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Palma wielkanocna jest
symbolem Zmartwychwstania
Pańskiego. Nawiązuje do tradycji
i religii. To symbol liści palmowych,
którymi tłum witał Jezusa
wjeżdżającego do Jerozolimy.
Święcenie palm to najbardziej
charakterystyczny obrzęd niedzieli
poprzedzającej Wielkanoc nazywanej
Niedzielą Palmową lub Wierzbną.
W Polsce palmę wykonuje się
najczęściej z gałązek wierzbowych
(bazi) oraz tych, które są zielone
wczesną wiosną (np. bukszpan)
oraz innych dodatków. Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy,
zwycięstwa, ale także męki oraz odkupienia.
By podtrzymać ten
przepiękny zwyczaj, w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Adamowie
z/s w Potoczku 04.04.2019 r. odbyły
się warsztaty tworzenia tradycyjnych
palm wielkanocnych. Nasze

Palmy Wielkanocne

Czytelniczki pod okiem Pani Marzeny
Maziarczyk tworzyły swoje małe
dzieła. Palmy powstawały z naturalnych materiałów, takich jak: bazie,
bukszpan, barwinek, sznurek,
czy trzcina oraz z dodatków kwiatowych z krepiny. Jak zwykle, Panie wymieniały się swoim doświadczeniem
i pomysłami. Wśród miłej przed-

świątecznej atmosfery uczestniczki
warsztatów zgrabnie układały kolejne
warstwy palm. Każda była wyjątkowa, piękna i oryginalna. Każda
z Pań uczestniczących w warsztatach
będzie mogła z dumą poświęcić
własnoręcznie wykonaną palmę.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Rytuał wicia palmy wielkanocnej w Bożej Woli
W tym roku Koło Gospodyń
Wiejskich w Bożej Woli odnowiło
piękną tradycję wicia kilkumetrowej
palmy wielkanocnej, która jest
głównym atrybutem świętowania
Niedzieli Palmowej.
Członkinie KGW w kwietniowe
wieczory spotykały się w świetlicy
wiejskiej w Bożej Woli przy robieniu
kwiatów z bibuły, a następnie na wiciu
palmy wielkanocnej. Wszystkie Panie
pilnie pracowały nad tworzeniem
artystycznego dzieła, uwijały się
bardzo sumiennie i z dużą dokładnością, wkładając w to mnóstwo
swojego czasu oraz serca, a efekt
końcowej pracy przyniósł wielką
satysfakcję i radość. W tym roku
powstała palma, która miała ok. 3 m
wysokości. Paniom z KGW tak się
spodobało wicie palmy, że oprócz
kilkumetrowej palmy, uwiły jeszcze
mniejszą palmę dla księdza proboszcza oraz palmy dla siebie.
Podczas wicia palm, wszystkie Panie
mile spędzały czas, integrując się
wzajemnie.
W Niedzielę Palmową
mieszkańcy Parafii Suchowola,

spotkali się w Kościele Parafialnym
na mszy świętej, podczas której
odbyła się procesja z palmami. Panie
z KGW pięknie prezentowały swoje
palmy podczas procesji.
Następnie 3 metrowa palma
postawiona została w Kościele

na ołtarzu głównym i zdobiła ołtarz
przez cały okres wielkanocny.
Panie z KGW Boża Wola deklarują, że ta wspaniała tradycja, w ich
miejscowości, na pewno nie zaginie.
oprac. i fot. KGW Boża Wola
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SZACHMAKS
Rekordy inspirują nas do tego,
aby dążyć do doskonałości. Historia
szachów dostarczyła pewnych
rekordów, które przetrwały dekady
i pewnie pozostaną niepobite.
Szachmaks jest oryginalną
koncepcją konkursu szachowego,
która wykorzystuje technologie
informatyczne. Wymaga umiejętności
grania w szachy. Stanowi przede

wszystkim intelektualną rozrywkę
w formie internetowego quizu lub gry.
Ogólnopolski konkurs
Szachmaks odbył się 11 kwietnia
2019 roku. Szkołę Podstawową
w Suchowoli reprezentowało pięcioro
uczniów z klasy IIIa oraz Vb.
Najlepszy wynik wśród naszych
uczniów, 100/120 punktów, osiągnęła
tradycyjnie już Emilia Bargiel, która

uzyskała 2 miejsce w województwie
oraz 9 na szczeblu krajowym. Dobrze
wypadły również uczennica klasy
IIIa: Emilia Pakuła, która zajęła
3 miejsce w województwie, 36 w kraju.
Gratulujemy graczom, ciężko
pracujemy i liczymy
na więcej udanych startów.
Red. Konrad Płuciennik

„Powietrze czyste masz, jeśli o nie dbasz”
„Powietrze czyste masz,
jeśli o nie dbasz”
Takie oto hasło przyświecało
tegorocznemu, Międzyszkolnemu
Turniejowi Ekologicznemu, na który
nasi uczniowie zostali zaroszeni
26 kwietnia przez Zespół Szkół
w Krasnobrodzie. Celem konkursu
było wskazanie roli powietrza
dla życia na Ziemi oraz podnoszenie
świadomości w zakresie jego ochrony.
Turniej przebiegał w dwóch
etapach. Pierwszy odbył się w naszej
szkole, gdzie w rozwiązywaniu testu
wzięło udział kilkunastu uczniów z
klas V – VIII. Spośród nich wyłoniono
dwie pary zwycięzców, które
reprezentowały Szkołę Podstawową
w Suchowoli na turnieju
w Krasnobrodzie. Wysoki poziom
konkursu i duża liczba przeciwników
budziły sporo emocji. Całości
dopełniały konkurencje sportowe,
w których główną rolę odgrywało
oczywiście powietrze.
Reasumując: Aleksandra
Babiuch i Martyna Pakuła, uczennice
klasy VI, zajęły II miejsce
na 6 uczestniczących drużyn, a
tandem Karolina Oleszczak kl. VIII i
Michalina Komisarczuk z kl. VII
uplasowały się na III pozycji w swojej
kategorii wiekowej.
Brawo dziewczyny!!!
Red. K. Bosiak

Informator Gminy Adamów

4

kwiecień - czerwiec 2019

Kącik wędkarski
Dnia 28 kwietnia w padającym
ciepłym deszczyku odbyły się
na Zbiorniku w Jacni Zawody
o Mistrzostwo Koła „Jacynka”.
W zawodach uczestniczyli, zarówno
młodzież, jak i dorośli. Mistrzem Koła
w kategorii junior został Wiktor
Kostrubiec, a w kategorii dorośli Piotr
Milczuk.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka, 2 czerwca, na zbiorniku
w Jacni odbyły się zawody wędkarskie
w kategorii junior. Zawody trwały
cztery godziny, a towarzyszyła im
piękna pogoda, stwarzając idealne
warunki do wypoczynku, oderwania
się od komputera i telefonu
komórkowego. Można było
podziwiać przepiękne widoki i mieć
niezapomniane wrażenia. Każdy
z uczestników otrzymał upominek
wędkarski i pamiątkowy „Medal”.
W zawodach pierwsze miejsce zajął
Wiktor Kostrubiec, drugie Michał
Krawczyk, a trzecie Damian Grela.
Dnia 15 czerwca w zawodach
o Puchar Dni Suchowoli na zbiorniku
w Jacni uczestników przywitała
przepiękna pogoda. Należy nadmienić, że w zawodach uczestniczyli koledzy z zaprzyjaźnionego Koła
„OSW Rogóźno”.
Zawody odbywały się metodą
spławikową lub gruntową na jedną
wędkę. Brania ryb dopisały,
co powodowało, że uczestnicy
aktywnie wypoczywali, delektując się
pięknymi widokami na naszym
zbiorniku. W wyniku rywalizacji
pierwsze miejsce w kategorii
młodzieżowej zdobył Wiktor

Kostrubiec, drugie Krzysztof Zub
i trzecie Michał Zub, natomiast
w kategorii dorośli pierwsze miejsce
Dariusz Zrobczyński, drugie Paweł
Kisiel, a trzecie Zbigniew Gajowiak.
Puchary zostały uroczyście wręczone
w czasie Festynu Dni Suchowoli
przez kol. Jerzego Wiatra, Prezesa
Okręgu PZW w Zamościu,
ufundowane przez Dyrektora Biura
Okręgu PZW w Zamościu. Nagrody
ufundowała Firma „Konger” i kol.
Prezes Wiater.
Miłym akcentem było
przekazanie przez kol. Seniorów
nagród naszym juniorom.
Dnia 22 czerwca odbyły się
zawody o Puchar Wójta Gminy
Adamów z okazji festynu „Noc
Świętojańska”. W zawodach brali
również udział koledzy z zaprzyjaźnionego Koła OSW Rogóźno.

Pogoda sprzyjała wędkarzom,
co przełożyło się na dobre wyniki
wagowe złapanych ryb. W wyniku
klasyfikacji Puchar Wójta Gminy
Adamów w kategorii junior zdobył
Wiktor Kostrubiec, drugie miejsce
Michał Krawczyk, trzecie Cezary
Kalinowski, natomiast w kategorii
dorośli pierwsze miejsce zdobył
Marcin Szymański, drugie Tomasz
Gradziuk, a trzecie Paweł Kisiel.
Puchary zostały uroczyście wręczone w czasie trwania festynu
przez Dariusza Szykułę Wójta Gminy
Adamów, który był również sponsorem nagród.
Atmosfera w zawodach
sprzyjała wymianie doświadczeń
wędkarskich i zawiązywania
przyjaźni.
Uczestnikom wszystkich zawodów
Zarząd Koła” Jacynka”
serdecznie dziękuje.
Już są wakacje i można pomyśleć
o spędzeniu czasu nad wodą, obcując
z przyrodą. Przypominamy
młodzieży o promocji „Wędkuj
za Grosze”. Informacje na temat
zapisów można uzyskać u skarbnika
Koła „Jacynka”, kol. Rajmunda
pod numerem telefonu 603 047 590,
po godzinie 14.00.
oprac. Prezes PZW Jacynka Zbigniew Słota
fot. Zygmunt Górski i Zbigniew Słota
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Dnia 06.05.2019r. z okazji
nadchodzącego Tygodnia Bibliotek
naszą Bibliotekę odwiedził Teatr
Edukacji i Profilaktyki MASKA
z Krakowa. Aktorzy wystąpili
ze spektaklem „Prastara Książnica
skarb i tajemnica… bo mądrość tkwi
nie tylko w WiFi”.
Widzami spektaklu byli
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli. Dzięki kangurowi, piratce,
tygrysowi i szamanowi, poznaliśmy
zasady panujące na pewnej wyspie.
Uzależniona od Internetu piratka
nie mogła zrozumieć , że na wyspie
nie ma WiFi. Postanowiła odnaleźć
skarb, ale okazało się to bardzo trudne
bez smartfona. Bo to przecież tam
można znaleźć mapy. Dziewczyna
nie wyobrażała sobie, jak odnaleźć
skarb, nie mając sieci. Z pomocą
przyszedł jej kangur, który, co prawda
o „FiFi” nie miał zielonego pojęcia, ale
zasięgnął rad u tygrysa. Tygrys
o „Łajfaju” też niewiele wiedział,
jednak znał kogoś, kto jest specjalistą
od spraw niemożliwych – szamana.
Szaman, dzięki pomocy wspaniałych
uczniów, którzy odtańczyli rytualny
taniec, uzyskał mapę skarbów,
którą przekazał piratce. Dziewczyna
wraz z tygrysem podążyli jej śladem.
Rozwiązali wszystkie zadania, które

Spektakl w bibliotece

znajdowały się na mapie i znaleźli
skarb. Jakie ogromne zdziwienie
wystąpiło na twarzy piratki, gdy
okazało się, że najprawdziwszym
skarbem jest… BIBLIOTEKA.
To tu znajdują się najpiękniejsze
historie i najważniejsze treści. Po tych
wnioskach mieszkańcy wyspy
niezwłocznie poszli czytać książki.
Aktorzy wspaniale zaangażowali całą publiczność do wspólnej
zabawy. Dzieci aktywnie pomagały
głównej bohaterce odnaleźć drogę
do skarbu, wywoływały z szamanem
mapę oraz współpracowały z tygry-

sem. Widzowie reagowali z ogromnym entuzjazmem na to, co działo się
na scenie. Obsypali aktorów ogromnymi brawami i powrócili do szkoły
z uśmiechem na ustach.
Cieszymy się, że mogliśmy się
podzielić z najmłodszymi czytelnikami ideą Tygodnia Bibliotek, która
ma na celu podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zwiększanie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów
społeczeństwa.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Gminne Eliminacje Turnieju BRD
Dnia 08.05.2019 roku w Szkole
Podstawowej w Suchowoli odbył się
etap gminny Turnieju BRD, w którym
wzięło udział 14 uczniów. Celem
konkursu było podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
poprzez:
- popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się
po drogach,
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników
ruchu,
- popularyzowanie podstawowych
zasad i umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
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- popularyzowanie roweru jako
środka transportu, a także rekreacji
i sportu,
- inspirowanie uczniów i nauczycieli
do pracy u podstaw na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Do turnieju przystąpili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Suchowoli oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej.
Po raz kolejny zwycięstwo odniosła
drużyna reprezentująca Szkołę
Podstawowa w Suchowoli w składzie:
grupa I – Aleksandra Babiuch, Sandra

kwiecień - czerwiec 2019
Piskor, Jakub Kostrubiec, Piotr
Greszta, grupa II- Kacper Wasiura,
Bartłomiej Teterycz, Paweł Kawa.
Nad przygotowaniem uczniów
do konkursu czuwała pani Agnieszka
Pliżga i pan Konrad Płuciennik.
Kolejnym etapem był wyjazd
naszych zawodników na Finał - Etap
Powiatowy BRD dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych, który
odbył się 09.05.2019r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Zamościu. Nasze
drużyny brały udział w konkurenc-

jach teoretycznych i sprawnościowych
takich jak: test z przepisów ruchu
drogowego, tor przeszkód, miasteczko ruchu drogowego, pierwsza
pomoc. W turnieju ogółem brało
udział 18 drużyn z całego powiatu.
Nasi uczniowie reprezentujący grupę
I – Aleksandra Babiuch, Sandra Piskor,
Piotr Greszta, Jakub Kostrubiec
zdobyli 4 miejsce, za które zostali
wyróżnieni dyplomami i ciekawymi
nagrodami rzeczowymi.
Zespół Redakcyjny SP Suchowola

„BOGU NA CHWAŁĘ, OJCZYŹNIE W POTRZEBIE, BLIŹNIEMU NA RATUNEK”
W niedzielę, 12 maja 2019 roku,
w Potoczku, przy pięknej, słonecznej
pogodzie odbyła się uroczystość
Świętego Floriana - Patrona
Strażaków, połączona z obchodami
90-lecia jednostki OSP w Potoczku
oraz poświęceniem samochodu
strażackiego.
Uroczystość rozpoczęła się
od przemarszu 10 jednostek OSP
wraz z pocztami sztandarowymi
prowadzonymi przez Komendanta
Gminnego, druha Stanisława Polonkę,
w asyście kapeli ludowej
„Adamowiacy” sprzed budynku OSP
w Potoczku do Kościoła pw.
Stanisława Kostki w Potoczku.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji
strażaków odprawił proboszcz
parafii, ks. Roman Sawic.
Po uroczystej Mszy świętej
nastąpiło poświęcenie samochodu
strażackiego marki VOLVO zakupionego dla jednostki należącej
do KSRG w Potoczku. Po przemarszu
na plac przy remizie OSP w Potoczku,
podniesieniu flagi na maszt, nastąpiły
przemówienia zaproszonych gości
i podziękowania Prezesa OSP
w Potoczku, druha Roberta Kolano.
Historię 90 - lecia działalności
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Potoczku przedstawił Naczelnik
OSP druh Artur Wieleński.
W uroczystości, oprócz
jednostek OSP z terenu Gminy
Adamów, udział wzięli: Kazimierz
Mielnicki - Prezes Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP,
Sławomir Bartnik – wiceprezes
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP, Mirosław Michoński - Zastępca
Komendanta PSP RP w Zamościu,

Agata Borowiec - Poseł na Sejm RP,
Antoni Skóra – wicestarosta powiatu
zamojskiego, Dariusz Szykuła - Wójt
Gminy Adamów, Piotr Szmidt Prezes Zarządu Oddziału Gminnego,
Stanisław Palonka - Komendant
Gminny, Bożena Skiba Przewodnicząca Rady Gminy
Adamów, Ewelina Droździel -Szykuła

- Skarbnik Gminy oraz mieszkańcy
Gminy Adamów.
Po zbiórce strażacy i zaproszeni
goście udali się na poczęstunek.
Podziękowania należą się
wszystkim strażakom z OSP z terenu
gminy Adamów za współudział
w organizacji uroczystości.
red.
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Nie ginie ten, kto za wiarę i wolność umiera …
Dzień Patrona Szkoły w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej
zawsze obchodzony jest bardzo
uroczyście. Tak też było i w tym roku.
Galowe stroje, sztandar i hymn szkoły,
zaproszeni goście – to wszystko
stworzyło nastrój niezwykle
uroczysty.
Po odśpiewaniu hymnu, głos
zabrała Pani Elżbieta Kuźma –
dyrektor szkoły. W słowach
skierowanych do zgromadzonych
przypomniała historię Batalionów
Chłopskich oraz powitała
zaproszonych gości.
Swoją obecnością uroczystość
zaszczycili:
 ks. Proboszcz Józef Zwolak,
 wikariusz ks. Mateusz Furmaniak
oraz diakon Mateusz Kozyra
z Parafii Kosobudy,
 kpt. Piotr Mielniczuk z Wojskowej











Komendy Uzupełnień
w Zamościu,
płk Marian Wojtas – Członek
Prezydium Zarządu BCH – Zarząd
Główny w Lublinie,
Pan Edward Harasim – Prezes
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCH w Lublinie
z pocztem sztandarowym,
Pan Stanisław Misztal – Prezes
Zarządu Okręgu Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Zamościu z pocztem sztandarowym,
Pan Tadeusz Pszenniak – Prezes
Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Zamościu
z pocztem sztandarowym,
Płk Henryk Czerkas – Prezes
Zarządu Okręgu Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych
w Lublinie,













Zarząd Gminnego Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Adamowie z pocztem sztandarowym,
Pani Maria Sak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli z pocztem
sztandarowym,
Pani Jadwiga Gorzała – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im.
Batalionów Chłopskich w Wólce
Wieprzeckiej z pocztem
sztandarowym,
Pan Witold Marucha –
Wicestarosta Zamojski,
Pan Konrad Dziuba- Zastępca
Wójta Gminy Zamość,
Pan Dariusz Szykuła – Wójt Gminy
Adamów,
Pani Ewelina Droździel – Szykuła –
Skarbnik Gminy Adamów,
Pan Jarosław Dąbrowski
z Nadleśnictwa Zwierzyniec,

Informator Gminy Adamów

8
















kwiecień - czerwiec 2019

Pan Jerzy Kądzielewski
wraz z żoną,
Pan Edmund Sitek – Kustosz
Muzeum AK w Bondyrzu,
Pani Irena Kozłowska,
Drużyna Harcerska z Wólki
Wieprzeckiej,
Radni Gminy Adamów,
Pan Krzysztof Kania – Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej,
Ochotnicza Straż Pożarna
w Szewni Dolnej,
Pan Stanisław Lewusz – Sołtys
Szewni Górnej,
Pan Piotr Koczułap – Sołtys Wólki
Wieprzeckiej; Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość,
Pani Waleria Wiatrzyk,
Pani Teresa Gmitrzuk –
Pielęgniarka Ośrodka Zdrowia
w Adamowie,
Rodzice oraz Mieszkańcy Szewni
Górnej i Szewni Dolnej.

Następnie wszyscy zgromadzeni
wzięli udział we Mszy Św.
Celebrowanej przez ks. Józefa
Zwolaka. W wygłoszonej homilii
ks. proboszcz nawiązał do utworu
Ernesta Brylla, cytując fragment
wiersza Polskie skrzydła. Słowa
o skrzydłach, które jeszcze grają,
jeszcze polskie pieśni znają […],
skierował do uczniów, mówiąc,
bądźcie takimi skrzydłami, ocalcie
od zapomnienia pamięć poległych
w czasach wojny.
Te same słowa wybrzmiewały
w ustach zaproszonych gości, którzy
przemawiając, nawiązywali
do historii żołnierzy Batalionów
Chłopskich.
Bardzo ważnym punktem
uroczystości było wręczenie
odznaczenia MON Pani Irenie
Kozłowskiej za zasługi dla obronności
kraju. Odznaczenie oraz gratulacje
przekazał kpt. Piotr Mielniczuk
z Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Zamościu.
Spotkanie to było więc doskonałą
okazją do przypomnienia ważnych
chwil polskiej historii, a przede
wszystkim do przekazania wyrazów
wdzięczności i szacunku tym, dzięki

którym żyjemy w wolnym kraju. Owa
wdzięczność i szacunek widoczne
były podczas składania w hołdzie
poległym wieńców i kwiatów
pod pomnikiem.
Na te ważne chwile w historii
polskiej, na postawę życiową
żołnierzy Batalionów Chłopskich,
zwrócili uwagę uczniowie podczas
części artystycznej. Młodzi artyści
słowem i piosenką wzruszyli widzów
do głębi. Słowa wypowiedziane
niezwykle delikatnie, subtelnie,
w efekcie stanowiły niemal krzyk
o tym, że wolność to wartość
nadrzędna w życiu każdego
człowieka. Tu, w czasie prezentacji

poetyckiej i muzycznej wybrzmiewał
patriotyzm, wielka miłość
do Ojczyzny oraz duma z bycia
Polakiem. Widzowie zobaczyli twarze
małych patriotów, patriotów
zakochanych w swoim kraju, w swojej
Ojczyźnie, wdzięcznych wszystkim,
którzy w walce o wolność oddali
życie. Tylko tyle i aż tyle mogą dziś
zrobić – pamiętać, mówić, wspominać,
bo
Nie ginie ten,
kto za wiarę i wolność umiera ...

oprac. i fot. SP w Szewni Górnej
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Będzie nowa świetlica w miejscowości Suchowola - Kolonia
W środę, 15 maja br. w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym w Lublinie
odbyło się uroczyste wręczenie
55 umów Beneficjentom w ramach
działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Wartość umów wyniosła
ponad 23 mln złotych.
W spotkaniu uczestniczyli:
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Lubelskiego,
Michał Mulawa,
 c z ł o n k o w i e Z a r z ą d u
Województwa Lubelskiego:
Sebastian Trojak i Zdzisław
Szwed,
 Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Ewa Szałachwiej.


Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 342 774 zł
na budowę świetlicy w miejscowości
Suchowola Kolonia. Koszt całej
inwestycji to 538 699,76 zł.
red.

PROMESA NA NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY
DLA OSP SUCHOWOLA
Strażacy z OSP w Suchowoli
dostaną nowy samochód ratowniczogaśniczy. Będzie to już drugi nowy
samochód w Gminie Adamów.
We wtorek, 21 maja 2019 r.,
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie Sekretarz Gminy Adamów
Piotr Szmidt oraz Prezes OSP
Suchowola, Andrzej Wiśniewski
odebrali z rąk Wicemarszałka Sejmu
RP Beaty Mazurek i Wojewody
Lubelskiego Przemysława Czarnka
promesę na dofinansowanie zakupu
samochodu ratowiczo-gaśniczego.
Wniosek o wsparcie, przygotowany przez Urząd Gminy Adamów,
Komendant Gminny Państwowej
Straży Pożarnej zaopiniował pozytywnie. Promesa została przyznana
w ramach porozumienia z Ministers-

twem Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października
2015 roku w sprawie współdziałania
w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska.
Dla jednostki OSP w Suchowoli
zostało przyznane dofinansowanie
zakupu samochodu ratowniczogaśniczego w następujących kwotach:
Budżet gminy - 400 tys. zł,
Narodowy/Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - 260 tys. zł,
Dotacja z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego /
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji - 100 tys. zł.
red.
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Zjednoczona w różnorodności
„Zjednoczona w różnorodności” - to motto Unii Europejskiej,
które oznacza, że Europejczycy
powinni działać wspólnie, aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić
dorobek wspólnoty europejskiej.
Dnia 21 maja w Szkole Podstawowej w Suchowoli zaprezentowano
projekt profilaktyczno-edukacyjny
pod hasłem: „Wracamy do korzeni” propagujący wartości ponadczasowe
i zdrowy styl życia we wspólnocie
polskiej i europejskiej, będący
dla uczniów propozycją aktywnego,
atrakcyjnego, pozbawionego
przemocy i używek spędzenia czasu
wolnego. Projekt skierowany był
do uczniów klas I – VIII, oddziału
gimnazjalnego oraz rodziców
i pracowników szkoły.
Uczestnicy projektu wzięli
udział w konkursie plastycznym
„W kręgu terapeutycznej baśni
profilaktycznej” i artystycznym
„Europejska rodzina bez przemocy”.
Uczniowie, poznając literaturę
na temat kształtowania prawidłowych
postaw i zachowań, szacunku
do siebie i drugiego człowieka
bez względu na pochodzenie,
narodowość, czy kolor skóry,
kształtowali poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
Zostali także uczuleni na szkodliwe
działanie alkoholu, nikotyny i innych
używek dostępnych na rynku polskim
i europejskim.
Kolejnym punktem projektu był
quiz wiedzy „Sięgamy do korzeni
wspólnoty polskiej i europejskiej”,
który wpłynął na rozwijanie
umiejętności indywidualnego
poszukiwania informacji, rozwoju
zainteresowań i twórczych postaw
dzieci.
Punktem kulminacyjnym
imprezy była „Podróż w poszukiwaniu korzeni prawdy, dobra
i zdrowia”, podczas której poszczególne klasy zaprezentowały tradycje,
zwyczaje, nawyki żywieniowe,
kulturę i relacje międzyludzkie
wybranych państw tworzących
wspólnotę europejską.
Uczniowie zaprezentowali
wystawy tematyczne propagujące
zdrowy styl życia, nawyki, atrakcje

turystyczne, wzorce osobowe
charakterystyczne dla państw
europejskich, będące zarazem
bodźcem do kształtowania
charakterów, wskazujące
alternatywne, atrakcyjne formy
spędzania czasu wolnego w gronie
rodziny i bliskich. Podczas
uroczystości nastąpiło także

podsumowanie i rozstrzygnięcie
konkursów plastycznych i quizu
wiedzy oraz wręczenie uczestnikom
przez panią Dyrektor dyplomów
i nagród. Wspólna zabawa zacieśniła
więzi rodzinne oraz relacje
rówieśnicze.
Zespół red. SP Suchowola
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W dniu 22 maja 2019 r.
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
policjanci z Posterunku Policji
w Krasnobrodzie przeprowadzili
gminne eliminacje do konkursu
wiedzy prewencyjnej „Jestem
Bezpieczny”. W zmaganiach
konkursowych wzięli udział uczniowie z 5 szkół podstawowych z terenu
gminy Krasnobród i Adamów.
Nad prawidłowym przebiegiem
eliminacji czuwała komisja
konkursowa składająca się
z przedstawicieli urzędów gmin
w Krasnobrodzie oraz Adamowie,
Nadleśnictwa Zwierzyniec
oraz miejscowej Policji. Natomiast
przygotowaniem oraz organizacją
konkursu zajął się dzielnicowy gminy
Krasnobród, sierż. szt. Robert
Wacławski.
Uczniowie musieli wykazać się
wiedzą z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa, problematyki
uzależnień, przemocy rówieśniczej
oraz odpowiedzialności osób nieletnich. Każdy uczeń z drużyny mógł

Konkurs „Jestem Bezpieczny”
pochwalić się swoją wiedzą, ponieważ
testy rozwiązywane były indywidualnie, a następnie komisja
konkursowa sumowała punkty, które
łącznie zasilały konto drużyny.
Największą wiedzą wykazali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej i to oni będą
reprezentowali gminę Adamów
w eliminacjach powiatowych.
Natomiast w gminie Krasnobród
najlepsi byli uczniowie z Zespołu
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, którzy zwyciężyli
w dogrywce z drużyną ze szkoły
w Kaczórkach. Oni również będą
walczyli o miejsce na podium podczas
eliminacji powiatowych.
Organizatorzy konkursu
zatroszczyli się o to, aby każdy
uczestnik otrzymał nagrody, które
przygotowali dla uczniów Urząd
Miasta i Gminy Krasnobród, Urząd
Gminy w Adamowie oraz Nadleśnictwo Zwierzyniec. Wszystkim

uczestnikom serdecznie gratulujemy,
a zwycięskim drużynom życzymy
powodzenia w eliminacjach
powiatowych, które odbędą się
7 czerwca 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu.
Drużyna Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej w składzie: Amelia Greszta,
Maja Cios, Przemysław Częścik,
Dawid Greszta, Tomasz Michałuszko,
Patryk Pura w powiatowych
eliminacjach XIX Konkursu Wiedzy
Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”
wywalczyła III miejsce.
sierż. szt. Robert Wacławski

Uroczyste odsłonięcie tablicy
Dnia 28 maja 2019 r.,
w miejscowości Adamów, w lesie,
nastąpiło uroczyste odsłonięcie
tablicy, będącej upamiętnieniem
m i e j s c a
p o c h ó w k u
20 osób pochodzenia żydowskiego,
rozstrzelanych przez hitlerowców.
Całość inicjatywy, wraz z pamiątkową
tablicą, przeprowadziła FUNDACJA

"PAMIĘĆ, KTÓRA TRWA”
W uroczystości udział wzięli:


przedstawiciel Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Jakub Beczek,



Biskup Pomocniczy Archidiecezji
Lubelskiej – Mieczysław Cisło,



Naczelny Rabin Polski – Michael
Joseph Schudrich,



proboszcz Parafii pw. Zesłania
Ducha Świętego w Krasnobrodzie

– ks. Roman Sawic,



radny sołectwa Adamów,



Prezes Fundacji "Pamięć Która
Trwa" – Zbigniew Niziński,



sołtys Adamowa wraz z mieszkańcami.



Wójt Gminy Adamów, Dariusz
Szykuła wraz z przedstawicielami
Urzędu Gminy,

Na osłonięcie tablicy przybyła
także 40-osobowa grupa z Izraela.



przedstawiciel Nadleśnictwa
Zwierzyniec - Jarosław Dąbrowski,



świadkowie wydarzeń,

Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej.
red.
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Liderzy lokalnych społeczności
W kwietniu 2019 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze”
organizowało V edycję konkursu
pod nazwą „Liderzy lokalnych
społeczności”. Konkurs skierowany
był do organizacji pozarządowych
(stowarzyszenia i fundacje) oraz grup
nieformalnych (tj. koła gospodyń
wiejskich, kluby seniora i sołectwa)
mających siedzibę, filię lub prowadzących działalność na obszarze LGD
„Nasze Roztocze”, tj. na terenie gmin:
Adamów, Krasnobród, Józefów,
Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było poprawne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego. Każdy
uczestnik mógł wypełnić tylko jeden

formularz zgłoszeniowy, w którym
należało opisać formy swojej
aktywności podejmowanej na rzecz
społeczności lokalnej. Zgodnie
z regulaminem, do konkursu można
było zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze
działania LGD „Nasze Roztocze”,
w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r., którego uczestnik
konkursu był głównym organizatorem lub współorganizatorem.
Do tegorocznej edycji konkursu
zgłosiło się 14 organizacji oraz grup
nieformalnych, które zaprezentowały
ciekawe inicjatywy zrealizowane
w 2018 roku na obszarze LGD „Nasze
Roztocze”. W dniu 28 maja 2019 r.
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie

V edycji konkursu „Liderzy Lokalnych
Społeczności” i wręczenie nagród
oraz wyróżnień dla uczestników.
Po raz drugi w konkursie wzięło
udział Koło Gospodyń Wiejskich
z Bożej Woli, które w tym roku
zdobyło wyróżnienie oraz bon
o wartości 250zł za zorganizowanie
„Spotkania opłatkowego” - integrującego
mieszkańców wsi, nawiązującego
do tradycyjnych spotkań opłatkowych, które odbywały się
w dawnych latach. Wówczas
to uczestnicy wspólnie śpiewali
kolędy, dzielili się opłatkiem, składali
sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy chętni mieszkańcy wsi
oraz zaproszeni goście.
oprac. KGW Boża Wola

Nagrody dla sportowców
Dnia 3 czerwca 2019 roku
Wójt Gminy Adamów wręczył
nagrody za wybitne osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym za rok
2018. Nagrody otrzymali zawodnicy,
którzy mogą pochwalić się sporymi
osiągnięciami i sukcesami
w dyscyplinach:
sumo,
trójbój siłowy,
przeciąganie liny,
spacer farmera,
wyciskanie odważnika.
Łącznie nagrodzeni otrzymali kwotę
9 950 zł.

LISTA NAGRÓD
WÓJTA GMINY ADAMÓW
DLA ZAWODNIKÓW
ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W 2018 ROKU
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
KRAJOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krystian Niedźwiedź
Łukasz Naworol
Mateusz Naworol
Izabela Pakuła
Michał Sokołowski
Marta Gruszkiewicz
Emilia Mlonek

800
1000
1000
1000
1000
1000
800

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Michał Marguła
Grzegorz Kozyra
Adam Kozyra
Robert Rożynek
Mariusz Słupski
Sylwester Zawiślak
Piotr Niedźwiedź
Piotr Grela

1000
800
800
150
150
150
150
150

Wszystkim nagrodzonym
życzymy satysfakcji
z podejmowanych działań,
dalszych sukcesów w Polsce
i na arenie międzynarodowej.
red.
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Dzień Dziecka
Tegoroczne obchody Dnia
Dziecka w Gminie Adamów były
pełne atrakcji i dobrej zabawy. Dnia
5 czerwca 2019 roku pod patronatem
Wójta Gminy Adamów na boisku
sportowym w Jacni odbył się festyn
sportowo - rekreacyjny.
Uroczystość dedykowana była
dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uczniom Szkoły Podstawowej
w Suchowoli i w Szewni Górnej,
oddziałom gimnazjalnym oraz ich
rodzicom i opiekunom prawnym.
Pogoda dopisała, a dzieci nie zawiodły
i licznie przybyły by wspólnie bawić
się i miło spędzić czas.
Wśród atrakcji znalazły się:
 Zabawy, gry i zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem sprzętu
rekreacyjno-sportowego,
 Fotobudka,
 Malowanie twarzy,
 Tańce i zabawy integracyjne.
Atrakcyjność i różnorodność
działań oraz aktywny udział
w przedsięwzięciu pozwolił
uczestnikom zagospodarować wolny
czas w sposób twórczy. Ugruntował
zdobytą wiedzę na temat bezpiecznej

i przyjemnej rozrywki, uświadomił,
jak ważne jest życie w trzeźwości,
bez nałogów i przemocy. Udział
rodziców i prawnych opiekunów
dzieci wzmocnił więzi międzypokoleniowe i właściwe wzorce
postępowania. Ponadto promocja
zdrowego stylu życia, efektywnego
wykorzystania wolnego czasu
na świeżym powietrzu oraz propagowania treści dotyczących profilaktyki uzależnień w szkole, w domu
i środowisku, pomoże młodym
ludziom wybrać właściwą drogę ku
dorosłemu życiu.
Przedstawienie ciekawej formy
spędzania wolnego czasu pokazało

dzieciom i młodzieży kreatywne
możliwości realizowania swoich
zainteresowań, marzeń i pasji.
Nie zabrakło też smacznego
poczęstunku, którym dzieci mogły
delektować się po intensywnym
wysiłku fizycznym. Był to dzień pełen
niezapomnianych wrażeń.
Podjęte działania zrealizowane
przy współpracy nauczycieli i wychowawców ze Szkoły Podstawowej
w Suchowoli i w Szewni Górnej
zostały sfinansowane z gminnych
środków profilaktycznych.
red.
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Obchody 30 - lecia działalności Fundacji „Barka”
W dniach 7-8 czerwca 2019 r.
delegacja z naszej gminy w składzie:
P. Dariusz Szykuła, P. Ewelina
Droździel – Szykuła, P. Danuta
Jaworska i P. Jerzy Kaczoruk mieli
zaszczyt uczestniczyć w obchodach
30-lecia działalności Fundacji Pomocy
Wzajemnej „Barka” w Poznaniu.
Fundacja założona przez małżeństwo psychologów; Barbarę
i Tomasza Sadowskich była odpowiedzią na rosnące problemy społeczne
okresu transformacji w Polsce.
Odpowiedzią wprost, ponieważ
wraz z córkami zamieszkali z grupą 25
osób osób (bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych,
uzależnionych, po odbyciu kar w zakładach karnych) w opuszczonym
budynku we Władysławowie,
w gminie Lwówek. W tej pierwszej
wspólnocie wypracowane zostały
zasady, które były i są podstawą
do rozwoju całego systemu Barki. Od
30 lat działalności Fundacji
przyświeca cytat Tomasza
Sadowskiego „My tu nie świadczymy
usług. Życiem świadczymy”.
Podstawą pracy Barki była i jest
budowa środowisk solidarnych,
opartych na pomocy wzajemnej,
relacjach międzyludzkich i społecznych.
Wypracowany przez 30 lat przez
„Barkę” system pomocy obejmuje:
-program domów wspólnotowych,
-program edukacyjno –
reintegracyjny,
-program tworzenia centrów
integracji społecznej i spółdzielni
socjalnych,
-program dostępnego budownictwa,
- program rozwoju partnerstw
lokalnych na rzecz włączenia
społecznego,
- program rozwoju Międzynarodowej
Sieci Barki.
W lipcu 2012 r. przedstawiciel
Fundacji przyjechał do naszej gminy
z propozycją pomocy w utworzeniu
centrum integracji społecznej. To był
czas, kiedy fundacja realizowała
projekt-”Zintegrowany system
wsparcia ekonomi społecznej”.
Bezwzględne zaufanie do założycieli
Fundacji, ale też i otwartość Wójta

Gminy na inicjatywę pomocową
skierowaną do osób najbardziej
potrzebujących, zaowocowała decyzją
o przystąpieniu do projektu.
Począwszy od października
2012 r. przedstawiciele „Barki”
systematycznie, raz, a często i dwa
razy w miesiącu, przyjeżdżali
do gminy Adamów. Na każdym
spotkaniu otrzymywaliśmy ogromną
wiedzę o społecznej gospodarce
rynkowej, otrzymywaliśmy
świadectwa, że ta forma pomocy
jest najskuteczniejsza, poznawaliśmy
wybitne osoby (najczęściej
praktyków) i to co najistotniejszeotrzymaliśmy obraz i przekaz - bezgranicznego szacunku
dla drugiego człowieka, ogromnej
wrażliwości i bezinteresowności
w niesieniu pomocy.
Ogromnym doświadczeniem ale
też i lekcją, były zorganizowane przez
Fundację wizyty studyjne. Efektem
niemal rocznej współpracy z Fundacją
było utworzenie z dniem 01 czerwca
2013r. Centrum Integracji Społecznej z
siedzibą w Jacni. Był to pierwszy CIS
na terenie pow. zamojskiego i jeden z
nielicznych w woj. lubelskim. Po 6.
latach działalności, CIS pozytywnie
„wpisał się” w rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenie
Gminy Adamów i poza jej terenem.
Jest rozpoznawalnym i docenianym
podmiotem zatrudnienia.
Otwarcie CIS, zakończenie
realizacji przez „Barkę” projektu,
nie zakończyło współpracy
z Fundacją. Jej założyciele- Basia
i Tomasz Sadowscy, odwiedzają naszą
gminę z okazji rożnych uroczystości,
wydarzeń. Pamiętają o nas, a my
pamiętamy o Nich. Stąd nasze
uczestnictwo we wspomnianej wyżej
konferencji.
Uroczysta dwudniowa
konferencja pod nazwą „Rozwój
przedsiębiorczości społecznej
w Polsce” zgromadziła ponad
300 osób z Polski i ze świata, w tym
również przedstawicieli samorządu
terytorialnego.
Uczestnictwo w konferencji to
także osobiste spotkanie z Liderami
Barki oraz przede wszystkim
wysłuchanie ich świadectwa. To jest

też czas na refleksje, ale i dalsze plany
w bardzo szeroko rozumianym
pomaganiu osobom potrzebującym.
Program konferencji zawierał
między innymi panele dyskusyjne.
W jednym z nich (Rola samorządów
w tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju we wspólnocie
lokalnej) uczestniczył P. Dariusz
Szykuła- Wójt Gminy. Zaś cała
delegacja brała udział w warsztatach
pod nazwą- „Osoby po przejściach
jako liderzy w działaniach na rzecz
reintegracji społeczno - zawodowej
osób bezdomnych, uzależnionych,
więźniów, migrantów”.
Pierwszy dzień konferencji
zakończyła Gala z okazji 30-lecia
Barki, na której obok filmu o Fundacji
Barka i koncertu jazzowego,
organizatorzy nagrodzili statuetkami
30 osób, zasłużonych dla Barki. Pośród
grona wyróżnionych znaleźli się
przedstawiciele Gminy Adamów
P. Dariusz Szykuła, Wójt Gminy
i P. Danuta Jaworska, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Drugi dzień konferencji odbywał
się w Chudobczycach we wspólnocie
oraz w ośrodku wypoczynkowym
Barki. Program drugiego dnia
to między innymi, Msza Św.
Ekumeniczna i zwiedzanie
gospodarstwa prowadzonego
przez członków Wspólnoty Barki.
Każde spotkanie z „Barką”,
obok czerpania z Jej doświadczeń,
zachwytu z dokonań na przestrzeni
lat, to również refleksja
nad podejmowanymi działaniami
na terenie gminy i motywacja
do robienia więcej dla potrzebujących
mieszkańców gminy.
oprac. D. Jaworska
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Festyn „Dni Suchowoli”
W tym roku Festyn Rodzinny
„Dni Suchowoli” rozpoczął się o godz.
7.00 zawodami wędkarskimi
nad zbiornikiem w Jacni. Piękna
pogoda sprawiła, że ryby brały bardzo
dobrze.

O godzinie czternastej imprezę
rozpoczął hejnał opracowany
i wykonany przez Adama Baraniaka.
Następnie Zespół Śpiewaczy
„Roztoczańskie Echo” zaśpiewał
„Hymn”, do którego słowa napisała
Alina Kamińska, polonistka ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli, a muzykę
opracował Karol Kusy. I tak po raz
trzeci przez wykonanie Hejnału
i Hymnu rozpoczęło się na boisku
spotkanie mieszkańców.
Były to już czwarte „Dni Suchowoli” organizowane na boisku gminnym w Suchowoli, a jeśli dodać
wcześniejsze spotkania, które
odbywały się na Ulicy, to jest to już
ósme spotkanie. Organizatorzy
zawsze starają się zapraszać
dostojnych gości. W tym roku
zaproszenia przyjęli i zaszczycili nas
swoją obecnością: Poseł Sławomir
Zawiślak, którego reprezentował
Krzysztof Pilip, Prezes Okręgu PZW
w Zamościu, Jerzy Wiater, Dariusz
Szykuła, Wójt Gminy Adamów,
Przewodnicząca Rady Gminy, Bożena
Skiba, Sekretarz Gminy, Piotr Szmidt.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni
przedsiębiorcy. Uroczystość
rozpoczęła się wystąpieniami gości,
m. in. głos zabrali: Dariusz Szykuła,
Wójt Gminy Adamów i przedstawiciel
Posła, Krzysztof Pilip oraz Dyrektor
Szkoły w Suchowoli, Maria Sak.
Występujący podkreślili dużą wartość
spotkań integrujących lokalną

społeczność i życzyli wszystkim
zgromadzonym udanej zabawy.
Po części oficjalnej, organizatorzy prowadzenie imprezy przekazali
młodzieży reprezentowanej przez
Patrycję Zwolan i Kingę Radlińską.
Część artystyczną rozpoczęły
występy dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli. Piękna
pogoda i uśmiech maluchów
stworzyły piękną atmosferę do dalszej
zabawy. Należy wyróżnić za grę
na instrumencie i śpiew Kingę Gęśla.
W czasie spotkania prezentował
się zespół regionalny,” Roztoczańskie
Echo” z Suchowoli.

Następnie odbyły się konkurencje sportowe i integracyjne
dla dzieci i młodzieży, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Z pięknym pokazem gimnastyki
artystycznej zaprezentowała się Kinga
Radlińska.
Pan Jerzy Wiater, prezes Okręgu
PZW w Zamościu wręczył Nagrody
i Puchar Suchowoli wędkarzom Przez
Jerzego Wiatra Prezesa Okręgu PZW
w Zamościu. Miłym akcentem było
przekazanie nagród przez Seniorów
wędkarzy dla naszej młodzieży. Pan
Dariusz Zrobczyński, przedstawiciel Związku Zawodowego
Górników w Bogdance, przekazał
figurkę Świętej Barbary na ręce Marii
Sak, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Suchowolo.
Nastąpiła dalsza część artystyczna, podczas której
zaprezentowały się zespoły ludowe:
„Roztoczańskie Echo” Suchowola,
„Gawęda” Szewnia Górna, „Boża
W o l a ” z B o ż e j W o l i ,
i Kapeli „Adamowiacy”.

Dużą atrakcją cieszyły się
zawody sportowe dla dorosłych
prowadzone przez Anię Grabowską
i Konrada Płuciennika.
Organizatorzy częstowali
uczestników porcją z dziczyzny,
grochówką i napojami chłodzącymi.
Wieczorem były tańce przy muzyce
zespołu 4HEVEN.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy przyczynili się do tego,
że Festyn Dni Suchowoli mógł się
odbyć.
Dziękujemy Dariuszowi Szykule
Wójtowi Gminy Adamów, Agnieszce
i Janowi Ciesielskim, Janowi
Teteryczowi, Janowi Droździelowi,
Eugeniuszowi Węcławikowi,
Krzysztofowi Lipieckiemu przedstawicielowi Elite, Adamowi
Zamojskiemu, Łukaszowi Najdzie,
Firmie „Konger” i Jerzemu Wiatrowi.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły,
nauczycielom, Druhom OSP
Suchowola i wszystkim, którzy nawet
w najmniejszym stopniu przyczynili
się do organizacji Dni Suchowoli.
Dziękujemy Mieszkańcom
za udział i mile spędzony z nami czas.
Serdecznie Dziękujemy
i zapraszamy do współpracy za rok.
Organizatorzy:
Sołtys Suchowoli A, Władysław Pokryszka,
Sołtys Suchowoli B, Dariusz Żwirek oraz
Prezes PZW Jacynka, Zbigniew Słota
oprac. Z. Słota
Zdjęcia: Zygmunt Górski
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego to
wielka radość dla wszystkich
uczniów, ponieważ rozpoczynają się
wakacje. Podwójną radość przeżywają
ci, którzy ciężko pracowali i osiągnęli
wspaniałe wyniki. Ich całoroczny
wysiłek został doceniony. W Szkole
Podstawowej w Suchowoli uczniowie
za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody
książkowe oraz stypendia ufundowane przez Wójta Gminy Adamów.
Uczniom z najwyższą średnią Pani
Dyrektor wręczyła statuetki
PRYMUSA Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum oraz najlepszego
sportowca i sportsmenki roku
szkolnego 2018/2019. Tytuł prymusa
SP otrzymały: Gabriela Kusior, kl. Va
i Emilia Niedźwiedź, kl. Vb ze średnią
5,31. Prymusem gimnazjum została
uczennica kl. III- Wiktoria Piotrowska
ze średnią 5,2. Wiele radości sprawiły
uczniom statuetki za osiągnięcia
sportowe, które otrzymali: Gabriela
Kusior i Daniel Klimek.
Uczniowie, którzy otrzymali
stypendium naukowe w II okresie
roku szkolnego 2018/19
Szkoła Podstawowa
Klasa IV
Diana Pasieczna
- śr. 5,17
Paulina Kołodziej
– śr. 5,00
Martyna Pakuła
– śr. 4,92
Zuzanna Koza
– śr. 4,75
Klasa Va
Gabriela Kusior
- śr. 5,31
Natalia Konopa
- śr. 5,07
Maciej Powroźnik
- śr. 4,84
Klasa Vb
Emilia Niedźwiedź
- śr. 5,31
Dawid Łagowski
- śr. 4,92
Martyna Fałaga
- śr. 4,84
Julia Bazan
- śr. 4,84
Sandra Łoza
- śr. 4,76
Klasa VI
Aleksandra Babiuch
- śr. 4,92
Patryk Michalski
- śr. 4,83
Klasa VII
Michalina Komisarczuk - śr.5,07
Klasa VIII
Karolina Oleszczak
- śr. 4,86
Gimnazjum
Wiktoria Piotrowska
Klaudia Malicka

- śr. 5,2
- śr. 5,0

Paulina Konopa
Karolina Kierepka

- śr. 4,87
- śr. 4,87

Uczniowie, którzy otrzymali
stypendium sportowe w II okresie
roku szkolnego 2018/19
Kamila Chrzan, Natalia Konopa,
Gabriela Kusior, Angelika Michalska,
Paulina Nowak, Weronika Piłat,
Gabriela Oświecińska, Karolina
Żebura - klasa Va - I miejsce
w powiecie i udział w półfinałach
wojewódzkich w piłce nożnej
dziewcząt SP- Igrzyska SZS,
Malicka Kinga i Bartłomiej Teterycz
z klasyVIII za całokształt osiągnięć
sportowych na zakończenie SP wielokrotne reprezentowanie szkoły
podczas zawodów sportowych
na szczeblu szkoły, gminy i powiatu
w piłce nożnej i tenisie stołowym,
Daniel Klimek z klasy III gimnazjum
za całokształt osiągnięć sportowych
na zakończenie gimnazjum wielokrotne reprezentowanie szkoły
podczas zawodów sportowych
na szczeblu szkoły, gminy i powiatu
w piłce nożnej.
Również uczniowie do Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej, którzy
zapracowali na najwyższą średnią,
odebrali gratulacje i świadectwa
z wyróżnieniem z rąk Pani Dyrektor.
Wójt Gminy Adamów ufundował
stypendia naukowe, które w Jego
imieniu wręczyła, Pani Ewelina
Droździel – Szykuła Skarbnik Gminy.
Stypendia otrzymali też uczniowie,
którzy osiągnęli sukcesy sportowe,
a najbardziej wytrwali – ze 100%
frekwencją - nagrody książkowe.
Oto oni:
Szkoła Podstawowa
klasa IV
Amelia Greszta
Maja Cios
Roksana Włoszuk
Paulina Dziurdza
Amelia Roczniak
Maria Skrzyńska
klasa Va

– śr. - 5,4
– śr. - 5,3
– śr. - 5,2
– śr. - 5,1
- śr. 5,1
– śr. 5,0

Dawid Greszta
Izabela Kukiełka

– śr. 5,3
– śr. 5,0

klasa Vb
Oliwia Krupa

– śr. 5,0

klasa VI
Izabela Chadam
– śr. 5,0
klasa VII
Paulina Szawracka
– śr. 4,9
Igor Cios
– śr. 4,8
Julia Kowalczuk
– śr. 4,5
klasa VIII
Oliwia Kotarba
– śr. 4,8
Patrycja Szykulska
– śr. 4,8
Justyna Romaszko
– śr. 4,8
Aneta Pupiec
– śr. 4,7
Oskar Selech
– śr. 4,6
Krystian Kwaśniuk
– śr. 4,5
Gimnazjum
Małyszek Julia
Dominika Wojczuk
Wiktoria Zaleśna
Natalia Kurzempa

– śr. 5,1
– śr. 5,0
– śr. 4,9
– śr. 4,8

Sukcesy sportowe odnieśli:
Przemysław Częścik – klasa Va
II miejsce w Powiatowych Biegach
Przełajowych LZS, I miejsce
w Ogólnopolskim Biegu wokół
Twierdzy Zamość
Karol Wiatrzyk – klasa Va
IV miejsce w Powiatowych Biegach
Przełajowych LZS, II miejsce
w Eliminacjach Powiatowych
Turnieju Piłki Nożnej SZS w Starym
Zamościu,
Natalia Pura klasa VIII
IV miejsce w Powiatowych Biegach
Przełajowych LZS w Zamościu,
II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej
w Kaczórkach.

Dyrekcja, grono pedagogiczne
oraz redakcja składają gratulacje
i życzą dalszych sukcesów !

red.
Zespół red. SP Suchowola
SP w Szewni Górnej
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Obchody Noc Świętojańskiej
W sobotę, 22 czerwca 2019 r.,
na boisku sportowym tuż przy
zbiorniku wodnym w Jacni, odbyła się
już po raz szesnasty uroczysta „Noc
Świętojańska”. Impreza miała na celu
przybliżyć mieszkańcom gminy
tradycje, zwyczaje i sposoby obchodzenia słowiańskiego święta
sobótkowego.
Imprezę rozpoczął Wójt Gminy
Adamów powitaniem przybyłych
gości i uczestników, którzy tego
wieczoru jak zwykle zawitali do Jacni.
Impreza każdego roku przyciąga
liczną publiczność, a w tym roku
dzięki pięknej, słonecznej pogodzie,
oprócz lokalnej społeczności, przybyło wiele gości spoza terenu gminy.
Tego dnia, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli i Szewni
Górnej, zaprezentowali swoje talenty
artystyczne, wokalne i taneczne, które
zachwyciły publiczność.
Gromkimi brawami nagrodzone
zostały również występy lokalnych
zespołów ludowych i Kół Gospodyń
Wiejskich oraz Kapeli Ludowej
Adamowiacy, których znane pieśni
i piosenki ludowe rozbrzmiewały
nad zbiornikiem wodnym.
Ważną częścią tego wydarzenia
były zawody wędkarskie o puchar
Wójta Gminy Adamów, które
rozpoczęły się wczesnym rankiem.
Organizatorem zawodów był Pan
Zbigniew Słota, Prezes PZW Jacynka.
Najlepsi wędkarze w dwóch kategoriach „Junior” i „Senior” otrzymali
puchary i nagrody. Najlepszym
wędkarzem w kategorii „JUNIOR”,
już po raz kolejny, okazał się Wiktor
Kostrubiec, natomiast w kategorii
„SENIOR” I miejsce zdobył Marcin
Szymański.
W trakcie festynu były
przeprowadzane liczne konkursy
i zabawy sportowe. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursach
otrzymały drobne upominki,
natomiast zwycięzcy nagrody
rzeczowe. Główną atrakcją dla dzieci
było wesołe miasteczko w postaci

zjeżdżalni i zamków dmuchanych.
Równie dużym zainteresowaniem
cieszył się wystawiony przez druhów
z OSP Potoczek samochód ratowniczo-gaśniczy, w którym dzieci mogły
się choć przez chwilę poczuć prawdziwymi strażakami.
Tradycyjnie odbył się konkurs
na najładniejszy wianek świętojański.
W tym roku wianki były szczególnie
piękne, a komisja oceniająca miała
nie lada kłopot z wytypowaniem zwycięzcy. Wianki świętojańskie oceniali:
Bożena Skiba, Ewelina DroździelSzykuła i Danuta Jaworska. Wianki
wypleciono zgodnie z tradycją, czyli
z ziół i polnych kwiatów, a ich
wykonawczynie otrzymały nagrody
i dyplomy.
I miejsce w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański zdobyła
Małgorzata Łucja Szewczuk, II miejsce
Barbara Szewczuk, a III Anna Szmidt.
Pozostałe wianki zostały wyróżnione i
również nagrodzone.
Najwięcej zainteresowania
wzbudził konkurs na szukanie kwiatu
paproci. Po ogłoszeniu konkursu
dzieci i młodzież udała się na poszukiwanie tego magicznego kwiatu. Jak
się okazało, łatwo nie było, ale
na pewno warto, bo nagrodą główną
w tym konkursie był rower
ufundowany przez Wójta Gminy
Adamów, na którym odjechał
szczęśliwy znalazca kwiatu - Kamil
Materna.
Wspaniałej zabawy dostarczyła
gwiazda wieczoru, zespół SOLARIS
z Zamościa, który roztańczył
publiczność. Uczestnicy imprezy
doskonale bawili się w rytmach
muzyki disco polo.
Kulminacyjnym punktem
imprezy był obrzęd sobótkowy
w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Suchowoli, korowód
nad zbiornik wodny oraz puszczanie
wianków świętojańskich na wodę.
O bezpieczeństwo w trakcie
imprezy dbali strażacy z OSP

w Potoczku i Jacni oraz policjanci
z Posterunku Policji w Krasnobrodzie.
Magiczna atmosfera i pozytywna
energia sprawiły, że była to wyjątkowa impreza. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Nocy
Świętojańskiej za przybycie i wspólną
zabawę.
red.
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Reprezentacja Gminy Adamów
23 czerwca 2019 r. wzięła udział
w XX Jubileuszowych Powiatowych
Igrzyskach LZS - Mieszkańców
Zamojskich Wsi - Święcie Sportu
Powiatu Zamojskiego - Zwierzyniec
2019. Gminę Adamów reprezentowało prawie 30 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w różnych
konkurencjach sportowych, jak również siłowych. Nasi reprezentanci
w ogólnej klasyfikacji zajęli VII
miejsce, gromadząc 204 pkt.
Pamiątkowy Medal XX
Jubileuszowych Igrzysk LZS
za pomoc i wsparcie w organizacji
Igrzysk LZS w latach 2000-2019
otrzymali: Grzegorz Kozyra oraz
Robert Rożynek.
Medale zdobyli:
Przeciąganie liny mężczyzn:

XX Jubileuszowe Powiatowe Igrzyska LZS
I miejsce (Słupski Mariusz, Zawiślak,
Sylwester, Piotr Niedźwiedź, Grela
Piotr, Korol Kamil)
Przenoszenie worków z piaskiem
50kg, 40kg, 30kg: I miejsce (Kozyra
Adam, Rożynek Robert, Kozyra
Grzegorz)
Przerzucanie opony traktorowej:
I miejsce (Kozyra Adam)
Przerzucanie opony traktorowej:
II miejsce (Kozyra Grzegorz)
Wyciskanie odważnika 17,5kg:
II miejsce (Kozyra Grzegorz)
Wyciskanie odważnika 17,5kg:
III miejsce (Kozyra Adam)
Piłka nożna kobiet: III miejsce (Kinga
Radlińska, Kamila Wiatrzyk, Julia
Małyszek, Joanna Świrgoń, Paulina
Kołtun)

Rzut lotką do tarczy kobiet: I miejsce
(Wioletta Pura)
Rzut podkową do celu kobiet:
III miejsce (Katarzyna Rożynek)
oprac. i fot. A. Kozyra

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze
W dniu 30 czerwca 2019 r.
przy upalnej pogodzie na obiekcie
sportowym w miejscowości Jacnia,
gmina Adamów, odbyły się
międzygminne zawody sportowopożarnicze dla jednostek OSP z Gminy
Adamów i Krasnobród.
Gminę Adamów na zawodach
reprezentowało 9 sekcji męskich,
2 sekcje kobiet, Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza „Dziewcząt” i 2 Młodzieżowe Drużyny „Chłopców”,
natomiast z gminy Krasnobród
do sportowej rywalizacji przystąpiło
9 sekcji męskich, Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza „Dziewcząt”
oraz Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza „Chłopców”.
Zawody rozpoczęły się
złożeniem meldunku Prezesowi
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, druhowi
Kazimierzowi Mielnickiemu
o gotowości bojowej rozpoczęcia
zawodów przez Komendanta
Gminnego OSP Gminy Adamów,
druha Stanisława Palonkę.
W gronie licznych kibiców
obecni byli: płk. pożarnictwa
Pan Mieczysław Skiba, Wójt Gminy
Adamów, Dariusz Szykuła, Burmistrz
Miasta i Gminy Krasnobród,
Kazimierz Misztal, Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów, Bożena Skiba,
Prezes Zarządu Oddziału

Powiatowego Związku OSP RP
w Zamościu, druh Kazimierz
Mielnicki, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, druh
Piotr Szmidt, Komendant Gminny
OSP Gminy Krasnobród, druh
Zbigniew Wiatrzyk oraz Prezesi,
Naczelnicy, Strażacy Ochotnicy
i liczne grono sympatyków straży.
W wyniku zaciętej rywalizacji pod
czujnym okiem Sędziego Głównego
zawodów, kolejność miejsc
przedstawia się następująco:
I - Potoczek, II - Suchowola-Kolonia,
III - Suchowola, IV - Feliksówka,
V - Adamów, VI - Bondyrz,
VII - Szewnia Dolna, VIII - Jacnia,
IX - Bliżów.
Drużyny OSP kobiet:
I - Bondyrz, II - Jacnia.
Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza „Chłopców”:
I - Suchowola, II - Jacnia.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
„Dziewcząt”:
I - Suchowola
W gminie Krasnobród miejsca
na podium zajęły:
I - OSP Wólka Husińska, II - OSP
Majdan Wielki, III - OSP Stara Huta.
Nad przebiegiem i oceną
zawodów sportowych czuwała
Komisja Sędziowska Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu pod przewodnictwem
Sędziego Głównego, bryg. Tomasza
Burcona.
Zwycięzcy gminnych zawodów
OSP z roku bieżącego – OSP Potoczek
oraz roku ubiegłego - OSP SuchowolaKolonia reprezentować będą naszą
gminę na zawodach powiatowych,
które odbędą się w dniu 7 lipca 2019 r.
w Szczebrzeszynie. Wyniki zawodów
będą opublikowane już w następnym
numerze.
red.
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY ADAMÓW W ROKU 2018
Realizacja budżetu Gminy
Adamów za rok 2018 przedstawia się
następująco:
Planowane dochody na rok 2018
wynoszą 24 416 840,00 zł, wykonane
zostały w kwocie 23 547 045,94 zł,
tj. 96,44% planu rocznego z tego:
1. dochody bieżące zaplanowane
w kwocie 18 466 403,29 zł,
wykonane zostały w kwocie
18 130 534,59 zł, co stanowi 98,18%
planu rocznego.
2. dochody majątkowe zaplanowane
w kwocie 5 950 436,71 zł,
wykonane zostały w kwocie
5 416 511,35 zł, co stanowi 91,03%
planu rocznego.
Planowane wydatki ogółem
wynoszą 29 366 617,32 zł, wykonane
zostały w kwocie 25 136 738,88 zł,
co stanowi 85 60% planu rocznego

z tego:
1. wydatki bieżące zaplanowane
w kwocie 17 283 939,88 zł,
wykonane zostały w kwocie 15 737
138,47 zł, co stanowi 91,05% planu
rocznego,
2. wydatki majątkowe zaplanowane
w kwocie 12 082 677,44 zł wykonano w kwocie 9 399 600,41 zł,
co stanowi 77,79% planu rocznego.
Budżet gminy za rok 2018 zamknął się
deficytem w kwocie 1 589 692,94 zł.
Deficyt został sfinansowany z:
- z pobranego kredytu w kwocie
- 78 173,40 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
- 96 388,88 zł,
- wolne środki - 1 415 130,68 zł,
Stan zobowiązań na dzień
31.12.2018 r, wynosi 1 740 896,00 zł,

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy Adamów za rok 2018

w tym:
- kredyt długoterminowy
1 666 664,00 zł,
- pożyczka długoterminowa
74 232,00 zł,
Rozchody wykonane zostały
w kwocie 674 234,68 zł.
Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Adamów za rok 2018
przekazane zostało Radnym
oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie w dniu
28 marca 2019 roku. Na sesji Rady
Gminy w dniu 4 czerwca 2019 roku
udzielono Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2018.
Poniższe tabele przedstawiają
strukturę wykonanych dochodów
i wydatków oraz zrealizowanych
inwestycji w roku 2018.
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Inwestycje
W 2018 roku wykonano następujące
inwestycje drogowe:
 „Budowa drogi gminnej
nr 010827L w miejscowości
Feliksówka” wykonano odcinek
drogi o długości 500 m.,
 „Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Ulica/”, jest wieloletnim
programem inwestycyjnym
na lata 2017 - 2020. W roku 2018
wykonano odcinek drogi o długości 110 m.,
 „Przebudowa drogi gminnej
nr 010827L w m. Szewnia Górna –
Czarnowoda” - wykonano odcinek
drogi o długości 500 m.,
 „Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny” - wykonano projekt
budowlany,
 „Odbudowa grogi gminnej
Nr 010829L w m. Adamów od km
0 + 00 do km 0 + 200 i od km 0 + 650
do km 1 + 520” - w roku 2018
wykonano odcinek drogi
o długości 1,070 km,
 „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap” jest
zaplanowany na lata 2018 - 2019.
W 2018 roku dokonano podziału
działek,
 „Przebudowa drogi gminnej
Nr 010851L w miejscowości
Bliżów, Gmina Adamów” jest
wieloletnim programem
inwestycyjnym na lata 2017 - 2019,
w 2018 roku opracowano projekt,
 ”Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 641/10, 642/8”- w roku
2018 opracowano dokumentację
budowlaną.
Zostały wykonane projekty
oświetlenia dróg na następujące
zadania inwestycyjne:
 „Budowa oświetlenia ulicznego
przy drodze powiatowej Nr 3253L
w m. Adamów”,
 „Wykonanie dokumentacji
na oświetlenie uliczne przy drodze
gminnej w m. Boża Wola B –
Koziarka”
 „Wykonanie dokumentacji











na oświetlenie uliczne przy drodze
gminnej w m. Bondyrz”,
„Wykonanie dokumentacji
na oświetlenie uliczne przy drodze
powiatowej w m. Boża Wola A –
Dąbrowa”,
„Wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej
w m. Suchowola A/doły/”,
„Wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej
w m. Suchowola A/ulica/”,
„Wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej
w m. Suchowola A w kierunku
Adamowa/”,
„Wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej
w m. Potoczek”.

WSPÓŁPRACA ZE STAROSTWEM
POWIATOWYM W ZAMOŚCIU
 Bondyrz – wykonano część zatoki
parkingowej, położono 778 m 2
kostki betonowej o gr. 6 cm, oraz
156 mb obrzeży ( 8 cm ),
 Udzielona dotacja dla Powiatu
Zamojskiego na remont drogi
powiatowej w m. Adamów –
– Bliżów,
 Udzielona dotacja dla Powiatu
Zamojskiego na remont drogi
powiatowej w m. Suchowola –
– Majdan Ruszowski,
 Udzielona dotacja dla Powiatu
Zamojskiego na remont drogi
powiatowej w m. Szewnia Dolna –
– Wólka Wieprzecka,
 Udzielona dotacja dla Powiatu
Zamojskiego na przebudowę drogi
powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 –
– Pniówek – Suchowola –
– Maciejówka.
Ponadto w 2018 roku zostały
zrealizowane następujące zadania
inwestycyjne:
 „Wykonanie oświetlenia ulicznego
przy drodze gminnej w m. Trzepieciny”,
 ”Wykonanie oświetlenia ulicznego
przy drodze powiatowej 3258L
w m. Rachodoszcze w kierunku
Majdanu Ruszowskiego”,





















,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" powstało w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
na lata 2017 - 2018 ze środków
pozyskanych za pośrednictwem
LGD „Nasze Roztocze” z PROW
na lata 2014-2020,
,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek" powstało w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
na lata 2017 - 2018 ze środków
pozyskanych za pośrednictwem
LGD „Nasze Roztocze” z PROW
na lata 2014-2020,
„Budowa pomostów wędkarskich
na zbiorniku wodnym w Jacni”
powstało w ramach wieloletniego
programu inwestycyjnego na lata
2017 – 2018 z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –
2020”,
We wrześniu 2018 r. oddano
do użytku mieszkańców tężnię
solankową,
Na budynku świetlicy wiejskiej
w Feliksówce dokonano wymiany
pokrycia dachowego,
Na budynku świetlicy wiejskiej
w Suchowoli B dokonano wymiany pokrycia dachowego,
”Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami w m. Suchowola,
Kolonia Suchowola” - wybudowano sieć wodociągową o długości
8 351 metrów, pompownię
strefową, przyłącze energetyczne,
bezodpływowy dół na ścieki.
W 2018 roku do sieci wodociągowej podłączono 42 nieruchomości,
Montaż lampy UV na przepompowni wody w miejscowości
Potoczek,
„Wykonanie dokumentacji
budowy sieci wodociągowej
w m. Boża Wola”,
Wykonano projekt budowlany
dla inwestycji pn. „Budowa
świetlicy w miejscowości
Suchowola – Kolonia”.
red.
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Informacje bieżące
Informacja w sprawie
przeprowadzonej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków
na terenie gminy Adamów.
Urząd Gminy Adamów
informuje, że z dniem 9 lutego 2020 r.
upływa okres obowiązywania rękojmi
na wykonaną modernizację ewidencji
gruntów i budynków przez firmę
MGGP S. A. z Tarnowa.
W ramach rękojmi wykonawca
prac modernizacyjnych jest
zobowiązany do naprawienia błędów
powstałych w wyniku modernizacji,
a jak się okazuje błędy występują.
W związku z licznymi
zgłaszanymi w Urzędzie Gminy
uwagami właścicieli gruntów
o występujących błędach w ich
działkach w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dotyczących
przebiegu granic, powierzchni
działek, wykazanych w działkach
użytków itp. - Wójt Gminy Adamów
zwraca się z prośbą, by wszyscy
mieszkańcy, właściciele gruntów
dokonali sprawdzenia w Starostwie
Powiatowym w Zamościu swoich
działek ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków na podstawie
przeprowadzonej modernizacji,
czy wszystkie dane są zgodne,
a w przypadku występowania błędów
złożenia w Starostwie wniosków
o ich naprawienie.
Informuje się, że po upływie
okresu obowiązywania rękojmi
naprawienie błędów powstałych
w wyniku przeprowadzonej
modernizacji będzie możliwe tylko
na własny koszt.
Akcyza
W miesiącu lutym i marcu 2019
roku rolnicy posiadający grunty rolne
na terenie Gminy Adamów mogli
ubiegać się o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
W pierwszym terminie 2019 roku
rolnicy złożyli 284 wnioski o zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Producentom rolnym wypłacono
zwrot w kwocie 170 585,53zł. Rolnicy,
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którzy nie wykorzystali przyznanego
limitu zwrotu podatku akcyzowego,
bądź nie składali wniosków
w pierwszym terminie, mogą ubiegać
się o zwrot podatku akcyzowego
w drugim terminie tj. od 1 sierpnia
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Producent rolny składa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT lub ich kopiami
stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2019 r.
do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego
na 2019 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 100
oraz powierzchni użytków
rolnych będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta
rolnego określonej w ewidencji
gruntów i budynków, według
stanu na dzień 1 lutego danego
roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 30
oraz średniej rocznej liczby
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku
poprzedzającym rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot
podatku.
Świadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Adamowie informuje,
że od 1 lipca 2019 r. można złożyć
w formie elektronicznej (poprzez
kanał bankowości elektronicznej,
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
na nowy okres świadczeniowy
oraz okres zasiłkowy wnioski
o ustalenie prawa do:
• świadczenia wychowawczego,
• zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego,
• funduszu alimentacyjnego,
• specjalnego zasiłku opiekuńczego,
• świadczenia ,,Dobry Start”.
Od 1 sierpnia 2019 r. w/w
wnioski będą przyjmowane w formie
tradycyjnej (papierowej) w GOPS
w Adamowie w godz. 8 - 15 pok. 14.

Kontakt telefoniczny pod nr tel.
84 618 77 26
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze (500+) będzie
przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18. roku życia, bez względu
na dochody uzyskiwane przez rodzinę i prawo to będzie ustalane
do 31 maja 2021 r. Przyznanie
świadczenia wychowawczego
nie będzie wymagało wydawania
i doręczania decyzji administracyjnej.
Rodzic wnioskujący o świadczenie
wychowawcze otrzyma, na adres
e-mail, informację o przyznaniu
świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką
informację będzie mógł odebrać
osobiście. Nieodebranie informacji
nie będzie miało żadnego wpływu
na wypłatę przyznanego świadczenia
wychowawczego.
Azbest
W dniach od 6 do 24 maja 2019 r.
przeprowadzono III nabór zgłoszeń
lokalizacji na usuwanie materiałów
zawierających azbest od osób
fizycznych w ramach projektu
pn. „System gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego". Do tut.
Urzędu Gminy wpłynęło 27 zgłoszeń
lokalizacji wyrobów zawierających
azbest. Zgłoszenia po pozytywnym
zaopiniowaniu zostały przekazane do
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w
Lublinie, Filia w Zamościu. Informacje
dotyczące realizacji ww. projektu
można uzyskać na stronie:
www.azbest.lubelskie.pl
Ankieta
Zachęcamy Państwa do wypełnienia
ankiety, w której można wyrazić
swoją opinię na temat przedsięwzięcia
pn. „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów
wędkarskich na zbiorniku wodnym
w Jacni” zrealizowanego w ramach
działania „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Ankieta dostępna jest na stronie:
www.adamow.gmina.pl
UG Adamów
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Turniej piłki nożnej Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Zamojskiego
15 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej brali
udział w turnieju piłki nożnej
Szkolnego Związku Sportowego
Powiatu Zamojskiego w ramach
Igrzysk młodzieży szkolnej. Zawody
odbyły się na boisku Omegi Stary
Zamość w Starym Zamościu.
Do rywalizacji przystąpiły
drużyny ze Zwierzyńca, Szewni
Górnej, z Majdanu Wielkiego,
Szczebrzeszyna oraz Wierzby
gospodarza zawodów. Szkołę
Podstawową z Szewni Górnej
reprezentowali tacy uczniowie jak:
Tomasz Michałuszko, Patryk Pura,

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
9 maja 2019 roku odbyła się
VI Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
 Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok
2019
 Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie
udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej

Bartłomiej Persik, Dawid Kozłowski,
Jakub Gromadzki, Przemysław
Częścik, Karol Wiatrzyk.
Po przeprowadzeniu losowania
przystąpiono do rywalizacji
systemem każdy z każdym, a każdy
mecz trwał 12 minut.
Zawodnicy osiągnęli następujące
wyniki:

SP Szewnia Górna - SP Zwierzyniec
1:2
SP Szewnia Górna – SP Wierzba
0:3
Takie wyniki pozwoliły
drużynie ze Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej zająć w klasyfikacji
końcowej II miejsce.

SP Szewnia Górna-SP Majdan Wielki
1:1

Wszystkim uczestnikom
gratulujemy
ambicji i woli walki!

SP Szewnia Górna-SP Szczebrzeszyn
2:1

na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej
Nr 3252 L Obrocz - Namule - Hutki
w miejscowości Bondyrz
 Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie
zmian w Statucie Gminy Adamów.
4 czerwca 2019 roku odbyła się
VII Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:



Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie
udzielenia votum zaufania
Wójtowi Gminy Adamów za rok
2018
 Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego

oprac. A. Kozyra











wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Adamów z wykonania
budżetu za rok 2018
Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Uchwałą Nr VII/51/19 w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok
2019
Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów
na lata 2019 - 2024.
UG Adamów

Treść Uchwał, protokołów oraz nagrania z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW W OKRESIE
OD 1 KWIETNIA 2018 R. DO 30 CZERWCA 2018 R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bosiak Roman,
Ból Edward,
Czerwonka Stanisław,
Greszta Maria,
Janiuk Dyonizy,
Juszczak Leokadia,
Kawałko Stanisław,
Kobel Stanisława,
Kolano Bronisław,

Boża Wola,
Suchowola-Kolonia,
Potoczek,
Potoczek,
Adamów,
Jacnia,
Boża Wola,
Jacnia,
Suchowola,

lat 72,
lat 75,
lat 91,
lat 79,
lat 80,
lat 85,
lat 82,
lat 98,
lat 85,

10. Kusior Kornela,
11. Łowicka Ewa,
12. Mękal Marian,
13. Mierzwa Weronika,
14. Mołdoch Genowefa,
15. Stąsiek Alfreda,
16. Szykulska Czesława,
17. Teterycz Jan,

Boża Wola,
Boża Wola,
Bondyrz,
Trzepieciny,
Adamów,
Suchowola-Kolonia,
Adamów,
Suchowola,

lat 71,
lat 101,
lat 63,
lat 93,
lat 89,
lat 91,
lat 79,
lat 68.

Rada Gminy oraz Wójt Gminy Adamów wraz z pracownikami składają kondolencje i wyrazy
głębokiego współczucia dla rodzin i bliskich osób zmarłych, które odeszły do wieczności.

Przydatne informacje
Wójt Gminy Adamów, Dariusz Szykuła
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 7.00 - 14.00
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów, Bożena Skiba
pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 7.00 - 11.00
Pracownik LODR w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu
zaprasza interesantów do Urzędu Gminy Adamów, w poniedziałki, pok. nr 13, w godz. 7.00 - 15.00; tel. 607 724 879
Pracownik Starostwa Powiatowego w Zamościu prowadzący nadzór nad gospodarką leśną niestanowiącą własności
Skarbu Państwa (leśniczy)
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 13, w każdą środę w godz. 8.00 - 11.00
Radca prawny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 8.00 - 10.00
Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
za śmieci
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

Nieodpłatna pomoc prawna
Na mocy Ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
zamojskiego działają 4 punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej,
w których pomoc prawną mogą
otrzymać mieszkańcy powiatu.
Punkty mieszczą się w budynku
Starostwa Powiatowego w Zamościu,
przy ul. Przemysłowej 4.
W budynku zapewniony jest
dostęp do punktów także osobom
niepełnosprawnym.
Od 1 stycznia 2019 roku
nieodpłatna pomoc prawna
przysługuje każdej osobie fizycznej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Warunkiem udzielenia porady jest
złożenie przez osobę uprawnioną
pisemnego oświadczenia, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie
składa się osobie udzielającej
nieodpłatnej pomocy prawnej.

I punkt
prowadzony przez adwokatów:
I piętro, pokój 118; poniedziałek,
środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;
Wtorek 8:00 - 12:00; Tel.: 084 5300933
II punkt
prowadzony przez radców prawnych:
I piętro, pokój 118; poniedziałek,
środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;
Wtorek 12:00 - 16:00; Tel.: 084 5300933
III, IV punkt
prowadzony przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland”
z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza
26, I piętro, pokój 124; poniedziałek,
środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 15:30; Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
Tel.: 084 5300934
Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest osobiście przez radcę
prawnego. Przyjmowanie zgłoszeń na
nieodpłatne porady odbywa się
wyłącznie telefonicznie pod specjalnie
wyznaczonym do tego celu numerem
telefonu 602 66 44 24. Porady

udzielane są według kolejności
zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty.
Porady co do zasady udzielane
są podczas osobistej wizyty w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu
na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby
doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać
poradę poza punktem, w miejscu
zamieszkania lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
Bliższe informacje udzielane są
pod numerem podanym do rejestracji
zgłoszeń.
Lista jednostek poradnictwa
dla mieszkańców powiatu
zamojskiego dostępna na stronie
spzamosc.bip.lubelskie.pl/
w zakładce
Nieodpłatna pomoc prawna.
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