odwiedzającym nas turystom. Kręta droga i wąskie, miękkie
pobocze stanowiły zagrożenie dla
dorosłych i dzieci. Chodnik łączy
również bezpłatny parking przy OSP
Nielisz z kąpieliskiem „Moczydło”.
RED

cząć w cieplutkiej wodzie. W czasie
pobytu zapewniono nam atrakcyjny
program, który w sposób znaczący nie
tylko wspierał rozwój intelektualny i fizyczny, ale także dawał możliwości relaksu i wypoczynku. Wszyscy po pięciu
dniach pięknie sobie radzili i wrócili
z umiejętnością bezpiecznej jazdy na
nartach. Warto wspomnieć, iż sprzęt
narciarski przywieźliśmy ze sobą, gdyż
nasza szkoła dysponuje takim wyposażeniem. Dzięki sponsorom: Caritas,
Bankowi Spółdzielczemu w Nieliszu
oraz loterii fantowej (zorganizowanej
przez uczennice klasy siódmej) mogliśmy spędzić cudowne chwile na
„białym szaleństwie” w naszych polskich górach. Wszystkim sponsorom
i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Pobyt w Zakopanem na długo
zapadnie w naszej pamięci a zdjęcia
będą przypominały beztroskie chwile
naszego życia.
Edyta Karpiuk
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Historia miejscowości NIELISZ
Początki wsi Nielisz przypadają najprawdopodobniej na wiek XV, jednak
pierwsze znane zapiski źródłowe pochodzą
z XVI w. Etymologia nazwy tej miejscowości
jest niejasna. Badacze sugerują, że może
pochodzić od ukraińskiego lis – las lub od
czasownika leżeć. Ziemię nieliską w 1389 r.
podarował Dymitrowi z Goraja król Władysław Jagiełło wraz z całą włością szczebrzeszyńską, w skład której pierwotnie
wchodziła. Najstarsze pisemne przekazy

niejszą rolę we wsi zaczął odgrywać Maciej Gąsiorowski, który przez poślubienie
jednej z córek Nieliskich, uważany był za
głównego dziedzica Nielisza. Dowodem
na to może być to, że w 1640 r. rozbudował
on w Nieliszu kaplicę filialną parafii wieląckiej pod wezwaniem św. Wojciecha
oraz wybudował dom dla wikariusza, którego uposażył stałym zapisem pewnych
sum pieniężnych z jego majątku. Ponadto
proboszczowi dał prawo wyrębu drzewa

Manewry strażackie w Nieliszu (okolice tzw. Lipnika). Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie sprzed
II wojny światowej. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum Ireny Kępińskiej

źródłowe pochodzące z 1564 r. wymieniają
już w pełni zorganizowaną wieś, której właścicielami w tym czasie byli Anna i Tomasz
Nieliscy, Stanisław Rudnicki, Mikołaj Romanowski i Stanisław Dobrzycki. Wniosek
stąd, że pierwotnymi właścicielami Nielisza
była rodzina Nieliskich herbu Lubicz, której
przodek zapewne jeszcze w XV w. zakładając w Nieliszu gniazdo rodowe, przybrał
nazwisko Nieliski. Nielisz od początku
był majątkiem lennym przynależnym do
włości szczebrzeszyńskiej rodziny Górków.
W świetle rejestru z 1578 r. Nielisz liczył 6,5
łanu gruntów uprawnych. Natomiast rejestr z 1589 r. informował o funkcjonowaniu
tu również stawu rybnego. W tym czasie
działów drobnoszlacheckich było już 8:
Nieliskich, Rudnickich, Dobrzyckich, Jaślikowskich i Czaplickich. Wraz z wymarciem
rodu Górków, do których należała włość
szczebrzeszyńska, w skład której wchodziły dobra nieliskie, w 1593 r. Nielisz został
włączony do dóbr Ordynacji Zamojskiej.
Na przełomie XVI i XVII w. zapewne z fundacji rodziny Nieliskich (a może i też innych
rodów), pobudowano we wsi niewielką
drewnianą kaplicę rzymsko-katolicką pod
wezwaniem św. Wojciecha.
W pierwszej połowie XVII w. w Nieliszu
doszło do pewnych zmian majątkowych,
w wyniku pojawienia się kilku nowych posiadaczy ziemskich. Skurczyła się także rodzina Nieliskich na skutek braku męskich
potomków. Od tego momentu coraz waż-

w lesie. W zamian prosił proboszcza wieląckiego o odprawianie przynajmniej raz
w miesiącu mszy św. w Nieliszu. W 1659 r.
swoje dobra w Nieliszu posiadali: Maciej
Gąsiorowski, Jakub Nieliski, Gabriel Niesiecki, sukcesorzy Piotra Rudnickiego,
sukcesorzy Wojciecha Prochowskiego
oraz sukcesorzy Jana Łuczyckiego i Tomasza Nieliskiego. Natomiast w 1662 r.
drobne działy wsi były we władaniu: Mikołaja i Tomasza Rudnickich, Jana Maszowskiego, Pawła, Adama, Stanisława i Jana
Wiśniowskich, Wacława Sakowskiego,
Zuzanny Wierzbowskiej, Wespazjana
Niesieckiego, Piotra Gąsiorowskiego, Tomasza Koźmiana, Wojciecha Prochowskiego, Jakuba Skomorowskiego, Mikołaja
i Pawła Gruszeckich, Jana Sakiewicza,
Gabriela Dąbskiego i Stanisława Jaślikowskiego. W tym czasie dział po Gąsiorowskim dzierżył Ignacy Żaboklicki. W 1676 r.
niewielkie części gruntów w Nieliszu posiadali: Adam Wiśniewski, Andrzej Kaznowski, Mikołaj Stawski, Jan Sakowicz,
Jan Kormański i Andrzej Laskowski. Dwa
lata później bracia Niecieccy herbu Poraj,
dokonali podziału dóbr we wsi Nielisz.
Wówczas Paweł i Katarzyna Niecieccy
sprzedali swoją część Janowi Kormańskiemu. W 1679 r. Marcin Zamoyski odkupił od Zuzanny de Dobruty, żony Jakuba
Nieliskiego, jej część Nielisza, podobnie
też od Adama i Stanisława Wiśniowskich, Szymona Pełki, Stanisława Krze-

mińskiego i Ewy Gruszeckiej. Następne
ruchy majątkowe miały miejsce w 1699 r.,
kiedy to dokonano podziału nieliskich
dóbr rodziny Koźmianów. W 1711 r. Antoni
Nieciecki wydał intromisję na swoje dobra
w Nieliszu Janowi Rodeckiemu i Agnieszce
Gruszeckiej. W niedługim czasie po tym
posiadaczem większej części dóbr nieliskich (m.in. działów po Gąsiorowskich)
został Jan Chryzostom Żelski, komendant
twierdzy zamojskiej.
W 1748 r. z fundacji Jana Chryzostoma
Żelskiego oraz dużemu zaangażowaniu
księdza Pawła Łosieckiego nastąpiła budowa drewnianego kościoła w Nieliszu,
który zastąpił dotychczasową kaplicę.
Nowa świątynia otrzymała wezwanie św.
Wojciecha BM. W 1753 r. decyzją biskupa
chełmskiego Walentego Wężyka Nielisz
otrzymał prawa parafii, lecz ciągle funkcjonował jako filia parafii Wielączy, pomimo,
że prowadziła już oddzielne (nieliskie)
księgi parafialne. Świątynia w Nieliszu była
też uposażona przez dziedziców nieliskich
w ziemię. W 1779 r. działów drobnoszlacheckich w Nieliszu było aż 40 i należały
one do 16 rodów szlacheckich (Mogielnickich, Skrzypkowskich, Rodeckich, Gruszeckich, Gosławskich, Dąbskich, Trzcińskich,
Borzęckich, Wiśniowskich, Zbrożków,
Strzeleckich, Kormańskich, Niecieckich,
Wilczopolskich, Staskich i Żaboklickich).
W 1818 r. Józef Wroński wraz ze swoją żoną
nabył część dóbr Nielisz od Julianny z Jabłońskich za 6000 zł, natomiast drugą część
kupił od Marianny z Niecieckich za 424
zł. W 1821 r. spadkobiercami połowy dóbr
po matce Mariannie Wrońskiej zostały jej
dzieci: Feliks, Marianna i Józefa Wrońscy.
W 1827 r. Nielisz liczył 71 domów i 446
mieszkańców. W 1836 r. działy w Nieliszu
należące do rodzeństwa wykupiła Józefa
z Wrońskich Balińska, od której następnie
w 1839 r. wykupił wszystko jej ojciec Józef
Wroński za 7000 zł. W 1840 r. sprzedał on
całość dóbr Nielisz za 8000 zł Konstantemu
Zamoyskiemu. W latach 1858-1859 rozbudowano gruntownie drewniany kościół
pw. św. Wojciecha w Nieliszu, a w 1860 r.
nastąpiło jego poświęcenie przez dziekana
zamojskiego, księdza Michała Lenkiewicza.
Kościół o konstrukcji drewnianej, jednonawowy, z zakrystią przy prezbiterium i wieżyczką z sygnaturką nad nawą, w ołtarzu
główny drewnianym w stylu barokowym,
posiadał obraz św. Wojciecha i św. Antoniego. Ponadto w kościele ulokowano 2 ołtarze boczne, chór muzyczny z organami,
zakrystię, chrzcielnicę i kilka obrazów. Obok
kościoła wybudowano drewnianą dzwonnicę. Przy kościele założono też cmentarz
parafialny, w kształcie nieregularnego wieloboku oraz szkołę. Wśród organizacji religijnych założono z czasem bractwo Krwi
Pana Jezusa i III zakon św. Franciszka.
W okresie międzywojennym bibliotekę
założył ksiądz Samorek. W 1866 r. decyzją
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Kapela i chór Leonarda Kępińskiego. Zdjęcie pochodzi z pierwszej dekady XX wieku. Pośrodku ks.
Wojciech Telatycki, obok niego w ciemnym ubraniu Leonard Kępiński. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum Ireny Kępińskiej

władz carskich ustanowiono gminę Ruskie
Piaski, którą już w 1870 r. przemianowano
na gminę Nielisz. Od tego czasu zaczęła też
funkcjonować gminna szkoła początkowa
w Nieliszu. Oprócz urzędu gminy działała
też kasa wkładowo-zaliczkowa. Pod koniec
XIX w. w Nieliszu było 8 domów dworskich,
64 domy włościan, a wieś liczyła 749 mieszkańców (714 katolików, 22 prawosławnych
i 13 Żydów). Działał młyn wodny na Wieprzu. W skład gminy Nielisz wchodziły
wsie: Gruszka Duża i Mała, Krzak, Kulików,
Nielisz, Nawóz, Nowawieś, Ruskie Piaski,
Staw Ujazdowski i Noakowski, Średnie
większe i mniejsze, Ujazdów, Wirkowice,
Wólka Nieliska, przysiółki: Gacisko, Źródlisko, Nówiny, Sędzizna, Ferens, leśniczówki: Majdan i Wolica. Obszar gminy wynosił 20 141 morgów ziemi. Ogółem liczba
mieszkańców gminy Nielisz pod koniec XIX
w. wynosiła 4810 osób. W 1903 r. sekretarz
gminy Antoni Urbański i ksiądz Wojciech
Telatycki założyli Wiejską Straż Ogniową
w Nieliszu. W początkach XX w. dokonano
też kilku remontów kościoła św. Wojciecha.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Nielisz nadal był ośrodkiem gminy
i parafii. W 1921 r. we wsi były 152 domy
i 1001 mieszkańców (w tym 27 Żydów i 3
Ukraińców). Powierzchnia gminy wynosiła
12 128 ha, a liczba mieszkańców wynosiła
8486 osób. Działała szkoła, straż, młyn,
kuźnia, poczta, mleczarnia, kilka sklepów,
kasa pożyczkowa, i inne. Wybuch II wojny
światowej w 1939 r. i okupacja niemiecka
odcisnęły bolesne piętno na mieszkańcach
wsi. W dniu 15 listopada 1939 r. Niemcy
dokonali pierwszych egzekucji w Nieliszu
i Wólce Nieliskiej za posiadanie broni. Nielisz jako jedna z niewielu miejscowości powiatu zamojskiego nie została wysiedlona,
jednak lęk i obawa przed wysiedleniem była
ogromna wśród mieszkańców. W czerwcu
1942 r. oddział Batalionów Chłopskich
„Vista” dokonał udanej akcji na posterunek
policji tzw. granatowej w Nieliszu, zabijając

7 policjantów. W grudniu tego roku ludność
Nielisza na wieść o wysiedleniach uciekła
ze wsi, chowając się po lasach i powróciła
dopiero po ustaniu akcji. Także w grudniu
w pobliskiej wsi Kitów odbyła się pacyfikacja ludności, w wyniku której śmierć poniosło 165 osób, w tym kilku mieszkańców
Nielisza. W styczniu 1943 r. niemiecki oddział karny rozstrzelał 60 osób: 22 osoby
z Nielisza, 7 z Krzaka, 4 z Wólki Nieliskiej
i 17 ze Stawu Noakowskiego. Wymordowano też 35 miejscowych Żydów. W czasie
wojny na terenie Nielisza i całej gminy
działały zarówno brygady Batalionów
Chłopskich, jak i oddziały Armii Krajowej.
W lipcu 1944 r. Armia Czerwona wyzwoliła
Nielisz spod okupacji niemieckiej. Przywrócono też polską administrację. Nielisz
ponownie został ośrodkiem gminy. W miejscowości swoją działalność odrodziły polskie instytucje i zakłady pracy. W 1959 r.
przeprowadzono kapitalny remont kościoła parafialnego św. Wojciecha w Nie-
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liszu (nowe dębowe podwaliny, wymiana
spróchniałych belek u dołu). Na dzwonnicę
trafiły dwa nowe dzwony, które poświęcił
dziekan szczebrzeszyński ksiądz Józef
Cieślicki. W 1961 r. dobudowano większy
przedsionek. W 1973 r. nastąpiła rozbudowa
kościoła wg planów inż. Czesława Dernałowicza z Lublina. W latach 1974-1975 pomalowano kościół z zewnątrz i od wewnątrz.
W drugiej połowie XX w. wyremontowano
też urząd gminy, miejscową szkołę podstawową, placówkę straży pożarnej i inne.
W 1973 r., zlikwidowano gromady i przywrócono gminy. Wtedy też reaktywowano
gminę Nielisz z siedzibą władz samorządowych w Nieliszu. W latach 1994-1997
na rzece Wieprz w Nieliszu wybudowano
zaporę wodną, a 31 grudnia 2008 roku oddano do użytku zalew o powierzchni 950
ha, który nazwany został Zalewem Nielisz.
Jest to największy zbiornik wodny na Lubelszczyźnie i jeden z największych sztucznych zbiorników w Polsce, który zmienił
krajobraz i charakter wsi Nielisz. W 2011 r.
Maria i Mirosław Ryń na miejscu starej
szkoły podstawowej w Nieliszu wybudowali
i otworzyli Hotel & Resort MARINA. W roku
2014 dzięki inicjatywie Wójta Gminy Nielisz
Adama Wala oraz Rady Gminy Nielisz wybudowano kompleks rekreacyjny (plaża, kąpielisko, przystań żeglarska, molo, tor wioślarski) „Moczydło” w Nieliszu. W 2015 roku
dokonano remontu elewacji zewnętrznej
kościoła w Nieliszu, a rok później wyremontowano elewację zewnętrzną dzwonnicy.
W 2017 roku dokonano kapitalnego remontu
zabytkowego ołtarza polowego przy kościele
w Nieliszu. W 2017 roku za kadencji Wójta
Gminy Nielisz Adama Wala sfinalizowana
została największa inwestycja w historii
gminy Nielisz – budowa łącznika oraz Hali
Sportowej w Nieliszu o wartości 6 200 000 zł.

dr Gerard Kucharski
Instytut Kultury Europejskiej
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Straż pożarna z Nielisza – zdjęcie wykonane na pamiątkę zdobycia pierwszej nagrody na zawodach strażackich w Zamościu 29 września 1929 roku. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum Ireny Kępińskiej
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Remonty dróg w 2018 r.
14 marca br. Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek gościł w Delegaturze LUW w Zamościu. Podczas spotkania z samorządowcami z regionu
wręczył przedstawicielom 2 powiatów
i 14 gmin promesy w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa
w 2018 roku na inwestycje związane
z infrastrukturą drogową w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Nielisz, która otrzymała dotację na drogę lokalną w Zarudziu. Ten prawie 1,7 kilometrowy
odcinek drogi będzie zrealizowany już
w roku bieżącym.
Oprócz dróg gminnych, w 2018
roku będzie remontowana również
droga powiatowa na odcinku Krzak –
Stary Zamość oraz droga wojewódzka
Nr 837. Nie da się ukryć, że potencjał
rozwojowy gminy Nielisz i jej walory
turystyczne są bardzo istotne i dostrzegane na szczeblu władz wojewódzkich. Dzięki temu nasza gmina
coraz częściej znajduje się wśród zwy-

cięzców w zdobywaniu środków. Remonty dróg niewątpliwie wpłyną na
dalszy rozwój turystyki w gminie, lecz
to co cieszy najbardziej – znacznie
podniosą komfort jazdy naszym
mieszkańcom. Efekt wymienionych
wyżej remontów będzie bardzo odczuwalny i mieszkańcy naszej gminy
odetchną z ulgą oraz zyskają na czasie
w dojeździe do Zamościa czy Lublina.
Znacznie poprawi się sytuacja mieszkańców z najbardziej oddalonej od
Lublina miejscowości w gminie Nielisz tj. wsi Zarudzie. Długo oczekiwane remonty znacznie ułatwią życie,
a dojazd do miasta wojewódzkiego
przez Krzak i Stary Zamość nie będzie
już problemem.
O ile łatwy i dobry dojazd do
urzędów powiatowych czy wojewódzkich jest bardzo ważny, to dbałość
o rozwój turystyki jest również dość
istotna. I tutaj właśnie jest jeszcze
bardzo dużo do zrobienia. Druga co
do liczebności grupa turystów jaką
gościmy w gminie Nielisz przybywa
z południowej Polski. Na kierowców
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zmierzających na wakacje nad Zalewem w Nieliszu już w Klemensowie
czeka niemiła niespodzianka. Droga
na odcinku Klemensów – Nielisz wymaga pilnego remontu. Odcinek ten
jest bez wątpienia bardzo strategiczny
z punktu widzenia rozwoju lokalnego.
Tą drogą turyści zmierzają na wypoczynek, odcinek ten łączy gminę Nielisz z południem Polski i autostradą
A4, droga ta jest wskazywana najczęściej w nawigacjach w dojeździe do
nas z południowej oraz zachodniej
części Europy. Argumenty przemawiające za remontem tej drogi można
mnożyć. Jest jednak szansa na poprawienie stanu tej trasy. Dzięki środkom
powiatowym i dofinansowaniu ze
specjalnego programu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mamy
nadzieję na remont drogi powiatowej
Nr 3205L. Miejmy nadzieję, że się uda
i wniosek o dofinansowanie remontu
będzie rozpatrzony pozytywnie przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Wierzymy, że działanie na
rzecz lokalnego rozwoju będzie argumentem priorytetowym. Trzymamy
kciuki.
RED

Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV
Przystępując do projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Zamościu pt.: „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV” masz
możliwość:
 skorzystania z pośrednictwa pracy
lub poradnictwa zawodowego,
 nabycia, podniesienia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych
niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia,
 nabycia umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy w ramach
stażu,
 podjęcia pracy w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska
pracy,
 podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych.
Celem głównym projektu jest:
aktywizacja zawodowa poprzez odpowiednio dobrane formy wsparcia 379
osób w tym (184K/195M) bezrobotnych znajdujących się w szczególnie

trudnej sytuacji na rynku pracy w tym
odchodzących z rolnictwa w mieście Zamość i powiecie zamojskim do
końca grudnia 2018 r., ułatwiająca im
wejście lub powrót na rynek pracy.
Zapraszamy:
 osoby w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Zamościu jako
osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy,
należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku
50 lat i więcej, osoby długotrwale
bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach.
 rolników i członków ich rodzin,
tj. współmałżonków lub domowników w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Zamościu jako
osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy

i jednocześnie należących co najmniej do jednej z następujących
grup: osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadzących indywidualne
gospodarstwa rolne od 1 do 2 ha
przeliczeniowych oraz podlegające
ubezpieczeniu w KRUS, zamierzających odejść z rolnictwa.
Dla uczestników projektu są
przewidziane: stypendia (szkoleniowe i stażowe), zwrot kosztów za
badania lekarskie, zwrot kosztów
dojazdu do miejsca odbywania stażu
i szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Od uczestników oczekuje się podjęcia zatrudnienia w ciągu 28 dni po
zakończeniu udziału w projekcie. Dodatkowo w przypadku uczestników
szkoleń oczekuje się zdobycia kwali-
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fikacji w ciągu 28 dni po zakończeniu
udziału w projekcie. Wartość projektu
wynosi: 4 124 274, 54 zł. Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.

www.nielisz.pl

Projekt pt.: „Aktywizacja – krokiem
w stronę pracy edycja IV” finansowany
ze środków Funduszu Pracy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014-2020,

redakcja@nielisz.pl
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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9
Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja
zawodowa – projekty PUP.

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).

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH!
Zapewniamy wszystkie materiały szkoleniowe oraz dobrze przygotowaną kadrę lektorów
języka angielskiego. Zajęcia prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu.
Koszt jednej godz. lekcyjnej 10 zł brutto. Zapisz się już dziś!
tel. 84 631 27 24 lub 507 128 257

Wędkarze podsumowali swoją pracę w 2017 r.
W dniu 03.02.2018 r. odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła
PZW „Sum” w Nieliszu.
W zebraniu wzięło udział 30 wędkarzy z terenu Gminy Nielisz i okolic.
W trakcie zebrania Kol. Stanisław
Wyłupek – Sekretarz Zarządu Koła
został odznaczony „Srebrną odznaką
za zasługi dla PZW”. Członkowie zebrania dokonali oceny pracy Koła
w 2017 r. oraz przyjęli kierunki pracy
na rok 2018. Do najważniejszych
zadań w 2018 roku należeć będzie
praca z młodzieżą oraz działalność
w zakresie ochrony wód. W bieżącym
roku Zarząd Koła zaproponuje swoim

członkom 6 imprez sportowych wg
załączonego terminarza. Szczególnej
rekomendacji polecamy dwie imprezy o charakterze okręgowym:
1. Zawody spinningowe o „Puchar
Nielisza” – są to zawody z cyklu
„Grand Prix”. Zawody odbędą się
z łodzi w jednej sześciogodzinnej
turze.
2. Zawody gruntowo-spławikowe pod
nazwą „Festiwal Turystyczny Nielisz 2018” – będą to zawody drużynowe dla kół należących do Okręgu
PZW w Zamościu.
Organizatorem i fundatorem nagród w obu zawodach będzie Zarząd

Koła „Sum”. Wszystkim zawodnikom
zapewniamy sportową atmosferę,
a wymianę doświadczeń wędkarskich
umożliwi wspólne grillowanie po zakończeniu zawodów.
Przypominamy o promocji skierowanej do młodzieży „Wędkuj za
grosze 2018”. Młodzież do lat 16 chcąca
rozpocząć swoja przygodę z wędkarstwem zapłaci tylko 40,00 zł, a do lat
24 ucząca się lub studiująca 66,00 zł.
Wszelkich informacji o pracy Koła,
lub jak zostać wędkarzem zasięgnąć
można u skarbnika Koła Kol. Jerzego
Pastuszaka tel. 791 506 121.

Terminarz zawodów Koła PZW „Sum” w Nieliszu na rok 2018
Lp.

Nazwa zawodów

Data

Godzina

Miejsce zbiórki

Miejsce zawodów

1

Mistrzostwa spławikowe Koła „SUM”

15.04.2018 r.
(niedziela)

06:30

Plac targowy

Zatoka przy dębie

2

Zawody wyjazdowe z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka (wspólnie z Radą ds. Młodzieży)

27.05.2018 r.
(niedziela)

07:00

Plac targowy

Zbiornik Zamość

3

Zawody spinningowe o „Puchar Nielisza”
(zawody z cyklu GP)

17.06.2018 r.
(niedziela)

06:00

Wiata PZW

Zalew Nielisz

4

Zawody gruntowo-spławikowe
Dni Gminy Nielisz/Festiwal Turystyczny 2018

29.07.2018 r.
(niedziela)

06:00

Plac Targowy

Zalew Nielisz
Zatoka przy dębie

5

Wyjazdowe zawody gruntowo-spławikowe rzeka
Bug

19.08.2018 r.
(niedziela)

06:00

Plac Targowy

Rzeka Bug
Opłata 25,00 zł

6

Zawody-Festyn z okazji XX-lecia Koła „SUM”

09.09.2018 r.
(niedziela)

07:00

Wiata PZW

Od zapory do
Aronii

Opłata startowa 5 zł, młodzież szkolna 2 zł. Przed każdymi zawodami prosimy o kontakt z Zarządem oraz potwierdzenie terminu: tel. 791 506 121
Stanisław Chimosz

Bazylika św. Antoniego
w Radecznicy, Kościół św. Wojciecha
i MB Różańcowej w Nieliszu,
Chrystusa Króla w Złojcu, Jana
Chrzciciela w Stawie Noakowskim
Hala Sportowa w Nieliszu

Kolędowanie z Gminną Orkiestrą Dętą

Szkoła Podstawowa w Złojcu

Centrum Integracji Społecznej
w Stawie Noakowskim
Hala Sportowa w Nieliszu, aula
Szkoły Podstawowej w Nieliszu

II Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz

Gminny Konkurs zdrowotny – profilaktyka uzależnień

„Gminny Dzień Kobiet 2018”

marzec

Szkoła Podstawowa w Złojcu
Szkoła Podstawowa w Złojcu
Gruszka Duża
Szkoła Podstawowa w Nieliszu

Rajdy piesze i wycieczki po
miejscowościach: Zaporze,
Nawóz, Nielisz, Wólka Złojecka,

Gminny Konkurs wiedzy „Bezpiecznie na drodze”

Gminne Obchody Dnia Strażaka

Powiatowy Konkurs twórczości „Moja Mała Ojczyzna”
– Idąc śladami historii Śpiewajmy Niepodległej

Miejsca pamięci z okresu powstań narodowych i I wojny światowej

SP Złojec

Gmina Nielisz, GOK Nielisz,
SP Nielisz, Biblioteka
Publiczna Gminy Nielisz
ZOZPN, Gmina Nielisz, GOK
Nielisz, Delta Nielisz
SP Złojec

kwiecień-październik

SP Złojec, do ustalenia

OSP Gruszka Duża, KGW
Gruszka Duża
maj – ogłoszenie konkursu,
SP Nielisz, Starostwo
rozstrzygnięcie – termin do ustalenia Powiatowe w Zamościu

maj

marzec

18.03.2018

Hala Sportowa w Nieliszu

11.03.2018

marzec 2018

XI Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej
Samorządowców o Puchar Starosty Zamojskiego
Gminny turniej warcabowy kl. III

Akcja charytatywna „Dla Majki”

08.03.2018

luty

GOK Nielisz, Gmina
Nielisz, Delta Nielisz
SP Złojec, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
GOK Nielisz, Gmina Nielisz

GOK Nielisz, Gmina Nielisz
GOK Nielisz

GOK Nielisz

www.nielisz.pl

18.02.2018

04.02.2018
13.02.2018 – wręczenie nagród,
13.02.2018 – 02.03.2018 r.
wystawa pokonkursowa

29.01.2018 – 09.02.2018

GOK Nielisz,
Hala Sportowa w Nieliszu
Hala Sportowa w Nieliszu
Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród oraz wystawa
pokonkursowa – Aula Szkoły
Podstawowej w Nieliszu
Hala Sportowa w Nieliszu

I Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz
VII Gminny Konkurs Plastyczny „Na anielskich skrzydłach”

24.01.2018
28.01.2018

GOK Nielisz
Hala Sportowa w Nieliszu

Delta Nielisz, Gmina
Nielisz, GOK Nielisz
Związek Kombatantów
GOK Nielisz, Gmina Nielisz

GOK Nielisz, Gmina Nielisz, Hotel
Marina w Nieliszu, Starostwo
Powiatowe w Zamościu
GOK Nielisz

Organizator

redakcja@nielisz.pl

Spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów
X Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz
Zimowe Ferie z GOK w Nieliszu

21.01.2018

styczeń/luty

07.01.2018

Data lub przybliżony termin
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XXVI Otwarte Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej

Hotel Marina

Miejsce imprezy

VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”

Nazwa imprezy

Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych
planowanych na terenie Gminy Nielisz styczeń – grudzień 2018 rok
10
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wrzesień
wrzesień

Boisko Orlik
Szkoła Podstawowa w Nieliszu

Hala Sportowa w Nieliszu
Plac przed remizą OSP w Nieliszu

Gminna Wigilia
Wigilia mieszkańców Gminy Nielisz

www.nielisz.plredakcja@nielisz.pl
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grudzień
grudzień

Kościół pw. Chrystusa Króla w Złojcu, grudzień
Dom ludowy lub SP w Złojcu

Rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie

SP Nielisz, do ustalenia
GOK Nielisz, Gmina Nielisz,
Szkoły z terenu gminy, Związek
Kombatantów (gminne koło
w Nieliszu), Parafia pw. św.
Wojciecha i MB Różańcowej
w Nieliszu, OSP z terenu gminy
SP w Złojcu, Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów koncentracyjnych
(koło gminne), Parafia pw. Chrystusa
Króla w Złojcu, GOK Nielisz
SP Nielisz, GOK Nielisz, Gmina Nielisz
Hotel Marina w Nieliszu, GOK
Nielisz, Gmina Nielisz

SP Nielisz, Gmina Nielisz

Gmina Nielisz, GOK Nielisz

GOK Nielisz, Gmina Nielisz

marzec 2018

Szkoła Podstawowa w Nieliszu
październik
Kościół pw. św. Wojciecha w Nieliszu, 11.11.2018
Plac przed remizą OSP w Nieliszu

do ustalenia

do ustalenia

15.08.2018

Plac przy kościele w Nieliszu/
ołtarz polowy, Centrum Wsi Nielisz
20-26.08.2018

lipiec/sierpień

Boisko Orlik

GOK w Nieliszu, teren całej gminy

lipiec /sierpień

Boisko Orlik

II Międzywioskowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Nielisz
V Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej pod Patronatem
Wójta Gminy Nielisz
Gminne Święto Plonów
Festyn Dożynkowy

GOK Nielisz, Stowarzyszenie
„Zalew pomysłów” w Nieliszu
Pub Perła – Janusz Gieroś
– Krasnystaw,
GOK Nielisz, Gmina Nielisz
Delta Nielisz, GOK Nielisz,
Gmina Nielisz
GOK Nielisz, Gmina Nielisz,
Pub Perła – Janusz Gieroś –
Krasnystaw, LOZŻ, do ustalenia
Delta Nielisz, GOK Nielisz,
Gmina Nielisz
Gmina Nielisz, GOK
Nielisz, Delta Nielisz
GOK Nielisz, Gmina Nielisz, Sołectwo
Nielisz, Pub Perła – Janusz Gieroś
– Krasnystaw, Parafia Nielisz
GOK Nielisz, Gmina Nielisz

SP Złojec
SP Złojec
Gmina Nielisz, GOK Nielisz, SP
Nielisz, Gmina Nielisz – Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, SP Złojec
Delta Nielisz, GOK Nielisz
SP Złojec



VIII Plener malarski oraz warsztaty malarskie dla dzieci
i młodzieży Nielisz 2018
Wystawa poplenerowa
VIII-go Pleneru Malarskiego Nielisz 2018
Turniej Piłki Nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców
o Puchar Wójta Gminy Nielisz
IV Spotkania Kulturalne im. Jana Króla – miłość do Ojczyzny
w poezji mojego patrona
Kręte drogi Polaków do niepodległości – konkurs wiedzy
100 Rocznica odzyskania Niepodległości
(akademia, wystawy, bieg uliczny, występy muzyczne)

28-29.07.2018

Centrum Wsi Nielisz, Zapora
wodna w Nieliszu

23-24.06.2018

Centrum Wsi Nielisz, Zapora
wodna w Nieliszu

II Festiwal Turystyczny 2018/ Dni Gminy Nielisz,
II Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nielisz

czerwiec

do ustalenia

czerwiec/lipiec

maj/czerwiec
czerwiec

maj
maj
30.05.2018

do ustalenia
Szkoła Podstawowa w Złojcu

Bodaczów, Płoskie
Szkoła Podstawowa w Złojcu
Szkoła Podstawowa w Złojcu
Boisko Orlik, Hala sportowa
w Nieliszu, Plac przy SP w Nieliszu

XV Międzywioskowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Boisko Orlik

IV Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nielisz
Święto Sportu – turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Nielisz oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Nieliszu
Wernisaż fotograficzny podsumowujący projekt
– Michał Anioł w Nieliszu
Sobótka 2018

Międzygminny przegląd teatrzyków
Gminna sesja dziecięca SU
Gminny Dzień Dziecka
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

11

12

Nr 1 (06)

redakcja@nielisz.pl

www.nielisz.pl

marzec 2018

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Michał Anioł w Nieliszu

– zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży
Od 8 stycznia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Nieliszu odbywają się warsztaty artystyczne pod
nazwą „Michał Anioł w Nieliszu – organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci
i młodzieży”. W zajęciach uczestniczy
12 osób, które rozwijają swoje pasje
artystyczne szczególnie z zakresu plastyki oraz fotografii.

Zwieńczeniem projektu będą sesje
fotograficzne z udziałem tzw. żywych
obrazów. Uczestnicy zajęć strojem,
postawą oraz mimiką przedstawią
6 wybranych przez siebie obrazów
w dwóch wersjach. Pierwsza będzie
możliwie wiernym odzwierciedleniem oryginału, zaś w drugiej wybrane elementy oryginalnego dzieła

będą zastąpione symbolami związanymi z gminą Nielisz.
Efekty pracy – czyli fotograficzne
reprodukcje powstałe podczas sesji
zostaną zaprezentowane na wernisażu
podsumowującym projekt. Wernisaż
zaplanowany jest na czerwiec 2018
roku. O dokładnej dacie będziemy informować za pośrednictwem mediów.
GOK Nielisz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pt. „Michał Anioł w Nieliszu – organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży” mający na celu
wszechstronny rozwój kulturalny, społeczny i osobisty dzieci i młodzieży z terenu gminy Nielisz. Stworzenie warunków do twórczego
oraz rozwijającego wyobraźnię działania, związanego z posiadanymi zainteresowaniami i zdolnościami artystycznymi. Wykorzystując
zainteresowania uczestników, projekt dąży także do pogłębienia wiedzy i odkrywania piękna lokalnego krajobrazu.
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów wiejskich
na lata 2014-2020

LAWINA MUZYCZNYCH NAGRÓD DLA DZIECI Z NIELISZA
(XXIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Jarosław 2018)
20 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu odbył się XXIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek Jarosław 2018 r. Spośród setek materiałów dźwiękowych wyłoniono 42 wykonawców – solistów i zespołów muzycznych z całej Polski.
Dla solistów jak i zespołu Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu Festiwal okazał się niezwykle udanym wydarzeniem. W kategorii wykonawców szkół podstawowych
Martyna Gil zdobyła III miejsce zaś Bartłomiej Sobań został
wyróżniony. W kategorii gimnazja III miejscem nagrodzono
Oliwię Krawczyk.
Komisja doceniła również występ całego zespołu, przyznając Iskierkom II miejsce w kategorii zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne. 21 stycznia w Miejskim Ośrodku
Kultury w Jarosławiu odbył się koncert galowy z udziałem laureatów, wśród których były oczywiście dzieci i młodzież z GOK
w Nieliszu.
To kolejny duży sukces Pani Renaty Banach i jej podopiecznych!!!

GRATULUJEMY
GOK Nielisz

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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ZŁOTE GODY

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu

WOKÓŁ WIELKANOCY
Całym smykiem, nie żałuj, kiedy grasz oberka!
I tup! tup! tup! z odwyrtką, tup! tup! tup!.. „Po ścianach!..”
I kto kogo przegoni. Trzymaj się mnie, Kasiu!
Tup! tup! w kółko, kółeczko. Szyby w oknach brzęczą.
– Olaboga, chłopaki, toć chałupa stęka…
Przerwał grajek, bo stęka. – No to majdaniaka.
Ładny taniec, nie ma co; tańczą go z przysiadem
I co który roślejszy: hop! w górę tancerkę.
Potem podjeść, coś wypić, wyśpiewać się, pokpić.
Przecie jutro popielca … Nie przegapmy kura…
Oj, bo by to gadania, niesławy jak błota.
Kur udany, zapieje w samiuteńki północe.
– Zdrowie jeszcze, kumeńku!... – kum zachęca kuma –
Jutro popiół w kościele i już wielkopoście …
II
Wielkanoc. Ruch na drogach, tłoczno ci od brzasku:
Fury, bryki, karoce, gromadami piesi.
Na wyprzódy, by prędzej – tak dziś wszystkim śpieszno.
Rezurekcja ze słońcem, każdy chce być na czas.
Ot i zorzy się, zorzy, zewsząd słychać ptaki;
Zorze złocą się, płoną, płoną od pół nieba.
Zaraz wyjdzie z nich słońce i ruszy procesja,
I rozdzwonią się dzwony, ile ich tu mamy.
Alleluja!… Pieśń wieści wszemu światu wobec:
„Chrystus z martwych wstał!… Żyw jest!... Hosanna! Hosanna!”
Chrystus żyw jest prawdziwie i na teraz w drodze
Tam, gdzie się zapowiedział przez obydwie Marie.
Alleluja! Alleluja! … Otwierajmy wrota,
Bo ta droga z Golgoty wiedzie przez Emaus …
III
Pisk dziewczęcy z chichotem znad strugi pode wsią
Echem leci w opłotki i nad strugę ściąga.
– Puszczaj, Bartoś! … Oj, zlałeś … jakże ja wyglądam …
– To na jajko pisane, Zosieńko, od serca …
Każdą Zosieńkę w ten dzień – chce tego czy nie chce –
Czeka od rana po zmierzch jakiś Bartoś z wodą.
Żadna przed nim nie zbiegnie, nigdzie się nie schowa –
Bartoś na czas dopadnie i z czego bądź zleje.
Śmigus, dyngus z prawieka – mówili ojcowie.
Śmigurst bożek patronem miał tu być od cieplic
(I tym samym pod mianem Dyngusa u Niemców).
Oblewali się ludzie, kiedy szło ku wiośnie.
Woda ponoć zmywała wtedy z ludzi wszystko –
Bród, chorobę i niecność – do czysta, do czysta …
Nielisz 1990

Uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego odbyły się 02.02.2018 r.
w Stawie Noakowskim. Świętowało 18 par z gminy
Nielisz: Antończak Edward i Janina, Antoszek
Eugeniusz i Krystyna, Głąb Eugeniusz i Alicja,
Hajduk Witold i Wanda, Halida Jan i Halina, Konaszczuk Aleksander i Janina, Król Władysław
i Teresa, Kulesza Fabian i Danuta, Mazurek Paweł
i Krystyna, Miszczak Henryk i Kazimiera, Nosek
Tadeusz i Krystyna, Nowiński Kazimierz i Fryderyka, Szlaski Wacław i Ludwika, Szulakiewicz
Józef i Teresa, Świstowski Mieczysław i Teresa,
Wojciechowski Zbigniew i Zofia, Złomaniec Stanisław i Natalia, Zygmunt Stanisław i Irena.
Nabożeństwo w intencji jubilatów, podczas
którego odnowiono przyrzeczenia małżeńskie odprawił w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim ks. Piotr Jarosław
Harko. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stawie
Noakowskim. Część artystyczną dla jubilatów wykonały wokalistki z chóru „Iskierki” z GOK w Nieliszu pod kierunkiem Pani Renaty Banach.
Życzenia dostojnym gościom złożył Wójt
Gminy Nielisz Adam Wal, Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego oraz Przewodniczący Rady Gminy Nielisz Jerzy Nowiński.
Złote pary zostały uhonorowane medalem za
długoletnie pożycie małżeńskie nadanym przez
Prezydenta RP, a także dyplomami i bukietem
kwiatów. Obszerna fotorelacja z tego wydarzenia
znajduje się na profilu facebook gminy Nielisz.
Paweł Halida

NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH

– Gminny Konkurs Plastyczny
13 lutego w Auli Szkoły Podstawowej im. Jana
Króla w Nieliszu odbyło się rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Plastycznego „Na Anielskich Skrzydłach”. Organizatorem Konkursu był Gminny Ośrodek
Kultury w Nieliszu. Spośród 204 prac zgłoszonych do
konkursu Komisja (Dorota Kazimierczuk oraz Wojciech Kowalski z Pracowni Artystycznej „Pod Frasobliwym Aniołem w Płonce oraz Agnieszka Zymon
– GOK w Nieliszu) wyłoniła laureatów i przyznała wyróżnienia. Lista osób nagrodzonych znajduje się na
stronie internetowej www.gok.nielisz.pl.
GOK Nielisz
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VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2018 r.
7 stycznia 2018 r. w Hotelu Marina
w Nieliszu odbył się VII Sąsiedzki
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni
Bożonarodzeniowych „Narodziła nam
się Dobroć”.
Przegląd nie miał charakteru konkursu ale swobodnego artystycznego
spotkania – otwartego dla publiczności, która łącznie wysłuchała 30
występów muzycznych. W Nieliszu
spotkały się zespoły, chóry oraz soliści z powiatu zamojskiego oraz
krasnostawskiego. Naszą gminę
reprezentowały dzieci i młodzież
z Gminnego Ośrodka Kultury, szkół
podstawowych i gimnazjum, Gminny
Chór Moderato oraz zespoły śpiewacze: Rusałki, Zarudzianki, Gosposie, Stokrotki, Stawianki, Niezapominajki i Jarzębinki. Wśród licznie
zgromadzonej publiczności zasiedli
przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duszpasterze parafii
w Złojcu i Stawie Noakowskim.
7 stycznia był szczególnie udanym
ale i pracowitym dniem dla zespołu
Iskierki, który na Przeglądzie w Nieliszu wystąpił jako laureat IX Woje-

wódzkiego Festiwalu Kolęd i Piosenek
Świątecznych „GAUDIUM”. Tytuł i nagrodę Starosty Powiatu Biłgorajskiego
zespół wyśpiewał kilka godzin przed
występem w Nieliszu i bezpośrednio
po koncercie galowym w Biłgoraju
wystąpił na zakończenie naszego Sąsiedzkiego Przeglądu.
Przegląd stał na bardzo wysokim
poziomie artystycznym zaś całemu
spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu przy współpracy
Gminny Nielisz, Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz właścicieli Hotelu „Marina” – Państwa Marii i Mirosława Ryniów.
Za wszelką okazaną pomoc oraz
udział w Przeglądzie składam serdeczne podziękowania.
Agnieszka Zymon

Wspomnienia Świątecznych Spotkań Bożonarodzeniowych
Mimo, że za oknem już prawie wiosna wróćmy
do pięknego czasu Świąt Bożego Narodzenia
– czasu radosnych spotkań opłatkowych.

17 grudnia odbyła się „VI Wigilia
Nieliska”. Doroczne spotkanie mieszkańców gminy obywa się na placu
przy remizie OSP w Nieliszu. Jest organizowane z inicjatywy właścicieli
Hotelu Marina – Państwa Marii i Mi-

rosława Ryniów. Wspólna modlitwa
z udziałem duszpasterzy wszystkich
parafii z terenu naszej gminy, dzielenie się opłatkiem, życzenia Pana
Wójta oraz przewodniczącego Rady
Gminy, kolędowanie prowadzone

przez Gminny Ośrodek Kultury oraz
poczęstunek przygotowany przez
Hotel „Marina” co roku tworzą wyjątkową atmosferę.
22 grudnia w Hali Sportowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich instytucji i organizacji
gminnych. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu zaprezentowały
Jasełka zaś zespół Iskierki przygotował Koncert Kolęd i Pastorałek.
Centrum wydarzeń grudniowego popołudnia były oczywiście świąteczne
życzenia – te, które w imieniu władz
gminy złożył Wójt Adam Wal oraz te,
które złożyliśmy sobie nawzajem –
wspólna modlitwa prowadzona przez
naszych duszpasterzy oraz dzielenie
się opłatkiem. Było to najliczniejsze
świąteczne spotkanie mieszkańców
gminy, w którym uczestniczyło prawie
pół tysiąca osób.
Spotkanie
Opłatkowe
Kombatantów odbyło się 24 stycznia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nie-
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liszu. W imieniu władz gminnych wystąpił Przewodniczący Rady Gminy
Nielisz Jerzy Nowiński, zaś modlitwie
przewodniczył ks. Proboszcz Dariusz

Soniak. Po życzeniach i przełamaniu
się opłatkiem wszyscy zasiedli do
wspólnego stołu. Nad organizacją
i przebiegiem spotkania czuwała wie-

Pływajmy razem

Uczniowie naszej szkoły z klas
I w okresie od marca 2018 uczestniczą
w zajęciach z pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania na
krytej pływalni w Krasnymstawie. Udział
w zajęciach ma na celu kształcenie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju, umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie, hartowanie
ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne,
wyposażenie uczestników w zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających
uczestnictwo w pływaniu rekreacyjnym,
podstawowe pływanie sportowe, integracja środowiska uczniowskiego, nauka
elementów (stylów pływackich). Do podniesienia umiejętności pływackich wykorzystuje się sprzęt w postaci płetw, łopatek
treningowych i przyborów do nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i z zadowoleniem z niego korzystają, bo to dla nich
nie tylko nowe doświadczenie, ale także
zapoznanie się ze sprzętem stosowanym
do treningów pływackich na wysokim po-

ziomie sportowym. Widać duże zaangażowanie oraz radość z nowo poznanych elementów, które sobie przyswajały oraz chęć
do poznawania nowych. Do końca roku
szkolnego przewidzianych jest 10 lekcji
pływania. Rodzice są bardzo zaangażowani
i służą pomocą swoim pociechom i wycho-
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loletnia sekretarz Związku Kombatantów Pani Marianna Pop.
GOK Nielisz

wawcom. Te zajęcia są dla uczestników
doskonałym początkiem do dalszej kontynuacji przygody z pływaniem i możliwością
wyrobienia w sobie pozytywnych bodźców
takich jak samokontrola, przełamywanie
barier strachu, motywacji do osiągania
coraz to lepszych wyników i zdrowego
współzawodnictwa z zasadami fair-play.
Zajęcia odbywają się zgodnie z założonym
programem i harmonogramem.
Edyta Karpiuk

Twój głos, Twoja opinia, Twój artykuł
Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego lub uważasz, że powinniśmy o czymś napisać,
napisz do nas bądź też zadzwoń albo wyślij e-mail do naszej redakcji. Bądź współtwórcą naszego
biuletynu i uczestnicz w życiu Gminy Nielisz. Chcemy być blisko Twoich spraw i Twoich potrzeb.
Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i będzie ważnym czynnikiem opiniotwórczym. Zachęcamy
do dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel się historią Twojej rodziny lub bliskich z Twojej miejscowości. Chętnie
opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Bądź częścią redakcji Biuletynu i wyślij do nas e-mail już dzisiaj na adres:
redakcja@nielisz.pl. Zadzwoń: 84 631 27 27 lub wyślij pocztą: Urząd Gminy Nielisz, 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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Tablice interaktywne
w Szkole Podstawowej

W ramach Rządowego Programu
MEN „Aktywna Tablica” – w ostatnim
okresie Szkoła Podstawowa im. Dzieci
Zamojszczyzny w Złojcu wzbogaciła
się o kolejne 2 tablice interaktywne,
2 projektory ultra krótkoogniskowe
i 2 zestawy komputerowe. „Aktywna
Tablica” to przedsięwzięcie, które ma
na celu pozyskanie nowoczesnego
sprzętu do wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w placówkach oświatowych i rozwoju
kompetencji uczniów i nauczycieli. To
skuteczne narzędzie wykorzystywane
w procesie dydaktycznym podnosi
jakość kształcenia oraz uatrakcyjnia
proces nauczania, rozwija zainteresowania dzieci i przygotowuje uczniów
do odbioru nowoczesnych technologii
społeczeństwa informacyjnego.
D. Bosiak i A. Czerwieniec
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Rycyk w naszej szkole!
28 lutego uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu uczestniczyli
w akcji edukacyjno-informacyjnej
„Zyskaj z rycykiem”. Spotkanie prowadził członek Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego Pan Wiaczesław
Michalczuk.
Uczniowie przypomnieli sobie,
jakie formy ochrony przyrody obowiązują w Polsce. Jakie formy ochrony
przyrody spotykamy na terenie gminy
Nielisz, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na obszar Natura 2000. Pan
Wiaczesław Michalczuk przedstawił
problematykę związaną z ochroną
rzadkich ptaków siewkowych na
wilgotnych łąkach Zamojszczyzny.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,
jakie ptaki siewkowe mogą spotkać
w swojej okolicy, jak je rozpoznać
i odróżnić od innych. Mieli możliwość
posłuchać ich „śpiewu”. Podczas pogadanki szczególną uwagę zwrócono na
miejsca występowania rycyka, kulika
wielkiego, dubelta, krwawodzioba,
kszyka, czajki. Dzieci ze zdziwieniem
przyjęły informację, że te rzadko występujące ptaki gnieżdżą się na pobliskich łąkach Złojca, Zarudzia i Wólki
Złojeckiej. Wspólnie zastanowiły się
jak zachować się na spacerze, aby

ich nie wystraszyć. Nasz gość zwrócił
szczególną uwagę na zagrożenia, jakie
mogą spotkać ptaki siewkowe oraz na
rolę rolników w ochronie siedlisk lęgowych tych zwierząt na wilgotnych
łąkach.
Uczniowie otrzymali folder edukacyjno-informacyjny skierowany do
rolników „Zyskaj z rycykiem”. Folder
informuje o możliwości skorzystania
przez rolników z pakietów rolno-środowiskowych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 oraz podaje kontakt do ekspertów ornitologów, którzy doradzą
w wyborze najlepszego pakietu oraz
sporządzą wymaganą dokumentację przyrodniczą. Na zakończenie
spotkania najaktywniejsi uczniowie
otrzymali kalendarze przyrodnicze na
2018 r. – „Rycyk na Zamojszczyźnie”.
Agnieszka Dobrowolska
Foto: Janusz Stryjewski, Renata Pańczyk

Lekkoatletyka dla każdego! w gminie Nielisz

„Lekkoatletyka dla każdego!” to
ogólnopolski program upowszechniania lekkiej atletyki wśród dzieci
i młodzieży. Koordynatorem krajowym projektu jest Polski Związek
Lekkiej Atletyki, a w regionie byłego
województwa zamojskiego realizację
programu koordynuje Janusz Stryjewski – mieszkaniec Nielisza, nauczyciel wychowania fizycznego w Złojcu
oraz trener w Klubie Sportowym Agros
Zamość. Zadaniem „LDK!” jest upowszechnianie tej pięknej dyscypliny
sportu wśród dzieci i młodzieży po-

przez organizowanie imprez sportowych oraz systematycznych zajęć lekkoatletycznych. Sponsorami programu
są: Ministerstwo Sportu i Turystyki,
firmy Nestle oraz Orlen, a także Gmina
Nielisz, która bezpłatnie udostępnia
swoje obiekty sportowe. Dzięki nim
dzieci i młodzież naszej gminy mogą
całkowicie bezpłatnie brać udział we
wszystkich wydarzeniach w ramach
projektu, których jest coraz więcej.
12 grudnia 2017 roku w hali sportowej w Nieliszu ponad 120 uczniów
klas III i IV już po raz drugi mogło wziąć

udział w „Drużynowych Zawodach
Lekkoatletyka dla Każdego!”. Oprócz
dzieci z Gminy Nielisz wzięli w nich
udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płonce. Na tego typu imprezach nie wynik jest najważniejszy,
a dobra zabawa i ruch, który powinien sprawiać wiele radości. Każdy
uczestnik zmagań otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom, a zwycięskie
klasy także piękne puchary.
Miejmy nadzieję, że pozytywne
emocje i wspomnienia z zawodów
przyczynią się do wyboru przez dzieci
lekkiej atletyki, jako swojej wiodącej
dyscypliny sportu. Świetną okazją do
tego jest uczestnictwo w zajęciach lekkoatletycznych dla uczniów klas II i III
szkoły podstawowej, które od 1 marca
odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:00 w hali sportowej w Nieliszu. Podczas nich grupa prawie 30
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dzieci kształtuje swoją sprawność
ogólną z wykorzystaniem konkurencji
lekkoatletycznych dla dzieci oraz innych, ciekawych ćwiczeń sportowych.
Treningi prowadzi Janusz Stryjewski,
a zapisów można dokonywać dzwoniąc
pod nr tel. 504 899 315. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uprawiania
lekkiej atletyki, która z uwagi na bogactwo swoich konkurencji oraz pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój
fizyczny, powinna być pierwszoplanowym sportem dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Najlepszym dowodem na to są starsi uczniowie naszej

gminy. Mowa o Dominice Pomarańskiej ze szkoły w Nieliszu oraz Mikołaju Di Brita ze szkoły w Złojcu, którzy
decydując się na uprawianie lekkiej
atletyki, mają możliwość uczestnictwa
we współzawodnictwie powiatowym,
wojewódzkim, a także ogólnopolskim.
Dzięki swoim osiągnięciom zostali
włączeni do lekkoatletycznej kadry
wojewódzkiej młodzików, co daje im
możliwość korzystania z bezpłatnego
szkolenia sportowego podczas zgrupowań sportowych.

Inwestuj w gminę

Janusz Stryjewski

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.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy 2018
12 stycznia 2018 roku Szkołę Podstawową w Złojcu odwiedził Pan Andrzej Szumowski – szef sztabu zamojskiego WOŚP, który zaprezentował
ideę Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 26 Finału: „Dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków”. Pan
Andrzej Szumowski wręczył wolontariuszom identyfikatory, puszki,
serduszka, natomiast gadżety wolontariuszom wręczyła Pani Grażyna Ciastoch – dyrektor szkoły.
14 stycznia 2018 roku wolontariusze
Szkoły Podstawowej w Złojcu zbierali
fundusze przy Kościele pw. Chrystusa
Króla w Złojcu pod opieką Pani Marii
Komajdy i odwiedzili Księdza Proboszcza – Tomasza Rogowskiego.
Wolontariusze zbierali pieniądze
w Galerii Twierdza w Zamościu pod
opieką Pani Małgorzaty Magryta.
Wolontariusze pomagali w przygotowaniu fantów na loterię Orkiestry
oraz pełnili dyżur w sztabie. W akcję

włączyli się również rodzice uczennicy klasy VII – Anny Skrzypik,
którzy dostarczyli fanty na loterię
do Hotelu „Marina” w Nieliszu oraz
odebrali wypełnioną puszkę. W tym
roku wolontariuszami byli następujący uczniowie: Adrian Bożek, Kacper
Czarny, Szymon Czusz, Nicola Di
Brita, Natalia Dobrowolska, Klaudiusz
Kamforowski, Michał Rabiega, Wiktoria Smutniak, Aleksandra Soboń,
Natalia Soboń oraz wspólna puszka
– Anna Skrzypik i Pani Małgorzata
Magryta. Wolontariusze szkoły zebrali
łącznie kwotę 2 821,13 zł.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny, jako reprezentanci Gminy Nielisz wpisują
się w podliczenie i podsumowanie
w marcu Ogólnopolskiej Akcji przez
Szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Pana Jerzego Owsiaka.
Małgorzata Magryta
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U W A G A !
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 współuczestnictwa
w rozwoju regionalnym.
Prosimy o kontakt: 84 631 27 27
lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
Doskonale wiem jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym
poziomie, a Państwa życzenia traktujemy jako inspirację i staramy się
wykorzystywać je przy kolejnych projektach.

W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef Kuchni
przygotował propozycje menu do
wyboru. Posiadamy również ofertę
oprawy weselnej. Mam nadzieję, że
trafiliśmy w Państwa oczekiwania.
Proszę pamiętać, że każde menu
omawiamy z naszym klientem dopasowując je indywidualnie. Jeśli chodzi
o dodatkowe usługi – polecamy Państwu naszych podwykonawców, ale to

do Państwa należy ostateczny wybór
– dekoracji, kwiatów, oprawy muzycznej… my służymy radą i pomocą.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej tel.: 84 63 12 718 lub
887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszam do Hotelu Marina.

Spływy kajakowe
Stanica Wodna Marina w Michalowie organizuje spływy
kajakowe na trasie Michalów – Nielisz (12 km), oraz Michalów
– Deszkowice (8 km). Trasa spływu biegnie urokliwymi zakątkami Rzeki Wieprz. Długość trasy dla początkujących dobierana jest indywidualnie. Natomiast najmłodsi mogą spróbować swoich sił „na kajaku dookoła wyspy”. Zapraszamy
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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

