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XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
W dniu 7 lipca 2019 r.
na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie odbyły się
XI Powiatowe Zawody
Sportowo - Pożarnicze
dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z udziałem jednostek OSP
grupy A powiatu zamojskiego.
Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: sztafeta
pożarnicza z przeszkodami oraz
ćwiczenie bojowe. W sportowej
rywalizacji udział wzięły 32 jednostki
OSP.
Klasyfikacja łączna obu
konkurencji przedstawia się
następująco:
1. OSP Majdan Wielki
2. OSP Radecznica
3. OSP Gorajec Stara Wieś
4. OSP Wólka Husińska

źródło: straz.zamosc.pl

Naszą Gminę reprezentowały:
jednostka OSP Suchowola-Kolonia
i jednostka OSP Potoczek.
W wyniku rywalizacji
OSP Suchowola-Kolonia zajęła
VI miejsce z wynikiem 85,95 pkt,
OSP Potoczek zajęła 12 miejsce
z wynikiem 90,53 pkt.
Serdecznie dziękujemy
za godne reprezentowanie
naszej gminy
i gratulujemy wyników.
red.
fot. straz.zamosc.pl, www.szczebrzeszyn.pl

źródło: www.szczebrzeszyn.pl

źródło: www.szczebrzeszyn.pl
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XX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS
28 lipca br. w jubileuszowych
XX Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno-Sportowych LZS udział
wzięło 41 gmin z 13 powiatów naszego
województwa. Nadrzędnym celem
zawodów zorganizowanych
w Krasnobrodzie było aktywne
i w sportowym duchu spędzenie
czasu, jak też aktywizacja lokalnych
samorządów gmin i powiatów.
Igrzyska miały także za zadanie
wyłonić reprezentacje woj. lubelskiego na zaplanowane na koniec sierpnia
Centralne Igrzyska Zrzeszenia LZS
w Siedlcach.
Uczestnicy Igrzysk próbowali
swoich sił w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych.
Na starcie stanęło ponad 1,5 tyś
uczestników. Na obiektach sportowych MGKS Igrosu Krasnobród
razem z kibicami było 2 tysiące osób.
Dwóch zawodników z naszej gminy
będzie reprezentowało woj. lubelskie
na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS.
Nasza Gmina wywalczyła
3 MIEJSCE w klasyfikacji końcowej.
Konkurencje:
Przeciąganie Liny Mężczyzn:
II Miejsce (Mariusz Słupski, Sylwester
Zawiślak, Piotr Grela,
W dniach 29-31 sierpnia
w Siedlcach rozegrany został Finał
Centralny XXII Ogólnopolskich
Igrzysk LZS. Ponad 1000 zawodników
i zawodniczek z 16 województw
uczestniczyło w trzydniowych
zmaganiach na stadionie, boiskach,
podestach, matach, wszędzie tam,
gdzie odbywała się rywalizacja
związana z konkurencjami Igrzysk.
Zawodnicy z lubelskiego zdobyli
łącznie 85 medali: 29 złotych,
29 srebrnych i 27 brązowych.
Województwo lubelskie
reprezentowało 117 zawodników
w tym dwóch zawodników z naszej
gminy. W rekreacji po raz kolejny
klasą błysnął Adam Kozyra. Nasz
siłacz zaliczył, aż 80 prób w wyciskaniu odważnika 17,5 kg, w kategorii
85 kg. Mistrz był lepszy od drugiego
w klasyfikacji aż o 39 powtórzeń.
Również ponad 85 prób zaliczył

Piotr Niedźwiedź, Adam Pakuła)
Wyciskanie odważnika
17,5 kg do 85 kg.
I miejsce (Kozyra Adam)
II miejsce (Strzałka Tomasz)
Wyciskanie odważnika
17,5 kg +85 kg.
I miejsce (Kozyra Grzegorz)
Przerzucanie opony traktorowej:
V miejsce (Kozyra Adam)
VI miejsce (Kozyra Grzegorz)
Spacer farmera:
I miejsce( Robert Rożynek , Kozyra
Adam, Kozyra Grzegorz, Kozyra
Wojciech)

Rzut lotką do tarczy mężczyzn
rocznik 2001 i starsi
III miejsce (Kozyra Wojciech)

Przeciąganie liny Kobiet:
IV miejsce ( Ewa Słupska,
Ewa Zdrzyłowska, Paulina Kołtum,
Anna Nowosad, Wioleta Pura)

Konkurs Wiedzy Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego i zawody
sprawnościowe
dziewczęta rocznik
2004 i młodsze:
fot. www.krasnobrod.pl
II miejsce (Natalia Pura)

Trójbój kobiet:
I miejsce (Katażyna Rożynek , Wioleta
Pura, Anna Nowosad)

Chłopcy rocznik 2004 i młodsi:
III miejsce (Patryk Pura)

Rzut lotka do tarczy kobiet
rocznik 2001 i starsze
IV miejsce (Wioleta Pura)

Narty integracyjne mężczyzn:
IX miejsce
oprac. A. Kozyra
fot. G. Kozyra

XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Grzegorz Kozyra, który zajął
II Miejsce w kategorii +85 kg.
Rywalizacja przebiegała
w dwóch blokach: rekreacyjno - integracyjnym i sportowym.
Województwo Lubelskie okazało się

najlepsze w pierwszym jak i w drugim
bloku.
Serdecznie dziękujemy naszym
sportowcom za triumf całej ekipy
i gratulujemy wyników.
oprac. A. Kozyra
fot. G. Kozyra

fot. www.krasnobrod.pl
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Projekt pn: „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW
ZDEGRADOWANYCH W GMINIE ADAMÓW” w trakcie realizacji !
ZADANIA ZREALIZOWANE:
Zadanie pod nazwą „Budowa
parku linowego w miejscowości
Jacnia” zostało zrealizowane!
30 lipca 2019 roku nastąpił odbiór
końcowy pierwszego zadania
realizowanego w ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów.
W ramach przedsięwzięcia
zrealizowano:
• montaż parku linowego
z asekuracją ciągłą,
•
dostarczenie sprzętu
asekuracyjnego,
• ogrodzenie terenu,
•
wykonanie inspekcji otwarcia
parku linowego przez
niezależną jednostkę,
• wykonanie tymczasowego
budynku na potrzeby parku
linowego.
Park linowy czynny jest w soboty
i niedziele w godzinach 14:00 -18:00.
W przypadku niesprzyjających
warunków pogodowych tj. silnego
wiatru, opadów deszczu park będzie
zamknięty. Korzystanie z parku jest
bezpłatne.

Informator Gminy Adamów
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Przebudowa fragmentu czaszy zbiornika wodnego

Przebudowa fragmentu czaszy zbiornika wodnego

Zadanie pod nazwą „Wykonanie
przebudowy fragmentu czaszy
zbiornika wodnego w Jacni” zostało
zrealizowane!
16 września 2019 r. roku nastąpił
odbiór końcowy tego przedsięwzięcia. Zadanie obejmowało
przebudowę części czaszy zbiornika

wodnego w miejscowości Jacnia
polegającej na zmianie jego linii
brzegowej na odcinku o długości
384 m i uformowaniu skarpy
odwodnej o nachyleniu 1:5. W wyniku
przebudowy powierzchnia lustra
wody zbiornika uległa powiększeniu
o 0,27 ha.

ZADANIA W TRAKCIE
REALIZACJI:
• Budowa „chaty rybaka”
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, której termin wykonania
przypada na 30 października
2019r.,
• Adaptacja budynku remizy OSP
w Adamowie na Centrum
Aktywności Integracji
Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, z terminem wykonania
do 19 czerwca 2020.
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA
W LATACH 2020, 2021, 2022:

Budowa „chaty rybaka”

• Zakup wyposażenia budynku
Centrum Aktywności Integracji
Społecznej w Adamowie.
• Budowa placu zabaw
w m. Jacnia,
• Modernizacja terenów
sportowo-rekreacyjnych
w m. Jacnia.

Informator Gminy Adamów
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Drewniane magnesy
Jaką wartość mają drzewa?
Dlaczego są tak ważne dla ludzi
i zwierząt?
Jakie korzyści płyną z przebywania
wśród drzew?
Co można wykonać z tego
uniwersalnego surowca?
Na te i wiele innych pytań
starano się odpowiedzieć wraz
z uczestnikami kolejnego już
spotkania z cyklu: „Para buch!
Książka w ruch!” zachęcającego
do propagowania literatury
popularnonaukowej dla dzieci.
Spotkanie to odbyło się w bibliotece
w Potoczku, a uczestnikami były
dzieci zamieszkujące okoliczne
miejscowości.
Pretekstem do podjęcia dyskusji
na temat losu przyrody była książka
Piotra Sochy i Wojciecha
Grajkowskiego „Drzewa”. Dzięki niej
dzieci odwiedziły ten niezwykły
świat. Zobaczyły, kto mieszka w
drzewach, kto je zjada, kto przenosi
ich nasiona. Dowiedziały się także co
można zrobić z drewna.
Podsumowaniem spotkania było
wykonanie dwóch drewnianych
magnesów. Znalazły się na nich
motywy roślinne, kulinarne, a także
mieszkańcy lasu. Pod nadzorem Pani
Agaty Piwko twórcy malowali,
przyklejali i ozdabiali według własnej
inwencji i twórczej. Jak zwykle
tworzeniu towarzyszyła dobra
zabawa i pozytywna energia. Wszyscy
wykonywali magnesy z ogromną
starannością, dzięki czemu uzyskany
efekt był oryginalny. Dzięki takim
pamiątkom każdy będzie pamiętał jak
ważne są drzewa dla naszej planety.
oprac. i fot. GBP w Adamowie
z/s w Potoczku

Informator Gminy Adamów
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W Starym Zamościu 18 sierpnia
2019 roku w niedzielę rolnicy
z całego powiatu zamojskiego
dziękowali za otrzymane plony.
Obchody święta plonów
rozpoczęły się o godz. 10.00
uroczystym korowodem.
W tradycyjnym korowodzie dożynkowym uczestniczyli przedstawiciele i delegacje wszystkich 15 gmin
Powiatu Zamojskiego.
Naszą gminę reprezentowali
przedstawiciele następujących
sołectw: Feliksówka, Boża Wola,
Rachodoszcze, Bondyrz, Trzepieciny,
Suchowola i Szewnia Dolna.
Najbardziej zasłużeni rolnicy
Powiatu Zamojskiego zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Odznaka ta jest
nadawana przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z własnej inicjatywy
lub na wniosek m. in. organu jednostki
samorządu terytorialnego. Odznaka
ta może być nadana osobom
fizycznym, również cudzoziemcom,
za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych.
Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
Na wniosek Starosty Zamojskiego
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nadał honorowe odznaki
28 wyróżniającym się rolnikom
z terenu Powiatu Zamojskiego.
Na czele korowodu stanęli
starostowie dożynek – rolnicy
reprezentujący Gminę Stary Zamość:
Starościna Pani Anna Karpowicz
i Starosta Pan Jan Madyniak.
Po uroczystym otwarciu
dożynek i wręczeniu odznaczeń
odbyła się msza święta, a po niej
przemówienie wygłosił m. in.
wicepremier Jacek Sasin i Europoseł
Beata Mazurek oraz inni zaproszeni
goście. O oprawę muzyczną
uroczystości zadbał Chór „Sitanianie”
z Sitańca oraz Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Sitna.
Dożynkom towarzyszyła
wystawa rolnicza oraz wystawa
sztuki ludowej.
Po zakończeniu części religijnoobrzędowej rozpoczął się festyn
rekreacyjno – sportowy.

Dożynki Powiatowe

Trzepieciny

Bondyrz

Boża Wola

Feliksówka

Rachodoszcze

Suchowola

Szewnia Dolna

opr. E. Kłyż
fot. www.kurierzamojski.pl
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Biżuteria łańcuszkowa
Dnia 31.07.2019 r. odbyło się
spotkanie z cyklu letnich warsztatów
artystycznych. Było to kolejne
spotkanie z literaturą popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, które
jest zgodne z założeniem programu
„Para buch! Książka w ruch!”.
Uczestnicy zajęć zapoznali się
z książkami przedstawiającymi

zwyczaje i obyczaje różnych
pradawnych ludów. Omawiano ich
codzienne rytuały i czynności. Jednym
z ważnych aspektów było tworzenie
biżuterii, która, według wierzeń,
miała funkcje nie tylko zdobnicze,
ale też odstraszała złe moce.
Świadczyła też o bogactwie i przywoływała dobrobyt i szczęście.
Po części teoretycznej wszyscy chętnie

zabrali się do tworzenia własnej
biżuterii, trochę bardziej współczesnej, ale jakże pięknej.
Pod okiem Pani Agaty Piwko
każdy z uczestników zrobił własną,
personalizowaną bransoletkę
i naszyjnik. Do stworzenia
wykorzystano różne tworzywa
naturalne. Powstały piękne,
niepowtarzalne dzieła, które uczestnicy spotkania chętnie założyli
i z dumą będą je nosić.
oprac. i fot. GBP w Adamowie
z/s w Potoczku

Wakacyjne gofry
Dnia 14.08.2019r. po raz kolejny
w Bibliotece odbyły się warsztaty
artystyczne połączone z propagowaniem literatury popularnonaukowej. Tym razem uczestnicy
warsztatów zajęli się odżywianiem.
Na początku zapoznano się
z książką Agnieszki Sowińskiej
„Przekroje: owoce i warzywa”. Stała
się ona podstawą do dyskusji na
temat: jak ważne jest odżywianie
i higieniczny tryb życia.Kolejnym
etapem było wykonanie gofrów. Mali
kucharze ochoczo przygotowali
zdrowe alternatywy popularnego
deseru. Każdy brał czynny udział
w przyrządzaniu przysmaku,
mieszano mąkę z jajami i przyprawami. Operatorzy gofrownic byli
odpowiedzialni za to, by wylewać
gotową masę i pilnować, żeby się
nie przypaliła, aby gofry miały
wspaniały złocisty kolor. Każdy mógł
udekorować je według własnego
pomysłu. Gotowe desery opływały
w ilość owoców i dodatków.
Po wspólnym gotowaniu przyszedł
czas na konsumpcję. Sądząc
po minach, smakowały wybornie.

To było kolejne spotkanie z cyklu
„Para buch! Książka w ruch!”, dzięki
któremu dzieci mogły połączyć miłość
do książek z własną twórczością. Tym
razem wszyscy spełnili się w roli
szefów kuchni, a dzięki współpracy
i umiejętności pracy w grupie
osiągnęli pożądany efekt.
oprac. i fot. GBP w Adamowie
z/s w Potoczku

Informator Gminy Adamów
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Warsztaty rękodzieła artystycznego
Na terenie gminy Adamów
w miejscowościach: Bondyrz, Boża
Wola, Potoczek odbył się pierwszy
i drugi cykl warsztatów rękodzieła
artystycznego realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
Gminy Adamów w ramach projektu
grantowego pn. „Organizacja
warsztatów rękodzieła artystycznego
na terenie Gminy Adamów”. Na ten
cel udało się pozyskać, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Nasze
Roztocze”, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich
na lata 2014-2020 grant w wysokości
30 506,00 zł.

Pierwszy cykl warsztatów
„Szal – filcowanie na jedwabiu”
poprowadziła Pani Agata Piwko –
właścicielka Pracowni Rękodzieła
„Agaart", która zapoznała
uczestniczki z techniką filcowania
na mokro na jedwabiu. Efektem były
piękne, własnoręcznie wykonane
przez Panie szale oraz satysfakcja
z własnych dokonań.
Z kolei drugi cykl warsztatów
pn. „Anioł wykonany metodą
powertex” przeprowadziła Pani
Joanna Patron – właścicielka galerii
z rękodziełem W Ramach Sztuki
w Zamościu, która pokazała
uczestniczkom technikę wytworzenia
anioła za pomocą powertexu.
Rezultatem były przepiękne figurki
aniołów, które możemy podziwiać
na zdjęciach.
Każda wykonana przez uczestniczki warsztatów praca jest wyjątkowa, niepowtarzalna i stała się ich
własnością. Ponadto w trakcie
warsztatów Paniom umilał czas słodki
poczęstunek, zapewniony w ramach
projektu.
Zarówno pierwszy jak i drugi
cykl warsztatów cieszył się
ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkanek Gminy Adamów, które
wykazały chęć do kolejnych tego typu
spotkań.
Harmonogram kolejnych cyklów
warsztatów przedstawia się
następująco:







„Wykonanie biżuterii”
- październik 2019 r.
„Ikona – obraz na desce”
- listopad 2019 r.
„Bombka krajobrazowa”
- grudzień 2019 r.
„Anioł na desce” – styczeń 2020 r.
„Szkatułka wykonana metodą
powertex” - luty 2020 r.
„Tancerka na blejtramie wykonana
metodą powertex” – marzec 2020 r.

Każdy z w/w cyklów zostanie
przeprowadzony w trzech miejscowościach na terenie gminy Adamów:

w Bożej Woli, w Bondyrzu
oraz w Potoczku.
Zgłoszenia przyjmują telefonicznie:
 Bondyrz – Stanisława Komornik
tel. 660 763 735,
 Boża Wola – Anna Malicka
tel. 696 589 979,
 Potoczek – Teresa Turczyn
tel. (084) 61 86 965.
Liczba miejsc w poszczególnych
warsztatach jest ograniczona.
Jednorazowo w warsztacie może
uczestniczyć 14 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
red.
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DOŻYNKI GMINNE 2019 Z UDZIAŁEM WICEMINISTRÓW
W niedzielę 1 września 2019 r.
w Jacni odbyły się uroczystości
dożynkowe mieszkańców gminy
Adamów. W tym dniu dopisała
piękna pogoda, która przyciągnęła
wiele osób.
W dożynkach uczestniczyli
mieszkańcy całej gminy oraz
zaproszeni goście, a wśród nich
Marcin Romanowski Wiceminister
Sprawiedliwości i Leszek Skiba
Wiceminister Finansów.
Uroczystości dożynkowe
rozpoczął barwny korowód, któremu
przygrywała kapela ludowa
„Adamowiacy”. Na czele szli starostowie dożynek Pani Joanna Chmiel
z Bożej Woli i Pan Waldemar Nogas
z Adamowa. W korowodzie kolejno
podążały delegacje reprezentujące
poszczególne sołectwa: Jacnia,
Adamów, Bliżów, Bondyrz, Boża
Wola, Feliksówka, Rachodoszcze,
Suchowola, Suchowola Kolonia,
Szewnia Dolna i Trzepieciny.
Mieszkańcy tych miejscowości nieśli
bogate i kolorowe wieńce oraz dary w
postaci chleba, miodu i owoców.
Po złożeniu wieńców
dożynkowych, Wójt Gminy Adamów
- Pan Dariusz Szykuła powitał
wszystkich gości i mieszkańców
gminy Adamów. Nawiązał też do 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pamięć o poległych Polakach

uczczona została minutą ciszy.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że
w dożynkach, wiejskim chlebie
i okazałych misternie wykonanych
wieńcach dożynkowych, kryje się nie
tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory,
ale także przywiązanie do narodowej
tradycji. Następnie, słowa podziękowania skierował do wszystkich
mieszkańców, rolników, Starostów
Dożynek oraz wszystkich Kół
Gospodyń Wiejskich i Zespołów
Ludowych z terenu gminy za trud
i zaangażowanie w przygotowanie
Dożynek Gminnych.
W podziękowaniu za tegoroczne
plony uroczystą Mszę Świętą
Dziękczynną w intencji wszystkich
rolników odprawił proboszcz Parafii
p. w. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie – ksiądz Roman

Sawic. W dalszej części uroczystości
dożynkowych zgodnie z tradycją
starostowie tegorocznego święta
plonów oraz poszczególne delegacje
przekazali gospodarzowi gminy - wójtowi Dariuszowi Szykule,
przewodniczącej Rady Gminy –
- Bożenie Skiba oraz księdzu
proboszczowi Romanowi Sawicowi
bochen chleba wypieczony
z tegorocznych zbóż oraz miód, owoce
i kwiaty. Po nabożeństwie odbyło się
poświęcenie chlebów i rozdanie ich
zgromadzonym uczestnikom
uroczystości.
Następnie, przemówienia
do zgromadzonych z gminy Adamów
skierowali obecni podczas
uroczystości wiceministrowie –
Marcin Romanowski i Leszek Skiba,
którzy wyrazili szacunek dla ciężkiej
pracy, jaką codziennie wykonują
mieszkańcy wsi.
Życzenia dla rolników nadesłali
również: Wiceprezes Rady Ministrów
– Jacek Sasin oraz Starosta Zamojski – Stanisław Grześko.
Podobnie jak na ubiegłorocznych
dożynkach na mieszkańców czekał
bezpłatny poczęstunek, m. in. bigos,
grochówka, chleb ze smalcem
i ogórkiem oraz ciastka.
Dziękujemy za uczestnictwo
w Dożynkach Gminnych
red.
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Wyjątkowa inauguracja roku szkolnego
Dnia 2 września 2019 roku
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli odbyła się
Powiatowa Inauguracja Roku
Szkolnego 2019/2020 połączona
z uroczystymi obchodami 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Rok
szkolny zainaugurował Wicepremier
Pan Jacek Sasin. Ta szkoła to nie
przypadek. To właśnie Suchowola
była jedną z tych miejscowości na
Zamojszczyźnie, która ucierpiała
najbardziej w czasie niemieckiej
okupacji.
Na pierwszej w tym roku
szkolnym lekcji patriotyzmu
zgromadzili się: uczniowie, rodzice,
nauczyciele, kombatanci oraz mieszkańcy Suchowoli. Rangę uroczystości
podkreślała obecność gości, wśród
których znaleźli się m.in.:
wicepremier – Pan Jacek Sasin, Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Mariusz
Leszczyński, Lubelski Wicekurator
Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, senator
Pan Jerzy Chróścikowski, poseł
na Sejm RP Jarosław Sachajko, poseł
na Sejm RP Pan Tomasz Zieliński,
poseł na Sejm RP Pan Sławomir
Zawiślak, Radny Województwa
Lubelskiego Pan Krzysztof
Gałaszkiewicz, dyrektor zamojskiej
delegatury Kuratorium Oświaty
w Lublinie Pani Monika Żur, Starosta
Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław
Grześko, Wójt Gminy Adamów
Pan Dariusz Szykuła.

Wójt Gminy Adamów

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Obrony
Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.
Uroczystościom, które rozpoczęły się
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli, towarzyszył
ceremoniał wojskowy oraz przemówienia zaproszonych gości.
Następnie w kościele parafialnym
w Suchowoli odprawiona została
Msza Święta celebrowana przez Jego
Ekscelencję Księdza Biskupa
Mariusza Leszczyńskiego.
Po nabożeństwie uczniowie Szkoły
Podstawowej przedstawili program
artystyczny, poświęcony tym, którzy
walczyli i oddali życie za Ojczyznę.
Montaż słowno- muzyczny
w wykonaniu uczniów wywołał
u słuchaczy wzruszenie i podziw
dla młodego pokolenia. Wyrazem
hołdu poległym żołnierzom było
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
przez młodzież szkolną przy tablicach
pamięci przy szkole i kościele.
Na cmentarzu parafialnym przy pom-

niku zostały złożone wieńce
przez zaproszone instytucje.
Kolejnym symbolem uroczystości w
Suchowoli, był tzw. „Przerwany
marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu przerwanego
przez wybuch wojny, marszu
do szkoły ówczesnej młodzieży.
Na cmentarzu odbył się Apel Pamięci
125 Żołnierzy poległych pod Suchowolą w obronie Ojczyzny
we wrześniu 1939 roku. Uczestników
spotkania wzruszyła wypowiedź Pani
Adeli Flagi- członkini ZBoWiD-u,
która nawiązała do walk stoczonych
w Suchowoli we wrześniu 1939 roku.
Dramat II wojny światowej
nie jest tylko doświadczeniem,
podręcznikową przeszłością,
ale i przestrogą dla przyszłych
pokoleń. Pamiętać o nich będziemy,
ponieważ rozumiemy, że naród,
który zapomni o swojej przeszłość,
skazany jest na bolesne doznania.
Niech na zawsze w pamięci
naszego Narodu pozostaną imiona
Tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz
w wolnej Ojczyźnie. Niech ich
niezłomna i bohaterska postawa
będzie dla nas drogowskazem
w nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.
Opracowanie i fotografie
Alina Kamińska i Anna Popławska
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#SuperKoderzy w Szkole Podstawowej w Suchowoli
rozpoczynają swoją Robo – przygodę!
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie kl. VI b Szkoły
Podstawowej w Suchowoli
rozpoczynają przygodę z robotyką
w ramach Programu Fundacji Orange
#SuperKoderzy, jako jedna
ze 150 szkół, które zwyciężyły
w tegorocznej rekrutacji. Dotychczas
z programu skorzystało już 340 szkół
w całej Polsce. #SuperKoderzy to
ogólnopolski program edukacyjny
Fundacji Orange, którego kluczowym
elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół
podstawowych oraz uczniów
w wieku 9-14 lat. W czasie trwania
programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają
świat nowych technologii nie tylko
na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka
polskiego, muzyki, matematyki
czy języków obcych. #SuperKoderzy
uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć
interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.
Szkoły uczestniczące
w programie mają do wyboru jedną
z dwunastu ścieżek tematycznych,
z których każda zawiera materiały
dydaktyczne zgodne z podstawą
programową. Podczas spotkań
przyszli uczą się programowania

w praktyce i pogłębiają wiedzę
z danego przedmiotu. Rozwijają też
kreatywność, umiejętność logicznego
myślenia i pracy w zespole. Być może
w młodych programistach rozbudzą
się przyszłe zainteresowania zawodowe.
To przecież zawód przyszłości!
Nasza szkoła wybrała ścieżkę
„Robo – matematycy”. Podczas
spotkań w ramach tej ścieżki przyszli
#SuperKoderzy nauczą się
programowania w praktyce i pogłębią
swoją wiedzę z matematyki
i informatyki. Uczniowie będą mieli
za zadanie stworzyć grę planszową
(w rozmiarze maxi), w której zakodują
zadania matematyczne. Będą
pracować w grupach i przygotowywać dla siebie nawzajem zadania.
W grach wezmą udział także roboty
w charakterze sędziów rozstrzygających, która z grup wygra konkurencję!
Stworzenie gry planszowej będzie
wymagało od uczniów zastosowania
wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Przygotowanie do gry będzie
składało się z kilku etapów:
I. Poznanie mBota i możliwości jego
zaprogramowania,
II. Omówienie, jak w środowisku
mBlock (podobnym do Scratcha)
zapisywać i rozwiązywać zadania
matematyczne,

III. Z a p r o j e k t o w a n i e p l a n s z y ,
po której będzie jeździł robot
oraz zadań dla przeciwnej
drużyny,
IV. Wielki turniej i wspólna gra
w matematyczne gry planszowe.
Opiekunami projektu z ramienia
szkoły są: Pani Anna Kościk oraz Pan
Andrzej Jarszak, a uczestnikami
uczniowie z klasy VI b, którzy włączyli
się w pomoc w realizacji
trzydziestosekundowego filmu
dołączonego do wniosku rekrutacyjnego.
Całą kwotę w wysokości 2 500 złotych
pozyskaną z projektu zainwestowano
w zakup robotów – czterech zestawów
mBot-S. Roboty już dotarły do naszej
szkoły, więc zaczynamy. Nie trzeba
być ekspertem, by dołączyć
do #SuperKoderów – wystarczą
dobre chęci i otwartość na nowe
technologie.
Szkolny Zespół Redakcyjny
SP w Suchowoli
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Narodowe Czytanie
6 września 2019 roku młodzież
i nauczyciele szkół podstawowych
na terenie naszej gminy wzięli udział
w 8. edycji akcji Narodowe Czytanie,

nad którą patronat honorowy objęła
Para Prezydencka. Uczestnicy
odczytali fragmenty zaproponowanych przez inicjatorów ośmiu nowel:

Narodowe Czytanie w SP w Szewni Górnej

Narodowe Czytanie w SP w Szewni Górnej

fot. SP w Szewni Górnej

fot. SP w Szewni Górnej

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus
Mój ojciec wstępuje do strażaków
(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)
– Bruno Schulz
Orka – Władysław Stanisław
Reymont
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Geneza tej akcji sięga 2012 roku,
wtedy to akcja Narodowe Czytanie
zorganizowana przez Prezydenta RP
została zainicjowana wspólną lekturą
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce czytano
dzieła Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano
kolejno: Trylogię Henryka
Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława
Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda
i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli
Narodowe Czytanie powieścią Quo
vadis Henryka Sienkiewicza
w warszawskim Ogrodzie Saskim.
W 2017 roku lekturą było Wesele
Stanisława Wyspiańskiego. W 2018
roku cała Polska czytała Przedwiośnie
Stefana Żeromskiego. Na przestrzeni
lat do akcji w naszych szkołach
włączały się osoby z różnych
środowisk i grup społecznych, m. in.
lekarze, pielęgniarki, policjanci,
nauczyciele, zespoły muzyczne,
rodzice uczniów. Przedsięwzięcie to
ma w sobie wartość ponadczasową.
Utwory te są nierozłącznym
elementem polskości, a zawarte
w nich treści uniwersalne pobudzają
do refleksji nad problemami
społecznymi. Uczą nas, że w życiu
powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością,
że nie wolno nam stracić wrażliwości
na ludzką krzywdę ani zapomnieć
o naszej tożsamości narodowej.
Spotkanie to uświadomiło uczniom
naszej szkoły, że literatura polska
ma moc jednoczenia, a piękno
literatury polskiej skupia w sobie
najważniejszą wartość- miłość
do Ojczyzny.
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Dzięki fragmentom Katarynki
słuchacze poznali dziewiętnastowieczną Warszawę, w której mieszkał
bohater – pan Tomasz. Fragmenty
Dobrej pani uświadomiły uczniom,
jak ważne jest wykształcenie
i wychowanie dziecka, a nowela Dym,
jak ogromnym nieszczęściem jest
śmierć dziecka. Treść noweli Sachem
zawsze uświadamiała Polakom
konsekwencje wynarodowienia,
zaś utwór Żeromskiego Rozdziobią
nas kruki, wrony pokazał niszczącą
kraj władzę zaborców. Słuchając
fragmentów Orki, uczniowie ujrzeli
portret wiejskiej rodziny. Narodowe
Czytanie to ciekawa lekcja historii.

SP w Suchowoli

fot. SP w Suchowoli

Podsumowując akcję,
organizatorzy zaprosili uczniów
do udziału w konkursie literackim
związanym z przeczytanymi
fragmentami nowel. Zadaniem
biorących udział w konkursie
młodych literatów jest przeczytanie
wybranej noweli i napisanie recenzji.
Najciekawsze prace będą nagrodzone!
Opracowanie i fotografie
SP w Szewni Górnej,
Alina Kamińska, Anna Popławska

GMINA ADAMÓW
W RANKINGU
„LIDERZY INWESTYCJI”
Wg rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018
opublikowanego przez dwutygodnik
„Wspólnota” Gmina Adamów
jako jedna z 15 gmin powiatu zamojskiego uplasowała się bardzo wysoko.
Gmina Adamów, na opublikowanej liście najwięcej inwestujących samorządów w Polsce,
znalazła się na 131 miejscu. Kwota
wydatków w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynosi 1 189 zł.
Dla porównania w latach ubiegłych
zajmowaliśmy miejsce 274 i 327.
Zatem nasza gmina należy do samorządów, które najwięcej inwestują
i najszybciej się rozwijają.
red.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom
oraz Pracownikom administracji i obsługi szkół gminy Adamów
z okazji

Dnia Edukacji Narodowej
życzę pogody ducha, poczucia spełnienia
i satysfakcji zawodowej oraz tego,
by Wasza odpowiedzialna praca zawsze znajdowała uznanie
w sercach wychowanków i ich rodziców.
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi
jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji,
jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie
i wykształcenie dzieci i młodzieży.
Niech towarzyszy Państwu przekonanie,
że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.
Dariusz Szykuła
Wójt Gminy Adamów
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Kącik wędkarski
W wyniku współpracy naszego
Koła z Kołem „OSW Rogóźno”
8 osobowa grupa naszych wędkarzy
wyjechała na okres 6 dni do Ośrodka
Sportów Wodnych w Rogóźnie.
Należy żałować, że tylko rodzice
2 juniorów zdecydowali się pojechać
wspólnie ze swoimi pociechami.
W trakcie pobytu odbywały się
zawody organizowane przez zaprzyjaźnione Koło PZW „OSW Rogóźno”.
W dniu 11 sierpnia 2019 roku po raz
kolejny wędkarze uczestniczyli
w zawodach „Złota Orfa”.

Zawody „Złota Orfa”

Drużynę, tym razem reprezentowali: Rajmund Kozyra, Krzysztof
Kostrubiec i Piotr Milczuk pod wodzą
Prezesa PZW „Jacynka”. W zawodach
uczestniczyły 23 drużyny z całego
województwa lubelskiego. Nasza
drużyna i tym razem zajęła 10 miejsce,
co jest bardzo dobrym wynikiem,
biorąc pod uwagę, że Koło „Jacynka”
liczy 68 wędkarzy. Uczestnicy
zawodów reprezentowali również
Okręg PZW w Zamościu.

„Jeziorowy Puchar Prezesa OSW Rogóźno”

12 miejsce. Piękna pogoda sprzyjała
zawodnikom, a przebywanie na wodzie w łódkach było atrakcją
dla naszych uczestników. Każdy, kto
brał udział w zawodach, otrzymał
drobny upominek. W czasie pobytu
wędkarze mogli łowić ryby z pomostu
lub łódki, które były udostępnione
przez naszych przyjaciół.
W ramach promocji Gminy
Adamów przekazano Informator
Gminy Adamów na ręce kolegów,
którzy uczestniczyli w zawodach
wędkarskich o „Puchar Dni
Suchowoli” i „Puchar Wójta”, podczas
obchodów Nocy Świętojańskiej. Pobyt
w OSW Rogóźno był dla juniorów,
jak i seniorów wspaniałym przeżyciem wędkarskim i miłym wypoczynkiem.
Należy podziękować Związkowi
Zawodowemu Górników w Polsce
LW „Bogdanka” SA i Zarządowi koła
PZW OSW Rogóźno za współpracę.

Bartłomiej Wikera - wręczenie nagrody

Dnia 15 września tj. niedziela przy
pierwszym przymrozku, na zbiorniku
w Jacni odbyły się zawody towarzyskie o „Największą Rybę”.
Zakończyły one sezon wędkarski
2019 roku. W klasyfikacji ogólnej
kategorii junior, pierwsze miejsce zajął
Mateusz Grela, a w kategorii senior - nasz kolega Bartłomiej Wikera, który
złowił leszcza. Tak zakończył się
sezon wędkarski. Dziękuję zawodnikom za udział w zawodach.
Zarządowi Koła Jacynka za współpracę.
Wszystkim życzę
Szczęśliwego 2020 roku.
oprac. Prezes PZW Jacynka
Zbigniew Słota
zdjęcia: Zygmunt Górski,
Zbigniew Słota, Robert Głowacki

Zawody „Złota Orfa”

Natomiast 15 sierpnia 2019 roku
uczestnicy wzięli udział w zawodach
o „Jeziorowy Puchar Prezesa OSW
Rogóźno”. Najlepszym zawodnikiem
okazał się Rajmund Kozyra zajmując

Zawody o Największą Rybę
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Spotkanie integracyjne w Szewni Dolnej
W sobotę 21.09.2019 r. w Szewni
Dolnej, Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Gminy Adamów,
zorganizowało spotkanie integracyjne
przy ognisku.
Organizacją w/w imprezy zajęły
się Panie z Zespołu Śpiewaczego
GAWĘDA oraz członkowie OSP
w Szewni Dolnej.
W spotkaniu uczestniczyli:













Kapela Ludowa „Adamowiacy",
zespół folklorystyczny „Babeczki
w Kropeczki" z Bondyrza,
„Echo Roztocza" z Suchowoli,
zespół „Gawęda" z Szewni Dolnej,
zespół „Feliksowianie"
z Feliksówki,
strażacy z OSP w Szewni Dolnej,
koło gospodyń wiejskich z Bożej
Woli,
Koło Gospodyń Wiejskich
z Suchowoli Kolonii,
Koło Gospodyń Wiejskich z Jacni,
nowopowstałe koła działające
na ternie naszej gminy nie należące
do Stowarzyszenia tj.: „Adaś"
z Adamowa, KGW z Feliksówki
oraz KGW z Suchowoli
zaproszeni goście.

Każdy z uczestników dołożył
swoją cegiełkę w postaci ciast i sałatek.
W czasie biesiady wszyscy świetnie
się bawili, a kapela „ADAMOWIACY" przygrywała do tańca
i licznych zabaw. Znakomita

atmosfera przy ognisku przyczyniła
się do lepszego poznania się członków
Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego z nowopowstałymi
KGW działającymi na ternie naszej
gminy.
fot. i oprac. Katarzyna Słota

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SUCHOWOLI
W 2019 roku w miejscowości
Suchowola powstało Koło Gospodyń
Wiejskich. Koło liczy 32 osoby.
Spośród członków wybrano zarząd
KGW, w skład którego wchodzą:
Zofia Kostrubiec – Przewodnicząca
Krystyna Staroń –
- Z-ca Przewodniczącej
Grażyna Dorosz – Skarbnik
Danuta Ożóg – Członek Zarządu
Danuta Skóra – Członek Zarządu
Kazimiera Płuciennik –
- Członek Zarządu
Koło powstało w celu integracji
mieszkańców wsi, a także kultywowaniu różnych tradycji.
Głównym atutem członkiń są
zdolności kulinarne. Starają się odtworzyć przepisy swoich przodków,
aby móc przekazać tradycje kulinarne
następnym pokoleniom.

Panie z KGW spotykają się systematycznie przekazując sobie nawzajem swoje doświadczenia.
W maju b.r. panie z KGW
przygotowały poczęstunek
dla uczestników imprezy rekreacyjnosportowej pod nazwą "7 na Roztoczu Rozzielenie" nawiązującej do twórczości Bolesława Leśmiana, która
promowała aktywny wypoczynek.
Zaangażowanie ich można było
zobaczyć także na festynie podczas
"Dni Suchowoli", na którym
uczestnicy degustowali przygotowane przez członkinie wypieki.
Głównym celem Koła Gospodyń
Wiejskich w Suchowoli jest czynne
uczestnictwo w życiu społecznym
miejscowości i gminy.
oprac. E. Kłyż
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UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne
zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach
padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe
przestrzeganie
poniższych
zasad
zminimalizuje
ryzyko
ewentualnego
rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których
utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
 jeżeli to możliwe, oznakowa ć miejsc e znalezienia zwłok
dzika w celu
ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 powstrzyma ć się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu
znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 zgłos ić fakt znalezienia padłego dzika
do właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej
lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy:
w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np.
charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby
zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok
dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan
ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
 w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płosz enie
dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 nie spuszczać psów ze smyczy ;
 należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osob om
mając ym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny
niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się
ASF, w tym odkażanie
rąk i obuwia . Po powrocie do domu należy starannie
wyczyścić
i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;
 należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym
mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie , nie
powinna wchodzi ć do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie
wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.
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DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH
Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH DLA GMINY ADAMÓW
Wszystkie inwestycje, dla
których Gmina Adamów złożyła
wnioski o dofinansowanie ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
w ramach naboru II Programu,
znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania
przez Prezesa Rady Ministrów.
Wysokość dofinansowania wynosi
1 097 392,00 złotych. Dzięki tej
pomocy przebudowane zostaną
3 drogi gminne w miejscowości
Bliżów, Suchowola i Trzepieciny.
19 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda
Przemysław Czarnek oraz wójt
gminy Dariusz Szykuła wspólnie
ze skarbnikiem podpisali umowy
na dofinansowanie inwestycji
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Natomiast uroczyste wręczenie
symbolicznego czeku dotacji
rządowej przez Wicepremiera Jacka
Sasina miało miejsce 28 września
w Urzędzie Miasta Zamość.
W ramach dofinansowania
zostaną wyremontowane trzy odcinki
dróg gminnych, na które Gmina
Adamów uzyskała 60 % dofinansowania. Wykonane zostaną następujące odcinki dróg gminnych:
1. Budowa drogi gminnej nr 010851L
w miejscowości Bliżów o długości
382 m. Wartość inwestycji to
718 082,24 zł, kwota dofinan-

Informacje bieżące
Dofinansowanie dla OSP
z Funduszu Sprawiedliwości
26 sierpnia 2019 roku
w Urzędzie Gminy Adamów została
podpisana umowa z Funduszem
Sprawiedliwości na dofinansowanie
zakupu wyposażenia i urządzeń
ratownictwa dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Adamów.
Umowę z Gminą Adamów
podpisał podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Pan Marcin Romanowski.
Umowa obejmuje zakup
7 kompletów ubrań strażackich
oraz piłę do metalu i betonu.

sowania to 430 849,00zł, a wkład
własny 287 233,24zł
2. Budowa drogi gminnej nr 010842L
w miejscowości Suchowola
o długości 175 m. Wartość inwestycji 381 462,50 zł, kwota dofinansowania to 228 877,00 zł, a wkład
własny 152 585,50 zł.
3. Budowa drogi gminnej nr 010850L
w miejscowości Trzepieciny
o długości 398 m. Wartość
inwestycji 729 444,18 zł, kwota
dofinansowania to 437 666,00 zł,
a wkład własny 291 778,18 zł.
Fundusz Dróg Samorządowych
ma na celu poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Gmina Adamów w ramach
ogłoszonych postępowań przetargowych na przebudowę w/w dróg
wyłoniła wykonawców, z którymi
25 września 2019 r. zostały podpisane
umowy na realizację powyższych
zadań.
Wykonawcą zadania budowy
drogi gminnej w m. Bliżów jest
Przedsiębiorstwo Usługi
Transportowe Daniel Kierepka
z Horyszowa. Prace przy budowie
drogi potrwają do 29 listopada 2019 r.
Natomiast wykonawcą budowy
drogi gminnej w m. Suchowola
i Trzepieciny jest F.H-U. „STOLMEX”
z Zamościa. Termin wykonania
budowy drogi w Suchowoli
Zakupiony sprzęt trafi dla OSP
Potoczek i OSP Suchowola.
Dysponent Funduszu
Sprawiedliwości na realizację powyższych zadań udzielił dofinansowania
w kwocie 30 000 zł, przy 1 % udziale
środków własnych Gminy Adamów.
Sprzęt ten zdecydowanie
poprawi skuteczność działania
Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Adamów w sytuacjach
kryzysowych ratując najcenniejszy
dar jakim jest ludzkie życie.
Zadanie jest realizowane
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej
w zakresie wsparcia i rozwoju
instytucjonalnego pomocy osobom

to 8 listopada 2019 r. natomiast
budowa drogi w Trzepiecinach
potrwa do 29 listopada.
Po postępowaniu przetargowym
wartość robót wynosi:
1. Bliżów – 597 400,00 zł
2. Suchowola – 306 000,00 zł
3. Trzepieciny – 589 723,72 zł
W najbliższym czasie zostanie
podpisany aneks z Wojewodą
Lubelskim na dofinansowanie powyższych zadań z kwotami po przetargu.
Prace na w/w drogach już się
rozpoczęły, w związku z tym kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami
w ruchu.
red.

pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacji
przez jednostki sektora finansów
publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie
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„Budowa świetlicy w
miejscowości Suchowola-Kolonia,,
Trwają prace przy budowie
świetlicy w miejscowości Suchowola
Kolonia, która będzie miejscem
nawiązywania kontaktów społecznych, a przede wszystkim integracji
społeczności wiejskiej. Gmina
Adamów otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 342 774 zł
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

pod nazwą ”Energia odnawialna
w Gminie Adamów etap II”. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje dostawę
i montaż 199 zestawów solarnych
służących do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w budynkach
mieszkalnych na terenie naszej gminy.
W przypadku pozytywnej oceny
i przyznania dofinansowania
przewiduje się budowę instalacji
solarnych w 2021 roku.
Projekt
"Adamów w sieci bez barier"
został zrealizowany
Głównym celem projektu było
podniesienie umiejętności korzystania
z internetu wśród 180 mieszkańców
Gminy Adamów. W ramach projektu
Gmina Adamów zakupiła 12 komputerów przenośnych, które po zakończonych szkoleniach zostały przekazane do szkół podstawowych
na terenie tutejszej gminy.

Droga gminna w Suchowoli
W wyniku ogłoszonego
postępowania przetargowego
złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
SP z O.O. w Zamościu, z/s Peowiaków 7, 22-400 Zamość w kwocie
63 854,22 zł.

Suchowola

Nowy samochód dla OSP
Suchowola
Budowa świetlicy w m. Suchowola-Kolonia

Wykonawcą zadania jest firma
„BETAR” Zakład Budowlany,
Ryszard Tymura z siedzibą
w Zamościu, ul. Braterstwa Broni 87,
22-400 Zamość. Termin wykonania
zadania przypada na 6 marca 2020 r.
„Energia odnawialna w Gminie
Adamów etap II”
W odpowiedzi na konkurs
ogłoszony przez Zarząd
Województwa Lubelskiego
o dofinansowanie projektów
nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 osi
priorytetowej 4 Energia przyjazna
środowisku, Działania 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Gmina Adamów złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu

W dniu 22-08-2019 r. druhowie
z OSP w Suchowoli podpisali umowę
na zakup nowego samochodu strażackiego.

Przekazanie komputerów przenośnych

Budowa parkingu
w miejscowości Bondyrz
W 2018 roku rozpoczęto
przebudowę zatoki parkingowej przy
drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule - Hutki w miejscowości
Bondyrz przy kościele. W 2018 roku
na ten cel przeznaczono 26 729,93 zł,
natomiast w roku bieżącym 20 000 zł.
Prace zostały wykonane przez Gminę
Adamów.

Umowa został podpisana z firmą
Stolarczyk Mirosław Technologia
Pożarnicza z siedzibą w Kielcach.
Przedmiotem umowy jest fabrycznie
nowy, średni samochód ratowniczogaśniczy na podwoziu Renault,
z napędem 4x4 z silnikiem o mocy
285 KM. Samochód posiada zbiornik
na wodę o pojemności 3000 litrów,
zbiornik na środek pianotwórczy,
autopompę, działko wodno-pianowe,
linię szybkiego natarcia oraz maszt
oświetleniowy.
Koszt samochodu to kwota
blisko 800 000 zł. Środki na zakup
pojazdu pochodzą z dotacji
UG w Adamowie w kwocie 410 000 zł,
dotacji z WFOŚiGW w Lublinie
w kwocie 260 000 zł, dotacji z MSWiA
w kwocie 100 000 zł, dotacji z Fundacji
Orlen w kwocie 20 000 zł oraz środków
własnych jednostki w kwocie 10 000 zł.
Dostarczenie samochodu nastąpi
do dnia 20 listopada 2019 r.

Przykładowa realizacja - montaż na dachu
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Dowóz dzieci do szkół na terenie
Gminy Adamów w roku szkolnym
2019/2020
W miesiącu sierpień ogłoszony
został przetarg na dowóz dzieci
do placówek oświatowym na terenie
Gminy Adamów w roku szkolnym
2019/2020. Złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę
115 863,60 zł, złożyła firma TACHO-SYSTEM Marek Pilip, Siedliska 40,
23-460 Józefów i z tą firmą gmina
podpisała umowę.
Nowe mundury dla strażaków
10 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych działających
na terenie naszej gminy wkrótce
dostanie pieniądze z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Każda z jednostek otrzyma
dotację w wysokości do 5 tyś. zł.
Dotacje zostaną przeznaczone
na zakup nowego umundurowania,
zarówno sportowego (do udziału

w zawodach) jak i wyjściowego
oraz na zakup sprzętu. W najbliższym
czasie odbędzie się uroczyste
wręczenie promes na dotację
dla jednostek OSP.
Informacja o wysokości
funduszu sołeckiego na 2020 rok
W Gminie Adamów fundusz
sołecki został zatwierdzony Uchwałą
Nr IV/24/15 z dnia 27 lutego
2015 roku. Złożony wniosek sołectwa
musi spełniać warunki określone
w ustawie o funduszu sołeckim
z 21 lutego 2014 r., a dokładnie
art. 1 ust. 3, który określa, że środki
z funduszu przeznacza się
na realizację przedsięwzięć
określonych we wniosku sołectwa,
które są:
• zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie warunków życia
mieszkańców,
• są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.

Do dnia 30 września 2019 roku
wpłynęło 15 wniosków przez sołectwa
w sprawie przyznania środków
funduszu sołeckiego na rok 2020
na łączną kwotę 301 534,07 zł.
1. Adamów

22 451,39

2. Bliżów

15 827,65

3. Bondyrz

33 850,38

4. Boża Wola A

12 977,90

5. Boża Wola B

12 515,78

6. Feliksówka

17 021,46

7. Jacnia

27 727,27

8. Potoczek

15 750,63

9. Rachodoszcze

18 638,89

10. Suchowola A

28 304,92

11. Suchowola B

24 761,99

12. Suchowola - Kol. 21 681,19
13. Szewnia Dolna

21 873,74

14. Szewnia Górna

16 944,44

15. Trzepieciny

11 206,44

OGÓŁEM

301 534,07
red.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
Gmina Adamów podpisała
umowę partnerską z Powiatem
Zamojskim na wspólną realizację
i finansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3255L Szewnia - Wólka
Wieprzecka”
z udziałem środków budżetu
państwa w ramach programu
Fundusz Dróg Samorządowych.
Umowa obejmuje współfinansowanie
w latach 2019-2020 przebudowy drogi
na odcinku długości ok. 4,64 km.
Gmina Adamów zadeklarowała
dofinansowanie z budżetu gminy
w kwocie 565 916,00 zł, co stanowi

25 % wartości zadania na terenie
Gminy Adamów. Tyle samo dołoży
Powiat Zamojski. Całkowity koszt
zadania to 2 742 841,82 zł.
Nawierzchnia drogi jest już
gotowa, ale roboty wykończeniowe
jeszcze trwają. Planowany termin
zakończenia wszystkich prac
to czerwiec 2020 r. Wykonawcą zadania jest Firma SADEX P.W. Janusz
Sadlik z Zamościa.
Dobiegają końca prace również
przy przebudowie drogi powiatowej
Nr 3247L Pniówek - Suchowola Maciejówka. Gmina Adamów udzieli
Powiatowi Zamojskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
w wysokości 2 220 699 ,00 zł. W roku
2018 udzieliła 225 254,00 zł,
natomiast pozostała kwota w wysokości 1 995 445,00 zł jest ujęta
w budżecie w roku bieżącym.
Pomimo, że budowa dróg
powiatowych nie jest zadaniem
własnym gminy, staramy się

dofinansowywać przedmiotowe
działania, realizowane na terenie
naszej gminy. Łącząc siły i możliwości
Gminy Adamów oraz Powiatu
Zamojskiego, wykorzystujemy
dofinansowanie z budżetu wojewody
stanowiące 50% wartości realizowanych robót, pokrywając pozostały
koszt inwestycji po połowie.
red.
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Odnowiona sala blaskiem świeci,
mogą korzystać starsi i dzieci.
Sala w Suchowoli A (Ulica)
została wyremontowana ze środków
funduszu sołeckiego w latach
2018-2019. W 2018 roku zostały
zakupione i wyrobione deski
na podłogę 90 m2 na kwotę 4 300 zł.
Wszystkie prace związane z ułożeniem, podwójnym cyklinowaniem
i lakierowaniem zostały wykonane
we własnym zakresie.
W 2019 roku ze środków
funduszu sołeckiego wykonano
dokumentację techniczną na sufit
podwieszany wraz z ociepleniem
wełną mineralną, wentylatorami,
instalację elektryczną i oświetleniem –
koszt ok. 500 zł. Za 20 000 zł wykonano
150 m2 sufitu podwieszanego,
położono gładź tynkową,
zamontowano 4 wentylatory, 4 duże
lampy, 16 jupiterów, uzupełniono
instalację elektryczną i ocieplono sufit
wełną mineralną. We własnym
zakresie odmalowano salę i klatkę
schodową, poprawiono i uzupełniono
instalację elektryczną, zamontowano
nowe gniazdka i kontakty, wstawiono
drzwi wejściowe na salę oraz
zakupiono firanki.

Czyste Powietrze
2 października 2019 r. w świetlicy OSP w Potoczku odbyło się
spotkanie informacyjne dla osób,
które chcą pozyskać dofinansowanie
z programu „Czyste Powietrze”.
Na spotkaniu zostały
przedstawione cele programu,
korzyści i problemy związane
z poprawną realizacją projektu, etapy
skutecznego pozyskania
dofinansowania oraz przykłady
inwestycji jakie mogą być
zrealizowane w ramach programu.

W 50% prace przy remoncie
świetlicy zostały wykonane w czynie
społecznym przez mieszkańców
Suchowoli A, którym chciałbym
serdecznie podziękować.
Ze świetlicy wiejskiej mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy
Suchowoli organizując np. przyjęcia
okolicznościowe.
Sołtys Suchowoli A
Władysław Pokryszka

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 LIPCA 2019 R. DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.
1. Płoński Tadeusz

Bondyrz,

lat 89

2. Walewander Janina

Feliksówka

lat 84

3. Cybula Zinaida

Potoczek

lat 89

4. Kołtun Jarosław

Suchowola

lat 43

5. Łoś Jacek

Suchowola

lat 44

6. Kwaśniuk Janusz

Szewnia Górna

lat 54

7. Mierzwa Roman

Trzepieciny

lat 87

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.

Ponadto omówione zostały
dokumenty jakie powinny być
zgromadzone, aby sprawnie wypełnić
wniosek i pozyskać dofinansowanie.
Spotkanie przeprowadzili
pracownicy Instytutu Rozwiązań
Biznesowych w ramach projektu
finansowanego ze środków
WFOŚiGW w Lublinie.
red.

500 +dla osób
niezdolnych
do samodzielnej
egzystencji
Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca
2019 r. o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (Dz. U. poz. 1622) osoby
niepełnosprawne niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji mogą się
ubiegać o „świadczenie uzupełniające
dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”. Wniosek o wyżej
wskazane świadczenie należy składać
do organów wypłacających świadczenia emerytalno - rentowe (ZUS,
KRUS, etc.).
GOPS w Adamowie

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. 605 883 529
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
za śmieci

B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

16 lipca 2019 roku odbyła się
VIII Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:






Uchwała Nr VIII/53/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Adamów.



Uchwała Nr VIII/56/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej.



Uchwała Nr VIII/57/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2019.



Uchwała Nr VIII/58/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej
na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L
Szewnia – Wólka Wieprzecka”na
o d c i n k u
p r z e b i e gającym przez teren Gminy
Adamów.

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego Gminy
Adamów.
Uchwała Nr VIII/55/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie

Gminy Adamów w sprawie zmian
ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Adamów oraz określenia
obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 01 września 2019 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Adamów.

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW



Uchwała Nr VIII/59/19 Rady



Uchwała Nr VIII/60/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
powołania zespołu do spraw
zaopiniowania kandydata
na ławnika.



Uchwała Nr VIII/61/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Adamów.



Uchwała Nr VIII/62/19 Rady
Gminy Adamów w sprawie
likwidacji Klubu Integracji
Społecznej.
UG Adamów

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