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Sezon turystyczny już za nami. Z upal-
nego lata cieszyli się turyści. Iście śródziem-
nomorski klimat zapanował w naszej gminie 
podczas najgorętszych tygodni lipca i sierpnia. 
Plaże przy Zalewie Nielisz zaroiły się od ama-
torów wypoczynku nad wodą. Kwatery i hotele 
nie miały powodu do zmartwień. Bezdesz-
czowa pogoda i dobra koniunktura przyspo-
rzyły wielu turystów, a obłożenie miejsc nocle-
gowych utrzymało się na podobnym poziomie 
jak w roku ubiegłym. Napływ odwiedzających 
nas gości napędziły dodatkowo imprezy zor-
ganizowane w Centrum Wsi Nielisz. Do Nie-
lisza zawitała również TVP3 Lublin, która 
relacjonowała na żywo Regaty Żeglarskie oraz 
Festiwal Turystyczny. Z dumą muszę przy-
znać, że Mieszkańcy gminy Nielisz godnie 
zaprezentowali się na antenie telewizji. Abso-
lutnie wszyscy... pokazaliśmy wszystko co naj-
lepsze: wspaniałych ludzi, uzdolnioną piękną 
młodzież, nasze walory krajobrazowe i tury-
styczne oraz wielki potencjał do dalszego roz-
woju naszej gminy. Pisząc te słowa za gardło 
łapie wzruszenie... ze szczęścia i poczucia 
dumy z całej Gminy Nielisz.

Duma i spełnienie idą w parze, o ile są ku 
temu powody. Osobiście jako Wójt Gminy Nie-
lisz mogę powiedzieć, że upływająca kadencja 
była dla mnie czasem najbardziej wzmożonej 
pracy w moim życiu. Podjęte inwestycje cza-
sami nie pozwalały mi spać. Podczas reali-
zacji zadań zawsze rodzi się pytanie: jak to się 
skończy? Odpowiedzialność jest wielka i nikt 
o tym się nie dowie, dopóki sam nie weźmie 

na barki takiego ciężaru odpowiedzialności. 
Ostatnie 4 lata przyniosły mi wiele powodów 
do zadowolenia: ponad 21 km zmodernizo-
wanych dróg asfaltowych, wyremontowane 
świetlice i remizy strażackie, coraz większa 
popularność na rynku turystycznym, ustano-
wienie herbu jako symbolu jedności i wspól-
noty wszystkich mieszkańców Gminy Nie-
lisz, wkrótce instalacja solarów i fotowoltaiki, 
a także cyfryzacja gminy. Najbardziej jednak 
 cieszy Hala Sportowa, która daje naszym 
dzieciom godziwe warunki do uprawiania 
sportu. Chciałbym podziękować Radzie 
Gminy Nielisz, sołtysom i wszystkim miesz-
kańcom Gminy Nielisz, za zaufanie i wsparcie 
w podejmowanych przeze mnie działaniach. 

Kierunek i strategia rozwoju obrana 
przeze mnie, w dalszym ciągu spotyka się 
z aprobatą Mieszkańców Gminy Nielisz, co 
potwierdza fakt mojej wygranej w wyborach 
na następne 5 lat sprawowania funkcji Wójta 
Gminy Nielisz. Serdecznie dziękuję za za-
ufanie i pomoc w realizowaniu szczytnego 
celu jakim jest rozwój naszej małej ojczyzny. 
Chciałbym zapewnić wszystkich Miesz-
kańców naszej gminy, że nadal przyświecać 
mi będzie dobro naszej gminnej wspólnoty. 
Będę sumiennie i sprawiedliwie realizował 
powierzone mi zadania. Będę starał się wy-
pełniać misję rozwoju ku zadowoleniu moich 
wyborców oraz tych, którzy jeszcze mi nie 
ufają. Moje motto na najbliższe 5 lat to: „rzą-
dzić i dzielić, zgodnie z literą prawa i su-
mienia, w sposób zaspokajający potrzeby jak 
największej grupy mieszkańców”.

Uprzejmie informuję, że wersje elektro-
niczne BIGN dostępne są na stronie www.
nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od druku. Zapra-
szam również do subskrybowania kanału 
Gminy Nielisz na YouTube oraz do obserwo-
wania i polubienia gminnego profi lu na face-
book’u @gminanielisz lub https://www.
facebook.com/gminanielisz gdzie publi-
kujemy na bieżąco informacje z życia naszej 
gminy.

Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal
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25 czerwca br. odbyło się 
spotkanie zorganizo-
wane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Spo-

łecznej w Lublinie, poświęcone eko-
nomii społecznej oraz Certyfi kacji 
i Promocji Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej. Spotkanie miało charakter 
gali, podczas której przedłużono czas 
certyfi k acji oraz nadano nowe certy-
fi katy znaku jakości „zakup prospo-

łeczny”. Szczegółowe informacje 
na temat tego znaku można zna-
leźć na stronie internetowej www.
zakupprospoleczny.pl. Gorąco 
zachęcamy do odwiedzenia tej 
strony.

Wśród podmiotów posiadają-
cych prawo posługiwania się zna-
kiem jakości znalazło się również 
Centrum Integracji Społecznej 
Nielisz, które otrzymało certyfi kat 
w kategorii usługa: usługa caterin-
gowa/gastronomiczna (prawo do 
posługiwania się znakiem „zakup 
prospołeczny” obejmuje rok czasu 
od przyznania certyfi katu). Certy-
fi kat odebrali: Wójt Gminy Nielisz 
Adam Wal oraz Kierownik CIS 
Nielisz Barbara Dziurdzy.

Trzeba przyznać, że kuchnia 
prowadzona przez Panie z CIS 
Nielisz jest naprawdę bardzo 
smaczna. Gratulujemy wyróż-
nienia i liczymy na przedłużenie 
certyfi katu w przyszłym roku.

RED

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku
życzymy Mieszkańcom Gminy Nielisz

radosnego, świątecznego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Życzymy dużo zdrowia i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów.

W imieniu Radnych Rady Gminy Nielisz
Przewodniczący

Krzysztof Komajda

W imieniu pracowników samorządowych
Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal

Znak jakości
dla Centrum Integracji Społecznej Nielisz
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Wieś położona na północnoza-
chodnim skraju gminy Nielisz, w ob-
rębie Wyniosłości Giełczewskiej. 
Władysław Jagiełło nadał braciom 
Świętosławowi, Janowi, Mikoła-
jowi i Stanisławowi 40 włók (łanów) 
w ziemi chełmskiej i przeniósł wieś 
Średnie z prawa polskiego i ruskiego 
na prawo niemieckie. Nadanie to 
musiało mieć miejsce przed 1434 ro-
kiem. Według rejestru poborowego 
w 1564 roku Piotr Rodecki posiadał 
we wsi ¾ łana użytków, Albert Czar-
nołuski i Zygmunt Średziński po 1 
łanie użytków i 3 zagrodników bez 
ziemi, Stanisław i Feliks Średzińscy 
po 1 łanie użytków i po 2 zagrod-
ników bez ziemi, Adam Lipski ¼ łana 
ziemi, Paweł Gany ½ łana oraz Mi-
kołaj Stawski Piska 2 łany użytków. 
W 1680 roku notowano w Średniem 
dwór, którego właścicielami byli Woj-
ciech i Stanisław Średniccy. W 1808 
roku od Domicelli z Krętowiczów Bo-
duszyńskiej kupił dobra Teodor Lo-
rens, który połowę majątku zapisał 
swej żonie Mariannie z Łuczyńskich. 
W 1856 roku majątek ten odziedzi-
czyła ich córka Antonina z Lorensów 
Szczepanowska, która po raz drugi 
wyszła za mąż za Suchodolskiego. 
W 1874 roku właścicielką Średniego 
została Joanna z Suchodolskich Gło-
gowska, która sprzedała go w tym 
samym roku za 67 665 zł Gustawowi 
Jasińskiemu. W 1879 roku Średnie B 
kupił Władysław Englitch, po którym 
w 1884 roku odziedziczył je brat Lu-
dwik. W 1887 roku dobra Średnie, 
nabyli Feliks i Kamila Świerczyńscy, 
a w 1890 roku Aron Kejzman. Spis
z 1827 roku notował wieś w po-
wiecie zamojskim i parafi i Nielisz. 

Liczyła wówczas 30 domów i 197 
mieszkańców. Pod koniec XIX wieku 
Średnie Większe (Duże) liczyło 3 
domy dworskie i 18 włościańskich 
oraz 222 mieszkańców, katolików. 
Średnie Mniejsze (Małe) liczyło 2 
domy dworskie i 8 włościańskich 
oraz 100 mieszkańców, katolików. 
W 1885 roku folwark Średnie A liczył 
643 morgi ziemi, w tym 399 mórg 
ziemi ornej, 44 morgi łąk, 23 morgi 
pastwisk, 150 mórg lasu i 27 mórg 
nieużytków. W folwarku było 12 bu-
dynków drewnianych. Wieś Średnie 
Większe liczyła 20 domów i 234 
morgi ziemi włościańskiej. Folwark 
Średnie B liczył 234 morgi gruntów, 
w tym 185 mórg ziemi ornej, 38 mórg 
pastwisk, 4 morgi odpadków i 7 mórg 
nieużytków. W folwarku było 12 bu-
dynków drewnianych. Wieś liczyła 
8 domów i 76 mórg ziemi. Według 
spisu z 1921 roku wieś Średnie Małe 
liczyła 12 domów i 80 mieszkańców, 
w tym 26 Żydów. Wieś Średnie 
Większe (Duże) liczyła 70 domów 
i 235 mieszkańców – Polaków na-
tomiast Kolonia Średnie Większe 
(Duże) liczyła 19 domów i 96 miesz-
kańców – Polaków. W 1929 roku Icek 
Kajman posiadał w Średnim Małym 
146 ha ziemi.

Wieś położona na północnym 
skraju gminy Nielisz, nad rzeką 
Wieprz, w obrębie Wyniosłości 
Giełczewskiej. Pierwsza wzmianka 
o miejscowości pochodzi z 1462 roku. 
W latach 1470-1480 właścicielką 
wsi była Helena Kołaczkowska, 
która prowadziła spór z braćmi: Ma-
ciejem, Janem, Stanisławem i Miko-
łajem z Ujazdówka i Stawu. Według 
rejestru poborowego w 1564 roku 
Ujazdów i Ostrów liczyły łącznie 7 
i 1/2 łana użytków, 4 zagrodników 
bez ziemi, 2 rzemieślników. W 1625 
roku współwłaścicielami wsi byli 
Walerian Borzęcki i bracia Tomasz 
oraz Wawrzyniec Borzęccy, którzy 
w tym roku dokonali działu dóbr. 
W 1665 roku Marek Wierzbicki herbu 
Jastrzębiec ustąpił Ujazdów i Mo-
ściska Stefanowi Zamoyskiemu. 
W 1767 roku wieś była w posiadaniu 
Adama Suchodolskiego, żonatego 

z Katarzyną z Bonieckich, a pod ko-
niec XVIII wieku właścicielką Ujaz-
dowa, Ostrowa, Majdanu i części 
Stawu była Petronella Suchodolska 
herbu Janina, żona Wojciecha Su-
chodolskiego. W 1822 roku od Ewy 
Suchodolskiej Raczyńskiej dobra te 
nabył Stanisław Jakub Pomorski, 
lecz jeszcze w tym samym roku od-
kupił je za sumę 153 tys. złp Jan Ra-
czyński, mąż Ewy Suchodolskiej 
(J. Szponar 1983, s. 11). W drodze 
spadku majątek odziedziczyły jego 
dzieci: Marceli Konstanty, Petronella 
Rozalia, Zofi a Marianna i Rozalia 
Kordula. Od nich w latach 1834-1835 
stopniowo Ujazdów wykupił Feliks 
Górski za 211 060 złp. W 1859 roku 
dobra w całości były w posiadaniu 
Anny Cejsberger, ale już w 1859 roku 
otrzymali je Władysław i Józef Stęp-
kowscy oraz ich siostra Antonina, 
zamężna z Benedyktem Bętkowskim 
herbu Prawdzic. W 1860 roku Bene-
dykt Bętkowski nabył część dóbr od 
Władysława Stępkowskiego za sumę 
30 tys. złp, natomiast w dwa lata 
później od Józefa Stępkowskiego 
za 25 tys. złp. W 1870 roku Ujazdów 
przeszedł w ręce ich córki Antoniny 
Małgorzaty, która wyszła za mąż za 
Władysława Cyriaka Gorzkowskiego. 
Ten ostatni wybudował tutaj w 1880 
roku parterowy dwór murowany na 
planie prostokąta, częściowo pod-
piwniczony, z trzykondygnacyjną 
wieżą przykrytą spłaszczonym czte-
rospadowym dachem znajdującą się 
w narożniku północnozachodnim. 
Główny budynek przykryty był da-
chem wielospadowym. W 1924 roku, 
po śmierci Antoniny z Bętkowskich 
Gorzkowskiej majątek odziedziczyły 
dzieci: Maria Julia Gorzkowska i Jan 
Edmund Gorzkowski. Wówczas ma-
jątek liczył 659 mórg ziemi ornej, 132 
morgi łąk i 389 mórg lasu, a majątek 
według cen z października 1923 roku 
oceniano na 20 miliardów marek. 
W 1924 roku część dóbr rozparce-
lowano, a pozostałą część majątku 
w 1927 roku kupił Adam Sierakowski, 
mąż Marii Julii Gorzkowskiej, który 
mieszkał w Cześnikach, natomiast 
zarząd nad majątkiem sprawował 
Koziełło. W 1944 roku dobra te o po-
wierzchni 172,3 hektara przejął Skarb 
Państwa.

ŚREDNIE (Małe i Duże)

Historia Ujazdów, Średnie Duże i Średnie Małe

UJAZDÓW

Fragment mapy Województwa Lubelskiego
z 1826 roku 
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Spis z 1827 roku notował wieś 
w powiecie zamojskim i parafi i Stary 
Zamość. Liczyła wówczas 31 domów 
i 162 mieszkańców. Pod koniec XIX 
wieku Ujazdów liczył 55 domów 
i 490 mieszkańców, katolików. 
W 1884 roku dobra składały się z fol-
warków: Ujazdów i Staw Ujazdowski 
oraz attynacji Płonka i liczyły 1669 
mórg. Folwark Ujazdów obejmował 
451 mórg ziemi ornej, 61 mórg łąk, 
14 mórg pastwisk, 306 mórg lasu, 22 
morgi nieużytków oraz 3 budynki 
murowane i 14 drewnianych.

Według spisu z 1921 roku wieś li-
czyła 91 domów i 549 mieszkańców, 
w tym 19 Żydów, w folwarku było 

7 domów i 122 mieszkańców – Po-
laków, natomiast w 4 domach le-
śnictwa mieszkało 91 Polaków.

Józef Niedźwiedź
„Leksykon historyczny miejscowości

dawnego województwa zamojskiego” 2003

Na podstawie uchwały Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 
17 kwietnia 2018 roku zostało przy-
znane dofi nansowanie do projektu 
pt. „Cyfrowy urząd przyjazny miesz-
kańcom”. Jest to wspólny projekt 8 
gmin, wśród których Gmina Nielisz 
jest Liderem Projektu. Partnerami są: 
Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Zwie-
rzyniec, Gmina Łabunie, Gmina Kra-
snobród, Gmina Serniki, Gmina Mi-
chów oraz Gmina Chodel.  Całkowita 
wartość projektu wynosi 7 190 248,99 
zł. natomiast kwota dofi nansowania 
wynosi 6 111 711,64 zł. Na realizację 
zadań Lidera – Gminy Nielisz, prze-
znaczono dofi nansowanie w wyso-
kości 966 416,11 zł. Po wypełnieniu 
działań formalnych, już wkrótce zo-
stanie ogłoszony przetarg na zakup 
nowoczesnego sprzętu komputero-
wego oraz oprogramowania, które 
znacznie usprawni obsługę miesz-
kańców w Urzędzie Gminy Nielisz.

Gratulujemy Wójtowi Gminy Nie-
lisz Adamowi Walowi za poprowa-
dzenie projektu i skuteczne działanie 
w pozyskaniu środków. 

RED

Kolejny sukces
Gminy Nielisz!

23 i 24 czerwca tego roku okazały się chyba najchłodniejszymi dniami tego-
rocznego lata. Jednak mimo niezbyt sprzyjającej pogody, publiczność nie za-
wiodła. Należy jednak podkreślić, że i program artystyczny warty był zniesienia 
wszelkich niedogodności pogodowych. 

Wiolinki oraz Iskierki z GOK w Nieliszu, Teatr Tańca Kwieciste Gwiazdy 
z Ukrainy oraz Teatr Ognia Utopia z Zamościa stworzyły niepowtarzalną at-
mosferę. Na fi nał sobótkowego widowiska oczywiście świetlisty korowód i pokaz 
sztucznych ogni, a później zabawa do białego rana. Było barw nie, tanecznie 
i pięknie! Kto przestraszył się pogody ma czego żałować!

Sobótka 2018

Drogowskazy
Ku zadowoleniu mieszkańców 

Gminy Nielisz, stoją już pierwsze, ze-
standaryzowane drogowskazy z nu-
merami domostw oddalonych od 
głównych ciągów komunikacyjnych. 
Oznaczenia te są niezwykle istotne 
z punktu widzenia chociażby spraw-
nego dojazdu służb ratunkowych oraz 
przesyłek kurierskich. W krytycznych 
sytuacjach, oznaczenie odległych po-
sesji może być nawet kluczowe w ra-
towaniu życia. Dlatego bardzo pro-

simy o poszanowanie tychże znaków 
w imię wspólnego bezpieczeństwa. 

Pierwsze drogowskazy stoją już 
w terenie. Bardzo prosimy miesz-
kańców o konsultację z miejscowym 
sołtysem w sprawie dalszego  zapo-
trzebowania na drogowskazy.

RED

Dwór w Ujazdowie 
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Przetarg na montaż instalacji fo-
towoltaicznych oraz kolektorów sło-
necznych został rozstrzygnięty. Projekt 
zatem już jest realizowany i czas for-
malności chyli się ku końcowi, a za-
czyna się fi zyczne realizowanie przed-
sięwzięcia. Całkowita wartość projektu 
to: 5 627 775,77 zł, zaś kwota dofi nan-
sowania wyniesie 4 259 676,75 zł. Dofi -
nansowanie zostało przyznane na pod-
stawie uchwały Zarządu Województwa 
Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 
roku. 

W dniu 21.11.2018 r. została pod-
pisana umowa z fi rmą Solartime 
Sp. z o.o. z Rzeszowa na dostawę 
i montaż kolektorów słonecznych na 
terenie Gminy Nielisz. Firma rozpo-

częła już realizację zadania. Dlatego 
też bardzo prosimy o śledzenie infor-
macji na gminnym profi lu Facebook 
oraz na stronie www.nielisz.pl gdzie 
będą ogłaszane i publikowane infor-
macje na temat wspomnianej wyżej in-

westycji oraz spotkań z mieszkań-
cami w sprawie montażu. 

O szczegółach instalacji Urząd 
Gminy Nielisz będzie informował 
na stronie www.nielisz.pl oraz na 
gminnym profi lu facebook: @gmi-
nanielisz. RED

Wakacje były dla nas bardzo pra-
cowite. Cieszymy się, że oferta biblio-
teki spotkała się z dobrym odbiorem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez znanych 
artystów – malarzy. Z kolei podczas 
warsztatów skierowanych do osób 
dorosłych mogliśmy pod fachowym 
okiem prowadzącej, poznać tajniki 
carvingu, porozmawiać o zasadach 
savoir-vivre, trendach, stylach, spo-
sobach nakrywania i dekorowania 
stołu. Jest to „temat rzeka” i na pewno 
jeszcze takie spotkania zorganizujemy 
zgodnie z oczekiwaniami uczestników. 

W dniach 16-20 lipca 2018 r. dzięki 
nawiązaniu współpracy z Między-
narodową Organizacją Studencką 
AIESEC, mającą jedną ze swoich sie-
dzib w Lublinie, studentki: Leoni z In-
donezji i Laura z Włoch, przeprowa-
dziły cykl interaktywnych warsztatów 
w języku angielskim. Uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania się z ob-
cymi kulturami, przełamania barier 
oraz możliwość większego otwarcia 
na różnice międzykulturowe. Dzięki 
urozmaiconej formie zajęć, nawet naj-
młodsi uczestnicy mogli wziąć udział 
w spotkaniach. Zajęcia w ramach pro-
jektu UnderStand to ciekawa forma 
wakacyjnej rozrywki, wartościowo 
spędzony czas wśród rówieśników 
i nie tylko.

Nie zapomnieliśmy o naszych czy-
telnikach, wzbogaciliśmy księgozbiór 
biblioteki o kilkadziesiąt nowych po-
zycji książkowych. Tym razem bra-
liśmy przede wszystkim pod uwagę 
oczekiwania czytelników. Trudno za-
rekomendować jakiś tytuł ponieważ 
jest wiele gustów. Zapraszamy do 
lektury i oceny. Wybór już wkrótce 
będzie jeszcze trudniejszy gdyż Bi-
blioteka Publiczna Gminy Nielisz 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa” otrzymała dotację Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
zakup nowości wydawniczych. Nasz 
księgozbiór znów się powiększy o ko-
lejne nowości i bestsellery. 

Zakończył się także wakacyjny 
konkurs czytelniczy. Już wkrótce wrę-
czymy nagrody i dyplomy najbardziej 
zaangażowanym czytelnikom. 

We wrześniu rozpoczął się w bi-
bliotece pilotażowy projekt dla trzy-
latków realizowany w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek 
i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każdy trzylatek, który przyjdzie 
do biblioteki, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą. Więcej 
o projekcie dowiedzieć się można 
w bibliotece lub na naszej stronie 
internetowej. Projekt nawiązuje do 
kampanii proczytelniczych realizo-
wanych na całym świecie, a zapocząt-
kowanych w 1992 r. przez brytyjską 
fundację BookTrust. Projekt fi nanso-
wany jest ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zachęcamy do udziału.

Rok 2018 jest szczególny, jest ro-
kiem obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości. Włączamy się w akcje, 
kampanie i inne działania. W paź-
dzierniku przeprowadziliśmy bardzo 
interesujące, wielopokoleniowe za-
jęcia edukacyjne oraz warsztaty pla-
styczne pt. Kasztanka, Mera i Niemen. 
Bierzemy także udział w inspirującej 
akcji czytelniczej „Mirabelka – kieł-
kująca historia w 100licy” w ramach 
ofi cjalnych obchodów 100-lecia Nie-
podległości. 

Zapraszamy do udziału oraz do ak-
tywnego wspierania naszych przed-
sięwzięć ora z składania propozycji 
działań do realizacji.

Dorota Głogowska

Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla Gminy Nielisz!
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Zakończona została modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich 
Piaskach. Projekt w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmo-
wania działalności gospodarczej obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 212 134,61 zł
Dofi nansowanie: 134 981,00 zł
Planowana przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Ruskie Piaski swoim zakresem obej-
mowała między innymi roboty pole-
gające na: podbiciu istniejących fun-
damentów, wydzieleniu pomieszczeń, 
wykonaniu nowych nadproży okien-
nych i drzwiowych, wykonaniu docie-

plenia stropu wełną mineralną, wy-
konaniu pokrycia dachu, wykonaniu 
obróbek blacharskich, rynien i rur spu-
stowych, montażu stolarki okiennej 
i drzwiowej, rozbiórce istniejących 
posadzek, wykonaniu nowych posa-
dzek, wykonaniu nowych tynków we-
wnętrznych, wykonaniu docieplenia 
ścian zewnętrznych styropianem 
i tynków cienkowarstwowych, wyko-
naniu nowej opaski wokół budynku.

Nowy wygląd robi wrażenie. 
RED W Gruszce Dużej wyrosła 

prawdziwa perełka. Wyremonto-
wano niewielki budynek po byłym 
punkcie skupu mleka, na potrzeby 
Kół Gospodyń Wiejskich z Gruszki 
Dużej i z Gruszki Małej. Panie będą 
miały wspaniałe miejsce do rozwi-
jania swoich artystycznych i ku-
linarnych zdolności oraz przede 
wszystkim do wspólnych spotkań 
i integracji. Podczas prac wyre-
montowano elewację zewnętrzną 
wraz z jej dekoracją.

RED 

VIII PLENER MALARSKI 2018

W bieżącym roku Gmina Nielisz 
przeprowadziła generalne remonty 
obiektów budynków użyteczności 
publicznej. Wśród nich znalazła 
się remiza strażacka w Wólce Zło-
jeckiej. Zakończono pierwszy i za-
razem podstawowy etap remontu 
– budynek został podwyższony, 
wymieniono dach, zamontowane 
zostały również nowe rynny. Dzięki 
nowemu zadaszeniu budynek zo-
stał ocalony od zniszczenia. Re-
mont remizy w Wólce Złojeckiej 
został przeprowadzony z myślą 
o jak najdłuższym użytkowaniu 
budynku przez mieszkańców wsi. 

R ED

Od ośmiu lat podczas wakacji gościmy 
w Nieliszu grupę artystów – malarzy, 
którzy biorą udział w organizowanym 
przez nas plenerze malarskim. W tym roku 
na zaproszenie Komisarza – Pana Woj-
ciecha Kowalskiego w plenerze uczestni-
czyli: Maria Dziopak – Warszawa, Justyna 
Majewska – Warszawa, Urszula Olczyńska 
– Biłgoraj, Lidia Jeziorska – Koszalin, Eliza 
Gembel – Koszalin, Dorota Kazimierczuk – 
Płonka, Dorota Głogowska – Nielisz, Karo-
lina Pastuszak-Garbal – Nielisz/Warszawa, 
Zygmunt Jarmuł – Szczebrzeszyn, Piotr Ja-
kubczak – Jaworzynka, Maciej Sęczawa – 
Zamość, Wojciech Kowalski – Płonka.

Jak co roku artyści zostawili nam 
swoje prace, które wejdą w skład naszej 
kolekcji plenerowej. Wraz z obrazami 
z tego roku jest to zbiór liczący ponad 100 
dzieł. Mam ogromną nadzieję, że kiedyś 
uda się nam pokazać je wszystkie razem. 
Byłaby to imponująca wystawa. 

Uczestnikom oraz współorganiza-
torom – Pracowni Artystycznej „Pod 
Frasobliwym Aniołem” w Płonce oraz 
Kwaterze Agroturystycznej Fanaberia 
w Nieliszu, składamy  serdeczne podzięko-
wania za udział w tegorocznym plenerze.

Agnieszka Zymon

Remiza
Wólka Złojecka

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

w Ruskich Piaskach
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Ostatni weekend lipca br. znów 
przyniósł duże emocje w Nieliszu. 
Druga edycja Dni Gminy Nielisz 
przyniosła wiele atrakcji i rozgłos 
medialny. Działo się naprawdę dużo 
i niemalże każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. W sobotę na rozgrzewkę 
pierwsza część II Regat Żeglarskich 
i koncerty. W niedzielę odbył się 
główny program dwudniowej im-
prezy, którą otworzyły zawody węd-
karskie na Zalewie Nielisz. Wystąpiło 
14 drużyn po 2 osoby. Zwycięzcami 
zawodów zostali Krzysztof Antoszek 
oraz Rafał Antoszek. Na zdjęciu zwy-
cięska drużyna w kategorii wiekowej 
do lat 16: Alan Zbyryt i Aurelia Misiu-
ra-Wyłupek. Największy okaz złowił 
Jarosław Rams – leszcz 880 g. 

Po zawodach wędkarskich ruszyli 
żeglarze aby powalczyć o Puchar 
Wójta Gminy Nielisz. Wystartowało 
13 załóg w 2 klasach: Korsarz i Open. 
Zwycięzcami zostali: Klasa Korsarz 
– Jerzy Czerwiński i Kamila Marusz-
czak; Klasa Open – Jakub Mazurek 
i Piotr Błoński. Wyścigi obserwował 

komandor naszych regat kpt. Zie-
mowit Barański. 

Na niedzielne wydarzenia w Nie-
liszu przybyła ekipa telewizyjna TVP3 
Lublin, aby na żywo relacjonować 
przebieg lipcowej imprezy. Obecność 
telewizji wzbudziła nie małe emocje 
wśród publiczności. Pierwszy raz 
w historii przeznaczono dosłownie 

godziny antenowe, aby pokazać 
naszą gminę, jej walory krajobrazowe, 
mieszkańców i ich dorobek kultu-
rowy. Podczas realizacji programu 
wystąpił również przyjaciel Gminy 
Nielisz – Rafał Brzozowski, który 
w s wojej wypowiedzi docenił wysiłki 
władz gminnych w promowaniu Za-
lewu Nielisz, nad którym chętnie wy-
poczywa w przerwach nagrań do pro-
gramu TVP – „Koło Fortuny”.

Po zmaganiach na wodzie przy-
szedł czas na Festiwal Turystyczny 
2018, który odbył się w Centrum Wsi 

Nielisz. W roku bieżącym przyje-
chały do nas następujące delegacje: 
Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina 
Sułów, Gmina Zwierzyniec, Miasto 
Zamość, Gmina Puchaczów, Gmina 
Rybczewice, Gmina Janów Lubelski, 
Gmina Grabowiec, Gmina Krasno-
bród, Gmina Hrubieszów. Absolutnie 
wszystkie stoiska promocyjne były 
niezmiernie ciekawe i obfi te w infor-
macje turystyczne oraz produkty lo-
kalne. Delegacje dołożyły starań aby 
się wyróżnić i zaciekawić nieliską 
publiczność. Mogły też na żywo za 
pośrednictwem TVP3 Lublin zapre-
zentować swoje walory turystyczne. 
Dołożyliśmy starań, aby każdy mógł 
skorzystać z czasu antenowego, a na-
leży podkreślić, że występ w telewizji 
to jedna z bardziej prestiżowych i sku-
tecznych form promocji. Cieszymy 
się, że dzięki udziałowi w Festiwalu 
skorzystali z niej również nasi goście. 

Wspólne działania na rzecz pro-
mocji Lubelszczyzny z pewnością 
zaowocują zwiększeniem atrakcyj-

Było głośno, radośnie i przede wszystkim medialnie...

Młodzi wędkarze 
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ności turystycznej naszego regionu. 
Starania wszystkich delegacji zostały 
docenione indywidualnym wyróżnie-
niem. Szczególne podziękowania za 
wkład podczas Festiwalu Turystycz-
nego 2018 w postaci kryształowego 
„Jasia Wędrowniczka” otrzymały 
reprezentacje: Gmina Rybczewice, 
Gmina Krasnobród oraz Gmina Hru-
bieszów. Statuetki wręczali: Wójt 
Gminy Nielisz – Adam Wal, Członek 
Zarządu Powiatu Zamojskiego – Le-
szek Pastuszak oraz w imieniu Mar-
szałka Województwa Lubelskiego – 
Marian Jaworski. 

Festiwal turystyczny obfi tował 
w liczne wydarzenia. Odbyły się m.in. 
konkursy dla publiczności oraz wy-
bory Miss Lata w Nieliszu 2018, które 
zawsze budzą wielkie emocje i zainte-
resowanie. Wśród 8 kandydatek wy-
brano: II Wice Miss – Magda Palmi, 
I Wice Miss – Łucja Chachaj, natomiast 
Miss Lata w Nieliszu 2018 została Wik-
toria Jasińska. Koronę przekazała Miss 
Lata w Nieliszu 2017 Paulina Szałaj. 
Po wyborach temperatura w Centrum 

Wsi Nielisz ciągle wzrastała bo na 
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru 
– CZADOMAN. Publiczność bawiła się 
świetnie nie szczędząc sił na okrzyki 
i owacje. Po koncercie przy muzyce 

zespołów młodzieżowych odbyła się 
zabawa taneczna. 

Imprezę można ocenić jako udaną 
i bardzo medialną. Nie jest łatwo prze-
konać stację telewizyjną do relacji na 
żywo bądź też poświęcenia wielogo-
dzinnego czasu antenowego jednej 
gminie. Musi być to „coś”... i okazuje 
się, że Gmina Nielisz to ma: piękne 
walory krajobrazowe i turystyczne, 
ciekawych ludzi, zdolną młodzież 
i bogaty dorobek kulturowy. Ma rów-
nież Włodarza, który potrafi  pobudzić 
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aktywność społeczną i zaangażować 
mieszkańców do wspólnej pracy na 
rzecz promocji naszej gminy. Sukces 

medialny Gminy to bez wątpienia 
sukces jej mieszkańców, którzy 
godnie reprezentowali Gminę Nielisz 
na antenie TVP3 Lublin. 

W organizacji Dni Gminy Nielisz 
brali udział: Urząd Gminy Nielisz, 
GOK w Nieliszu, GOPS, Biblioteka 
Publiczna Gminy Nielisz, CIS Nielisz 
oraz Koło PZW „SUM” w Nieliszu. 
W przedsięwzięciu uczestniczyli part-
nerzy, dzięki którym impreza miała 
odpowiedni koloryt i wydźwięk: Sta-
rostwo Powiatowe w Zamościu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego w Lublinie, Miasto Zamość, 
Port Lotniczy Lublin S.A., ARTIS 
Hotel & SPA, DERKOM, Hotel & Re-
sort Marina, Doradztwo i Reklama
Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mię-
snego „JBB” BAŁDYGA, Restauracja 

i Hotelik KLEMENS, Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna „Zamość i Roz-
tocze”, LGD Ziemia Zamojska, Lu-

belski Okręgowy Związek Żeglarski, 
Sklep Sportowy M3Sport, Prome-
teusz Transport, Szkoła Windsurfi ngu 
MSSPORTS, Wodne Ochotnicze Pogo-

towie Ratunkowe Zamość, Centrum 
Wina, Zamojskie Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej w Zamo-
ściu, Szkoły Policealne ŻAK w Za-
mościu, ZamPiach Kopalnia Piasku 
Ruskie Piaski Alicja i Ryszard Błasz-
czakowie, Siedlisko RanczoDolina, 
Kwatera Agroturystyczna „KUCYK” 
w Nieliszu, Małgorzata i Józef Tre-
piet, Pub Perła Krasnystaw. Opiekę 
medialną nad naszą imprezą sprawo-
wali: Telewizja Polska S.A. Oddział 
w Lublinie, Telewizja Polska S.A. 
Oddział Rzeszowie, Nowy Kurier Za-
mojski, Kronika Tygodnia, Tygodnik 
Zamojski, Dziennik Wschodni, Kurier 
Lubelski, Roztocze.net, Naszemiasto.
pl, Telewizja Internetowa Zamość TV. 
Wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację Dni Gminy Nielisz z głębi serca 
dziękujemy. 

Relacja z regat i festiwalu jest 
dostępna na stronie TVP3 Lublin: 
https://lublin.tvp.pl/37897815/let-
ni-weekend-w-tvp3-lublin?page=1

RED
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Nowe nawierzchnie asfaltowe 
o łącznej długości ok 1,6 km już są 
gotowe do użytku w miejscowo-
ściach: Nielisz, Deszkowice-Kolonia, 
Ujazdów, Nawóz, Staw Noakowski, 
Złojec, Złojec II oraz Wólka Złojecka. 
Na tych odcinkach zostały utwar-
dzone pobocza przez pracowników 
Samorządowego Zakładu Budżeto-
wego. Na tym nie koniec, ponieważ 
ukończono przebudowę kolejnej 
drogi gminnej Nr 110128L w Nawozie. 
Remontowany odcinek drogi wynosi 
710 mb. Całkowita długość drogi to 
1,66 km. Modernizacja odcinka drogi 
o szerokości 5,5 m plus pobocza, zo-
stała ukończona, a całkowity koszt in-
westycji wyniósł 710 948 zł. Wniosek 
Urzędu Gminy Nielisz o dofi nanso-

wanie został rozpatrzony pozytywnie 
i uzyskano 80% dotacji na ten cel 
z Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie w ramach „Rządo-

wego programu na rzecz rozwoju oraz 
konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury dro-
gowej”.

Oprócz wymienionych wyżej miej-
scowości, na nową drogę doczekali 
się mieszkańcy Zarudzia. Nowa na-
wierzchnia drogi gminnej Nr 110171L 
w miejscowości Zarudzie mierzy 
prawie 1,7 km. Wartość zadania 
ogółem wyniosła  744 032,50 złotych. 
Po wypełnieniu wszelkich wymogów 
przez Gminę Nielisz, udało się uzy-
skać dofi nansowanie od Wojewody 
Lubelskiego w kwocie 372 016,00 zło-
tych w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Jest to ok. 
50% wartości inwestycji. Drugą po-
łowę kosztów pokryła Gmina Nielisz. 

RED

Po długim oczekiwaniu ruszyła 
generalna przebudowa drogi woje-
wódzkiej Nr 837 na odcinku Nielisz 
– Sitaniec. Jest to bardzo duża inwe-
stycja podjęta przez Samorząd Wo-

jewództwa Lubelskiego, która cieszy 
nie tylko mieszkańców Gminy Nielisz, 
ale i turystów przybywających z roku 
na rok aby spędzić swój wolny czas 
nad „zamojskim morzem” i korzystać 

z kąpieliska „Moczydło”. Przy posze-
rzonej jezdni powstanie prawie 12 km 
trasy rowerowej co zwiększy bezpie-
czeństwo rowerzystów i ułatwi Zamo-
ścianom podróż rowerem nad zalew. 

20 sierpnia 2018 r. plac budowy 
został przekazany wykonawcy – 
fi rmie STRABAG Sp. z o.o. Wartość 
zadania to aż 144 480 352 zł, na tę 
kwotę składają się środki UE w wy-
sokości 141 936 118 zł oraz środki wo-
jewództwa 2 544 234 zł. Termin wy-
konania prac – do 31 sierpnia 2019 r.
Efekty rzeczowe tej inwestycji na 
odcinku Sitaniec – Nielisz to 16 km 
i 389 m nowej nawierzchni drogi, 10 
km i 690 m chodników, 11 km i 719 m. 
ciągów pieszo-rowerowych, a także
4 km i 584 m bezpiecznej ścieżki ro-
werowej. 

RED

Remont drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku Nielisz-Sitaniec

Przebudowa dróg gminnych
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Droga powiatowa Nr 3220L relacji Krzak – Stary Zamość 
została wyremontowana. Wspólnie z Wójtem Gminy Nie-
lisz, Wójtem Gminy Stary Zamość, Starostą Zamojskim przy 
wsparciu Członka Zarządu Powiatu Zamojskiego Leszka 
Pastuszaka, na drodze powiatowej zbudowano nową na-
wierzchnię asfaltową, naprawiono przepusty i pobocza. 
Droga wymagała szybkiego remontu. Obecnie jeździ się po 
niej bardzo komfortowo. Trasa Krzak – Stary Zamość, to stra-
tegiczny ciąg komunikacyjny łączący naszą gminę z krajową 
drogą Nr 17. Po remontach drogi: powiatowej Nr 3220L i woje-
wódzkiej Nr 837, niezwykle istotną i pilną sprawą jest remont 
drogi powiatowej Nr 3205L. Jest to odcinek łączący Gminę 
Nielisz z drogą krajową Nr 74. Trzymamy kciuki.

RE D

Pierwszy w historii gminny folder 
informacyjny Gminy Nielisz w 2 języ-
kach: polskim i angielskim. Premiera 
folderu miała miejsce w lipcu podczas 
Festiwalu Turystycznego 2018. Infor-
mator zdobył wiele komplementów za 
zdjęcia, szatę grafi czną oraz rzeczową 
i treściwą informację o naszej gminie. 
W pracę nad folderem zaangażowani 
byli pracownicy Urzędu Gminy Nielisz 
oraz GOK w Nieliszu. Opracowaniem 
zajęła się fi rma Doradztwo i Reklama
Sp. z o.o. Folder docelowo będzie ak-
tualizowany i wzbogacany o nowe 
zdjęcia.

„Wybiegamy z informacją o naszej 
gminie poza granice naszego kraju 
i kierujemy ofertę turystyczną do za-
granicznych turystów. Taki folder to 
podstawa do dalszych działań w kie-
runku promocji zagranicznej” – mówi 
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal.

Wydawnictwo dostępne jest 
w wersji elektronicznej na stronie in-
ternetowej gminy Nielisz: www.nie-
lisz.pl. Zapraszamy do lektury.

RED

W „Sumie” 20 lat
W sobotę 8 września 2018 wędkarze 

zrzeszeni w Kole PZW „SUM” w Nie-
liszu świętowali 20 lecie swojej dzia-
łalności. Nieliska przygoda z wędkar-
stwem rozpoczęła się jesienią 1998 r.,
kiedy to łąki pomiędzy Nieliszem 
a Nawozem zaczęły pokrywać się 
wodą. Wtedy to, z inicjatywy Józefa 
Łaszkiewicza byłego Skarbnika Koła 
PZW w Michalowie przy wsparciu ks. 
Franciszka Buchajczuka, w nieistnie-
jącym już budynku Szkoły Podsta-
wowej w Nieliszu spotkała się grupa 
miejscowych entuzjastów wędkar-
stwa i powołała do życia Koło Wędkar-
skie, nadając mu nazwę „SUM”.

Przez 20 lat działalności w Zarzą-
dzie Koła pracowało wielu znanych 
społeczników i znakomitych węd-
karzy. Wielu z nich już niestety nie ma 
wśród nas.

Wspomnieć tutaj należy Włady-
sława Misiurę, Władysława Fabijań-
skiego, Krzysztofa Zwolaka, Henryka 
Komajdę, Stanisława Mazura oraz 
wcześniej wspomnianego Józefa 
Łaszkiewicza i ks. Franciszka Buchaj-
czuka. Pamięć tych działaczy oraz 
wszystkich wędkarzy, którzy zmarli 
w minionym 20-leciu uczczono mi-
nutą ciszy.

Z racji Jubileuszu, obecny Zarząd 
Koła zorganizował zawody wędkarskie 
oraz spotkanie byłych i obecnych dzia-
łaczy Koła. Uroczystość rocznicową 
uświetnili: Radni Gminy Nielisz wraz 
z Przewodniczącym Jerzym Nowiń-
skim, Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, 
Radny Powiatu Zamojskiego Leszek 
Pastuszak, Prezes Z.O. PZW w Zamo-
ściu Jerzy Wiater, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej BS Nielisz Bronisław 
Rybak. Z racji Jubileuszu Koło, jako or-
ganizacja otrzymała „Medal za zasługi 
dla PZW”. Natomiast Stanisław Chi-
mosz i Jerzy Prokop otrzymali jedno 
z najwyższych odznaczeń wędkar-
skich „Złotą odznakę z wieńcami”.

W rozegranych „Wędkarskich Zawo-
dach Jubileuszowych” wzięło udział 42 
dorosłych wędkarzy i 12 dzieci. Wśród 
młodzieży najlepsi okazali się Jakub 
Walczak, Patryk Rak i Michał Halida. 
Wśród dorosłych Rafał Uchman, Jerzy 
Matej i Konrad Kościk. Największą 
rybę zawodów złowił Jerzy Matej. Po 
zakończeniu zawodów, wręczeniu na-
gród oraz wystąpieniach okolicznościo-
wych, do późnych godzin wieczornych 
trwało spotkanie przy grillu i wymiana 
doświadczeń wędkarskich.

Stanisław Chimosz
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„Będziesz, Wojtku, służył 
w ochotniczej straży 
i pojedziesz z nami, 
gdy pożar się zdarzy.”

Tak pisał Czesław Janczarski 
w swojej bardzo popularnej ksią-
żeczce dla dzieci. Mamy w naszej 
gminie takiego młodego druha. Jest 
nim Wojtek Stefański (lat 6). Swój 
pierwszy dyplom otrzymał podczas 
zawodów strażackich w Nieliszu 03 
czerwca 2018 r. Zawody odbyły się 
w duchu wielkiej rywalizacji i zaanga-
żowania wszystkich strażaków. Nad 
przebiegiem zawodów czu wał An-
drzej Bożek. Przebiegiem rywalizacji 
kierował Andrzej Bożek. Komisja 
sędziowska składała się z funkcjona-
riuszy PSP Zamość pod dowództwem 
sędziego głównego mł. bryg. Marcina 
Lipca. Wyniki zawodów jednostek 
OSP z terenu Gminy Nielisz: 
 Krzak
 Złojec
 Nielisz
 Gruszka Duża
 Nawóz
 Ruskie Piaski
 Wólka Złojecka
 Ujazdów
 Średnie Duże
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 
Chłopcy
 Wólka Złojecka
 Średnie Duże
 Gruszka Duża
 Nawóz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 
Dziewczęta
 Nawóz
 Ruskie Piaski
 Nielisz
 Krzak

OSP z Gminy Nielisz miała jeszcze 
jedno wielkie wydarzenie. W lipcu 
br. odbyło się uroczyste przekazanie 
i poświęcenie nowego wozu bojowego 
przeznaczonego dla OSP Złojec. Uro-
czystość otworzyła msza święta w Ko-
ściele pw. Chrystusa Króla w Złojcu 
koncelebrowana przez ks. Kanonika 

Tomasza Rogowskiego oraz ks. Ka-
nonika Aleksandra Siwka. Po mszy, 
na placu przed kościołem odbyło się 
poświęcenie oraz przekazanie klu-
czyków do nowego wozu strażac-
kiego. Przekazania kluczyków na ręce 
Prezesa OSP Złojec Jerzego Jakub-
czaka dokonał Wójt Gminy Nielisz 
Adam Wal. Dalsza część uroczystości 
odbyła się w nowo wyremontowanej 
remizie strażackiej w Złojcu. Remont 

obejmował wykończenie wnętrz – 
klatki schodowej, sali głównej i po-
mieszczeń socjalnych. Nowy wygląd 
remizy budził podziw zaproszonych 
gości. W wydarzeniu w Złojcu brali 
udział między innymi: przedstawi-
ciele OSP z terenu Gminy Nielisz, płk. 
poż. w stanie spoczynku Mieczysław 
Skiba, Starosta Zamojski Henryk 
Matej, Członek Zarządu Powiatu Za-
mojskiego Leszek Pastuszak, mł. 
bryg. Dariusz Jakubczak, Dyr. GOK 
Nielisz Agnieszka Zymon oraz Radni 
Rady Gminy Nielisz.

30.10.2018 r. Jednostki OSP z te-
renu Gminy Nielisz zostały dopo-
sażone w nowy sprzęt ratowniczy. 
Wśród nowych urządzeń znajdują 
się: automatyczne defi brylatory ze-
wnętrzne (AED), latarki akumulato-
rowe, torby ratownicze (R1)  oraz pi-
larki do drewna. Zakup zrealizowany 
został ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawie-
dliwości i Gminy Nielisz. Nowy sprzęt 
otrzymali druhowie z: OSP Nielisz, 
OSP Złojec, OSP Krzak, OSP Średnie 
Duże, OSP Wólka Złojecka, OSP Ru-
skie Piaski, OSP Nawóz, OSP Ujazdów 
i OSP Gruszka Duża. Nowe zestawy ra-
townicze o wartości 31 930,20 zł prze-
kazał Wójt Gminy Nielisz Adam Wal.

RED

Jak Wojtek został strażakiem
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Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych planowanych na terenie Gminy Nielisz (styczeń – grudzień 2019 roku)

Nazwa imprezy Miejsce imprezy Data lub przybliżony termin Organizator

VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Hotel Marina 06.01.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, Hotel Marina w Nieliszu

Akcja „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, WOŚP Szkoła Podstawowa w Nieliszu rok szkolny 2018/2019 SP w Nieliszu

Twój dar serca dla Hospicjum, Złóż serce dla Hospicjum, współpraca z UNICEFEM, Pomoc Hospicjum w Łabuńkach i Małego 
Księcia w Lublinie, współpraca z fundacjami: „Amum, Pomóż i Ty, Zdążyć z pomocą, Alivia, Serce dla Maluszka Szkoła Podstawowa w Nieliszu rok szkolny 2018/2019 SP w Nieliszu

Kolędowanie z Gminną Orkiestrą Dętą 
Kościół Św. Wojciecha i MB Różańcowej w Nieliszu, 
Chrystusa Króla w Złojcu, Jana Chrzciciela w Stawie 
Noakowskim 

styczeń/luty GOK Nielisz

XI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu styczeń GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

Zimowe Ferie z GOK w Nieliszu GOK Nielisz, Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz
I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK w Nieliszu Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz, GKS Delta Nielisz
II Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu styczeń/luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

VIII Gminny Konkurs Plastyczny „Na anielskich skrzydłach”
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz 
wystawa pokonkursowa – Aula Szkoły Podstawowej 
w Nieliszu 

styczeń/luty GOK Nielisz

III Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz, GKS Delta Nielisz

Gminny Konkurs zdrowotny – profilaktyka uzależnień Szkoła Podstawowa w Złojcu luty SP Złojec, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

„Gminny Dzień Kobiet 2019” Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim marzec GOK Nielisz, Gmina Nielisz

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną kościół pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 
w Nieliszu marzec SP Nielisz, Parafia pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 

w Nieliszu
XII Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Zamojskiego Hala Sportowa w Nieliszu marzec Gmina Nielisz, GOK Nielisz, GKS Delta Nielisz 
Gminny turniej warcabowy kl. III Szkoła Podstawowa w Złojcu marzec SP Złojec 

Gminny Konkurs wiedzy „Bezpiecznie na drodze” Szkoła Podstawowa w Złojcu marzec SP Złojec 

Gminne Obchody Dnia Strażaka Gruszka Duża maj OSP Gruszka Duża, KGW Gruszka Duża

Powiatowy Konkurs twórczości „Moja Mała Ojczyzna” Szkoła Podstawowa w Nieliszu kwiecień – czerwiec SP Nielisz

Miejsca pamięci z okresu powstań narodowych i I wojny światowej 
Rajdy piesze i wycieczki po miejscowościach: 
Zaporze, Nawóz, Nielisz, Wólka Złojecka, Bodaczów, 
Płoskie 

kwiecień – październik SP Złojec, do ustalenia 

Międzygminny, przegląd teatrzyków Szkoła Podstawowa w Złojcu maj SP Złojec 
Gminna sesja dziecięca SU Szkoła Podstawowa w Złojcu maj SP Złojec 

Gminny Dzień Dziecka Boisko Orlik, Hala sportowa w Nieliszu,
Plac przy SP w Nieliszu maj/czerwiec

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

V Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nielisz Boisko GKS Delta Nielisz maj/czerwiec Delta Nielisz, GOK Nielisz
Święto Sportu – turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz Szkoła Podstawowa w Złojcu czerwiec SP Złojec 
XIX Sobótka 2018 Centrum Wsi Nielisz, Zapora wodna w Nieliszu 29-30.06.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz
I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GKS Delta Nielisz Boisko GKS Delta Nielisz czerwiec/lipiec Delta Nielisz, GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

III Festiwal Turystyczny 2019/ Dni Gminy Nielisz, III Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nielisz Centrum Wsi Nielisz, Zapora wodna w Nieliszu 27-28.07.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, do ustalenia

VI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta Gminy Nielisz Boisko Orlik lipiec/sierpień Gmina Nielisz, GOK Nielisz, GKS Delta Nielisz 
Gminne Święto Plonów/Festyn Dożynkowy do ustalenia 25.08.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, do ustalenia 
V Spotkania Kulturalne im. Jana Króla Szkoła Podstawowa w Nieliszu wrzesień SP Nielisz, Gmina Nielisz 

101 Rocznica odzyskania Niepodległości Kościół pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 
w Nieliszu, Plac przed remizą OSP w Nieliszu 11.11.2019

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

II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu listopad/grudzień GKS Delta Nielisz, Gmina Nielisz, GOK Nielisz

II Turniej Piłki Nożnej OLDBOYS o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu listopad/grudzień GKS Delta Nielisz, Gmina Nielisz, GOK Nielisz

Wernisaż do ilustracji wierszy J. Brzechwy lub innego autora twórczości dla dzieci Szkoła Podstawowa w Złojcu grudzień SP Złojec

Rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie
Kościół pw. Chrystusa Króla w Złojcu, Dom Ludowy 
lub SP w Złojcu grudzień

SP Złojec, Związek Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów koncentracyjnych
(koło gminne), Parafia pw. Chrystusa Króla w Złojcu, 
GOK Nielisz

Kolędować Małemu Dom Pomocy w Ruskich Piaskach grudzień SP Nielisz
Opłatek dla instytucji i organizacji z terenu Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu grudzień SP Nielisz, GOK Nielisz, Gmina Nielisz 
Wigilia mieszkańców Gminy Nielisz Plac przed remizą OSP w Nieliszu grudzień Hotel Marina w Nieliszu, GOK Nielisz, Gmina Nielisz
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Kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych planowanych na terenie Gminy Nielisz (styczeń – grudzień 2019 roku)

Nazwa imprezy Miejsce imprezy Data lub przybliżony termin Organizator

VII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Hotel Marina 06.01.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, Hotel Marina w Nieliszu

Akcja „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, WOŚP Szkoła Podstawowa w Nieliszu rok szkolny 2018/2019 SP w Nieliszu

Twój dar serca dla Hospicjum, Złóż serce dla Hospicjum, współpraca z UNICEFEM, Pomoc Hospicjum w Łabuńkach i Małego 
Księcia w Lublinie, współpraca z fundacjami: „Amum, Pomóż i Ty, Zdążyć z pomocą, Alivia, Serce dla Maluszka Szkoła Podstawowa w Nieliszu rok szkolny 2018/2019 SP w Nieliszu

Kolędowanie z Gminną Orkiestrą Dętą 
Kościół Św. Wojciecha i MB Różańcowej w Nieliszu, 
Chrystusa Króla w Złojcu, Jana Chrzciciela w Stawie 
Noakowskim 

styczeń/luty GOK Nielisz

XI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu styczeń GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

Zimowe Ferie z GOK w Nieliszu GOK Nielisz, Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz
I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK w Nieliszu Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz, GKS Delta Nielisz
II Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu styczeń/luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

VIII Gminny Konkurs Plastyczny „Na anielskich skrzydłach”
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz 
wystawa pokonkursowa – Aula Szkoły Podstawowej 
w Nieliszu 

styczeń/luty GOK Nielisz

III Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu luty GOK Nielisz, Gmina Nielisz, GKS Delta Nielisz

Gminny Konkurs zdrowotny – profilaktyka uzależnień Szkoła Podstawowa w Złojcu luty SP Złojec, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

„Gminny Dzień Kobiet 2019” Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim marzec GOK Nielisz, Gmina Nielisz

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną kościół pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 
w Nieliszu marzec SP Nielisz, Parafia pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 

w Nieliszu
XII Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Zamojskiego Hala Sportowa w Nieliszu marzec Gmina Nielisz, GOK Nielisz, GKS Delta Nielisz 
Gminny turniej warcabowy kl. III Szkoła Podstawowa w Złojcu marzec SP Złojec 

Gminny Konkurs wiedzy „Bezpiecznie na drodze” Szkoła Podstawowa w Złojcu marzec SP Złojec 

Gminne Obchody Dnia Strażaka Gruszka Duża maj OSP Gruszka Duża, KGW Gruszka Duża

Powiatowy Konkurs twórczości „Moja Mała Ojczyzna” Szkoła Podstawowa w Nieliszu kwiecień – czerwiec SP Nielisz

Miejsca pamięci z okresu powstań narodowych i I wojny światowej 
Rajdy piesze i wycieczki po miejscowościach: 
Zaporze, Nawóz, Nielisz, Wólka Złojecka, Bodaczów, 
Płoskie 

kwiecień – październik SP Złojec, do ustalenia 

Międzygminny, przegląd teatrzyków Szkoła Podstawowa w Złojcu maj SP Złojec 
Gminna sesja dziecięca SU Szkoła Podstawowa w Złojcu maj SP Złojec 

Gminny Dzień Dziecka Boisko Orlik, Hala sportowa w Nieliszu,
Plac przy SP w Nieliszu maj/czerwiec

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

V Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Nielisz Boisko GKS Delta Nielisz maj/czerwiec Delta Nielisz, GOK Nielisz
Święto Sportu – turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz Szkoła Podstawowa w Złojcu czerwiec SP Złojec 
XIX Sobótka 2018 Centrum Wsi Nielisz, Zapora wodna w Nieliszu 29-30.06.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz
I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GKS Delta Nielisz Boisko GKS Delta Nielisz czerwiec/lipiec Delta Nielisz, GOK Nielisz, Gmina Nielisz 

III Festiwal Turystyczny 2019/ Dni Gminy Nielisz, III Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nielisz Centrum Wsi Nielisz, Zapora wodna w Nieliszu 27-28.07.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, do ustalenia

VI Edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta Gminy Nielisz Boisko Orlik lipiec/sierpień Gmina Nielisz, GOK Nielisz, GKS Delta Nielisz 
Gminne Święto Plonów/Festyn Dożynkowy do ustalenia 25.08.2019 GOK Nielisz, Gmina Nielisz, do ustalenia 
V Spotkania Kulturalne im. Jana Króla Szkoła Podstawowa w Nieliszu wrzesień SP Nielisz, Gmina Nielisz 

101 Rocznica odzyskania Niepodległości Kościół pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej 
w Nieliszu, Plac przed remizą OSP w Nieliszu 11.11.2019

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

II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu listopad/grudzień GKS Delta Nielisz, Gmina Nielisz, GOK Nielisz

II Turniej Piłki Nożnej OLDBOYS o Puchar Wójta Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu listopad/grudzień GKS Delta Nielisz, Gmina Nielisz, GOK Nielisz

Wernisaż do ilustracji wierszy J. Brzechwy lub innego autora twórczości dla dzieci Szkoła Podstawowa w Złojcu grudzień SP Złojec

Rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie
Kościół pw. Chrystusa Króla w Złojcu, Dom Ludowy 
lub SP w Złojcu grudzień

SP Złojec, Związek Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów koncentracyjnych
(koło gminne), Parafia pw. Chrystusa Króla w Złojcu, 
GOK Nielisz

Kolędować Małemu Dom Pomocy w Ruskich Piaskach grudzień SP Nielisz
Opłatek dla instytucji i organizacji z terenu Gminy Nielisz Hala Sportowa w Nieliszu grudzień SP Nielisz, GOK Nielisz, Gmina Nielisz 
Wigilia mieszkańców Gminy Nielisz Plac przed remizą OSP w Nieliszu grudzień Hotel Marina w Nieliszu, GOK Nielisz, Gmina Nielisz
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Każdy jubileusz skłania do za-
dumy i stanowi przyczynę refl eksji 
nad mijającym czasem. Czwarta 
rocznica nadania imienia i sztandaru 
Szkole w Nieliszu stała się okazją do 
wspomnień. W dowód uznania zasług 
Jana Króla dla środowiska, lokalna 
społeczność postanowiła upamiętnić 
Jego osobę, mianując go Patronem 
Szkoły Podstawowej w Nieliszu. Za-
służył się jako wybitny pedagog, czło-
wiek oddany całym sercem dzieciom, 
wspaniały organizator życia społecz-
nego i kulturalnego. Patriota dbający 
o wpojenie wielu pokoleniom dzieci 

i młodzieży miłości do ziemi ojczystej. 
Stał się dla nich wzorem. 

Uroczystości rozpoczęto od wpro-
wadzenia sztandarów oraz odśpie-
wania hymnu szkoły. Następnie Pan 
Dyrektor w swoim przemówieniu 
nawiązał do uroczystości nadania 
imienia szkole i przekazania sztan-
daru w dniu 11 września 2014 roku. 
Wspomniał naszego Patrona jako 
człowieka, który wszystko co czynił, 
czynił myśląc o innych, a przede 
wszystkim o Polakach. O swoim na-
rodzie, jakże doświadczonym przez 
wojny. Walczył piórem, zostawiając 

nam wiersze, jako swój szacunek 
i umiłowanie ojczyzny – Polski. 
Uczniowie naszej szkoły przedsta-
wili program słowno-muzyczny. Wy-
stęp podobał się zgromadzonej pu-
bliczności, która nagrodziła artystów 
gromkimi brawami. Wśród licznie 
zgromadzonych nauczycieli i uczniów 
byli goście – przedstawiciele lokalnej 
władzy i świata kultury Gminy Nie-
lisz. Jesteśmy dumni, że od czterech 
lat nasza szkoła nosi imię człowieka, 
jakim był Jan Król. Nasz Patron to 
dla nas przykład i wyzwanie, by nie 
szczędzić sił, dając swój wkład w bu-
dowanie patriotyzmu. Powinniśmy 
budować swoje życie na wartościach, 
które zapewnią nam szczęście, pełny 
rozwój naszej osobowości i rozwój 
społeczeństwa.

Edyta Karpiuk

11 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Króla w Nieliszu obchodziliśmy IV rocznicę nadania 
imienia i sztandaru naszej szkole. Uroczystość 
przebiegała pod hasłem „woła mnie zapłocie.”

„WOŁA MNIE ZAPŁOCIE...”

Jesteśmy przygotowani
do pracy w nowym roku szkolnym!

3 września 2018 r. szkoły pod-
stawowe weszły w ostatni etap re-
formy edukacji. Tego dnia także 
w naszej placówce rozpoczęli naukę 
uczniowie klasy VIII. Przed najstar-
szym rocznikiem szkolnym – eg-
zamin zewnętrzny, który będzie 
sprawdzianem wiedzy i umiejętności, 
ale przede wszystkim przepustką do 
szkół ponadpodstawowych – liceów, 
techników i innych szkół branżowych. 
Po raz pierwszy do tych szkół pójdą 
jednocześnie uczniowie po ostatniej 
klasie gimnazjum i po szkole pod-
stawowej, dlatego trzeba bardzo się 
starać, aby znaleźć się w wymarzonej 
szkole.

Aby sprostać nowym wymaga-
niom programowym, dostosować 
bazę szkolną do oczekiwań dzieci 
i rodziców w Szkole Podstawowej im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, po-
czyniono stosowne zmiany. Przygoto-
wano pomieszczenie na kolejną salę 
lekcyjną, a ponieważ nasza młodzież 
urosła przez okres wakacji, w klasie 
VIII pojawiły się nowe, wyższe ławki 
i krzesełka. N ie zapomnieliśmy także 
o młodszych dzieciach. W klasach II 

i V zawisły nowoczesne tablice inte-
raktywne i projektory multimedialne, 
a w oknach nowe lub odnowione wer-
tikale. Po wielu latach szkoła docze-
kała się także kolorowej, nowoczesnej 
szatni dla uczniów. 

Największym wsparciem dla 
szkoły jest jednak zakup (bez wkładu 
własnego) wyposażenia czterech 
pracowni przedmiotowych. Pomoce 
dydaktyczne do biologii, geografi i, 
chemii oraz do fi zyki, niezbędne do 
realizacji podstawy programowej 
nowych przedmiotów nauczania, 
uatrakcyjnią proces dydaktyczny.

Jak każdego roku czas wakacji – to 
czas remontów i napraw. Uczniowie 
rozpoczęli nowy rok szkolny w czy-
stych, odświeżonych salach. Przepro-
wadziliśmy także poważny remont 
zewnętrznej części budynku – wejścia 
do kotłowni.

Mamy nadzieję, że zmiany wpro-
wadzone w naszej szkole sprawią, że 
uczniowie będą czuli się w niej jeszcze 
lepiej, bezpieczniej, a nasza nowo-
czesna szkoła, jak dotychczas, będzie 
dbać o dobry wizerunek naszej gminy. 

Grażyna Ciastoch
fot. J. Stryjewski
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Już po raz czwarty uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Dzieci Za-
mojszczyzny w Złojcu uczestniczyli 
w zajęciach „Zielonej szkoły”. W tym 
roku wybraliśmy się do malowniczo 
położonego Krasnobrodu, aby uczyć 
się, bawić, być razem. Celem wyjazdu 
była nauka poza murami szkoły oraz 
szeroko pojęta integracja społeczności 
szkolnej. Doświadczyliśmy, że można 
uczyć się i bawić nie siedząc przed 
komputerem, lecz obserwując przy-
rodę w jej naturalnym środowisku. 

Przez trzy dni byliśmy razem: 
dziewczynki i chłopcy z obecnych klas 
V-VIII oraz nauczyciele: Agnieszka 
Dobrowolska, Elżbieta Hrycyk, Ja-
nusz Stryjewski. 

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Za-
mojszczyzny w Złojcu współpracuje 
z lokalnymi mediami, między innymi 
z redakcją Radia Lublin, która po raz 
kolejny w bieżącym roku odwiedziła 
szkołę. Efektem tej wizyty była au-
dycja Pani Aleksandry Flis zatytu-
łowana „Niewielka podstawówka 
z wielkim sercem”. Oto najciekawsze 
fragmenty audycji pokazującej, że 
dziecku jest dobrze w swoim społe-
czeństwie.

W niewielkiej miejscowości 
Złojec w Gminie Nielisz jest szkoła 
podstawowa, w której uczą się także 
osoby z autyzmem i zespołem Asper-
gera. By stworzyć im jak najlepsze 
warunki – władze placówki utwo-
rzyły klasę integracyjną. W grupie 
znalazły się 2 osoby z autyzmem 
i jedna z zespołem Aspergera.

Kierujemy się ideą wybitnej pe-
dagog Marii Grzegorzewskiej, że 
każde dziecko ma prawo do szczęścia 
i swojego miejsca w społeczeństwie – 
mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, 
Grażyna Ciastoch. – Dzieci są trak-
towane, jak wszyscy ich koledzy. 
W żaden sposób nie segregujemy 
uczniów z niepełnosprawnościami. 
W czasie zajęć, uroczystości, w czasie 

apeli one także mają swoje ważne role 
i rewelacyjnie się sprawdzają.

– Syn ma zdiagnozowany ze-
spół Aspergera – przyznaje Monika 
Nowak, mama ucznia II klasy integra-
cyjnej. – Wcześniej chodził do innej 
szkoły, ale nie czuł się tam dobrze. 
Naszym największym problemem 
byli rówieśnicy. Marcin zachowuje się 
inaczej, tego nie da się ukryć: podska-
kuje, macha rękami, a dzieci go po-
woli wykluczały. Nie chciały z nim na-
wiązywać żadnych relacji. Dostaliśmy 
rekomendację od pani psycholog, że 
w tej szkole może być mu przyjemniej 
i tak jest. Syn czuje się bardzo dobrze 
i z radością chodzi do szkoły. Rodzice 
wszystkich dzieci są uwrażliwieni na 
inność. Inni uczniowie potrafi ą za-
chęcić do zabawy moje dziecko tak, 
jak ja sama tego nie potrafi ę. 

– Klasa jest wyjątkowa – zaznacza 
Martyna Rak, 8-latka z II klasy. – Lu-
bimy się, razem się bawimy, roz-
mawiamy. Gdy chłopaki mają jakiś 
problem to nam mówią, a my im po-
magamy.

– To wyjątkowa i zgrana klasa. 
Wszyscy się lubią, rozwijają się emo-
cjonalnie – zauważa Elżbieta Rak, wy-
chowawczyni klasy II. – Miałam cel, 
by wypracować więź emocjonalną, 

d o s t o s o w a ć 
formy i metody 
pracy. Czasem 
p o t r z e b a 
w y c i s z e n i a , 
czasem pracy 
z indywidu-
alnymi zada-
niami. Radzimy sobie bez problemu 
i uważam, że osiągamy duże efekty.

– Jestem cały czas wśród tych 
trojga dzieci – mówi Urszula Ko-
majda, nauczyciel wspomagający. – 
Gdy pojawiają się problemy, a dzieci 
mają trudne chwile, wtedy potrzebują 
pomocy, wsparcia i dodatkowego za-
chęcania czy motywowania. Dzieci 
z innych klas nie zachowują się nie-
właściwie wobec nich. Metody i formy 
pracy są dostosowane do potrzeb 
osób z zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu. Klasy są wyposażone w liczne 
pomoce naukowe, miejsca do nauki 
i odpoczynku oraz nowoczesne ta-
blice interaktywne.

Audycję transmitowaną w Radiu 
Lublin można odsłuchać w zakładce 
Wiadomości/Zamość.

Grażyna Ciastoch

WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny

w Złojcu na „Zielonej szkole”
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Jedną z większych atrakcji były 
ekstremalne zajęcia w Parku Li-
nowym. Ekstremalne tym bardziej, 
że „wielka czarna chmura była już 
nad nami”. Można powiedzieć, że 
deszcz i burza to byli nasi dodatkowi 
towarzysze podczas tegorocznego 
wyjazdu. Postanowiliśmy się z nimi 
zaprzyjaźnić, co zaowocowało do-
datkowymi atrakcjami. Nie prze-
szkodziło to nam odwiedzić rezerwat 
leśny „Św. Roch” gdzie znajduje się 
drewniana kaplica pw. św. Rocha. 
Podczas spaceru wśród lasów so-
snowo-jodłowych i bukowych z do-
skonale zachowaną, bogatą roślin-
nością poszycia, obserwowaliśmy 

i nazywaliśmy fl orę i faunę, rozpozna-
waliśmy warstwy lasu, sprawdzaliśmy 
jak reaguje nasza skóra na spotkanie 
z pokrzywą zwyczajną. 

Następnego dnia zwiedziliśmy 
centrum Krasnobrodu, Sanktuarium 
Maryjne, Muzeum Sakralne, Mu-
zeum Parafi alne, ptaszarnię, wystawę 
wieńców dożynkowych, kaplicę ob-
jawień na wodzie. Podziwialiśmy pa-
noramę Krasnobrodzkiego Parku Kra-
jobrazowego z punktu widokowego. 
Miłe chwile spędziliśmy nad wodą, 
gdzie na piaszczystej plaży otoczonej 
sosnowymi lasami zażywaliśmy ką-
pieli nie tylko słonecznych, poznawa-
liśmy gatunki ryb zamieszkujące kra-

snobrodzki zalew. W „wolnej chwili” 
pracowaliśmy nad kartami pracy, 
o które zadbali nasi nauczyciele. Wie-
czorem przy wspólnym ognisku śpie-
waliśmy piosenki.

Ciągle zwracaliśmy uwagę na po-
prawną polszczyznę w naszych wy-
powiedziach. Dużo rozmawialiśmy, 
dyskutowaliśmy. Ten wyjazd, będący 
łagodnym przejściem z wakacyjnego 
wypoczynku,  na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Już dziś planujemy 
kolejny wyjazd na „Zieloną szkołę” 
w przyszłym roku szkolnym.

Agnieszka Dobrowolska 
fot. J. Stryjewski

Zgodnie z kalendarzem uroczy-
stości gminnych doroczne święto 
plonów w tym roku obchodziliśmy 
w uroczystość Wniebowzięcia NMP 
czyli 15 sierpnia. 

Korowód dożynkowy tworzyły 
delegacje wieńcowe z następują-
cych miejscowości: Nielisz, Zaru-
dzie, Nawóz, Staw Ujazdowski, Staw 
Noakowski, Średnie Duże, Ujazdów, 
Krzak, Wólka Nieliska, Ruskie Piaski, 
Wólka Złojecka, Złojec I i Gruszka 
Duża, która reprezentowała także 
miejscowości Gruszka Mała cz. I i cz. 
II. Zaszczytną funkcję starostów 
gminnych pełnili Państwo Karolina 
i Tomasz Antoszkowie z Nielisza. 

Jak co roku wieńce zachwycały 
pięknem i kunsztem wykonania. Przewa-
żały wzory tradycyjne, kształtem przypo-
minające korony, kopuły lub stożki.

Na uroczystość przybyły władze 
gminne na czele z Wójtem Adamem 
Walem oraz przedstawiciele władz 
powiatowych wraz ze starostą Zamoj-
skim Henrykiem Matejem. 

Msza dożynkowa już drugi rok 
z rzędu odbyła się na ołtarzu po-
lowym przy kościele św. Wojciecha 
i MB Różańcowej w Nieliszu. Liturgię 
sprawowali ks. proboszcz Dariusz 
Soniak oraz ks. Kanonik Tomasz Ro-
gowski – proboszcz parafi i Chrystusa 
Króla w Złojcu. Oprawę muzyczną 
przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
– zepół Iskierki oraz Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta.

Druga cześć uroczystości, którą 
otworzył Wójt Gminy Nielisz odbyła 
się na placu przy urzędzie gminy. 
Przed gośćmi i zgromadzoną publicz-
nością wystąpiła Orkiestra Dęta oraz 

grupy wokalne Wiolinki i Iskierki. 
Zaprezentowały się także zespoły lu-
dowe ze Stawu Ujazdowskiego, Stawu 

Noakowskiego i Średniego Dużego 
przygotowane przez Panią Irenę Kę-
pińską. Wystąpiły również Ujazdo-
wianki z Ujazdowa oraz Gminny Chór 
Moderato. Za wkład pracy oraz za-
angażowanie w działalność i rozwój 
chóru kierownik Pan Bogdan Pał-
czyński otrzymał podziękowanie oraz 
nagrodę, którą wręczył muzykowi 
Wójt Gminy Nielisz Adam Wal (syl-
wetkę kierownika oraz historię chóru 
przybliżamy na str. 20.

Uwagę uczestników dożynek 
przykuła wyjątkowo piękna w tym 
roku dekoracja sceny. Autorami tego 
„zbiorowego dzieła” byli pracownicy 
GOK w Nieliszu.

Ostatnim punktem programu była 
dyskoteka dożynkowa, która trwała 
do późnych godzin wieczornych. 

Agnieszka Zymon

Dożynki Gminne 2018



www.nielisz.pl redakcja@nielisz.pl Nr 3 (08) 19BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ  grudzień 2018

17 czerwca 2018 r. w Tworyczowie 
odbył się II Festiwal Twórczości Pa-
triotyczno-Chrześcijańskiej. Z pierw-
szej edycji mamy bardzo dobre 
wspomnienia, z tegorocznej jeszcze 
lepsze. Werdykt Komisji brzmiał na-
stępująco: Soliści: I miejsce: Alek-
sandra Bartoszczyk – gmina Nielisz, 
Bartłomiej Sobań – gmina Nielisz, 
II miejsce: Martyna Gil – gmina Nie-
lisz, III miejsce: Oliwia Krawczyk – 
gmina Nielisz, Zespoły młodzieżowe: 
I miejsce: „Iskierki” – gmina Nielisz.
5 sierpnia 2018 r. w Górecku – Dą-
browie zespoły z diecezji zamojsko-
-lubaczowskiej po raz 23 spotkały się 
na Festiwalu Pieśni Maryjnej. W ka-
tegorii zespoły z akompaniamentem 
najlepiej wypadły nasze Iskierki. Za 
wykonanie utworów „Gdy klęczę 
przed Tobą” oraz „Wolność” Komisja 
Konkursowa przyznała młodzieży 
z Nielisza złoty różaniec czyli 
I miejsce. Do konkursu zakwalifi -

kował się także Chór Moderato, który 
również pięknie wystąpił przed pu-
blicznością i jury Festiwalu. 
9 września 2018 r. w Turobinie 
odbył się II Festiwal Piosenki Patrio-
tycznej w Turobinie. Gminę reprezen-
towały Iskierki, Wiolinki oraz soliści 
z GOK. Duża konkurencja 23 wyko-
nawców i występy konkursowe bez 
podziału na kategorie wiekowe. Wy-
soko postawiona poprzeczka, ale wer-
dykt Komisji nie pozostawia złudzeń 
co do poziomu wykonawców z GOK 
w Nieliszu. II miejsce dla Iskierek 
potwierdza poziom zespołu.
26 października 2018 r. wzięliśmy 
udział w VI Międzygminnym Przeglą-
dzie Ludowym, zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Za-
mościu. Przegląd składał się z trzech 
konkursów: muzycznego, kulinar-
nego oraz rękodzieła artystycznego. 
Łącznie zaprezentowało się 31 pod-
miotów – wśród nich nasza reprezen-

tacja muzyczna czyli Zespoły Wio-
linki, Iskierki oraz Chór Moderato. 
UWAGA! KAŻDY W SWOJEJ KATE-
GORII WIEKOWEJ WYŚPIEWAŁ 
I MIEJSCE.
10 listopada 2018 r. ponownie zapre-
zentowaliśmy się w Starym Zamościu 
tym razem podczas konkursu pieśni 
patriotycznej. Wspólny projekt mu-
zyczny Dziecięco-Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej oraz Zespołu Iskierki za-
kończył się 100% sukcesem. Decyzja 
o tym by Orkiestra i Zespół razem 
wystąpiły w konkursie okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Za prezentację 
Roty oraz pieśni Boże coś Polskę Ko-
misja przyznała dzieciom i młodzieży 
z GOK w Nieliszu I MIEJSCE. 
W zmaganiach konkursowych wzięły 
udział także nasze najmłodsze wo-
kalistki czyli zespół Wiolinki. Dziew-
czynki zaprezentowały się równie 
pięknie i wróciły do Nielisza jako lau-
reatki II miejsca.  Agnieszka Zymon

Muzyczne sukcesy zespołów i solistów z Nielisza

Mieszkańcy Nielisza oraz instytucje 
gminne wspólnie odnowili kapliczkę sto-
jącą na skraju lasu, nieopodal kościoła pa-
rafi alnego pw. św. Wojciecha i MB Różań-
cowej. Remont rozpoczął się z inicjatywy 
Pani Marianny Pop oraz Pana Wiesława 
Stempla z Nielisza, a także Gminnego 
Ośrodka Kultury. W prace zaangażował 
się również Wójt Gminy Adam Wal, ksiądz 
proboszcz Dariusz Soniak oraz leśniczy 
Leśnictwa Nowiny Hubert Zajączkowski. 
Z pomocą przyszły także instytucje: Cen-
trum Integracji Społecznej i Samorządowy 
Zakład Budżetowy. Każdy dołożył jakąś 
cegiełkę. Pani Marianna Pop wsparła dzia-
łania fi nansowo, Pan Wiesław Stempel 
podarował swój czas i pracę – naprawił 
między innymi podłogę i drzwiczki oraz 
uzupełnił uszkodzone elementy desko-
wania ścian – materiał na prace stolarskie 
zapewniło Nadleśnictwo Zwierzyniec. 
Malowanie wykonał Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz Zakład Budżetowy zaś farby i po-
trzebne impregnaty zakupiła Gmina.

Pracownicy GOK odświeżyli również 
znajdujące się wewnątrz kapliczki przed-
mioty kultu religijnego oraz odmalowali 
fi gurę Pana Jezusa, która znajduje się 
w rosnącym obok dębie. Odrestaurowana 
rzeźba została osłonięta daszkiem, który 

nieodpłatnie wykonał i zamontował Pan 
Dariusz Sobań z miejscowości Nawóz. 
W renowację włączyła się także Pani Ewe-
lina Jaworska, która zajęła się dopracowa-
niem detali fi gur.

Podczas remontu zadbano również 
o poprawę estetyki otoczenia. Wokół ka-
pliczki i stojącego obok niej dębu pracow-
nicy Centrum Integracji Społecznej wyko-
nali żwirową opaskę, która spełnia zarówno 
względy praktyczne jak i estetyczne.

Jak wynika z przekazów ustnych i lite-
ratury (wiersz Jana Króla z 1974 r. Święty 
Jan) kapliczka nosi wezwanie św. Jana 
Chrzciciela, jednak znajdujące się obecnie 

wewnątrz przedmioty kultu religijnego 
w żaden sposób o tym nie świadczą. Aby 
zachować pamięć pokoleń, podczas re-
montu powstał pomysł aby na ścianie 
szczytowej umieścić obraz ze sceną chrztu 
Jezusa w Jordanie.

Obraz, który obecnie zdobi fasadę ka-
pliczki został zakupiony przez Państwa 
Irenę i Czesława Hejznerów. Ozdobiony 
ramami i oszklony przez Pana Wiesława 
Stempla przypomina o patronie tego 
miejsca.

Podziękowania dla wszystkich osób 
i instytucji zaangażowanych w renowację. 

Agnieszka Zymon

Kapliczka św. Jana Chrzciciela w Nieliszu jak nowa!
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Od jesieni 2014 r. przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nieliszu działa 
Chór MODERATO.

Od początku chór prowadzi były 
kapelmistrz Orkiestry Garnizonu Za-
mość major rezerwy mgr Bogdan Pał-
czyński.

Pan Bogdan Pałczyński posiada 
wykształcenie muzyczne. Jest absol-
wentem Wydziału Dyrygentury Or-
kiestr Dętych Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej (obecnie Uniwer-
sytet Muzyczny) im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Od wielu lat jest 
nauczycielem w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Tomaszowie 
Lubelskim, prowadzi również Stra-
żacką Orkiestrę Dętą, która zajmuje 
czołowe miejsca w wojewódzkich 
przeglądach orkiestr OSP. 

Major Bogdan Pałczyński urodził się 
i wychowywał w Nieliszu. Z szacunku do 

mieszkańców miejsca swego urodzenia 
oraz wspomnień z pierwszych kroków 
w muzyce (uczestnictwo w chórze pro-
wadzonym przez śp. Witolda Kępiń-
skiego) postanowił założyć chór.

Członkami chóru są panie i pa-
nowie seniorzy – mieszkańcy Nie-
lisza i okolic: Nielisz, Nawóz, Staw 
Ujazdowski-Kolonia, Płonka, Ko-
lonia Emska, Wólka Nieliska, Krzak. 
Chór uczestniczy w uroczystościach 
świeckich i kościelnych oraz z powo-
dzeniem bierze udział w konkursach 
i przeglądach, także poza terenem 
gminy. Większość wykonywanych 
utworów jest opracowana przez Bog-
dana Pałczyńskiego. Za pracę i zaan-
gażowanie władze Gminy Nielisz uho-
norowały kierownika chóru nagrodą 
oraz dyplomem uznania.

Agnieszka Zymon

Bogdan Pałczyński kierownik Chóru Moderato

1 lipca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Złojcu odbył 
się wernisaż fotografi czny 
podsumowujący półroczne warsztaty 
fotografi czne, które odbywały się 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Młodzież biorąca udział w projekcie 
wykonywała zdjęcia inspirowane 6 
dziełami malarskimi: Błękitne tancerki 
– Edgar Degas, Rybacy brodzący – Leon 
Wyczółkowski, Ostatnia Wieczerza – 
Leonardo da Vinci, Kamieniarze – Gu-
staw Courbet, Kobiety zbierające kłosy 
– Jean-François Millet, Żałobne wieści 
z cyklu Polonia – Artur Grottger. Każdy 
z w/w obrazów zrealizowany został 
w dwóch wersjach. Pierwsza wiernie od-
zwierciedla oryginał. Druga jedynie go 
naśladuje. Przedstawia nową treść i za-
wiera nowe elementy związane z kra-
jobrazem, historią czy kulturą Gminy 
Nielisz. Sesje fotografi czne z udziałem 
tzw. „żywych obrazów” wymagały wiele 
pracy i zaangażowania. Uczestnicy bu-
dowali plany zdjęciowe od scenografi i 
przez kostiumy, charakteryzację na grze 
aktorskiej skończywszy.

Ostatecznie na wernisażu zaprezen-
towano 12 wielkoformatowych foto-
grafi i wraz z reprodukcjami oryginałów 
na podstawie, których stworzono ko-
lekcję oraz zdjęcia z przygotowań do 
sesji fotografi cznych. Zaprezentowano 

również zakupiony w ramach projektu 
sprzęt fotografi czny, który posłużył do 
wykonania zdjęć. Zadanie realizowano 
dzięki uzyskaniu dofi nansowania za 
pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii roz-

woju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. Projekt był realizowany przez 
GOK w Nieliszu oraz Stowarzyszenie 
„Zalew Pomysłów” w Nieliszu.  Wystawa 
zyskała uznanie zwiedzających. Goście, 
którzy licznie przybyli na wernisaż 
wielokrotnie podkreślali niebanalny 
pomysł i bardzo dobre wykonanie. 
W kolejnych numerach BIGN będziemy 
publikować pozostałe fotoobrazy.

Agnieszka Zymon

Młodzież z Gminy Nielisz na niezwykłych fotografi ach
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Szanowni Państwo!
 Zbliża się czas Świąt Bożego Na-

rodzenia. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w VIII sąsiedzkim spo-
tkaniu kolędowym, które odbędzie 

się 6 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 
w Hotelu Marina w Nieliszu. Zachę-
camy do udziału zespoły i solistów 
– wszystkich, którzy chcą zaprezen-
tować swój warsztat muzyczny. Prze-
gląd będzie otwarty dla publiczności. 
Zapraszamy zatem do przybycia 
i udziału w niezwykłym wydarzeniu, 
w którym uczestniczą artyści z całego 
powiatu zamojskiego.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej oraz fece-
booku GOK w Nieliszu.

Organizatorzy:
GOK Nielisz, Gmina Nielisz,
Hotel Marina w Nieliszu 

Zaproszenie na
Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć” – Nielisz 2019 r.

Organizacja gminnych obchodów 
stulecia Odzyskania Niepodległości 
była naprawdę dużym i odpowie-
dzialnym wyzwaniem. Wszyscy po-
czuliśmy wagę i rangę wydarzenia, 
o czym świadczy niespotykana dotąd 
frekwencja. Chociaż doroczne świę-
towanie Narodowego Dnia Niepodle-
głości na stałe weszło do kalendarza 
naszych wydarzeń kulturalnych to 
jeszcze nigdy nie było tak tłumnie, ra-
dośnie i pięknie. 

Jak cała Polska tego dnia o godz. 
12.00 w ramach akcji Niepodległa do 
hymnu wraz z dziecięco-młodzieżową 
Orkiestrą Dętą odśpiewaliśmy Ma-
zurka Dąbrowskiego. Następnie odbyła 
się uroczysta Msza św. pod przewod-
nictwem księdza proboszcza Dariusza 
Soniaka oraz złożenie wieńców pod 
pomnikiem ofi ar II wojny światowej. 
Pierwszą cześć uroczystości zakoń-
czyły okolicznościowe przemówienia 
wygłoszone przez Wójta Gminy Nielisz 
Adama Wala oraz Przewodniczącego 
Rady Jerzego Nowińskiego. 

Drugą część obchodów rozpoczął 
polonez. Trzydzieści par do nieza-

pomnianej muzyki Wojciecha Kilara 
zatańczyło nasz najbardziej znany ta-
niec narodowy. Brawa i nieskrywane 
wzruszenie publiczności towarzy-
szyły dzieciom i młodzieży, które pre-
zentowały się w tańcu. 

O godz. 14.00 wystartował Biało-
-Czerwony Nieliski Bieg Niepodle-
głości. To pierwszy taki bieg zorgani-
zowany w gminie z okazji 11 listopada 
– pierwszy, który zainaugurował kolejne 
– mamy nadzieję odbywające przez ko-
lejne 100 lat biegi. Do udziału zaprosi-
liśmy każdego, bez ograniczeń wieko-
wych. Tak też biegły dzieci – również 
takie, które sztukę chodzenia opano-
wały całkiem niedawno – młodzież i do-
rośli, łącznie 236 osób. Wszyscy razem – 
radośni i uśmiechnięci. Na mecie każdy 
uczestnik otrzymał medal, szczególną 
pamiątkę nie tylko udziału w biegu, ale 
także w gminnych obchodach 100-lecia 
odzyskania niepodległości.

Świętowaliśmy również wspólnie 
śpiewając najpiękniejsze polskie pieśni 
i piosenki patriotyczne. Dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych w Nie-
liszu i Złojcu stworzyły chór, który 

przewodniczył śpiewom. Wykonanie 
każdego utworu poprzedziła krótka hi-
storia jego powstania. Zabrzmiały naj-
piękniejsze i najbardziej znane pieśni 
m.in. „Przybyli ułani pod okienko”, 
„Rota”, „Marsz Pierwszej Kadrowej” 
czy „O mój rozmarynie rozwijaj się”. 

Wiele osób obejrzało również 
wystawę militarną oraz wystawę ob-
razów powstałych podczas VIII Ple-
neru Malarskiego, który odbył się 
latem tego roku w Nieliszu. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także przejażdżki samochodem te-
renowym, którego pierwowzorem był 
popularny „gazik” z okresu II wojny 
światowej. Dla wszystkich przygoto-
wano również wojskową grochówkę 
i ciepłą herbatę. 

Serdeczne podziękowania dla in-
stytucji, organizacji, fi rm oraz osób 
zaangażowanych w organizację uro-
czystości. W szczególności dla Pana 
Tomasza Kaczorka ze Szczebrze-
szyna, który użyczył swoich zbiorów 
w celu zorganizowania wwstawy mili-
tarnej i przejażdżek samochodowych. 
Równie szczególne wyrazy wdzięcz-
ności dla wszystkich uczestników, 
którzy z całej gminy tak licznie przy-
byli do Nielisza, aby świętować 100 lat 
niepodległości. 

Agnieszka Zymon

11 listopada w Gminie Nielisz
na miarę 100 lat Niepodległości Polski
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„Gmina Nielisz daje radę!” – takie 
wpisy widziano na portalach społecz-
nościowych... I rzeczywiście, kolejny 
raz mieszkańcy naszej gminy wykazali 
się wielką mobilizacją i solidarnością 
z tymi, którzy potrzebują pomocy. 
Przypomnijmy: rodzina z Gruszki 
Dużej niemalże w jednej chwili straciła 
dom i wszystkie w nim znajdujące się 
przedmioty, niezbędne do życia. Oca-
lały jedynie ściany budynku. Nikt nie 
zna takiego bólu i rozpaczy, kto sam 
nie doświadczy takiej straty. Widmo 
szybko nadciągającej zimy również nie 
podnosi na duchu, a jedynie powoduje 
strach o jutro. Mimo, że Gmina Nielisz 
natychmiast zakwaterowała rodzinę 
w lokalu zastępczym, to wg członków 
rodziny z Gruszki Dużej czują się jak 
na wygnaniu. „Nie ma jak u siebie” – 
mówią. Nie dziwi takie zdanie skoro 
ze swoim domem byli niezwykle 
związani. Pierwsze wsparcie przy-
szło bardzo szybko: pomoc sąsiadów, 
pomoc rodziny, pomoc z Urzędu 
Gminy Nielisz. Efekt widoczny był już 
po kilku tygodniach, kiedy zamonto-
wano nowy dach. W dużej mierze przy 
pomocy zaangażowany był sam Wójt 
Gminy Nielisz Adam Wal. Z inicjatywy 
Karoliny Hojdy przy wsparciu Justyny 
Bajwoluk oraz Marka Borowińskiego 
zawiązano Komitet Społeczny Pomocy 
Poszkodowanym w Pożarze. Pomoc 
administracyjna i organizacyjna przy-
szła z GOK w Nieliszu, Biblioteki Pu-

blicznej Gminy Nielisz, GOPS, CIS 
Nielisz, Parafi i Nielisz oraz Urzędu 
Gminy Nielisz. Błyskawicznie podjęta 
została decyzja o zorganizowaniu akcji 
charytatywnej i zbiórce pieniędzy dla 
poszkodowanych. W szybkim również 
czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji wydało pozy-
tywną decyzję o przeprowadzeniu pu-
blicznej zbiórki pieniędzy dla rodziny 
z Gruszki Dużej. Stało się tak za sprawą 
Wójta Gminy Nielisz, który poprosił 
posłankę na Sejm Agatę Borowiec 
o wsparcie akcji oraz o przyspieszenie 
decyzji pozwolenia na zbiórkę pu-

bliczną w MSWiA. Zamierzone wyda-
rzenie stało się faktem. 23 września br. 
w Centrum Wsi Nielisz odbyły się kon-
certy, pokazy, turniej piłki nożnej oraz 
aukcje. Wszystko po to, aby zebrać jak 
najwięcej pieniędzy dla poszkodo-
wanej rodziny. Na imprezie charyta-
tywnej pojawiła się nawet sama Pani 

Poseł Agata Borowiec, która przy-
wiozła dary na aukcję, a w swoim wy-
stąpieniu zadeklarowała dalszą chęć 
wspierania potrzebującej rodziny. 
Pani Poseł wskazała również na Wójta 
Gminy Nielisz, jako człowieka, który 
czynnie niesie pomoc swoim miesz-
kańcom i jest godnym zaufania. Wójt 
Gminy Nielisz nie pozostawał dłużny 
i podziękował Pani Poseł Agacie Boro-
wiec za pomoc oraz wszystkim, którzy 
aktywnie przyczynili się do organizacji 
imprezy. Na scenie pojawiły się kolejne 
zespoły, a na „Orliku” w Nieliszu trwał 
charytatywny turniej piłki nożnej, 
w którym uczestniczyło 10 drużyn: Old 
Boys, FC Przewale, Majdan Sitaniecki, 
Krzesło Udrycze, Dejzi Team, Delta 
Nielisz, Juniorzy Delty, Beta Stary Za-
mość, Marina oraz Emix. Wpisowe 
drużyn zostało przekazane do puszki 
zbiórki. Turniej wygrała drużyna Old 
Boys z Nielisza, na 2 miejscu – FC 
Przewale zaś 3 miejsce zajął Majdan 
Sitaniecki. W tym samym czasie trwały 
aukcje, które prowadziła Dyrektor 
GOK w Nieliszu Agnieszka Zymon. 
Emocje były wielkie, ponieważ sumy 
za wystawione rzeczy były również 

niemałe. Po aukcji jeszcze bardziej za-
wrzało w Centrum Wsi Nielisz bo na 
scenie pojawił się zespół Power Play, 
który przybył z pomocą specjalnie dla 
rodziny z Gruszki Dużej. Mimo pa-
dającego deszczu, popularna wśród 
młodzieży grupa muzyczna świetnie 
rozbawiła publiczność. 

 W sumie podczas akcji charyta-
tywnej zebrano 12 744,62 zł i 1.05 
EUR! W imieniu poszkodowanych 
dziękujemy wszystkim darczyńcom 
oraz tym, którzy przyczynili się do 
zbiórki pieniędzy. Taka suma z pew-
nością przyspieszy odbudowę domu. 
Jeszcze raz... wielkie podziękowania 
dla absolutnie wszystkich solidaryzu-
jących się z potrzebującymi pomocy. 

RED

„Gmina Nielisz daje radę!”
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Twój głos,
Twoja opinia,
Twój artykuł

Jeżeli w Twojej okolicy dzieje się 
coś ciekawego lub uważasz, że po-
winniśmy o czymś napisać, napisz 
do nas bądź też zadzwoń albo wy-
ślij 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 opiniotwór-
czym. Zachęcamy do dzielenia się 
fotografi ami 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 pomy-
słów.

UWAGA! Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców Gminy Nielisz o udo-
stępnianie starych fotografi i. Po ich 
zeskanowaniu oryginały oddajemy 
właścicielom. Pomóżmy wspólnie 
ocalić pamiątki przeszłości od za-
pomnienia i zniszczenia. Dzięki 
Waszym historycznym fotografi om 
dzieje naszej gminy będą dosko-
nale udokumentowane i zilustro-
wane. Prosimy o kontakt z redakcją 
BIGN. Przekaż swoje fotografi e 
następnym pokoleniom. Być może 
to ostatnia chwila aby Twoje stare 
zdjęcia ocalały. Być może to wła-
śnie Ty jesteś jedynym świadkiem 
ważnych wydarzeń. Czekamy.

RED

21 listopada 2018 r. odbyła się 
pierwsza sesja nowej Rady Gminy 
Nielisz kadencji 2018-2023, którą 
otworzył radny senior Edward Ciu-
rysek. Podczas sesji odbyło się ślubo-
wanie radnych oraz zaprzysiężenie 
Wójta Gminy Nielisz Adama Wala. 
Rada wybrała swojego przewodni-
czącego, którym został Krzysztof 
Komajda. Wiceprzewodniczącymi 
zostali Jacek Jonasz i Andrzej Smyk. 
Skład nowej Rady Gminy Nielisz to: 
Ewa Antoszek, Katarzyna Borek, 
Wiesław Chmiel, Kamil Cichosz, 
Edward Ciurysek, Bogusław Dwo-
rzycki, Krystyna Hajduk, Dariusz 

Jakubczak, Jacek Jonasz, Krzysztof 
Komajda, Tomasz Kowalczyk, Jerzy 
Stanisław Pastuszak, Andrzej Smyk, 
Mirosław Winiarczyk oraz Adam 
Złomaniec. Serdecznie gratulujemy 
Przewodniczącemu oraz wszystkim 
nowym Radnym Rady  Gminy Nielisz. 
Gratulacje należą się również Wój-
towi Adamowi Walowi. Wierzymy, 
że obecny skład Rady będzie równie 
zgodny i twórczy jak poprzedni, 
a współpraca z Wójtem przyniesie 
wiele sukcesów w imię dobra miesz-
kańców Gminy Nielisz.

RED

Kącik poetycki Jana Króla
Patrona Szkoły Podstawowej w Nieliszu
ŚWIĘTY JAN

Z cyklu: Nieliskie pamiątki

Między Moczydłem a Wałem już w lesie
Przy drodze, co się zwie z dawna
Wieląc ką,
Kapliczka mała – z drewna i pod gontem
I dąb z tych jeszcze, co to sprzed stuleci.

Trzecia już ona kapliczka z kolei,
Jedna po drugiej na wieczną pamiątkę
Tego, że stąd się wziął wiary początek –
Tak o tym zawsze co najstarsi na wsi.

W kapliczce świątek na pniaku
– Jan Chrzciciel.
Spróchniała mocno i spękana rzeźba
Z otworem w miejscu,
gdzie miało być serce.

Na grosz to schowek za łaskę,
dziękczynny,
A święty ponoć przystępny był, ludzki
I łask nie skąpił.

1974

Zaprzysiężenie
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Czy wrzucając do pojemnika na odpady papier, butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe 
puszki pamiętamy o tym, że wyrzucamy cenne surowce wtórne, które mogą być odzyskane i wykorzy-
stane? Czy pamiętamy, że surowce te po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania 
i jeżeli trafi ą na składowisko, to zanieczyszczą środowisko? Sposobem na odzyskanie przydatnych do 
recyklingu odpadów jest ich selektywne zbieranie, czyli gromadzenie w oddzielnych pojemnikach po-
szczególnych rodzajów odpadów: 

Jak segregować odpady w naszej Gminie

PAPIER 
(worek koloru niebieskiego)

SZKŁO BEZBARWNE
(worek koloru białego)
SZKŁO KOLOROWE

(worek koloru zielonego)

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
(worek koloru żółtego)

WRZUCAMY opakowania z papieru lub tektury,
gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery, papier szkolny i biurowy, 
książki, zeszyty, torebki papierowe, 
papier pakowy

butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach

plasti kowe opakowania po napojach, 
opakowania po produktach 
spożywczych, plasti kowe zakrętki, 
plasti kowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie, plasti kowe koszyczki po 
owocach i innych produktach, puszki 
po napojach (sokach), puszki z blachy 
stalowej po żywności (konserwy), złom 
żelazny i metale kolorowe, metalowe 
kapsle z butelek, zakrętki słoików 
i innych pojemników, kartoniki po 
mleku i napojach – wielomateriałowe 
odpady opakowaniowe, opakowania po 
chemii gospodarczej, kosmetykach (np. 
po szamponach, proszkach, płynach do 
mycia naczyń itp.)

NIE WRZUCAMY papier powlekany folią i kalkę, 
kartony po mleku i napojach, pieluchy 
jednorazowe i podpaski, pampersy 
i podkładki, worki po nawozach, 
cemencie i innych materiałach 
budowlanych, tapety

szkło żaroodporne, ceramika, doniczki, 
znicze z zawartością wosku, żarówki 
i świetlówki, szkło kryształowe, 
refl ektory, termometry, strzykawki, 
monitory, lampy telewizyjne, 
szyby okienne i zbrojone, szyby 
samochodowe, lustra, witraże, fajans, 
porcelana, nie opróżnione opakowania 
po lekach, olejach, rozpuszczalnikach

strzykawki, wenfl ony i inne artykuły 
medyczne, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, nie opróżnione 
opakowania po lekach i farbach, 
lakierach i olejach, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, styropian 

WAŻNE! Zadbaj żeby makulatura nie była 
mokra, tłusta i zabrudzona aby razem 
z papierem do worka nie trafi ały żadne 
zanieczyszczenia mechaniczne (np. 
tekstylia, szkło, piasek, zmieszane 
odpady komunalne), chemiczne (np. 
kleje i farby), usuń zszywki, metalowe 
części i plasti kowe opakowania.

Usuń z opakowań pozostałość 
zawartości – dokładne mycie nie 
jest konieczne, nie tłucz szkła przed 
wrzuceniem do pojemnika.

Zgnieć tworzywa sztuczne (butelki 
PET) przed wrzuceniem do worka 
i nie zakręcaj zakrętek, wrzuć czyste 
opakowania – dokładne mycie nie jest 
konieczne.

Pozostałe odpady wrzucamy do po-
jemnika na odpady zmieszane, które 
nie nadają się do recyklingu i będą prze-
twarzane w spalarniach. Chodzi m.in. 
o śmieci zabrudzone, z zawartością, 
której nie mogliśmy wyodrębnić:
 brudne odpady z papieru, tworzyw 

sztucznych, szkła
 uszkodzone naczynia ceramiczne 

(porcelana, duralex, arcoroc)
 zużyte tekstylia, odzież
 pampersy
 opakowania farmaceutyczne
 folie aluminiowe
Do pojemników na odpady komu-
nalne nie należy wrzucać:
 szkła okiennego i samochodowego, 

zbrojonego
 zużytych żarówek, świetlówek, kine-

skopów
 pojemników po smarach, puszek po 

lakierach i farbach

Odpady ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone:
Odpady ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone należy gromadzić bez-
pośrednio na terenie nieruchomości, na 
której one powstały w kompostowniach 
(np. usunięte chwasty, liście, skoszona 
trawa, gałęzie drzew i krzewów)
Przeterminowane leki:
Przeterminowane leki należy umiesz-
czać w przeznaczonych do tego celu 
i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
znajdujących się na terenie aptek i pla-
cówek służby zdrowia.
Meble i odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny oraz zużyte opony (o śred-
nicy max. do 120 cm) – mieszkańcy 
mogą przekazać Firmie EKO-KRAS Sp. 
z o.o. w Kraśniku na zasadzie wystawki 
przed każdą posesję. Terminy odbioru 
wymienionych frakcji są podane w har-

monogramie odbioru odpadów komu-
nalnych.
NIE ODBIERAMY OPON ROLNICZYCH 
I OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.
Zużyty sprzęt oddany do punktu zbie-
rania powinien być kompletny. Gdy 
jest źle zagospodarowany lub amatorsko 
zdemontowany może zanieczyszczać 
środowisko oraz stanowić zagrożenie dla 
zdrowia człowieka, ponieważ trujące sub-
stancje zawarte w mechanizmach urzą-
dzeń łatwo wydostają się na zewnątrz. 

Firma zajmująca się wywozem od-
padów na terenie Gminy Nielisz:
EKO – KRAS SP. Z O.O. W KRAŚNIKU
ul. MARII KONOPNICKIEJ 27 D
23-210 KRAŚNIK
e-mail : eko-kras@wp.pl 
 www.ekokras.pl
tel. 81 825 59 66
kom. 500 140 873
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Inwestuj
w Gminę NIELISZ
Zachęcamy do zamieszczenia re-
klamy w naszym biuletynie. Do-
trzemy z Waszą reklamą do miesz-
kańców Gminy Nielisz oraz do 
odwiedzających ją turystów. Biu-
letyn Informacyjny Gminy Nielisz 
to jedyna, rzetelna platforma, na 
której wybudujesz trwałe relacje 
pomiędzy Twoją fi rmą a klien-
tami z terenu Gminy Nielisz. 
Nie pozwól aby Twoja reklama 
umknęła uwadze Twojej poten-
cjalnej grupie odbiorców. BIGN 
daje możliwość dokładnego zapo-
znania się z Twoją fi rmą i Twoją 
ofertą. Środki pozyskane ze sprze-
daży powierzchni reklamowych 
przeznaczone będą na pokrycie 
kosztów druku Biuletynu Infor-
macyjnego Gminy Nielisz.

U W A G A !
Imprezy masowe w Gminie Nielisz, 
które były organizowane w bie-
żącym roku, spotkały się z dużym 
zainteresowaniem wśród reklamo-
dawców i sponsorów. Dobra oprawa 
artystyczna i szeroki wachlarz 
atrakcji ściągnęły do Nielisza tysiące 
widzów. Tak licznie zgromadzona 
publiczność oraz udział w eksklu-
zywnych materiałach promocyjnych 
to szansa na skuteczną reklamę, 
obok której nie można przejść obo-
jętnie. Po tegorocznych udanych 
imprezach jesteśmy przekonani, że 
sukces będzie powtórzony. Już dzi-
siaj zachęcamy przedsiębiorców do 
rozmów i współuczestnictwa w roz-
woju regionalnym.

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

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

Niejednokrotnie wielkie sprawy 
mają wielu twórców. Zazwyczaj idea 
jednego człowieka musi być poparta 
uznaniem wielu innych ludzi, aby 
mogła być zrealizowana. Tak też 
dzieje się w naszej gminie. Strategia 
rozwoju oparta na wizji Wójta Gminy 
Nielisz nie mogłaby się urzeczy-
wistnić bez poparcia Rady Gminy Nie-
lisz. Można śmiało mówić o jednej, 
zgranej drużynie, co widać po jedno-
myślnie udzielanym co rok absoluto-
rium dla Wójta Gminy Nielisz Adama 
Wala. Naturalnie podczas debat miały 
miejsce dyskusje i wypracowywania 
kompromisów. Każdy z Radnych chce 
dla swoich mieszkańców uszczknąć 
jak najwięcej z budżetu gminy. To na-
turalne. Są jednak inwestycje strate-
giczne, które wymagają zrozumienia 
i akceptacji wszystkich członków 
rady. Świadomość przełożenia wy-
datków w imię ogółu mieszkańców 
Gminy Nielisz, zawsze była wyznacz-
nikiem w głosowaniu. Nie można bo-
wiem dokonywać dużych rzeczy na 
fundamencie niezgody i braku zrozu-
mienia. Wszyscy Radni z tego dobrze 
zdają sobie sprawę i wspólne dobro 
było numerem 1 podczas VII kadencji.
Podczas ostatnich 4 lat w Gminie 
Nielisz działo się bardzo dużo. Naj-
ważniejsze inwestycje przeprowa-
dzone w oparciu o akceptację Rady 
Gminy Nielisz w latach 2014-2018 to:
 Rozwój i promocja infrastruktury tu-

rystycznej „MOCZYDŁO” w Nieliszu,
 Budowa ŁĄCZNIKA I HALI 

SPORTOWEJ w Nieliszu,
 Wykonanie ok 21,7 km dróg asfal-

towych na terenie Gminy Nielisz,
 Remont remiz strażackich 

w Krzaku, Złojcu, Wólce Złojeckiej, 
Gruszce Dużej,

 Remont świetlicy wiejskiej w Ru-
skich Piaskach i Gruszce Dużej,

 Ustanowienie HERBU jako symbolu 
jedności i wspólnoty wszystkich 
mieszkańców GMINY NIELISZ,

 Skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych – w planowanym 
roku bieżącym rekordowa suma 
dofi nansowania – ok 5,5 mln zł,

 Telewizyjna promocja Gminy Nie-
lisz w skali ogólnopolskiej – TVP Hi-
storia, TVP3 Lublin, TVP Rzeszów,

 Promocja gminy poprzez wydaw-
nictwa informacyjne, imprezy ma-
sowe oraz portale społecznościowe,

 W trakcie realizacji: solary i foto-
woltaika, Cyfryzacja Urzędu Gminy 
Nielisz.
To jedynie najbardziej spektaku-

larne osiągnięcia mijającej kadencji. 
Należałoby jeszcze wspomnieć 
o rozwijającym się życiu kultu-
ralnym i sportowym Gminy Nielisz. 
Wszystkie aspekty życia społecz-
nego, są dla samorządowców bardzo 
ważne. Pora zatem przedstawić ludzi, 
którzy przez ostatnie 4 lata uczest-
niczyli w realizacji strategii rozwoju 
Gminy Nielisz. Na zdjęciu od lewej: 
Dariusz Jakubczak, Sebastian Paul, 
Katarzyna Buryś, Edward Ciurysek, 
Elżbieta Głąb, Leszek Pastuszak – 
Członek Zarządu Powiatu Zamoj-
skiego, Jerzy Nowiński – Przewodni-
czący Rady Gminy Nielisz, Bogusław 
Dworzycki, Adam Wal – Wójt Gminy 
Nielisz, Alicja Kozak-Krzyżanowska – 
Skarbnik Gminy, Stanisław Stańczyk, 
Tomasz Kowalczyk, Wiesław Chmiel, 
Jerzy Pastuszak, Andrzej Smyk, Piotr 
Pyś – Sekretarz Gminy, Barbara Ki-
szczak, Jacek Jonasz oraz Krystyna 
Hajduk.

RED

Drużyna sukcesu
– samorządowcy Gminy Nielisz VII Kadencji 2014-2018
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SPRAWDŹ RÓWNIEŻ OFERTĘ NASZEGO SKLEPU!

PONAD 25 LAT NA RYNKU!

Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 

 KOMPUTERY tel. 600 028 661 ZADZWOŃ!

600 028 620 www.derkom.pl

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Komputer Dell OptiPlex 790

Procesor Intel Core i5 - cztery rdzenie

4GB RAM DDR3

HDD 500GB
DVD-RW

Windows 10 649,-
899,-

taniej o 250,-

69,-
89,-

taniej o 20,-

Dysk SSD 120GB 

Silicon Power

119,-
189,-

taniej o 80,-

SATA 3

odczyt 550Mb/s

3 lata gwarancji

Router TL WR841N
300Mbps Wireless N
2,4 GHz

Internet

WAKACJE OD

ABONAMENTU

1 zł  Szybki internet w DERKOM za darmo przez 3 miesiące! 

za

Prezentowana oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Promocja obowiązuje na terenie Gminy Nielisz 
o ile istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi. Oferta aktualna przy zawarciu umowy na 24 miesiące przy jednoczesnym korzystaniu
z rabatu za e-fakturę i zgody marketingowe. Promocja obowiązuje do 2018/12/30. Regulamin dostępny w Biurze Obsługi Klienta.  

do końca roku
 za darmo??? 

darmo???

TAK!!!
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Doskonale wiem jak ważny jest 
wybór klimatycznego miejsca na 
organizację wesela z dobrym i róż-
norodnym menu oraz miłą i profe-
sjonalną obsługą. Od początku po-
wstania Hotelu Marina staramy się 
przygotowywać ten szczególny dzień 
naszych gości na jak najwyższym po-
ziomie, a Państwa życzenia traktujemy 
jako inspirację i staramy się wykorzy-
stywać je przy kolejnych projektach.

W oparciu o nasze i Państwa do-
świadczenia, specjalnie dla przy-
szłych Nowożeńców nasz Szef 
Kuchni przygotował propozycje 
menu do wyboru. Posiadamy rów-

nież ofertę oprawy weselnej. Mam 
nadzieję, że trafi liśmy w Państwa 
oczekiwania. Proszę pamiętać, że 
każde menu omawiamy z naszym 
klientem dopasowując je indywi-
dualnie. 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 zapra-
szam do Hotelu Marina.

Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
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ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA
KIERUNEK KURSU GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW przez Nielisz, Gruszka, Kitów 7:45F 12:30F 15:30F 17:45F

SUŁOWIEC przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Sułów 10:45F 13:30F 15:50F 18:00F6N

RADECZNICA przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, 
Mokrelipie 7:40F6 11:40F6 14:30F6 17:20F

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)
RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie 8:10F6 12:10F6 15:02F6 17:52F

SUŁÓW przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów 8:17F 13:05F 16:07F 18:14F

SUŁOWIEC przez Michalów, Deszkowice, Sułów 11:17F 14:03F 16:25F

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

6:57F 6:58F 8:13F 9:17F
12:28F 14:06F 15:12F 17:03F
17:17F 18:32F6

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO) 6:53F6 9:33F6 13:30F6 16:30F6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ III (kościół)
RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie 8:14F6 12:14F6 15:06F6 17:56F

SUŁOWIEC przez Michalów, Deszkowice, Sułów 11:21F 14:07F 16:29F

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Peowiaków (szpital),
ul. Wyszyńskiego (Policja)

6:54F 8:10F 12:24F 15:08F
17:14F 18:30F6

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO) 6:49F6 9:29F6 13:26F6 16:26F6

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW przez Kitów, Tworyczów 8:30F 13:19F 16:21F 18:27F

ZAMOŚĆ przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO) 6:40F 9:00F 13:49F 16:49F

F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku 
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
N – kursuje do Nielisza pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

tel. 604 407 302www.przewozyzamosc.pl


