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Drodzy Czytelnicy,
Już wkrótce dobiegną końca
prace dotyczące drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku
Nielisz-Sitaniec. Ta inwestycja
była niezwykle potrzebna
naszej gminie, dlatego przez
wiele lat przekonywałem Zarząd Województwa Lubelskiego o słuszności modernizacji drogi oraz przeprowadzeniu
remontu w szerszym zakresie. Mam na
myśli przede wszystkim ścieżkę rowerową, która pozwoli na bezpieczniejszy
i większy ruch turystów między Zamościem a Nieliszem. Oczywiście największymi beneficjentami modernizacji drogi
są mieszkańcy gminy Nielisz. Szeroka
i nowa nawierzchnia zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwia dojazd do miasta.
Krajobraz naszej gminy ciągle się
zmienia na lepsze i w perspektywie
zmiany będą przeze mnie kontynuowane. W przyszłym roku dzięki dofinansowaniu będzie rewitalizowany dworek
w Stawie Noakowskim. Inwestycja będzie kolejnym, ważnym obiektem turystycznym na szlaku Green Velo i jednocześnie jeszcze jedną atrakcją na terenie
naszej gminy. Strategiczne położenie,
urokliwe umiejscowienie, bliskość restauracji CIS, wspaniała XIX-wieczna architektura… zalet jest wiele, które z góry
skazują inwestycję na sukces. Przy tym
również ratujemy obiekt jakże ważny,
zabytkowy i sentymentalny. Dla wielu
mieszkańców dworek w Stawie Noakowskim kojarzy się z latami młodości gdy
jeszcze budynek był zaadaptowany na
potrzeby szkolnictwa. Koszt remontu
dworku i przyległej przestrzeni szacowany jest na ok. 4,5 mln zł. Cieszę się, że
udało mi się zdobyć dofinansowanie na
ten cel, ponieważ bez wsparcia projekt
zostałby odroczony.
Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz
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Na stronach tego numeru
biuletynu wykazane są dalsze
działania w kierunku rozwoju
gminy. Przy podejmowanych
inwestycjach nie możemy
jednak zapomnieć o sprawach istotnych dla naszego
bezpieczeństwa. Cieszy mnie
szereg dotacji dla naszych OSP.
W sumie nasi strażacy zostali doposażeni
na kwotę ponad 500 000 zł. Nie ustanę
w wysiłkach aby coraz częściej i w większym wymiarze wspierać druhów
z Gminy Nielisz. Zdecydowanie ich gotowość do niesienia pomocy i ofiarność zasługuje na coraz większe uznanie i wyposażenie w coraz nowocześniejszy sprzęt,
który z jednej strony będzie chronił ich
zdrowie i życie, a z drugiej będą mogli
skuteczniej nieść nam pomoc w tragicznych sytuacjach.
Dobiega końca pierwszy rok mojej
nowej kadencji. Czas na bilans i przygotowanie do następnego roku budżetowego. Zatem jaki był ten pierwszy rok?
Na pewno nie stracony. Doświadczenie
z lat poprzednich mojej służby dla
mieszkańców Gminy Nielisz pozwoliło
mi na konkretne i sprawne działanie,
a nie na naukę i eksperymenty. Efekt?
Około 5 000 000 zł dotacji w pierwszym
roku – bardzo dobry wynik. A to dopiero
początek. To zasługa również mieszkańców, którzy jednego dnia obdarowali
mnie zaufaniem, a drugiego już mogłem
pracować „pełną parą”. Dziękuję.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i nadchodzącego Nowego
Roku życzę wszystkim mieszkańcom
Gminy Nielisz spokoju, zdrowia, świątecznej rodzinnej atmosfery oraz abyśmy
wszyscy byli szczęśliwi w naszej gminnej
wspólnocie… Wesołych Świąt!
Adam Wal
Wójt Gminy Nielisz
Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Opracowanie graficzne:
Wojciech Gardyga
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotografie:
zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech Gardyga,
Szkoła Podstawowa w Złojcu, GOK w Nieliszu,
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz, Magdalena Majer,
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, Tyszowiecka
Orkiestra Dęta, Kamil Knap, LGD Ziemia Zamojska
Nakład: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty
gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu
lub zdjęcia na adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku.

URZĄD GMINY NIELISZ
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 687 94 89, gops-nielisz@cor.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NIELISZU
Nielisz 199, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 24, www.gok.nielisz.pl
gok@nielisz.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA KRÓLA W NIELISZU
Nielisz 278, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIELISZ
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ NIELISZ
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„ORLIK”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „TOMED”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 00
APTEKA „URTICA”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALI ODKRYWCY
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
HALA SPORTOWA W NIELISZU
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 601 811 120, szb@nielisz.pl
POSTERUNEK POLICJI
W NIELISZU
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 84 677 17 42
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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11 listopada w Gminie Nielisz

Uroczyste świętowanie Narodowego Dnia Niepodległości na stałe weszło do kalendarza naszych wydarzeń
kulturalnych.
Obchody 101. rocznicy rozpoczęliśmy o godz. 12 odśpiewaniem 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Następnie

odbyła się uroczysta Msza św. w intencji
ojczyzny, której przewodniczył ksiądz
Dariusz Soniak – proboszcz parafii
pw. św. Wojciecha i MB Różańcowej
w Nieliszu. Po zakończeniu liturgii
w okolicznościowym programie słowno-muzycznym wystąpili uczniowie

ze Szkoły Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu. Ostatnim punktem obchodów było złożenie wieńców pod
pomnikiem ofiar II wojny światowej.
Waga i doniosłość uroczystości
wyrażona została także przez obecność władz gminnych, udział koła
kombatanckiego, szkolnych i strażackich pocztów sztandarowych oraz
uroczystą oprawę muzyczną Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Po części oficjalnej, Władze Gminy
Nielisz: Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz, Krzysztof Komajda – Przewodniczący Rady Gminy Nielisz oraz Piotr
Pyś – Sekretarz Gminy Nielisz, spotkali się z Członkami Koła Gminnego
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
Cieszymy się, że dla dużej części
mieszkańców udział w obchodach
kolejnych rocznic odzyskania niepodległości stał się już tradycją i jednocześnie mamy nadzieję, że świętujących
będzie przybywać.
Agnieszka Zymon

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nielisz
Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji,
radości i pokoju. To czas wzajemnej
życzliwości i przebaczenia. Niech wigilijna
atmosfera przyniesie miłość i zrozumienie.
Niech ten szczególny czas wprowadzi
w dobry nastrój i wypełni pozytywną energią
potrzebną w rozwiązywaniu codziennych
spraw w nadchodzącym roku.
Najszczersze życzenia radosnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2020
życzą:

Adam Wal

Wójt Gminy Nielisz
oraz

Krzysztof Komajda

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz
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Para – buch! Książka w ruch!
Większość z nas niestety nadal pojmuje bibliotekę jako miejsce nudne
i szare, w którym panuje niczym nieprzerwana cisza. Jak pokazać, że biblioteka to miejsce, które ma dużo do
zaoferowania? Że kontakt z biblioteką
może być bogaty w doświadczenia,
barwny i przyjazny, wypożyczanie
książek łatwe, czytanie przyjemne?
Że organizowane w bibliotece i przez
bibliotekę wydarzenia rozwijają kreatywność, podnoszą świadomość
ekologiczną, przygotowują młode
pokolenia do życia w społeczeństwie
informacyjnym, świadomym swojej
tożsamości i kultywującym tradycje?

W dobie innowacyjnych rozwiązań
jest to możliwe między innymi dzięki
staraniom o wsparcie pozyskane
z ogłaszanych programów dotacyjnych
i współpracy z różnymi instytucjami.
Za nami I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski Nielisz 2019 zorganizowany
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Nielisz oraz Urząd Gminy Nielisz w partnerstwie z Hotel&Resort
Marina, Nadleśnictwem Zwierzyniec
i Leśnictwem Nowiny. Komisarzem
pleneru był Wojciech Kowalski z Pracowni Artystycznej pod Frasobliwym
Aniołem. Plener odbył się w lipcu 2019
roku. Tematem przewodnim pleneru
były postacie zaczerpnięte z baśni
i legend. Zaproszeni artyści stworzyli
rzeźby o naprawdę imponujących
rozmiarach. Cztery rzeźby: „Ostatni
rycerz” Leszka Budziły, „Król sielaw”
Agnieszki Gołębiowskiej, „Św. Wojciech” Wojciecha Kowalskiego oraz
„Ostatni tur roztoczański” autorstwa

Wojciecha Zawrotniaka pojawiły się
obok budynku Urzędu Gminy Nielisz, piątą zaś „Syrenę z Moczydła”
wykonaną przez Katarzynę Szewczyk
można obejrzeć na gminnej plaży.
Artyści wykonali imponujące rzeźby
nieodpłatnie. Rzeźby powstały z kamienia józefowskiego, topoli oraz lipy.
Powstałe prace po przesuszeniu i zaimpregnowaniu będą zainstalowane
na stałe w wybranych, ogólnodostępnych miejscach, gdzie będą stanowiły oryginalny element dekoracyjny
okolic Gminy Nielisz.
Obecnie Biblioteka Publiczna
Gminy Nielisz bierze udział w trzech
projektach. Pierwszy „Para – buch!
Książka w ruch!” – to pilotażowa
edycja łącząca w sobie promocję
książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata i kształtowanie nawyku
czytania. Drugi projekt to „Rozmowy
przy wspólnym stole”, w którym szukamy formuły spotkania, która ułatwia poznawanie innego zdania, uczy
rozmowy w oparciu o szacunek i zrozumienie. Zachęcamy do rozmowy,
w której znajdzie się miejsce na słuchanie i rozumienie innych oraz rezygnacja z walki o zwycięstwo własnej
opcji. Tematy spotkań mogą zgłaszać
uczestnicy. Trzecim jest kolejna odsłona kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” organizowanej przez Instytut Książki. Z myślą o użytkownikach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania organizujemy cykliczne
spotkania tj. wtorkowe popołudnia
z grami planszowymi, w czwartki natomiast osoby chcące rozwijać zdolności manualne i plastyczne mogą
uczestniczyć w wielopokoleniowych
zajęciach warsztatowo-plastycznych.
Z końcem października zakończyliśmy zadanie pt. „Wokół ludowych
tradycji” finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu EtnoPolska 2019. Odbyły się
konkursy: fotograficzny – „Kapliczki,
figury i krzyże przydrożne w Gminie
Nielisz” i plastyczny – „Fascynujący
świat ważki”. Barwne prace plastyczne
uczestników wykonane w różnych
technikach przez blisko dwa miesiące
można było podziwiać w naszej bibliotece. Blisko 100 osób wzięło także
udział w ekologicznych warsztatach
malowania toreb z wykorzystaniem

motywów ludowych, organizowanych
przez bibliotekę podczas tegorocznego
Festiwalu Turystycznego.
We wrześniu br. otrzymaliśmy
informację że zadanie pod nazwą
„Modernizacja budynku Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz
zakup wyposażenia” zostało rozpatrzone pozytywnie w drodze odwołania od wyników V naboru wniosków
do Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zaakceptował w/w zadanie do dofinansowania. Priorytet Infrastruktura
bibliotek 2016-2020 został stworzony
z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie
w życiu społeczności lokalnych pełnią
biblioteki publiczne w gminach wiejskich. Cel ten realizowany jest przez
finansowe wsparcie modernizacji
placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach. Biblioteka
Publiczna Gminy Nielisz otrzyma
z tego programu pieniądze na modernizację swojej siedziby i dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Biblioteka zyska też nowoczesne wyposażenie. Zakupione zostaną nowe
meble oraz urządzenia podnoszące
jej kompetencje cyfrowe. Całość prac
wyniesie blisko 250 tys. zł (dofinansowanie 75%). Dzięki modernizacji
zwiększy się zdecydowanie poziom
atrakcyjności usług bibliotecznych.
Wypełnienie tego zadania sprawi, że
biblioteka stanie się innowacyjnym
centrum edukacji i współpracy z różnymi instytucjami, z której chętniej korzystać będą mieszkańcy jak również
turyści odwiedzający naszą gminę.
Dorota Głogowska
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Nasza Straż jak się patrzy
Strażacy z naszej gminy w tym roku zostali obficie
doposażeni. Ich gotowość do niesienia pomocy została
doceniona i wynagrodzona. Ale o tym po kolei:
W marcu br. Gmina Nielisz wydała
kwotę 30 000 zł na doposażenie OSP
z terenu gminy.
25 sierpnia 2019 r. podczas gminnych uroczystości dożynkowych Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin
Romanowski oraz Adam Wal Wójt
Gminy Nielisz podpisali umowę na
dofinansowanie doposażenia jednostek OSP z Gminy Nielisz na kwotę
30 000 zł.
27 września br. w Urzędzie Gminy
Nielisz Wiceminister Sprawiedliwości
dr Marcin Romanowski oraz Adam
Wal Wójt Gminy Nielisz podpisali
umowę na dofinansowanie doposażenia jednostek OSP z Gminy Nielisz
na łączną kwotę 30 000 zł. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Gminy
Nielisz Piotr Pyś oraz przedstawiciele
OSP. Strażacy mieli okazję poznać
podstawowe zagadnienia dotyczące
„Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjalnej –
Funduszu Sprawiedliwości” oraz
perspektywy dalszego dofinansowywania jednostek straży pożarnych.
W dniu 06.10.2019 r. w remizie strażackiej OSP Krzak odbyło się oficjalne
przekazanie wyposażenia Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu
gminy Nielisz. Umowy użyczenia oraz
protokoły odbioru zostały podpisane
przez Adama Wala Wójta Gminy Nielisz oraz przez Prezesów OSP z naszej
gminy. Wyposażenie wręczył osobiście Wiceminister Sprawiedliwości dr
Marcin Romanowski. Przypomnijmy,
że środki w wysokości 60 000 zł, za
które Gmina Nielisz zakupiła strażacki ekwipunek, pochodzą z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości”. W ramach
dofinansowania Gmina Nielisz zakupiła i przekazała strażakom: ubrania
specjalne – 17 szt., ubrania koszarowe
– 23 szt. oraz obuwie taktyczne – 110
par. To duże doposażenie druhów
z naszej gminy.
W roku bieżącym zostało przyznane dofinansowanie na zakup wyposażenia dla OSP Nielisz o wartości

100 000 zł z 10% wkładem własnym
Gminy. Dotację przyznano z programu Euroregion BUG PL-BY-UA
2014-2020. Fundusze pochodzą z projektu pt. „Wzmocnienie potencjału
Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach
województwa lubelskiego i obwodu
wołyńskiego”, realizowanego przy
wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020.
W Goraju dn. 10.10.2019 r. Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin
Romanowski wręczył symboliczne
czeki na zakup sześciu samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Nowe wozy
strażackie trafią do gmin: Goraj (powiat
biłgorajski), Nielisz (powiat zamojski),
Izbica (powiat krasnostawski), Turobin (powiat biłgorajski), Józefów

(powiat biłgorajski), Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski). Jak
widać nasza gmina jako jedyna z powiatu zamojskiego uzyskała znaczące
dofinansowanie na nowy samochód
strażacki. Środki pokaźne bo suma
dotacji opiewa na 240 000 zł. Dofinansowanie udało się zdobyć dzięki
bardzo dobrej współpracy Wójta
Adama Wala oraz Wiceministra Marcina Romanowskiego. Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do
OSP Ruskie Piaski. W ten sposób zapowiedzi Adama Wala o modernizacji
gminnych jednostek OSP stają się
faktem. Wybór OSP Ruskie Piaski to
bardzo słuszna decyzja i mocno uzasadniona. Rozproszona zabudowa,
trudny teren, oddalenie od głównych
ciągów komunikacyjnych powodują,
że miejscowa jednostka OSP jest
pierwszą, która może najskuteczniej
nieść pomoc. Jednak skuteczność
uzależniona jest od szybkości reakcji
oraz stanu wyposażenia. Dysponując
nowym wozem, strażacy z Ruskich
Piask będą mogli spełniać swoją misję
o wiele szybciej i skuteczniej. „Pieniądze na wyposażenie OSP to dobrze
wydane pieniądze” – zauważa Wiceminister Marcin Romanowski. Z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP, Gmina Nielisz w sumie już
uzyskała 300 000 zł dofinansowania.
Dodatkowo jednostki OSP z naszej
gminy otrzymały dotacje między innymi z KRUS oraz MSWiA.
RED
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Samorząd Gminy Nielisz w latach 1918-1939 – część II
Obszar byłego Królestwa
Polskiego obejmował centrum
kraju i województwa: warszawskie,
kieleckie, łódzkie, lubelskie
i częściowo białostockie. Na
obszarze byłego Królestwa
Polskiego (województwa centralne)
zachowano w mocy ukaz carski
z marca 1864 roku „o gminach
wiejskich”, czyli rosyjski system
samorządu gminnego, ukaz carski
został zmodyfikowany dekretem
Naczelnika Państwa z 27 listopada
1918 roku, który demokratyzował
ustrój samorządowy oraz
powołał nowy organ w ustroju
gmin wiejskich – radę gminy. Na
poziomie całej gminy głównym
organem uchwałodawczym
było zebranie gminne, czyli
spotkanie, zwołane przez wójta,
wszystkich uprawnionych
mieszkańców gminy, od 1918 roku
wprowadzono także rady gminy
– organ uchwałodawczy złożony
z 12 radnych oraz 6 zastępców,
na poziomie gromad (sołectw)
organem uchwałodawczym
było zebranie gromadzkie.
Tradycja zebrania gminnego wywodziła się z dawnych czasów i została
usankcjonowana w ukazie carskim
z 1864 roku, podtrzymano je w 1918
roku, zebrania odbywały się kilka razy
w roku najczęściej pod gołym niebem.
Prowadzący obrady wójt lub sekretarz
stali na podwyższeniu (kamieniu).

Uprawionymi do uczestnictwa byli
wszyscy pełnoletni (cenzus 21 lat)
mieszkańcy gminy zamieszkujący ją
co najmniej od 6 miesięcy (także kobiety). Do głównych uprawnień zebrania gminnego należało:
 wybór wójta i radnych gminy,
 uchwalenie budżetu gminy,
 decydowanie o najważniejszych
sprawach dotyczących całej gminy
(na przykład rozporządzanie majątkiem gminy).
Zebrania gminne były bardzo krytykowane przez współczesnych. Niełatwo było bowiem w tłumie ułożyć
budżet, natomiast bardzo łatwo było
o demagogię. Prym wiedli wiejscy
krzykacze. W obradach zebrania gminnego mogło uczestniczyć kilka tysięcy
osób. W praktyce uczestniczyło kilkaset osób, czasem tylko kilkadziesiąt.
Wszystko zależało od tematu obrad.
Uchwalenie budżetu i wybór wójta zawsze zwiększało frekwencję.
Radę gminy wprowadził dekret
z 27 listopada 1918 roku, pierwsze
rady gminy wyłoniono na przełomie 1918 i 1919 roku, w grudniu
i styczniu. Grupę 12 radnych oraz 6
zastępców wybierało zgromadzenie
(zebranie) gminne, przewodniczącym rady gminy był z urzędu wójt
gminy, kadencja rady wynosiła 3 lata,
jednak pierwszą kadencję przedłużano kilkakrotnie. Nie funkcjonował
jeden termin wyborów samorządowych. W każdej gminie odbywało się
to indywidualnie. Polityka gminna

to była domena mężczyzn. Kobiety
niezwykle rzadko zajmowały funkcje
radnych, jak też jakiekolwiek stanowiska gminne.
Kompetencjami rad gmin było:
 przygotowanie wniosków i budżetu pod obrady zgromadzenia
gminnego oraz czuwanie nad wykonaniem jego uchwał,
 zawiadywanie nieruchomościami
i funduszami należącymi do gminy
lub przez nią zarządzanymi,
 kierownictwo i nadzór nad instytucjami i zakładami gminnymi,
 mianowanie, kontrola i usuwanie
urzędników gminnych, (nominację i zwalnianie pisarza zatwierdzała jednak władza nadzorcza),
 kontrola działalności wójta.
Pierwsze wybory do rad gmin
przeprowadzano w grudniu 1918
roku, kolejne wybory radnych miały
miejsce w 1927 roku, następne około
1930 roku.
Brak bliższych danych o radnych gminy. Wiemy, że w 1930 roku
w skład Rady Gminy Nielisz wchodzili: Jan Mędziak, Jakub Puhacz,
Józef Antończak, Józef Nizioł, Michał Czochrowski, Józef Misiura,
Wawrzyniec Błaszczak, Paweł Zatoka, Paweł Mikuła, Jakub Oseła, Michał Bartoszczyk i Marcin Głąb.

Ciąg dalszy nastąpi.
Leszek Zugaj

Absolutorium dla Wójta
Podczas X sesji w dniu 19 czerwca
br. w ,,Klubie Kultury’’ w Stawie Noakowskim jednogłośnie Rada Gminy
Nielisz podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutorium dla Wójta Gminy Nielisz Adama Wala z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok. W sesji uczestniczyło 14 z 15 radnych, co stanowiło
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Z racji udzielonego absolutorium, Wójtowi Gminy Nielisz Panu
Adamowi Walowi gratulujemy i życzymy dalszej udanej pracy.
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Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy w Gminie Nielisz

W dniach 11-20 października 2019 r.
odbyło się szkolenie z „Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy”. Zajęcia przeprowadzili pracujący zawodowo w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
ratownicy medyczni: Artur Wnuk, Michał Madej, Robert Kiełbasa oraz Bartłomiej Jakóbczyk z firmy Life-Med s.c.
W szkoleniu uczestniczyli druhowie z ochotniczych straży pożarnych
z gminy Nielisz. Szkolenie było sfinansowane z projektu pn. „Wzmocnienie
potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków
na drogach województwa lubelskiego
i obwodu wołyńskiego”, realizowanego
przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 20142020.
Szkolenie przebiegło zgodnie
z planem, zrealizowanych zostało 66
godzin zajęć, które obejmowały m.in.
rozpoznanie stanu nagłego oraz pod-

jęcie adekwatnych działań ratowniczych: prowadzenie RKO, znajomość
posługiwania się sprzętem ratowniczym, umiejętność w zabezpieczeniu
pacjentów urazowych.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy musieli przystąpić do egzaminu
pisemnego i odpowiedzieć na 30
pytań oraz egzaminu praktycznego
zdawanego przed komisją. Po pozytywnym ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymali zaświadczenia.
Szkolenie spełniło założone cele, jakimi było zapoznanie z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy podkreślali walory
szkolenia takie jak: duża zawartość
merytoryczna przekazywanej wiedzy
połączona z interesującym sposobem
prowadzenia zajęć, wysokie umiejętności dydaktyczne wykładowców:
dobry kontakt z uczestnikami, otwartość, zaangażowanie, cierpliwość, przystępność prezentowanego materiału,
tempo wykładu i ćwiczeń dostosowane
do potrzeb większości uczestników,
użyteczne porady prowadzących, dotyczące konkretnych problemów. Podczas szkolenia panowała przyjazna atmosfera.
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MAMY TO!!!
27 września br. w Urzędzie
Marszałkowskim
w
Lublinie
Adam Wal Wójt Gminy Nielisz
oraz Skarbnik Gminy Alicja Kozak-Krzyżanowska, w obecności
Sekretarza Gminy Piotra Pysia
podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja
dworku w Stawie Noakowskim”.
Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia to 4 484 613,38 zł. Finalny
koszt rewitalizacji zostanie sprecyzowany w drodze przeprowadzonego przetargu.
Dzięki dofinansowaniu rewitalizacji, zespół dworski z końca
XIX w. odzyska swój blask i będzie
służył zarówno mieszkańcom naszej gminy jak i turystom – w szczególności użytkownikom trasy
Green Velo. O postępach realizacji
projektu i o historii tego niezwykłego miejsca w kolejnych wydaniach BIGN.

Adam Niemiec

...jedźmy wspólnie nową drogą
Wprawdzie modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 837
jeszcze trwa, ale droga już prezentuje się okazale. To co
jeszcze przed laty zdawało się jedynie marzeniem, dzisiaj staje się rzeczywistością. Remont drogi Nr 837 na
odcinku Nielisz – Sitaniec był niezmiernie potrzebny.
Przebudowa na taką skalę z przydrożną infrastrukturą
i ścieżką rowerową? Marzenie… Marzenia jednak się
spełniają, ale szczęściu trzeba też pomóc. Gmina Nielisz dzięki potencjałowi rozwojowemu i dynamicznie
rozwijającej się turystyce, stała się ważnym miejscem,
gdzie warto i należy inwestować. Szereg działań podjętych w tym kierunku zaowocowało przekonaniem
władz wojewódzkich o słuszności inwestycji polegającej na remoncie drogi w szerszym wymiarze. Dzisiaj
możemy się cieszyć z owocnej współpracy Adama Wala
Wójta Gminy Nielisz i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Nowa jezdnia niestety kusi
kierowców do szybszej jazdy. Prosimy o rozwagę i bezpieczną prędkość.
RED
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Festiwal

28 lipca

– promocja na dużą skalę!

2019

Festiwal Turystyczny 2019
Turystyczny

Trzecia edycja Festiwalu Turystycznego już za nami. Pogoda i ciężka
praca wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia
sprawiły, że zrealizowaliśmy plan
w 100%. Cieszymy się, że nasze starania zostały zauważone przez gości,
którzy brali udział w Festiwalu. Dziękujemy za wszystkie słowa uznania.
Przez weekend 27 i 28 lipca zalew

i plaża żyły regatami. Wystartowało 15
załóg, prawdziwa rywalizacja i piękne
sportowe widowisko. Komandorem
regat jak co roku był kpt. Ziemowit
Barański. 28 lipca relację z plaży Moczydło można było także oglądać na
żywo za pośrednictwem Telewizji
Lublin. Również w niedzielne popołudnie plac obok Urzędu Gminy stał
się prawdziwym centrum informacji

turystycznej całego naszego regionu.
Gminy biorące udział w Festiwalu prezentowały swój dorobek kulturalny,
historyczny i społeczny. Degustacje
potraw, wystawy rękodzieła, regionalne stroje, ciekawe miejsca, a na
głównej scenie występy lokalnych zespołów świadczą o tym, że jesteśmy
regionem bogatym w różnorodność,
i że właśnie na tej różnorodności powinniśmy budować potencjał turystyczny. W Festiwalu gościnnie udział
wzięło 11 delegacji: Gmina Grabowiec,
Gmina Łabunie, Gmina Radecznica, Gmina Radomyśl nad Sanem,
Gmina Rudnik, Gmina Rybczewice,
Gmina Sitno, Gmina Skierbieszów,
Gmina Sułów, Gmina Szczebrzeszyn
oraz Miasto Zamość. 12 stoisko zostało przygotowane przez instytucje
i organizacje z terenu gminy Nielisz,
były to: KGW Deszkowice-Kolonia,
KGW Krzak, KGW Nawóz, KGW Wólka
Nieliska, Gminny Ośrodek Kultury,
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz
oraz Urząd Gminy Nielisz. W tym
roku statuetkę „Jasia Wędrowniczka”
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za promocję walorów turystycznych
otrzymały: Gmina Łabunie, Gmina
Radecznica oraz Miasto Zamość.
Pozostałym delegacjom wręczono
wyróżnienia oraz serdeczne podziękowania. Festiwalowy wieczór rozpoczęły wybory Miss lata w Nieliszu
2019. Jak co roku publiczność miała
swoje ulubienice, ostatecznie koronę najpiękniejszej zdobyła Natalia
Ławnik, I v-ce miss została Aleksandra
Baranowska, tytuł II v-ce miss przypadł Bernadecie Kowal. Wyśmienitą
muzyczną oprawę wyborów zapewnił
zespół „Gdzie diabeł nie może…”. Tegoroczną gwiazdą wieczoru był zespół
DEFIS, który przyciągnął do Nielisza
prawdzie tłumy. Publiczność bawiła
się wyśmienicie do późnych godzin
nocnych. Festiwal obfitował w mnóstwo atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Odbyły się np. zawody wędkarskie zorganizowane przez Koło PZW
„Sum” w Nieliszu, pokaz szkolenia
spadochroniarzy z Aeroklubu Ziemi
Zamojskiej, warsztaty ekologiczne
malowania toreb – GBP Nielisz, artystycznego barwienia tkanin – GOK
Nielisz, publiczność mogła wziąć
udział w konkursach z atrakcyjnymi
nagrodami ufundowanymi przez LGD
Ziemia Zamojska oraz Miasto Zamość.
Zainteresowaniem cieszył się także
symulator dachowania, który przyjechał do nas z WORD w Zamościu.
Dziękujemy również wszystkim
występującym artystom i zespołom
muzycznym. Na festiwalowej scenie
gościnnie zaprezentowały się następujące zespoły: Ogrodniczki i Barchaczowskie Superbabki z gminy Łabunie,
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gminy
Sitno, zespół wokalno-instrumentalny Pół na Pół z gminy Sułów, a także
Zaburzanki z gminy Radecznica.
Oczywiście nie mogło zabraknąć występów naszych gminnych zespołów
muzycznych. Przed festiwalową publicznością wystąpili: Chór Moderato,
Zarudzianki, Rusałki, Zespół Ludowy
działający przy KGW w Krzaku, Iskierki
oraz solistki z GOK w Nieliszu, Martyna
Dudek, Angelika Pańczyk oraz Oliwia
Stryjewska. Wszystkim dziękujemy za
wspaniałe występy!
Mamy nadzieję, że każdy znalazł dla siebie coś ciekawego! Gościom dziękujemy za przybycie, zaś
wszystkim partnerom oraz patronom
medialnym składamy podziękowania
za czynny udział. Serdeczne podziękowania składamy także wszystkim
instytucjom i organizacjom gminnym
zaangażowanym w organizację: Samorządowy Zakład Budżetowy, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Integracji Społecznej, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu, OSP
Nielisz oraz OSP Średnie Duże.
Szczególne słowa uznania kierujemy także do następujących organizacji, firm i instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie, Miasto Zamość, LGD
Ziemia Zamojska, Port Lotniczy Lublin SA, Starostwo Powiatowe w Zamościu, DERKOM, Hotel&Resort Marina, Doradztwo i Reklama Sp. z o.o.,
Prometeusz Transport, Hotel Zamojski, Restauracja i Hotelik KLEMENS, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”,
Sklep Sportowy M3Sport, Szkoła
Windsurfingu MSSPORTS, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zamość, Centrum Wina, Zamojskie
Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej w Zamościu, Kwatera
Agroturystyczna „KUCYK” w Nieliszu, Aeroklub Ziemi Zamojskiej,
Pub Perła Krasnystaw.
Dziękujemy również mediom:
Telewizja Polska SA Oddział w Lublinie, Telewizja Polska SA Oddział
w Rzeszowie, Polskie Radio Lublin,
Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski, Dziennik Wschodni, Nowy
Kurier Zamojski, Roztocze.net, Życie
Zamościa.pl, Telewizja internetowa
Zamość TV, Biuletyn Informacyjny
Gminy Nielisz.
Agnieszka Zymon
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Kącik poetycki
Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu
NA NOWY ROK

Różny mi byłeś już od kolebki
I snów bachorzych
w słomie pod choinką;
Coś to nie wróżył, coś nie obiecywał,
A ja wierzyłem i chciałem
w to wierzyć …
Pastusze służby – ot,
życie nie – życie,
Za niedojadki i kąt, przyodziewek.
Tak dorastałem, byle bliżej czepig
I w los parobi; parobi nie inny.
To prawa, w końcuś mnie
wywiódł z zapłocia
Na świat szeroki po nowe i lepsze,
Cóż z tego, skoro w poprzek temu wojna…
Tak przegranego potem
– za numerem
Dwudziestym szóstym
(on się zachował) –
Czekało jarzmo daleko śród obcych.
Fulda/Hesja/1946
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Otwarcie Dziennego Domu
Zachęcamy do zapisania się do
naszych serwisów informacyjnych.
Otrzymywanie SMSów w ramach
poniższych usług jest bezpłatne,
a dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię o wydarzeniach,
które mogą być dla Ciebie ważne.
Rejestracja trwa zaledwie kilka
minut, a dzięki niej istotne informacje dotrą do Ciebie na czas.
Zapraszamy do rejestrowania się
w naszym systemie poprzez stronę
www.nielisz.pl w zakładce „Katalog
usług elektronicznych”.
Link do formularza elektronicznego: https://panel.mprofi.pl/
rejestracja/NIELISZ/
Rejestrujemy również w Urzędzie Gminy Nielisz oraz w terenie
u inkasentów. Wybierz dowolną
formę rejestracji, a w razie potrzeby
zadzwoń do Urzędu Gminy Nielisz
– 84 631 27 27 lub wyślij e-mail: sekretariat@nielisz.pl.

Nasz folder wędruje po Polsce!
Tym razem W dniach 21-23 listopada
zachęcał turystów z Warszawy. Było
to możliwe dzięki „kwitnącej” współpracy z Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu... jak się okazuje, jeden
z najlepszych punktów informacji
turystycznej w Polsce.
Co roku odnotowuje się wzrost
liczby turystów odwiedzających Zamość i tereny przyległe. Wynikiem
tego sukcesu są wspólne działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu prowadzi rekrutację osób w wieku 60+ do uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+
w Krzaku. Nabór osób trwał do 10
grudnia 2019 r. Osoby, które się nie zapisały a są zainteresowane udziałem
w zajęciach prosimy o zgłaszanie się
w celu składania formularzy zgłoszeniowych w jednostce GOPS w godzinach 07.30-15.30. Formularz zgłoszeniowy można pobrać także na stronie
internetowej GOPS.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń
zostanie utworzona lista rezerwowa
osób oczekujących na uczestnictwo
w zajęciach prowadzonych przez placówkę. Pierwszeństwo w rekrutacji
mają osoby mieszkające samotnie.
Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji można uzyskać pod nr tel.
84 687 94 89.
Prowadzone zajęcia będą miały
na celu aktywizację seniorów poprzez umożliwienie im skorzystania
z oferty placówki. Podstawowym
celem świadczonych usług będą zapromocyjne wychodzące poza nasze
województwo. Jednym z partnerów
w tej dziedzinie jest Miasto Zamość
oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”. Nasz region cieszy się popularnością w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz
częściej zauważamy odwiedzających
również z zagranicy. Ciekawostką
jest również to, że przybywają do
Gminy Nielisz turyści znad morza.
Duże nasłonecznienie, czyste środowisko i spokój to wielkie atuty naszej
gminy na rynku turystycznym.

jęcia w formie aktywności ruchowej,
edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej
i opiekuńczej. Seniorom zostanie
udostępniona infrastruktura, która
pozwoli na zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów na działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywne spędzenie czasu
wolnego.
Uczestnikami zajęć w Dziennym
Domu Senior+ mogą być kobiety
i mężczyźni w wieku 60+, nieaktywne
zawodowo, wymagające częściowej
opieki lub pomocy oraz zamieszkujące na terenie gminy Nielisz. Zakłada
się objęcie wsparciem 15 osób.
Uczestnicy rozpoczną zajęcia 2 stycznia 2020 roku.
Jolanta Jaremek

Wskaźniki obłożenia w sezonie
kształtują się na wysokim poziomie.
W dalszym ciągu obłożenie miejsc
noclegowych podczas lata w naszej
gminie sięga 90%. To dobry znak
na dalszy dynamiczny rozwój turystyki wokół Zalewu Nielisz. Dzięki
stanowczym i śmiałym działaniom
Adama Wala Wójta Gminy, Nielisz
nie jest jedną z wielu niczym nie
wyróżniających się wiosek. Nielisz
i jego zbiornik wodny jest rozpoznawany przez coraz większe rzesze turystów w całej Polsce.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ
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ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO SŁUŻĄCEGO DO PŁATNOŚCI
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drugi ważny punkt w powiecie
zamojskim na mapie użytkowników
samochodów elektrycznych. Jako
pierwszy samochód elektryczny ładowała się Tesla Model S. Ładowanie jest
dostępne przy Urzędzie Gminy Nielisz.
Zapraszamy „elektrycznych” turystów
i gości do skorzystania z punktu ładowania swoich aut. Czas ładowania
baterii umili podziwianie uroków krajobrazowych Zalewu Nielisz. Oczekiwanie na „pełną” baterię może być
świetną okazją na skorzystania z altan
i grilla. Obok Urzędu Gminy Nielisz
powstały altany wyposażone w stoły
z ławkami ogrodowymi wraz z obiektami małej architektury. Teren został
utwardzony nawierzchnią żwirową
i kostką betonową. Zainstalowano
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Kolejne pieniądze
dla Gminy Nielisz!

OGŁOSZENIE
Od 20.09.2019 r. wpłatę za odbiór i za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy dokonywać
bezpośrednio na nowy rachunek
bankowy Urzędu Gminy Nielisz bez
żadnych dodatkowych opłat i prowizji: 22 9628 0007 0000 0013 2000
0480 lub gotówką w BS Nielisz z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wy-
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twarzane są odpady i wskazaniem
okresu za jaki uiszczana jest wpłata.
Wpłat można również dokonywać
u sołtysów.

również kosze na śmieci – 3 szt., ławki
z oparciem – 3 szt., stojaki na rowery –
2 szt. oraz grill betonowy. Celem inwestycji jest rozwijanie turystyki i wzbogacenie oferty turystycznej poprzez
budowę altan i zagospodarowanie terenu wokół obiektu pełniącego funkcję
miejsca
turystyczno-wypoczynkowego. Infrastruktura turystyczna powstała dzięki dofinansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem LGD „Ziemia
Zamojska”.
Na kierowców czeka również fastfood z przyczepy gastronomicznej
prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej.

Wszystkich „elektrycznie zmotoryzowanych” serdecznie zapraszamy!
RED

Tym razem dofinansowanie obejmuje projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Nielisz”. Kwota
dofinansowania wynosi 372 907,01 zł.
Podpisanie umowy nastąpiło w Departamencie Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Gratulujemy!

Akcja

„Tornister Misyjny”

W niedzielę 27 października
2019 r. Wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas z Nielisza sprzedawali
chryzantemy przed Kościołem
Parafialnym w Nieliszu. Zebrane
fundusze w kwocie 330 zł przeznaczone zostały na zakup przyborów
szkolnych, zeszytów i tornistrów
dla dzieci w Afryce. Inicjatorem
akcji był ks. Dariusz Soniak – Proboszcz Parafii Nielisz.

12
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Pielgrzymka do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic
W dniach 26-27 września
grupa uczniów z klas IV-VII
pielgrzymowała do Krakowa,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
W przyszłym roku będziemy
obchodzić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, czyli Ojca
Świętego Jana Pawła II, dlatego
już teraz chcieliśmy odwiedzić
miejsca, z którymi tak bardzo
był związany.
Pierwszego dnia dotarliśmy
do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy
Wawel z Dzwonem Zygmunta, podziemne krypty z sarkofagami królów
i wielkich Polaków. Nie mogło też zabraknąć ziejącego ogniem smoka. Zobaczyliśmy też krakowski rynek z sukiennicami, a później Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II. Pani przewodnik opowiedziała nam wiele ciekawych historii związanych z osobą Ojca
Świętego. Widzieliśmy sutannę ze śladami krwi, w którą ubrany był papież
w dniu zamachu 13 maja 1981 roku. Mo-

Konkurs na
najpiękniejszy różaniec
4 października 2019 roku w Kościele Parafialnym w Nieliszu odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu na NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC wykonany
z różnych materiałów; nasion, owoców
itp. Konkurs przeznaczony był dla klas
I-III. Wzięło w nim udział 27 uczniów.
Wszystkie prace zostały wyróżnione,
gdyż cechowała je pomysłowość i estetyka wykonania. Nagrodę główną
– plecak wylosowała Gabriela Bartoszczyk z kl. Ia. Sponsorem nagród
był ks. Dariusz Soniak – Proboszcz
Parafii Nielisz. Dziękujemy wszystkim
uczniom za udział i zapraszamy do
uczestnictwa w innych konkursach.

gliśmy też pomodlić się przy relikwiach
Świętego.
Byliśmy w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, gdzie poznaliśmy postać
siostry Faustyny Kowalskiej i historię
obrazu Bożego Miłosierdzia, a z wieży
widokowej podziwialiśmy panoramę
Krakowa.
Drugi dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy mszą świętą
w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Tutaj pielgrzymował

Karol Wojtyła ze swoim tatą.
Kiedy zabrakło mu ziemskiej
mamy, swoje życie zawierzył
Matce Bożej, a później także
swoją posługę papieską.
Zwiedziliśmy Sanktuarium,
przeszliśmy Dróżkami Matki
Bożej, a po obiedzie wyruszyliśmy do Wadowic. Tutaj
przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan
Paweł II. Jak sam mówił „Tutaj
wszystko się zaczęło…”. Odwiedziliśmy kościół, w którym
został ochrzczony, przyjmował sakramenty i modlił się. Zwiedziliśmy dom
rodzinny Karola Wojtyły, w którym
znajduje się niezwykłe muzeum multimedialne poświęcone Jego osobie.
Wrażenia były niesamowite.
Na koniec mogliśmy spróbować
„wadowickich kremówek” i pełni
wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
Anna Wojciechowska, Maria Koprowska

Wędkarze zarybiają
Współczesne wędkarstwo to nie
tylko sposób na spędzenie wolnego
czasu ale całokształt spraw związanych ze zrównoważonym rozwojem
środowiska i jego ochrona. Dlatego
też Polski Związek Wędkarski, oprócz
prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, prowadzi racjonalną
gospodarkę rybacko-wędkarską. Na
podstawie analizy rejestrów połowów
prowadzonych przez każdego wędkarza dokonuje się szacunków ilości
odłowionych ryb w poszczególnych
akwenach wodnych.
W roku 2018 ze zbiornika Nielisz
odłowiono następujące ilości ryb:
boleń – 400 kg, karaś srebrzysty –
2500 kg, karp – 900 kg, leszcz – około
15 ton (łącznie z Maratonem Wędkarskim), lin – 400 kg, okoń i płoć – po
300 kg, sandacz i sum – po 1200 kg,
szczupak – około 2 ton.
Trzeba przyznać, że liczby te robią
wrażenie, zwłaszcza przy takich gatunkach jak: leszcz, karaś, szczupak, sum,
sandacz. Rejestry połowów oraz operaty
wodno-prawne są podstawą do opracowania planów zarybień na następne lata.
W roku 2019 do zbiornika Nielisz
obejmującego około 834 ha wpusz-

czono w postaci narybku lub kroczka
następujące ilości ryb: 500 kg karasia
złocistego, 1500 kg karpia, 700 kg lina,
po 100 kg sandacza i suma, 1250 kg
szczupaka. Ponadto wpuszczono niewielkie ilości jazia i węgorza.
Do rzeki Wieprz poniżej zapory
oraz rzeki Łabuńki wpuszczono w postaci narybku po 2000 szt. bolenia
i świnki, 4000 szt. klenia, po 1000 szt.
brzany i certy, około 80 kg jazia, 130 kg
szczupaka i około 40 kg suma (2-latka).
Tak prowadzona gospodarka rybacko-wędkarska powinna sprawić,
że w następnych latach ryb w naszych
wodach nie zabraknie. Zapraszamy
więc już dziś wszystkich amatorów
wędkarstwa do wstępowania w szeregi
PZW. Osobą kontaktową jest skarbnik
Koła „SUM” w Nieliszu – Kolega Jerzy
Pastuszak.
Stanisław Chimosz
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Dożynki Gminne 2019

Piękne wieńce, fantastyczna pogoda, wesoła muzyka, smaczny poczęstunek, uśmiechnięci ludzie i niezwykła atmosfera – tak w kilku słowach
można opisać tegoroczne Święto
Plonów, które odbyło się 25 sierpnia
w Stawie Noakowskim.
Na uroczystość przybyły władze
gminne na czele z Panem Wójtem
Adamem Walem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Komajdą. Gościem specjalnym był Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin
Romanowski.
Korowód dożynkowy tworzyły
delegacje wieńcowe złożone z Kół
Gospodyń Wiejskich, Kół Gospodyń
i Gospodarzy Wiejskich, starostów dożynkowych, radnych, sołtysów oraz
mieszkańców następujących miejscowości: Staw Ujazdowski, Staw Noakowski, Średnie Duże, Nawóz, Wólka
Złojecka, Nielisz, Ujazdów, Wólka Nieliska, Deszkowice-Kolonia, Zarudzie,
Krzak, Złojec II, Gruszka Duża, Złojec
I, Ruskie Piaski. Zaszczytną funkcję
starostów gminnych pełnili Państwo
Agnieszka i Jacek Budzyńscy ze Stawu
Ujazdowskiego. W korowodzie nie zabrakło także przedstawicieli OSP.
Msza dożynkowa odbyła się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie
Noakowskim. Liturgię sprawowali proboszcz parafii ks. Piotr Harko oraz kanonik honorowy kapituły katedralnej
ks. emeryt Aleksander Siwek. Po mszy
świętej uczestnicy dożynek
udali się na plac przy dworze
w Stawie Noakowskim. Jest
to niezwykłe miejsce pełne
historii ale także planów na
przyszłość związanych z jego
rewitalizacją. Na program
dożynkowego niedzielnego
popołudnia złożyły się: prezentacja delegacji z poszczególnych sołectw, przemówienia przedstawicieli władz

państwowych i samorządowych,
wręczenie podziękowań oraz nagród
za przygotowanie wieńców dożynkowych, a także – związane z obecnością
wiceministra – podpisanie umowy,
dzięki której do OSP z terenu gminy
Nielisz trafiły ubrania specjalne. Część
oficjalną zakończył koncert dożynkowy w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóru
Moderato, Młodzieżowego Zespołu
Iskierki, solistów z GOK w Nieliszu
oraz Zespołów Ludowych: Stawianki,
Jarzębinki, Jezioranki i Nawozianki
Podczas koncertu Pani Irena Kępińska – wieloletni nauczyciel oraz
instruktor muzyczny, a także akompaniator liturgiczny w kościele św. Jana
Chrzciciela w Stawie Noakowskim za
działalność
kulturalno-artystyczną
otrzymała nagrodę przyznaną przez
Adama Wala – Wójta Gminy Nielisz.
Wszyscy uczestnicy dożynek zostali zaproszeni na poczęstunek oraz
do wspólnej zabawy tanecznej.
Tegoroczną uroczystość dożynkową
przygotowali pracownicy i uczestnicy:
Centrum Integracji Społecznej, Samorządowego Zakładu Budżetowego,
Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka
Kultury. Za pomoc dziękujemy także
radnym, sołtysom oraz KGW ze Stawu
Ujazdowskiego i Stawu Noakowskiego,
a także OSP ze Średniego Dużego.
Agnieszka Zymon
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Twój głos,
twoja opinia,
twój artykuł...
Jeżeli w Twojej okolicy dzieje
się coś ciekawego lub uważasz, że
powinniśmy o czymś napisać, zadzwoń albo wyślij e-mail do naszej
redakcji. Bądź współtwórcą naszego Biuletynu i uczestnicz w życiu
Gminy Nielisz. Chcemy być blisko
Twoich spraw i Twoich potrzeb.
Twoja opinia jest dla nas bardzo
ważna i będzie ważnym czynnikiem opiniotwórczym. Zachęcamy
do dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel się historią
Twojej rodziny lub bliskich z Twojej
miejscowości. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Bądź częścią redakcji
Biuletynu i wyślij do nas e-mail już
dzisiaj na adres: redakcja@nielisz.
pl. zadzwoń: 84 631 27 27 lub wyślij
informacje pocztą: Urząd Gminy
Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz.
Zapewniamy dyskrecję i pełną anonimowość na życzenie autora. Życzymy ciekawych pomysłów.

UWAGA!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Nielisz o udostępnianie starych fotografii. Po ich
zeskanowaniu oryginały oddajemy
właścicielom. Pomóżmy wspólnie
ocalić pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki
Waszym historycznym fotografiom
dzieje naszej gminy będą doskonale udokumentowane i zilustrowane. Prosimy o kontakt z redakcją
BIGN. Przekaż swoje fotografie
następnym pokoleniom. Być może
to ostatnia chwila aby Twoje stare
zdjęcia ocalały. Być może to właśnie Ty jesteś jedynym świadkiem
ważnych wydarzeń. Czekamy.
RED
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Podziękowania od
Królowej Elżbiety II
27 czerwca br. w skrzynce pocztowej Gminnego Ośrodka Kultury
znaleźliśmy list oznakowany symbolami wskazującymi, że został
nadany z londyńskiej rezydencji
brytyjskich monarchów – czyli
z Buckingham Palace… I rzeczywiście wewnątrz znajdowały się
podziękowania od królowej Wielkiej Brytanii – Elżbiety II. Podziękowania te były skierowane
do uczestników zajęć z j. angielskiego, którzy przygotowali i wysłali piękne kartki z życzeniami
dla królowej. W tym roku w dniu
Wielkiej Nocy wypadały bowiem
93 urodziny monarchini więc część
dzieci zrobiła kartki urodzinowe,
a część wielkanocne. Każdy indywidualnie napisał życzenia, które
wspólnie zostały przetłumaczone
na język angielski. Najpierw jednak
wszyscy poznali postać Elżbiety II,
zaś dzięki pomysłowości i kreatywności naszych lektorek Pani Patrycji i Agnieszki również w samym
Buckingham Palace usłyszano
o dzieciach z gminy Nielisz!
Agnieszka Zymon
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„Iskierki” wyśpiewały nagrodę
publiczności w Tarczynie

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

Jak wiemy „Iskierki” wykonują
bardzo różnorodny repertuar muzyczny. Jednak z muzyką okresu dwudziestolecia międzywojennego wokaliści zmierzyli się po raz pierwszy, po
raz kolejny jednak potwierdzili klasę
i talent. Okazją do tego by zaprezentować się w repertuarze lat 20. i 30. XX
w. był festiwal muzyczny „Jesienne
Róże”, który odbył się 21 i 22 września
w Tarczynie. Konkurs, w którym młodzież rywalizuje o Grand Prix za najlepszą interpretację wokalną jednego
z utworów patrona festiwalu – Mieczysława Fogga był głównym punktem dużego wydarzenia kulturalno-artystycznego „Tarczyńskie Dni Retro”.
Droga do konkursu finałowego,
który odbył się w sobotę 21 września
wcale nie była taka prosta. Spośród
nadesłanych nagrań zakwalifikowano

Nieliski akcent na festiwalu
Stolica Języka Polskiego
Szczebrzeszyński festiwal to jedno
z największych wydarzeń kulturalnych
na Roztoczu. Każdego roku w ramach
imprezy odbywają się warsztaty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie,
wykłady i koncerty z udziałem uznanych ludzi świata literatury, teatru,
filmu czy muzyki. Cieszymy się, że
w tym roku do współpracy przy wy-
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darzeniu zaproszono także nasze
„Iskierki”, które wystąpiły w Koncercie
„Brzechwa. Piosenki i wiersze”. Był to
dla nas zaszczyt i niemałe przeżycie
tym bardziej, że prowadzącą koncert
z naszym udziałem była znana dziennikarka radiowa i telewizyjna Katarzyna Stoparczyk.
Agnieszka Zymon

w dwóch kategoriach wiekowych, 14
solistów i 2 zespoły z: Nielisza, Białegostoku, Zawodnego, Brzegu, Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa,
Poznania, Ząbek oraz z gminy Tarczyn. Po przesłuchaniach i jak podkreślają Organizatorzy po wnikliwej
analizie, jury podjęło decyzję kto wystąpi w koncercie laureatów. W grupie
najlepszych wykonawców znalazły się
nasze „Iskierki”, które oprócz uznania
ze strony komisji podbiły także serca
widowni. „Iskierki” w składzie: Martyna Gil, Emilia Stefańska, Paulina
Świstowska, Kinga Rzemieniak, Aleksandra Bartoszczyk, Oliwia Krawczyk
i Bartłomiej Sobań, zaśpiewały piękną
balladę do słów K. K. Baczyńskiego
z muzyką G. Turnaua „Znów wędrujemy”. Organizatorzy zwrócili uwagę
na piękne wykonanie utworu oraz
świetną aranżację, które przyniosły
zespołowi NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.
Oprócz nagrody, nasza młodzież,
towarzyszący jej rodzice oraz Pani instruktor Renata Banach przywieźli
z Tarczyna niezwykle miłe wspomnienia. Wspaniała atmosfera, gościnność, doskonała organizacja, wiele
wydarzeń towarzyszących, m.in.
warsztaty muzyczne i wspaniały koncert Katarzyny Pakosińskiej wraz z zespołem Makabunda pozostawiły naprawdę niezapominanie wrażania.
Agnieszka Zymon
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„Iskierki” na podium konkursu
„Moja wiara, moja miłość”

fot. Magdalena Majer

W dniu 29 października 2019 r.
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Zamościu odbył się Diecezjalny
Konkurs Piosenki Religijnej „Moja
wiara, moja miłość”. Przedsięwzięcie
zorganizowano w ramach Dni Kultury

Chrześcijańskiej „Dzielmy się wiarą
jak chlebem”. Honorowy Patronat nad
wydarzeniem objął Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek.
Na scenie MDK zaprezentowało się
16 zespołów i 43 solistów w różnych

Dawne wiejskie potańcówki znowu w modzie
– orkiestra z Nielisza na festiwalu „Fanfara”

kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Przewodnicząca Pani Magdalena
Stopa, członkowie: Pan Marian Szewera i Ksiądz Piotr Spyra po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
 I Miejsce – Młodzieżowy Zespół
Wokalny – Tomaszowski Dom Kultury, opiekun: Małgorzata Giska
 II Miejsce – Zespół Wokalny
„Iskierki” – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, opiekun: Renata
Banach
 III Miejsce – Duet Oliwia Adamczuk i Gabriela Koszel – Zespół
Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, opiekun: Karol Chilewicz
Wyróżnienie – Zespół wokalno-instrumentalny „EARonic” – II Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, opiekun: Joanna
Kołodziejczyk
Zespół „Iskierki” w składzie Bartłomiej Sobań, Emilia Stefańska, Paulina
Świstowska, Kinga Rzemieniak, Aleksandra Bartoszczyk, Oliwia Krawczyk
i Martyna Gil wykonał piosenkę z rep.
zespołu TGD pt. „Mój ląd”.
Renata Banach

W ostatnim tygodniu wakacji
nasza Orkiestra Dęta wzięła udział
w festiwalu muzyki tradycyjnej Roztocza i okolic. Muzycy odwiedzili
„Fanfarę” dwa razy. Pierwszy wyjazd
był związany z udziałem w warsztatach muzycznych, drugi – z prezentacją utworów opracowanych na
warsztatach podczas wieczornej potańcówki. Udział w festiwalu zapoczątkował bliższą współpracę z organizatorami, która z kolei zaowocowała
kontynuacją warsztatów w Gminnym
Ośrodku Kultury w Nieliszu.
Dążymy do tego aby na terenie
naszej gminy wskrzesić tradycję wiejskich potańcówek z udziałem orkiestr
dętych i mamy nadzieję, że niebawem
zaprosimy wszystkich do tańca!
Agnieszka Zymon

16

Nr 3 (11)

redakcja@nielisz.plwww.nielisz.pl

grudzień 2019

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

Teledyski i film promujące
obszar LGD Ziemia Zamojska
Zachęcamy do obejrzenia teledysków oraz filmu, które prezentują
walory przyrodnicze, kulturowe, i historyczne 9 gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu LGD Ziemia Zamojska
w tym również gminy Nielisz.
W ramach projektu muzycznego powstały dwa utwory: jeden
z udziałem dorosłych zatytułowany
„Zostań z LGD”, drugi pt. „To moje
miejsce” wykonywany jest przez
dzieci i to właśnie w tym utworze
możemy usłyszeć i zobaczyć zespół
Iskierki z Nielisza.

Korzystając z faktu, że w trakcie
pracy, materiału dźwiękowego i zdjęć
powstało znacznie więcej niż zostało wykorzystanych przy montażu,
w miesiąc po premierze, w porozumieniu z LGD (realizator projektu),
piosenka i teledysk „To moje miejsce”
ukazała się w nowej wersji, w której
wystąpiły tylko nasze Iskierki.
25 października ukazał się także
film „Niezwykła Ziemia Zamojska”,
którego pomysłodawcą oraz producentem jest również Stowarzyszenie
LGD Ziemia Zamojska. Obraz jest rze-

czywiście niezwykłą, nastrojową podróżą po najbardziej urokliwych zakątkach i wyjątkowych wydarzeniach
wszystkich 9 gmin zrzeszonych w LGD.
Za muzykę oraz realizację filmu
odpowiada Wojciech Gardyga referent
ds. promocji i polityki informacyjnej
Urzędu Gminy Nielisz.
Warto posłuchać i obejrzeć.
Wszystkie materiały można znaleźć
na kanele YouTube oraz facebooku:
LGD Ziemia Zamojska, GOK w Nieliszu i Gminy Nielisz.
Agnieszka Zymon

Przegląd ludowy w Starym Zamościu
z udziałem delegacji z Gminy Nielisz

fot. LGD Ziemia Zamojska

20 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Starym Zamościu
odbył się VII Międzygminny Przegląd
Ludowy. Regulamin przewidywał prezentacje w trzech kategoriach, były to:
śpiew, kulinaria i rękodzieło. W każdej
dziedzinie mieliśmy swoich przedstawicieli i w każdej zaprezentowaliśmy
się naprawdę imponująco.
Kategoria śpiew: I miejsce – WIOLINKI ORAZ ISKIERKI (GOK Nielisz,

instruktor: Renta Banach), wyróżnienie – CHÓR MODERATO (GOK Nielisz, instruktor: Bogdan Pałczyński),
udział – zespół ludowy STAWIANKI
ze Stawu Ujazdowskiego oraz solistka
ANIELA KAPŁON (GOK Nielisz, instruktor: Bogdan Pałczyński).
Kategoria kulinaria: wyróżnienie
KGW „ACH TE BABY” z Nawoza – za
danie „buraczak”, udział KGW „RUSAŁKI” z Ruskich Piask, KGW „STA-

WIANKI” ze Stawu Ujazdowskiego,
KGW Deszkowice-Kolonia.
Kategoria rękodzieło: wyróżnienie
ANNA BEDNARZ – Nawóz.
Gratulacje dla zwycięzców i wyróżnionych oraz serdeczne podziękowania dla WSZYSTKICH uczestników,
którzy równie pięknie reprezentowali
naszą gminę.
Agnieszka Zymon
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Ogień, taniec, śpiew i wianki
– czyli Nieliska Sobótka

Po raz dwudziesty mieszkańcy
gminy Nielisz i przybyli goście bawili
się na dorocznej Sobótce. Mimo długiej historii impreza ciągle wzbudza
ogromne zainteresowanie. W tym
roku zarówno część artystyczna jak
i korowód z wiankami były naprawdę
urzekające.
W niezwykły nastrój nocy sobótkowej wprowadził uczestników imprezy koncert muzyczny w wykonaniu
zespołów: „Wiolinki” oraz „Iskierki”
z GOK w Nieliszu. Następnie atmosferę podgrzał widowiskowy fireshow
w wykonaniu Teatru Ognia Utopia
oraz zespołu tanecznego Leśne Licho.
Tegoroczny korowód ze względu na
bogactwo wieńców i liczbę uczestników w pełni zasługuje na miano ju-

bileuszowego. Część reprezentacyjną
korowodu tworzyły dzieci i młodzież
z GOK w Nieliszu oraz Koła Gospodyń

Orkiestra z Nielisza gościem na jubileuszu

Tyszowieckiej Orkiestry Dętej

fot. Tyszowiecka Orkiestra Dęta

9 listopada orkiestra z Nielisza
wzięła udział w jubileuszu 5-lecia

działalności Tyszowieckiej Orkiestry
Dętej. Współpracę obu zespołów za-
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Wiejskich z Deszkowic-Kolonii, Wólki
Nieliskiej, Krzaka, Ruskich Piask
i „Ach te Baby” z Nawoza. Gościnnie
udział wzięły także przedstawicielki
KGW z gminy Sitno. Z zaproszenia do
udziału w korowodzie skorzystała również widownia, która tłumnie udała się
nad zalew w Nieliszu by podziwiać płynące z nurtem rzeki Wieprz migocące
wianki.
Jak co roku punktem kulminacyjnym był pokaz sztucznych ogni,
któremu towarzyszyła nastrojowa
muzyka. Dalszą część dwudniowej
imprezy wypełniła zabawa taneczna.
Dwie dekady to szmat czasu! Przez
dwadzieścia lat obraz wydarzenia
zmieniał się wielokrotnie, jednak urok
miejsca, czar płynących wianków i po-

wiew ożywczego chłodu od wielkiej
nieliskiej wody pozostają niezmienne.
Agnieszka Zymon

początkował wspólny występ podczas
XVI Roztoczańskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu. Koncert
oraz atmosfera wspólnego muzykowania na tyle spodobała się muzykom
z Tyszowiec, że zaprosili naszą młodzież do zagrania wspólnego koncertu
jubileuszowego. Wystąpiliśmy przed
nową publicznością i w nowych okolicznościach. W ocenie naszego dyrygenta Pana Roberta Słupskiego oraz
licznie zgromadzonej publiczności
koncert w Tyszowcach zabrzmiał
bardzo dobrze. Usłyszeliśmy wiele pochwał nie tylko za poziom muzyczny,
ale także za nasze galowe stroje.
Jubilatom jeszcze raz składamy
najlepsze życzenia i gratulacje oraz
dziękujemy za zaproszenie.
Agnieszka Zymon
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Zapraszamy Państwa
na najbliższe wydarzenia kulturalne:
 20 grudnia 2019 r. – Gminne Spotkanie Opłatkowe, godz. 11.00, Hala Sportowa w Nieliszu.
 5 stycznia 2020 r. – IX Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”, Hotel Marina w Nieliszu. Regulamin udziału w Przeglądzie znajduje się na stronie internetowej i Facebook
GOK w Nieliszu. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności.
 Zimowe Ferie z GOK w Nieliszu – Hala Sportowa w Nieliszu, GOK Nielisz, (styczeń): warsztaty taneczne, warsztaty
plastyczne, cykl zajęć sportowych.
 IX Gminny Konkurs Plastyczny „Na Anielskich Skrzydłach”, przyjmowanie prac do 15 stycznia – regulamin udziału
w konkursie znajduje się na stronie internetowej i Facebook GOK w Nieliszu.
 Wydarzenia sportowe:
– XI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nielisz – Hala Sportowa w Nieliszu
(styczeń),
– Gminny Turniej Szachowy – Hala Sportowa w Nieliszu (styczeń),
– III Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nielisz – Hala Sportowa w Nieliszu (luty),
– II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK w Nieliszu – Hala Sportowa w Nieliszu (marzec),
– XIII Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Zamojskiego
i Prezydenta Miasta Zamość – Hala Sportowa w Nieliszu (marzec).

XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego
– Szczebrzeszyn 2019
Kolejny raz Szkoła
Podstawowa im. Jana Króla
w Nieliszu wzięła udział
w otwartych biegach im.
Bronisława Pietruszyńskiego
na stadionie miejskim
w Szczebrzeszynie.
Celem tej imprezy było uczczenie pamięci Bronisława Pietruszyńskiego,
popularyzacja biegania jako jednej
z form rekreacji oraz współzawodLp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Imię i nazwisko
Maja Nowosadzka
Sandra Pomarańska
Sebastian Milewski
Kacper Halida
Marta Rycaj
Szymon Walczak
Szymon Borowiński
Martyna Juszczak
Krzysztof Pawelec
Norbert Kłos
Jakub Hojda
Paulina Baran
Mariusz Oszust

Klasa
I
III
VIII
I
II
IV
V
VII
VIII
VI
Vi
VII
VIII

Rok urodzenia
2012
2010
2005
2012
2011
2009
2008
2006
2005
2008
2007
2006
2005

Miejsce
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

nictwo sportowe. Uczniowie startowali według kategorii wiekowych dla
chłopców i dziewcząt. Szkołę im. Jana
Króla w Nieliszu w konkurencjach
biegowych reprezentowało 55 zawodników z klas I-VIII. Wyniki przedstawiały się następująco (patrz tabela).
Opiekunowie:
Andrzej Świstowski,
Renata Poździk,
Justyna Malinowska,
Jolanta Czyż.
Andrzej Świstowski
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Dzień Edukacji Narodowej
11 października 2019 r. w Szkole
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która
obecnie jest świętem polskiej szkoły,
nauczycieli, pracowników obsługi,
świętem uczniów i tych, którzy szkoły
prowadzą i nadzorują.
Uczestnicy akademii starali się
wyrazić swoją wdzięczność za pracę
i okazane serce, dedykując swoim pedagogom piosenki, życzenia oraz wręczając upominki.
Życzenia złożyła również Pani
Dyrektor Grażyna Ciastoch, Pani Stanisława Smotniak (przewodnicząca
Rady Rodziców) oraz ksiądz proboszcz Tomasz Rogowski. W akademii
uczestniczyli: Poczet Sztandarowy,
dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy obsługi, emerytowani nauczy-

ciele, a także rodzice naszych uczniów.
Uroczystość zorganizowali uczniowie
klasy VIII.
„Drodzy Pedagodzy i pracownicy
szkoły, dziękujemy za Wasz trud, serce

oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie”

W aulach Instytutu Fizyki UMCS
uczniowie mieli okazję zobaczyć eksperymenty trudne lub niemożliwe do
wykonania w warunkach szkolnych,
jak również takie, które przy pomocy
najprostszych środków można powtórzyć w domu. Natalka Adamczuk pomagała wykonać doświadczenia doty-

czące ruchu obrotowego. Uczniowie
uważnie obserwowali jak wygląda
UMCS – kto wie, może za klika lat
będą tutaj studentami… Dziękujemy
organizatorom za ciekawe doświadczenia i czekamy na następne w przyszłym roku.

Mirosław Kuduk

POKAZY
Z FIZYKI
We wtorek, 17 września 2019 r.
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu brali
udział w 60 POKAZACH Z FIZYKI organizowanych przez Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Tegoroczne doświadczenia dotyczyły ruchu obrotowego, ciepła, prądu
elektrycznego i rezonansu. Przeprowadzali je: dr hab. Bożena Zgardzińska, dr hab. Zbigniew Surowiec,
dr Andrzej Droździel, dr Krzysztof
Pyszniak, dr hab. Marcin Turek, dr
Artur Wójtowicz, dr Marek Gorgol,
mgr Paweł Wnuk.

Mirosław Kuduk

Uczniowie szkoły w Złojcu na „Spotkaniu z mistrzem”
W czwartek – 14 listopada br. – siedemnastoosobowa grupa uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Złojcu miała niewątpliwą przyjemność uczestnictwa
w spotkaniu otwartym z 4-krotnym
mistrzem świata w rzucie młotem, za-

wodnikiem Klubu Sportowego Agros
Zamość – Pawłem Fajdkiem oraz jego
trenerką – Jolantą Kumor. Wydarzenie
odbyło się w godzinach popołudniowych na terenie hali tenisowej OSiR
w Zamościu. Uczniowie naszej szkoły

mieli okazję zobaczyć Pawła Fajdka
oraz jego trenerkę na żywo, dotknąć
złotego medalu mistrzostw świata,
zadać Mistrzowi oraz jego trenerce pytanie, a także dostać autograf i „strzelić
sobie fotkę” z jednym z najlepszych
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Budowanie
stałych relacji
z Klientami
– nośniki reklam
w Gminie Nielisz
Zachęcamy do zamieszczenia
reklamy w naszym Biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców Gminy Nielisz oraz odwiedzających nas turystów. Biuletyn
Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której
wybudujesz trwałe relacje pomiędzy
Twoją firmą a klientami z terenu
gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja
reklama umknęła uwadze Twojej potencjalnej grupie odbiorców. BIGN
daje możliwość dokładnego zapoznania się z Twoją firmą i Twoją
ofertą. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych
przeznaczone będą na pokrycie
kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

UWAGA!
Imprezy masowe organizowane
co roku w Gminie Nielisz spotykają się z dużym zainteresowaniem
wśród reklamodawców i sponsorów.
Dobra oprawa artystyczna i szeroki
wachlarz atrakcji ściąga do Nielisza
tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział w ekskluzywnych materiałach promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę.
Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do rozmów i współuczestnictwa w rozwoju regionalnym.
Kontakt:
tel. 84 631 27 27 lub
e-mail: pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

grudzień 2019



lekkoatletów na świecie. Wyjazd zorganizował nauczyciel wychowania fi-

Niezwykła lekcja
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu przystąpiła do
programu edukacyjnego pn. „Ochrona
gatunków i siedlisk Natura 2000 na
obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego”. W ramach tego programu
13 września 2019 r. uczniowie klas: V,
VI, VII i VIII uczestniczyli w niezwykłej lekcji na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu. Pod
okiem profesjonalnej kadry zwiedzili
wystawę pn. „W krainie jodły, buka i tarpana”. Był to niepowtarzalny multimedialny spektakl pokazujący świat przyrody Roztocza. Aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, w czasie których uczyli się
rozpoznawać rodzime gatunki drzew
i krzewów, poznawać budowę morfologiczną, znaczenie w przyrodzie,
oznaczać je oraz rozpoznawać ich liście. Następnie obejrzeliśmy film uka-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ

zycznego ze szkoły w Złojcu – Janusz
Stryjewski.

zujący historię powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz jego
walory przyrodnicze i kulturowe. Na
dalszą część zajęć udaliśmy się ścieżką
edukacyjną na Bukową Górę na terenie
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Tam przypomnieliśmy sobie zasady
zachowania na terenach chronionych
i w praktyczny sposób wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności zdobyte
na wcześniejszych zajęciach. Dzień zakończyliśmy lekcją historii w pobliżu
cmentarza – pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi Sochy w 1943 r.
Za niezwykłą wiedzę i profesjonalnie
przeprowadzone zajęcia bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom
Ośrodka
Edukacyjno-Muzealnego
w Zwierzyńcu: Paniom Anecie Dybowskiej i Małgorzacie Pasieka oraz
Panu Mateuszowi Zygmunt.
Agnieszka Dobrowolska
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Bank Spółdzielczy w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz

84 631 27 14
sekretariat@bsnielisz.pl
www.bsnielisz.pl

Żyj wygodniej

z Bankiem Spółdzielczym w Nieliszu
z/s w Stawie Noakowskim

niskie oprocentowanie od 4,5%
niska prowizja od 2%
duże zadowolenie

Kredyt na remont

Twojego domu lub mieszkania
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Twój Bank dla Ciebie

Centrala
w Stawie Noakowskim
Staw Noakowski 100
22-413 Nielisz
tel./fax 84 631 27 14

Punkt Kasowy
w Nieliszu
Nielisz 279
22-413 Nielisz
tel. 84 631 25 11

Punkt Kasowy
w Żółkiewce
ul. Het. Żółkiewskiego 25
22-335 Żółkiewka
tel. 84 639 78 93

Punkt Kasowy
w Rudniku
Rudnik 73
22-330 Rudnik
tel. 84 684 12 92

Reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego – promocja kredyt na remont: kwota kredytu 15 000 PLN, czas
obowiązywania umowy 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 4,50 %, opłata przygotowawcza 50,00 PLN,
prowizja za udzielenie kredytu 2,5% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 5,84%, całkowita kwota
kredytu 15 000 PLN (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 17 201,01 PLN, całkowity koszt kredytu
2 201,01 PLN (w tym koszty odsetek 1 776,01 PLN), kwota raty miesięcznej 279,65 PLN.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank
Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.
Przedstawione dane mają charakter informacyjny wg stanu na dzień 30.11.2019 r. (obowiązują od 30.09.2016 r.) i nie
stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz gotówki na inny cel?
Znajdziemy dla Ciebie kredyt według Twoich potrzeb.

Zapraszamy!
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
Doskonale wiemy jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym
poziomie, a Państwa życzenia traktujemy jako inspirację i staramy się
wykorzystywać je przy kolejnych projektach.
W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef
Kuchni przygotował propozycje

menu do wyboru. Posiadamy również ofertę oprawy weselnej. Mamy
nadzieję, że trafiliśmy w Państwa
oczekiwania. Proszę pamiętać, że
każde menu omawiamy z naszym
klientem, dopasowując je indywidualnie. Jeśli chodzi o dodatkowe
usługi – polecamy Państwu naszych
podwykonawców, ale to do Państwa
należy ostateczny wybór – dekoracji,
kwiatów, oprawy muzycznej... my
służymy radą i pomocą.

Zdrowych
i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia,
szampańskiej
Sylwestrowej zabawy
oraz wszelkiej dobroci
i powodzenia
w nadchodzącym
Nowym Roku 2020

życzą Właściciele oraz Pracownicy

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej tel.: 84 63 12 718 lub
887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszamy do Hotelu Marina.

Wesołych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2020
życzą pracownicy firmy
Prometeusz Transport
www.przewozyzamosc.pl

tel. 604 407 302

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

6:57F

6:58F

8:13F

9:17F

ul. Peowiaków (szpital)

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

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego,

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ III (kościół)
RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie

8:14F6

12:14F6

15:06F6

SUŁOWIEC przez Michalów, Deszkowice, Sułów

11:21F

14:07F

16:29F

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Peowiaków (szpital),

6:54F

8:10F

12:24F

15:08F

ul. Wyszyńskiego (Policja)

17:14F

18:30F6

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

6:49F6

9:29F6

13:26F6

16:26F6

17:56F

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA
SUŁÓW przez Kitów, Tworyczów

8:30F

13:19F

16:21F

18:27F

ZAMOŚĆ przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,

6:40F

9:00F

13:49F

16:49F

ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO)

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

pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

W GMINIE NIELISZ

