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Szanowni Państwo!
Wierzę, że miniony rok
był dla nas wszystkich udany.
Nadejście Nowego Roku skłania do refleksji,
zadumy nad przyszłością
oraz czynienia nowych planów.
W imieniu własnym, pracowników Urzędu
oraz Rady Gminy Adamów,
życzę wszystkim mieszkańcom,
gościom odwiedzającym naszą Gminę,
aby Nowy Rok 2020
był Rokiem wszelkiej pomyślności,
spełnienia nadziei, marzeń,
a życie zawodowe było pasmem sukcesów.
Wójt Gminy
Dariusz Szykuła

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Dnia 2 października 2019 r.
w Remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej 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. 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.
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„Aktywna Tablica” i interaktywne monitory dotykowe
Gmina Adamów uzyskała
w 2019 r. wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Pozyskano w sumie 28 000 zł. Z dotacji
zakupiono 2 tablice interaktywne
z projektorem ultrakrótko ogniskowym do Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Suchowoli
i 2 interaktywne monitory dotykowe
do Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej.
red.

Warsztaty rękodzielnicze
Na terenie gminy Adamów
w miejscowościach: Bondyrz, Boża
Wola, Potoczek odbyły się kolejne
cykle warsztatów rękodzieła artystycznego realizowane w ramach
projektu grantowego pn. „Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego na terenie Gminy Adamów”.
Na ten cel Stowarzyszenie Społeczno –
- Kulturalne Gminy Adamów pozyskało za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
grant w wysokości 30 506,00 zł.
Zarówno trzeci, jak i czwarty
cykl, poprowadziła Pani Joanna
Patron – właścicielka galerii z rękodziełem „W Ramach Sztuki”
w Zamościu. Na spotkaniu, w październiku 2019 roku, Pani Joanna
podpowiadała uczestniczkom,
jak wykonać niepowtarzalną biżuterię
przy wykorzystaniu metody powertex. Z kolei na warsztatach listopadowych Panie pod bacznym okiem
wspomnianej artystki wykonały
przepiękne prace - ikony na desce.
Tym razem, tak jak w minionych
cyklach warsztatów, uczestniczki
poza satysfakcją z własnych dokonań,
mogły zachować wytworzone
przez siebie wyjątkowe prace, które
były rezultatem końcowym organizowanych spotkań.
W trakcie warsztatów, w ramach

projektu, Paniom zapewniono słodki
poczęstunek.
Zarówno trzeci, jak i czwarty
cykl warsztatów, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkanek Gminy Adamów. Mamy
nadzieję, że zapał wśród Pań
nie opadnie i zechcą uczestniczyć
w kolejnych cyklach warsztatowych,
na które serdecznie zaprasza
Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Gminy Adamów w
miesiącach:

21.01.2020 r. godz. 9.00
Boża Wola (świetlica wiejska)
22.01.2020 r. godz. 15.30
Bondyrz (budynek dawnej szkoły
podstawowej).
Każdy z w/w cyklów zostanie
przeprowadzony w trzech miejscowościach na terenie gminy
Adamów: w Bożej Woli, w Bondyrzu
oraz w Potoczku.
red.

Grudzień 2019 roku
nazwa warsztatu:
„Bombka krajobrazowa”
11.12.2019 r. godz. 9.00
Centrum Społeczno-Kulturalne
w Potoczku (budynek remizy OSP)
12.12.2019 r. godz. 9.00
Boża Wola (świetlica wiejska)
13.12.2019 r. godz. 15.30
Bondyrz (budynek dawnej szkoły
podstawowej)
Styczeń 2020 roku
nazwa warsztatu:
„Anioł na desce”
20.01.2020 r. godz. 9.00
Centrum Społeczno-Kulturalne
w Potoczku (budynek remizy OSP)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października, w pięknie
udekorowanych salach
gimnastycznych, zarówno
w Suchowoli jak i w Szewni Górnej,
zebrali się nauczyciele, pracownicy
niepedagogiczni szkoły, uczniowie
i ich rodzice oraz zaproszeni goście, by
uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
W Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej jako pierwsza głos
zabrała Pani Renata Szyper –
Michałuszko, która w słowach
skierowanych do zebranych, zwróciła
uwagę na rolę nauczyciela w edukacji
i wychowaniu kolejnych pokoleń.
A jest to trudna rola, bo to przecież
nauczyciel towarzyszy młodemu
człowiekowi w drodze ku dorosłości.
Pani Renata podziękowała
nauczycielom za zaangażowanie
w staraniach o dobre wykształcenie
i wychowanie młodego pokolenia.
Pracownikom administracji i obsługi
podziękowała za ciężką pracę na rzecz
całej społeczności szkolnej.
Wszystkim zaś życzyła
wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudności, realizacji
postawionych sobie celów i szczęścia
w życiu osobistym.
Podobne życzenia w imieniu
swoim i Wójta Gminy Adamów
przekazała Pani Ewelina Droździel –
Szykuła – Skarbnik Gminy.
Podsumowaniem uroczystości
była część artystyczna przygotowana
przez dzieci i młodzież.
Pierwszoklasiści tańcem zainicjowali
radosny, świąteczny nastrój, który
kontynuowali starsi uczniowie.
Wręczyli wybranym nauczycielom
Oskary 2019. I tak wręczone zostały
Oskary w kategorii Złoty Trzepak,
Złoty Karabinek, Złoty Dobromir,
Złoty Loczek i w wielu innych, równie
ciekawych. Następnie młodzież
pokazała wszystkim zebranym
groteskowy obraz codzienności
szkolnej. Z ust uczniów wypłynął
najpiękniejszy bukiet słów – bo
naprawdę Was kochamy! A puenta
występu była wyraźna – szkoła jest
wesoła, sympatyczna. Jest super!
Natomiast w Szkole
Podstawowej w Suchowoli
uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

połączona była ze ślubowaniem klasy
pierwszej. To wyjątkowe wydarzenie,
podczas którego uczniowie mieli
okazję podziękować swoim
wychowawcom i pedagogom za trud,
jaki wkładają w przygotowanie ich
do dorosłego życia.
Na wstępie Pani Dyrektor
powitała wszystkich uczestników
uroczystości i złożyła serdeczne
życzenia nauczycielom, pracownikom
niepedagogicznym i byłym pracownikom szkoły.
Część artystyczną rozpoczęli
uczniowie kl. I pięknym tańcem. Wiele
pozytywnych doznań dostarczyła
zebranym scenka odegrana przez
pierwszoklasistów wcielonych
w postacie z bajek, które podkreślały

jak ważna jest edukacja, przyjaźń
i szacunek.
Następnie odbyło się uroczyste
ślubowanie. W obecności Dyrekcji,
nauczycieli, uczniów, rodziców
pierwszoklasiści złożyli przysięgę
na sztandar szkoły i zostali przyjęci
w poczet uczniów:
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole,
jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę!
Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.”
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Po ślubowaniu „pałeczkę”
przejął Samorząd Uczniowski.
Przygotowane przedstawienie pod
hasłem ,,Trzeba wielkiego serca,
by kształtować młodego człowieka”
pod kierunkiem Pań: Aliny
Kamińskiej i Anny Popławskiej
sprawiło, że niejednemu zakręciła się
łza w oku. Młodzi artyści piosenką
i słowem uświetnili ten wyjątkowy
dzień. Wiele ciepłych i miłych słów
popłynęło w kierunku nauczycieli
i pracowników szkoły. Wszyscy
otrzymali od uczniów słodkie
upominki i czerwone róże.
Następnie głos zabrała Pani
Anna Romaszko - przedstawiciel
organu prowadzącego, która
odczytała w imieniu Wójta list
z życzeniami dla nauczycieli,
pracowników szkoły i uczniów oraz
wręczyła Nagrodę Panu Adamowi
Fladze.
Piękne słowa uznania wygłosiła
również przewodnicząca Rady
Rodziców - Katarzyna Słota, życząc
wiele satysfakcji, dużo siły
i wytrwałości w tym wyjątkowym
zawodzie. Wielkim zaskoczeniem
dla wszystkich był piękny tort
i piernikowe serca przygotowane
przez rodziców dla nauczycieli
i dzieci. Bardzo Dziękujemy!
Jak co roku, oprócz podziękowań

wręczono nagrody nauczycielom
za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej a pracownikom
administracji i obsługi za pracę
na rzecz społeczności szkolnej.

Park linowy w Jacni
Korzystając z przepięknej,
jesiennej pogody, uczniowie z klasy V,
VIA i VIB wybrali się do parku
linowego w Jacni. Słoneczna pogoda
sprzyjała zabawom. Dzieci mogły
sprawdzić swoją zwinność na trasie
linowej. Na początku odbyło się
krótkie szkolenie teoretyczne,
a dopiero po jego zaliczeniu, dzieci
mogły wejść na trasę. Było oczywiście
trochę strachu, ale i dużo śmiechu.
Wszyscy dość szybko nabyli
umiejętność koordynacji ruchowej
i pokonali własne lęki. Z czasem, tor
przeszkód na wysokości 2 czy 3
metrów stał się wspaniałą zabawą.
fot. i oprac. SP w Szewni Górnej

"Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali".
Św. Jan Paweł II
oprac.
SP w Szewni Górnej
Zespół redakcyjny SP Suchowola
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Adamów 2019 r.
24 października br. po raz
kolejny w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej odbył się
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Adamów.
Udział w turnieju wzięło
31 uczestników z Suchowoli i Szewni.
W każdej kategorii wiekowej szkoła
mogła wystawić po trzech zawodników i zawodniczek. Po uroczystym
otwarciu przystąpiono do sportowej
rywalizacji. Młodzi sportowcy w miłej
atmosferze walczyli o jak najlepsze
miejsca. A było o co walczyć! Wszyscy,
którzy stanęli na podium, otrzymali
puchary, dyplomy oraz nagrody, które ufundował Wójt Gminy Adamów.
Oto wyniki:
Kl. IV Dziewczyny
1. Maja Kniaź- SP Szewnia Górna
2. Zuzanna Buryło- SP Szewnia
Górna
3. Eliza Mazur SP- Suchowola

3. Amelia Greszta - SP Szewnia
Górna
Kl.V-VI Chłopcy
1. Greszta Dawid - SP Szewnia Górna
2. Przemysław Częścik - SP Szewnia
Górna
3. Grela Mateusz - SP Suchowola
Kl. VII- VIII Dziewczyny
1. Sandra Piskor - SP Suchowola
2. Izabela Pakuła - SP Szewnia Górna
3. Julia Kowalczuk - SP Szewnia
Górna
Kl. VII- VIII Chłopcy
1. Jakub Gromadzki - SP Szewnia
Górna
2. Szymon Kania - SP Szewnia Górna
3. Michał Szykuła- SP Suchowola
fot. i oprac. A. Kozyra

Kl. IV Chłopcy
1. Szymon Stropek - SP Szewnia
Górna
2. Sebastian Dobek - SP Suchowola
3. Jakub Kolano - SP Szewnia Górna
Kl. V-VI Dziewczyny
1. Gabriela Kusior - SP Suchowola
2. Izabela Kukiełka - SP Szewnia
Górna

Finał konkursu Wrzesień 1939 roku oczami dziecka
Pod takim tytułem Biblioteka
Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała Regionalny Konkurs
Plastyczny, który był adresowany
do uczniów klas IV – VIII szkół
podstawowych powiatu zamojskiego,
biłgorajskiego, hrubieszowskiego
i tomaszowskiego. Patronat
Honorowy nad konkursem objął Poseł
na Sejm RP Sławomir Zawiślak,
a Patronat Medialny – Katolickie
Radio Zamość.
Celem przedsięwzięcia było
m. in. upamiętnienie 80. rocznicy

wybuchu II wojny światowej
oraz wspieranie wychowania
patriotycznego uczniów poprzez
twórczość artystyczną.
Uznanie jurorów zdobyły dwie
prace naszych uczennic z klasy
VII - 3 miejsce uzyskała Oliwia Kania
a wyróżnienie Małgorzata Szewczuk.

Gratulujemy!

fot. i oprac. Zespół redakcyjny SP Suchowola

Informator Gminy Adamów

7

październik - grudzień 2019

Piłka siatkowa
Już po raz kolejny, 30 listopada
2019 r. rozpoczęła się Zamojska Liga
LZS w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Organizatorem zawodów jest
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych w Zamościu.
Do turnieju zgłosiło się siedem
drużyn, w tym Reprezentacja Gminy
Adamów. Turniej potrwa do 23 lutego, a finał zostanie rozegrany
8 marca w Szkole Podstawowej nr 8
w Zamościu.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZWA DRUŻYNY
JANSZPOL GRABOWIEC
III LO ZAMOŚĆ
PSP ZAMOŚĆ
LO „STASZIC” HRUBIESZÓW
REPREZENTACJA GMINY
ADAMÓW
VOLLEYBEER
JANUSZE

Skład Reprezentacji Gminy
Adamów:
Monastyrski Damian, Kniaź Konrad,
Kozyra Grzegorz, Rożynek Robert,
Kozyra Adam, Bielak Andrzej,
Kramarz Rafał.
Komunikat z rozegranych spotkań:
REPREZENTACJA GMINY

Szkolne Koło Caritas
5 grudnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tego dnia w obecności pani
dyrektor, wolontariuszy z terenu całej
Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
zostało powołane Szkolne Koło
Caritas, które działać będzie w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej. Akt
powołania wręczył Dyrektor Caritas –

– ks. Marcin Jakubiak. Opiekunami
Koła zostali pani Renata Szyper –
– Michałuszko i ks. Wiesław Górniak.
Opiekę duchową zaś sprawuje
Asystent Kościelny – ks. Józef Zwolak,
proboszcz parafii pw. Świętego
Andrzeja Boboli w Kosobudach.
Członkami Koła zostali uczniowie
klas IV – VIII, którzy jako wolon-

Osiągnięcia

nastąpiło rozstrzygnięcie IV Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Jesień w oczach
dziecka". Na konkurs napłynęło
825 prac ze 107 placówek. Julia Soboń
– uczennica klasy I Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej
otrzymała wyróżnienie.

IV Wojewódzki Konkurs
„Matematyka
z kalkulatorem graficznym”
27 września odbył się
IV Wojewódzki Konkurs
„Matematyka z kalkulatorem
graficznym”
pod patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty zorganizowany
przez Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska im. Jana
Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
Szkołę Podstawową w Suchowoli reprezentowały uczennice klasy
VIII - Joanna Malicka i Michalina
Komisarczuk, które wykazały się
ogromną wiedzą, jednak do ścisłej
czołówki zabrakło tylko szczęścia.
Joanna Malicka zajęła czwarte miejsce,
natomiast Michalina Komisarczuk
otrzymała wyróżnienie.
IV Edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
„Jesień w oczach dziecka”
We wtorek 26 listopada,

Powiatowy Konkurs
Plastyczny
Kolory Niepodległości
16 grudnia 2019 roku w Sali
Consulatus w zamojskim Ratuszu
nastąpiło wręczenie nagród
Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. “Kolory Niepodległości”,
który został zorganizowany przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, pod patronatem Posła na Sejm RP - Pana
Tomasza Zielińskiego i Wojewody
Lubelskiego - Pana Lecha Sprawki.
Celem konkursu było między
innymi uczczenie 101. rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę, wspieranie postaw
patriotycznych i szacunku dla symboli
narodowych, a także popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej

ILOŚĆ
MECZÓW
2
2
1
1

PUNKTY

SETY

6
5
3
3

6/0
6/2
3/1
3/1

MAŁE
PUNKTY
150/98
193/169
101/79
99/88

2

1

3/6

186/219

2
2

0
0

1/6
0/6

124/174
124/150

ADAMÓW - III LO ZAMOŚĆ 2-3
(19-25)(24-26)(30-28)(26-24)(12-15)
REPREZENTACJA GMINY
ADAMÓW - PSP ZAMOŚĆ 1-3
(18-25), (20-25), (28-26), (16-25)
oprac. A Kozyra

tariusze chcą włączać się w akcje
o charakterze dobroczynnym. Oni
również będą decydować o priorytetach i formach działalności charytatywnej. A zależeć one będą głównie
od inicjatyw, możliwości oraz potrzeb.
Już 7 grudnia nasi wolontariusze
włączyli się w Ogólnopolską zbiórkę
żywności pod hasłem
Tak. Pomagam!
oprac. SP w Szewni Górnej

w formie plastycznej wraz z kształtowaniem inwencji twórczej, wyobraźni
i wrażliwości artystycznej. Konkurs
był skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów kl. I-III
szkoły podstawowej. Z każdej szkoły
mogły być przekazane tylko 3 prace
w danej kategorii.
Anna Dybioch z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej zajęła I miejsce
na szczeblu powiatowym.
Igrzyska Dzieci w Szachach
20 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 w Zamościu odbyły się
powiatowe oraz miejskie Igrzyska
Dzieci w Szachach. Szkołę Podstawową w Suchowoli reprezentowali
uczniowie klasy VI ,,b” oraz IV: Emilia
Bargiel, Bartłomiej Sendłak, Michał
Góra, Dawid Łagowski.
Na szczeblu powiatowym byli
nie do pokonania, czym zapewnili
sobie udział w zawodach wojewódzkich. W ogólnej klasyfikacji
turnieju uczniowie zajęli trzecie
miejsce. Najsilniejszymi zawodnikami
drużyny okazali się: Emilia Bargiel
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oraz Bartłomiej Sendłak, którzy
spośród pięciu pojedynków wygrali
po cztery.
Do turnieju uczniów przygotował pan Konrad Płuciennik.
Regionalny Konkurs Czytelniczy
„Booktalking,
czyli gawęda o książce...”
23 października w siedzibie
Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu
odbył się Regionalny Konkurs
Czytelniczy „Booktalking, czyli
gawęda o książce...”. Celem konkursu
była popularyzacja i podnoszenie
poziomu czytelnictwa, zachęcenie
uczniów do sięgnięcia po książkę,
rozwijanie świadomości literackiej
uczniów, promocja twórczości
wybranego autora.
W konkursie tym wziął udział
uczeń klasy VII – Jakub Dragan, który
wcielił się w postać Percego Jacksona,
bohatera jednej z cyklu bestsellerowych książek Ricka Riordana
„Percy Jackson i bogowie olimpijscy:
Złodziej pioruna”.
Uczestnicy konkursu podczas
autoprezentacji wcielali się w role
bohaterów, ukazując bogactwo
postaw, przez co dostarczyli wielu
niesamowitych przeżyć. Mieli
możliwość wyrażenia swoich emocji
w sposób aktorski, wykorzystując
przy tym ciekawe i pomysłowe
rekwizyty. Dla wszystkich uczestników było to niesamowite i pouczające
przeżycie, zachęcające do poszukiwania ciekawych postaw i poznawania nowych utworów.
SP Suchowola - eTwinningujemy !
europejska społeczność szkolna
to także MY!!!
Co to jest eTwinning?
„eTwinning” to społeczność szkolna,
gromadząca szkoły i przedszkola
z całej Europy (i nie tylko)
współpracująca za pomocą mediów
elektronicznych. (…)Uczniowie
i nauczyciele wykorzystują Internet
we współpracy ponad granicami –
współdziałają, wymieniają się
informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych
uczniom i nauczycielom, motywuje
do nauki i otwarcia na Europę.
Program zgromadził już ponad 700
tysięcy nauczycieli z 206 tysięcy szkół,
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którzy łącznie zrealizowali już
90 tysięcy różnorodnych projektów.
Intensywne prace nauczycieli
anglistów ze Szkoły Podstawowej
w Suchowoli trwały już od pewnego
czasu, natomiast w listopadzie oficjalnie zarejestrowaliśmy na stronie nasz
świąteczny projekt pt.„Merry
Christmas, everyone!”
Został on podjęty w ramach
innowacji pedagogicznej we współpracy z 9 szkołami z całej Polski
oraz 3 zagranicznymi – z Ukrainy,
Turcji i Gruzji. Po uzyskaniu
akceptacji każda ze szkół nagrała
krótki film w języku angielskim,
w którym uczniowie przedstawiają
siebie i swoją szkołę tak, aby wszyscy
uczestnicy projektu mogli się
wirtualnie poznać. Kolejnym etapem
współpracy było wspólne stworzenie
anglojęzycznej, wielkoformatowej,
oryginalnej kartki świątecznej,
wykonanej metodą „lapbook” – kartki
są w formacie 3D, posiadają ruchome
elementy, a życzenia i świąteczne
ciekawostki poukrywane są w różnych zakamarkach, które trzeba
odszukać. Następnie gotowa kartka
została zapakowana do własnoręcznie
zrobionego pudełka, bowiem żadna
ogólnodostępna koperta nie zmieściłaby naszego „dzieła”. Nasza kartka
powędrowała do PSP w Otmicach
(woj. opolskie). My zaś otrzymaliśmy
kartkę ze SP Nr 32 w Białymstoku.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie łącznie 24 uczniom i uczennicom naszej szkoły z klas V, VI „a”,
VI „b” oraz VII, uczestniczącym w tym
innowacyjnym przedsięwzięciu,
mającym na celu przełamanie bariery
językowej. Było śmiesznie i wesoło,
trochę stresująco, ale na pewno było
warto! Opiekunowie projektu to
Agata Pióro i Wojciech Mazur.

Indywidualnie najlepsze miejsca
spośród uczniów SP w Szewni Górnej
zajęli: Przemysław Częścik - 1 miejsce
(chłopcy kl. VI), Wiktoria Guziak - 1 miejsce (dziewczęta kl. VIII), Julia
Lewusz - 1 miejsce (dziewczęta
kl. VII), Krystian Mlonek - 1 miejsce
(chłopcy kl. V), Wiktoria Kucner - 2 miejsce (dziewczęta kl. VI),
Roksana Włoszuk - 2 miejsce
(dziewczęta kl. V), Kamil Materna - 2 miejsce (chłopcy kl. VIII), Flaga
Karol i Gabriela Pupiec - 3 miejsca.
W klasyfikacji drużynowej
wszyscy uczniowie SP w Szewni Górnej ukończyli swoje biegi i tym samym
wywalczyli 4. miejsce.
Oprócz w/w zawodników
startowali również: Karol Wiatrzyk,
Izabela Chadam, Lena Lewusz,
Wojciech Świergoń, Oliwia
Brzozowska i Agata Kucner.
Japonia - brąz w SUMO
W dniu 13.10.2019 r.w Osace
w Japonii odbyły się Mistrzostwa
Świata w sumo. W kat. Juniorów
Polskę reprezentowały 4 osoby, w tym
mieszkaniec naszej gminy, Michał
Marguła. Reprezentował nas
w 2 kategoriach: jako reprezentacja
Polski – w kat. indywidualnej – do 80
kg i drużynowej. W kategorii
drużynowej reprezentacja Polski
odniosła sukces - zajęła 3 miejsce,
zdobywając brązowy medal.

XXVII Biegi Przełajowe
3.10.2019 r., w Majdanie Wielkim
odbyły się zawody w XXVII Biegach
Przełajowych o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Do rywalizacji przystąpiło
5 szkół podstawowych: trzy z Gminy
Krasnobród (Kaczórki, Krasnobród,
Majdan Wielki) i dwie z Gminy
Adamów (SP w Suchowoli oraz SP
w Szewni Górnej). Rywalizowano w 8
kategoriach na różnych dystansach.

Gratulujemy zwycięzcom
i opiekunowi oraz życzymy
dalszych sukcesów.
oprac. SP w Szewni Górnej,
Zespół redakcyjny SP Suchowola,
red.
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Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
PSP - 3 częściowe CNBOP
- Piłę do metalu i betonu

W dniu 9 października w sali
konferencyjnej delegatury
zamiejscowej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Zamościu odbyła
się uroczysta zbiórka, podczas której
wręczono promesy druhom
z ochotniczych straży pożarnych
z terenu powiatu zamojskiego
na realizację zadania publicznego

„Dofinansowanie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
w 2019 roku”.
W uroczystości udział wzięli:
 Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan
st. bryg. Piotr Zmarz,
 Senator Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Jerzy Chruścikowski,
 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Pan Sławomir Zawiślak,
 Radny Sejmiku Województwa
Lubeskiego Pan Krzysztof
Gałaszkiewicz,
 Starostwa Zamojski Pan Stanisław
Grześko,
 Burmistrzowie i Wójtowie powiatu
zamojskiego,
 Prezesi Zarządów Gminnych,
Komendanci Gminni powiatu
zamojskiego,
 Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP
powiatu zamojskiego.
Uroczystego wręczenia promes
dokonał st. bryg. Piotr Zmarz,
zastępca Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Lublinie
w asyście Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Sławomira
Zawiślaka, Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Zamościu Pana st. bryg.
Jacka Sobczyńskiego.
Gminę Adamów reprezentowały
delegacje wszystkich jednostek OSP
z gminy Adamów wraz z Wójtem
Gminy Panem Dariuszem Szykułą,
prezesem Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Adamowie druhem
Piotrem Szmidtem i Komendantem
Gminnym ZOSP RP Stanisławem
Palonką.
Dofinansowanie z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jednostka OSP Suchowola
otrzymała:
- 3 komplety ubrań specjalnych FHR
PSP - 3 częściowe CNBOP

w wysokości 5 000 zł otrzymało
8 jednostek OSP z gminy Adamów,
2 jednostki: OSP Jacnia i OSP Potoczek
otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na zakup toru
przeszkód.
3 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów
odbyło się przekazanie Ochotniczym
Strażom Pożarnym z Gminy Adamów
wyposażenia i sprzętu ratowniczego
współfinansowanego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
Z dotacji, która wynosiła
29 393,10 zł (99 %) i wkładu własnego
w wysokości 296,90 zł (1%) zakupiono
jednostkom OSP wyposażenie i sprzęt
ratowniczy na łączną sumę 29 690,00
zł. Kwota ta pozwoliła nabyć jednostkom OSP następujące wyposażenie
i sprzęt ratowniczy:
Jednostka OSP Potoczek
otrzymała:
- 4 komplety ubrań specjalnych FHR

Wójt Gminy Adamów, Dariusz
Szykuła, przekazał zakupiony sprzęt
na ręce przedstawicieli Ochotniczych
Straży Pożarnych. Uroczystość przekazania odbyła się w obecności
Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP
Piotra Szmidt oraz Komendanta
Gminnego ZOSP RP w Adamowie
Stanisława Palonki.
Zgodnie z wcześniej zawartą
umową z Ministrem Sprawiedliwości
sprzęt został opatrzony logotypami
Funduszu Sprawiedliwości
i Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz oznaczony klauzulą
„Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości” oraz przekazany
w drodze umów użyczenia
w/w jednostkom OSP.
Mamy ogromną nadzieję,
że zakupiony sprzęt będzie dobrze
służył jednostkom OSP podczas
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, mających na celu
ratowanie zdrowia, życia, mienia
i środowiska naturalnego.
red.
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w Gminie Adamów
Ochotnicza Straż Pożarna
w Suchowoli ma nowy średni
samochód ratowniczo-gaśniczy:
RENAULT MDB3D
Koszt zakupu pojazdu wyniósł
799 992,00 zł.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP
w Suchowoli został sfinansowany
poprzez:


Dotację z Gminy Adamów,



Dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie,



Dotację Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego
/Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji/,



Dotację Fundacji ORLEN,



Środki własne OSP w Suchowoli.
oprac. Prezes OSP w Suchowoli

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej
Uroczyste otwarcie drogi odbyło
się 4 grudnia 2019 r. na rondzie
w Białowoli z udziałem
przedstawicieli zaangażowanych
samorządów, spółki PRD
i parlamentarzystów.
W ramach projektu, oprócz nowej nawierzchni na długości 19,2 km,
wykonano m. in.: przebudowę
skrzyżowań z innymi drogami
powiatowymi, gminnymi i dojazdowymi, przebudowę mostu na rzece
Łabuńka w miejscowości Pniówek,
budowę i przebudowę chodników
o łącznej długości 8,7 km, budowę
oświetlenia ulicznego - 94 latarni
oraz budowę ronda w okolicy
Białowoli.
W granicach gminy Adamów
przebudowano odcinek drogi
o długości 6,9 km oraz zbudowano
chodnik na odcinku 3,1 km. Koszty
inwestycji wyniosły ok. 21 mln
złotych, w tym: dofinansowanie
unijne wyniosło blisko 8,8 mln zł,

a powiat zamojski przeznaczył
na ten cel ponad 6 mln zł.
Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane we współpracy z trzema
Gminami, po terenie których
przebiega przebudowana droga.
Ich udział finansowy był następujący:

Gmina Zamość – ponad 2,7 mln zł,
Gmina Adamów – ponad 2,2 mln zł,
Gmina Krasnobród – ponad 1,1 mln zł.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o. o.
w Zamościu. Drogowcy realizowali
to zadanie w latach 2018-2019.
red.
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Drogi gminne oddane do użytku
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Informatora 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. Dzięki
tej pomocy przebudowano 3 drogi
gminne w miejscowościach: Bliżów,
Suchowola i Trzepieciny.
W Bliżowie wykonano odcinek
drogi gminnej nr 010851L o długości
382 metrów i szerokości 5 metrów.
Nawierzchnia wykonana jest z kostki
betonowej o grubości 8 cm. Wykonano
pobocza obustronne, utwardzone
kruszywem łamanym, odwodnienie
powierzchniowe wykonano poprzez
spadki podłużne i poprzeczne
do obustronnych rowów odwadniających. Koszt inwestycji wyniósł
587 400,00 zł. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 352 440,00 zł.
W Suchowoli wykonany
odcinek drogi gminnej 010842L
ma długość 175 metrów a jego
szerokość wynosi 5 metrów.
Nawierzchnię drogi wykonano
z kostki betonowej o grubości 8 cm
z odwodnieniem powierzchniowym.
Koszt inwestycji wyniósł 306 000,00 zł.
Dofinansowanie otrzymano w wysokości 183 600,00 zł.

Droga w m. Bliżów

Droga w m. Suchowola

W Trzepiecinach odcinek drogi
gminnej 010850L o długości
398 metrów i szerokości 5 metrów,
zaprojektowany wcześniej, również
został zrealizowany. Wykonano
nawierzchnię drogi z kostki
betonowej o grubości 8 cm. Wykonano
odwodnienie obustronne z rowami
odwadniającymi. Koszt inwestycji
wyniósł 589 723,72 zł. Dofinansowanie
otrzymano w wysokości 353 834,00 zł.
red.
Droga w m. Trzepieciny
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WYKONANIE BUDOWY CHATY RYBAKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W ramach projektu pn.

„Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
w gminie Adamów”
zakończono realizację zadania
dot. budowy chaty rybaka
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Umowę z wykonawcą tj. firmą Jan
Partyka z siedzibą w Krzeszowie
podpisano dnia 17 czerwca 2019 roku.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: budowę wiaty tzw. "Chaty
Rybaka”, zagospodarowanie terenu
wokół "Chaty Rybaka", wykonanie
wewnętrznych instalacji sanitarnych,
wykonanie instalacji elektrycznych,
wykonanie instalacji monitoringu,
wykonanie zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, wykonanie
przyłącza wodociągowego.
Zadanie zrealizowano
w terminie do dnia 31 października
2019 roku.
Wiata "Chata Rybaka" posiada
zaplecze sanitarne ogólnodostępne,
w tym przystosowane dla osób
niepełnosprawnych oraz miejsce,
gdzie lokalni wędkarze mogą obrobić
złowione ryby, jak również upiec je
na grillu. Ponieważ znajduje się ona
w bezpośredniej lokalizacji zbiornika
wodnego z powstałej infrastruktury
mogą korzystać także przyjezdni
turyści spędzający czas na terenie
naszej gminy. Całość zadania opiewa
na kwotę 47 3007,99 zł.
red.

Remont mostu drewnianego w m. Bondyrz
„Remont mostu drewnianego
w m. Bondyrz”, został wykonany
w następującym zakresie w :
a) roboty rozbiórkowe konstrukcji
drewnianej płyty jezdnej mostu
b) piaskowanie i zabezpieczenie
antykorozyjne dźwigarów stalowych
mostu
c) montaż nasyconej dębowej
konstrukcji warstw płyty jezdnej
mostu
Koszt zadania to ok. 114 tys. zł.
Remont był bardzo potrzebny
dla mieszkańców Osiedla Fabryka
Bondyrz. Jest to inwestycja popra-

wiająca standard życia i bezpieczeństwo, a także służąca rozwojowi
turystyki w naszym regionie.
red.

Przed remontem

Po remoncie
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BUDŻET GMINY ADAMÓW NA ROK 2020
Na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2020. Poniższe tabele przedstawiają strukturę zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
oraz zaplanowanych inwestycji do realizacji w 2020 roku.

14

Informator Gminy Adamów
październik - grudzień 2019

Plan inwestycji gminnych na rok 2020
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Świąteczne odwiedziny w Białym Domku
Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Bożej Woli, w dniu
14 grudnia wybrały się z wizytą
w odwiedziny do pensjonariuszy
Białego Domku w Majdanie
Ruszowskim. Takie odwiedziny
pensjonariuszy w okresie Świąt
Bożego Narodzenia to już tradycja.
Panie z KGW wychodzą
naprzeciw potrzebom osób chorych,
samotnych, potrzebujących wsparcia
i życzliwości drugiej osoby. Każda
z pensjonariuszek otrzymała
własnoręcznie wykonaną i pięknie

ozdobioną kartkę świąteczną
z życzeniami z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz słodki
upominek. Spotkanie odbyło się
w miłej, rodzinnej atmosferze,
a wzruszeniom nie było końca.
Właścicielka Białego Domku
wraz z pacjentami serdecznie
zaprosiła Panie na wspólne
kolędowanie, które odbędzie się
w dniu 6 stycznia 2020 r.
fot i oprac. KGW Boża Wola

Mała książka wielki człowiek 2019 r.
Z radością informujemy,
że nasza Biblioteka dostała się do kolejnej edycji programu bookstartowego "Mała książka - wielki
Człowiek". Projekt ten obejmuje
dzieci w wieku przedszkolnym urodzone w latach 2013-2016
i ma zachęcić do rodzinnego czytania.
Na każdego Czytelnika w wieku 3-6
lat w bibliotece czeka wyprawka
na dobry czytelniczy start. Każdy
w tym wieku, kto ma lub chce założyć
kartę w naszej bibliotece, otrzyma
wyjątkową książkę oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Dzięki wzięciu udziału w akcji
dzieci będą czuć się pełnowartościowymi uczestnikami życia kulturalnego naszej społeczności. W wyprawce przygotowana jest również broszura dla rodziców przypominająca
o korzyściach płynących z czytania
oraz ważnej roli spędzania wspólnie
czasu. Kampania społeczna „Mała
książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających
ze wspólnego, rodzinnego czytania
już od pierwszych miesięcy życia
dziecka. Została przygotowana
w związku z ogólnopolską akcją,
w ramach której od grudnia 2017 r.
młodzi rodzice na oddziałach
położniczych otrzymują wyjątkowe
Wyprawki Czytelnicze: książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz broszurę informacyjną dla rodziców.
Miesięcznie blisko 30 tys. rodziców
nowo narodzonych dzieci w 95%
szpitali w Polsce otrzymuje
Wyprawkę Czytelniczą od Instytutu
Książki.
Badania wykazują, że dzieci
wychowywane pośród książek
są bardziej pewne siebie, mają
większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą
wyobraźnię. Pożytki z czytania mają
także konkretny wymiar materialny:
czytające dzieci osiągają sukcesy
i zarabiają więcej od tych, które
nie czytają.
Zapraszamy po wyprawki
do Biblioteki
fot i oprac. GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Auto dostawcze
dla pracowników
Gmina Adamów dnia 18 listopada 2019 roku złożyła wniosek
do Dyrektora Zakładu Karnego
w Białej Podlaskiej o nieodpłatne
przekazanie zbędnego składnika
majątku ruchomego w postaci:
pojazdu marki
PEUGEOT /BOXER/30
W dniu 27 listopada 2019 roku
Gmina otrzymała w/w pojazd,
który będzie wykorzystany przez pracowników grupy remontowobudowlanej do transportu sprzętu
i materiałów związanych z wykonaniem prac remontowo-budowlanych na terenie gminy Adamów.
red.

Informator Gminy Adamów

16

październik - grudzień 2019

JUBILEUSZ 100-LECIA PARAFII W SUCHOWOLI
Uroczystości 100-lecia parafii
w Suchowoli przewodniczył Pasterz
naszej diecezji ks Biskup Marian
Rojek, który dokonał poświęcenia
przygotowanych darów
i wygłosił do nas swoje słowo. Obecni
również byli kapłani pochodzący
z naszej wspólnoty ks. Grzegorz
Stąsiek, ks. Bolesław Zwolan, siostry
zakonne Elżbieta Skóra i księża
z dekanatu Krasnobrodzkiego
na czele z księdzem dziekanem
Eugeniuszem Derdziukiem. Naszą
uroczystość uświetnili swoją
obecnością Starosta Zamojski
Stanisław Grześko (pochodzący
z naszej parafii), Wójt Gminy
Adamów Dariusz Szykuła, skarbnik
Ewelina Droździel- Szykuła, dyrekcja
Szkoły: Maria Sak i Adam Flaga.
Liturgię uświetnili swoimi występami
chór Echo Roztocza i orkiestra
pod batutą Adama Greszty
z Białowoli.
W ramach wprowadzenia
historię parafii przedstawił
ks. proboszcz Roman Palonka.
Tereny należące do obecnej
parafii od kilku wieków były
zamieszkiwane przez ludność polską
wyznania unickiego i rzymskokatolickiego. Staraniem hrabiego
Tarnowskiego około 1850 roku został
zbudowany mały drewniany kościół.
W 1875 roku kościół ten został
zamieniony na cerkiew prawosławną.
Po odzyskaniu niepodległości,
na prośbę miejscowej ludności
pod kierownictwem wójta gminy
w Potoczku Wincentego Wujca
dn. 22.10.1919 r. Bp Leon Fulman
erygował parafię. Pierwszym
proboszczem nowej wspólnoty został
ks. Jan Jędrzejewski, który w latach
1919- 1927 organizował życie
parafialne i dobudował nawy boczne
do istniejącego drewnianego kościoła.
Zabiegał także, aby Państwo przydzieliło ziemię dla probostwa
z tzw. Popówki. Ziemię na nowy
cmentarz podarował poseł
p. Zdzichowski, będący właścicielem
majątku w Suchowoli. Dzięki
współpracy parafii i gminy
utworzono cegielnię, która
dostarczała cegłę do budowy nowego

kościoła i szkoły. Ks. Adam Moreń
sprawujący urząd proboszcza parafii
w latach 1927-35 przygotował
większość materiałów do budowy
nowego budynku kościoła i gorliwie
pracował ze wspólnotą Akcji
Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Po jego
odejściu nowy proboszcz
ks. Władysław Bocian od 1935 do 1940,
dokończył budowę nowego kościoła.
Plany nowej budowli przygotował
inż. Przymanowski z Warszawy.
Polichromię wykonał Lubowiecki
ze Lwowa. Obrazy malował Antoni
Bodak. Poświęcenia kościoła dokonał
18.12.1938 r. ks. kan. Józef Cieślicki
dziekan dekanatu zamojskiego.
W listopadzie 1939 r ks. Bocian został
aresztowany i wywieziony
przez wojska niemieckie, następnie
rozstrzelany 31 maja 1940 roku.
W czasie działań wojennych,
24 września1939 roku, częściowo
zostało zburzone sklepienie w kościele
(w tym miejscu na pamiątkę umieszczono pocisk armatni). Kościół
konsekrował ks. bp. Stefan Wyszyński
dnia 19.05.1948 r. Za ks. Czesława
Szydłowskiego, który pracował
w latach 1940 - 1968 kościół
zelektryfikowano, zradiofonizowano
i ułożono posadzkę oraz wybudowano nową plebanię. 9 stycznia 1968
roku ks. Czesław Szydłowski zmarł
i został pochowany na miejscowym

cmentarzu. Nowym proboszczem
został w 1968 roku ks. Józef
Telakowski. Podczas jego pobytu w
Suchowoli ułożono chodnik wokół
kościoła i zrobiono nowe ławki
oraz chrzcielnicę. W 1973 roku
ks. Józef odszedł na emeryturę
i po nim parafię objął jego wcześniejszy wikary ks. Edward Kaszak.
Jako proboszcz energicznie rozpoczął
prace remontowe na cmentarzu
i przy kościele. W latach 1973 - 76
zbudował nową murowaną plebanię
oraz w 1983 r. kaplicę pw. Św. Moniki
na cmentarzu. 20 grudnia 1986 roku
parafię przejął ks. Henryk Nogalski,
który kontynuował rozpoczęte
przez poprzednika prace przy modernizacji kościoła i doprowadził do poświęcenia nowego wystroju ołtarza
głównego. Największym osiągnięciem tego kapłana stało się
wybudowanie w latach 1996-2001
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nowej kaplicy w Rachodoszczach.
Ze względu na pogarszający się stan
zdrowia w 2005 roku proboszcz
otrzymał pomoc w postaci ks.
wikarego Piotra Rawlika. Po 8 latach
współpracy ks. Piotr został proboszczem w parafii Łabunie a jego miejsce
zajął ks. Jan Borysowski. W sierpniu
2014 roku ks. Henryk Nogalski
ze względów zdrowotnych przeszedł
na wcześniejszą emeryturę a jego
miejsce zajął ks. Roman Palonka.
Ostatnie lata przed przeżywanym
jubileuszem stały się ciągłym
angażowaniem parafian do zmian
wystroju kościoła i całego otoczenia.
Za namową wiernych dokonano
udostępnienia kaplicy cmentarnej
do organizowania tam Mszy pogrzebowych, natomiast w kościele parafialnym ocieplono ławki, przebudowano prezbiterium, wprowadzono ogrzewanie podłogowe w prezbiterium i nagrzewnice dla wiernych.
W przeciągu tej 100 letniej
historii parafii mogliśmy się cieszyć
wieloma powołaniami, z których

wywodzą się: ks. Mieczysław Piłat
(Salezjanin), ks. Bolesław Zwolan
(Diecezja Zamojsko-lubaczowska), ks.
Grzegorz Stąsiek (Archidiecezja
lubelska), ks. Kamil Kudełka
(Pallotyn) Brat Edward Buryło
(Pallotyn), s. Władysława
Dworniczak, s. Joanna Teterycz,
s. Agnieszka Kania, s. Maria Kawałko
(Józefitka) s. Zofia Zielińska
(Salezjanka), s. Elżbieta Skóra
(Służebniczka Starowiejska), s. Zofia
Bąjak (Służebniczka Starowiejska),
s. Renata Bojarska (Siostry
Miłosierdzia).
Korzystając z obecności tak wielu
przybyłych gości ks. proboszcz
serdecznie podziękował wszystkim
parafianom za ich aktywność i pomoc
okazaną podczas prowadzonych prac
remontowych. Ostatnim wyrazem
tej współpracy było wykonanie
przez artystę Stanisława Stopyrę
z Grodziska Górnego wystroju ołtarzy
soborowego, ufundowanego
przez rodziców dzieci komunijnych

i przedsoborowego, którego
fundatorami są wszyscy parafianie.
Jubileusz ten stał się okazją, by
parafianie mogli podziękować Bogu
za świątynię, która jest chlubą wszystkich mieszkańców. Parafia otrzymała
dary w postaci: chorągwi procesyjnej
ufundowanej przez Koło Różańcowe
z Feliksówki; kielich eucharystyczny
oraz ewangeliarz ofiarowane przez ks.
Grzegorza Stąśka za pośrednictwem
rodziny; ornat eucharystyczny ofiarowany przez Starostę Zamojskiego.
oprac. ks. Roman Palonka

LGD - Walne Zebranie Członków
Gmina Adamów od grudnia
2007 jest członkiem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze”. Zadaniem Stowarzyszenia
jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i kapitału społecznego
oraz wzmacnianie funkcji turystycznych obszaru. Cele te są realizowane
poprzez Strategię Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez Społeczność, która
jest dokumentem opracowanym
podczas konsultacji społecznych
przeprowadzonych w każdej z gmin
członkowskich LGD. Zawiera ona
analizę obszaru i kierunki działania,
których realizacja wpłynie na wszechstronny rozwój regionu i jego promocję. W latach 2016–2023 LGD „Nasze
Roztocze” będzie wdrażać Strategię,
na którą pozyskało ponad 9,5 mln zł
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014–2020.
Dzięki temu mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne
działające na terenach gmin, będących
członkami LGD, mają możliwość
korzystania ze środków europejskich.

LGD cyklicznie ogłasza konkursy
i wybiera do dofinansowania projekty,
które najpełniej realizują cele założone
we wspólnie opracowanej Strategii.
Dodatkowo Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy mające na celu
zaktywizowanie społeczności lokalnej, prowadzi działania informacyjne,
promocyjne i szkoleniowe.
W dniu 13 grudnia 2019 r.
w związku z zakończeniem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia
odbyło się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze”. Podczas
obrad przedstawiono sprawozdania
z działalności Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej w kadencji 2015-2019
oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na spotkaniu
wybrano nowe władze Stowarzyszenia, które będą odpowiedzialne
za realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. We władzach zasiadają
również mieszkańcy reprezentujący
Gminę Adamów.
Członkowie Zarządu:
Małgorzata Kwaśniak – Prezes

źródło: www.lgdnaszeroztocze.pl

Zarządu, Aneta Molenda (Gmina
Adamów), Elżbieta Momot,
Agnieszka Adamczuk, Sylwia
Artymiak, Anna Pytlowska.
Członkowie Rady:
Ryszard Gliwiński, Urszula Kolman,
Dariusz Szykuła (Gmina Adamów),
Janusz Oś, Henryk Matej, Robert
Rabiega, Piotr Bartnik, Jan Borowicz,
Patryk Czerwieniec, Zbigniew
Michalski, Ryszard Monastyrski
(Gmina Adamów), Agata Piwko,
Adam Panas.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Kazimierz Gęśla, Maria Sak (Gmina
Adamów), Leszek Stankiewicz.
opr. A. Molenda
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Wigilia Gminna
Tradycją w naszej gminie jest,
że na kilka dni przed Świętami Bożego
Narodzenia Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła organizuje wspólną
wigilię dla mieszkańców Gminy
Adamów. Już po raz trzeci,
18 grudnia br., w atmosferze ciepła
i radości, spotkali się na wspólnej
wigilii mieszkańcy oraz zaproszeni
goście, wśród których byli: proboszczowie okolicznych parafii: ks Józef
Zwolak, ks Roman Sawic, ks Roman
Palonka, ks Artur Sokół, Pan
Kazimierz Mielnicki – były radny
powiatu zamojskiego - Prezes
Oddziału Powiatowego ZOSP
w Zamościu, Pani Bożena Skiba przewodnicząca Rady Gminy
wraz z radnymi, Pani Ewelina
Droździel-Szykuła – Skarbnik Gminy,
Elżbieta Kuźma – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej,
kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, sołtysi, członkowie
Zespołów ludowych i Kół Gospodyń
Wiejskich działających na terenie
gminy, nauczyciele i uczniowie
szkoły. Na uroczystej wigilii obecne
były również media – Kronikę
Tygodnia reprezentowała Pani Aneta
Szpinda. Spotkaniu towarzyszyła
piękna oprawa bożonarodzeniowa,
pełna ciepła i serdeczności.
Na wstępie, Wójt Gminy
Adamów przywitał wszystkich
przybyłych Gości i złożył
mieszkańcom i ich rodzinom życzenia
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Po modlitwie poprowadzonej przez proboszcza
parafii w Kosobudach ks. Józefa
Zwolaka uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej

zaprezentowali przedstawienie
jasełkowe i tym miłym akcentem
wprowadzili wszystkich w okres
najpiękniejszych, najbardziej
rodzinnych Świat Bożego Narodzenia. Cała sala rozbrzmiewała
ciepłem dziecięcych śpiewów
i recytowanych tekstów, przepełnionych serdecznością i życzliwością.

Jednak najważniejszym
punktem programu było składanie
sobie życzeń i dzielenie się opłatkiem.
Na odświętnie przygotowanych
stołach nie zabrakło tradycyjnych
przysmaków świątecznej kuchni.
Wszystkie wigilijne potrawy
przygotowali uczestnicy Centrum
Integracji Społecznej w Jacni
oraz panie ze Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej, za co należą im się
gorące podziękowania.
Spotkanie przebiegło w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej

życzliwości i było okazją do wspólnej
integracji mieszkańców gminy, a także
kultywowania tradycji i zwyczajów
bożonarodzeniowych.

Wszystkim uczestnikom
spotkania bardzo dziękujemy za to,
że mimo licznych obowiązków
domowych, znaleźli czas, aby wspólnie z nami spotkać się przy wigilijnym
stole.
red.

Wigilia w Centrum Integracji Społecznej w Jacni
W dniu 16 grudnia 2019 roku
w Centrum Integracji Społecznej
w Jacni odbyła się uroczysta Wigilia
Bożego Narodzenia.
Owa uroczystość sprzyjała
spotkaniu wszystkich uczestników
i pracowników CIS. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Dariusz
Szykuła - Wójt Gminy, Pani Bożena
Skiba - Przewodnicząca RG, Pani

Ewelina Droździel - Szykuła Skrabnik Gminy oraz Pani Danuta
Jaworska - Kierownik GOPS.
Uroczystość rozpoczęto odczytaniem ewangelii, po czym Pani
Kierownik, Magda Krupa, złożyła
serdeczne życzenia z okazji zbliżających sie Świąt Bożego Narodzenia.
Do tych życzeń dołączył się również
Pan Wójt.

Zarówno uczestnicy, jak i zaproszeni goście, otrzymali prezenty.
Warsztat gastronomiczny Centrum
przygotował tradycyjne potrawy
wigilijne, by dzięki temu przybliżyć
atmosferę świąt. Przyczyniło się
do tego również wspólne kolędowanie.
oprac. Magda Krupa - Kierownik CIS
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Informacje bieżące
AKCYZA - informacja
W sierpniu 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 drugim terminie 2019 roku
rolnicy złożyli 235 wniosków o zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
W październiku 2019 r. producentom
rolnym wypłacono zwrot podatku
akcyzowego w kwocie 116 405,37 zł.
W 2020 roku roku producenci
rolni mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w dwóch terminach:
 od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego
2020 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 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia
2020 r.
 od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia
2020 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
2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Kwotę zwrotu podatku ustala się
jako iloczyn ilości oleju napędowego
zakupionego przez producenta
rolnego, wynikającej z faktur VAT,
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, obowiązującej w dniu
złożenia wniosku o zwrot podatku,
w ramach rocznego ustalonego limitu.
Limit 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.
Średnią roczną liczbę dużych
jednostek przeliczeniowych bydła,
ustala się jako iloraz sumy dużych
jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta
rolnego w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok,
w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonych
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk
bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza
się:
1. faktury VAT albo ich kopie,
stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku;
2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby
stada tego producenta, w ostatnim
dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot
podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk
bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych na podstawie danych zawartych w rejestrze
zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa
w rozdziale 2 ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. 2019.1149 ze zm.) - w przypadku ubiegania się
przez producenta rolnego o zwrot
podatku w odniesieniu do bydła,
gdy rolnik ubiega się o zwrot
po raz pierwszy w danym roku.
Wybory uzupełniające

w Gminie Adamów
Dnia 26 września 2019 roku
do Urzędu Gminy Adamów wpłynęło
pismo radnej Pani Renaty Matwij
z oświadczeniem o rezygnacji
z pełnienia mandatu radnego, który
uzyskała w okręgu wyborczym nr 11.
Komisarz Wyborczy w Zamościu I
wydał postanowienie w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnej.
W konsekwencji Wojewoda
Lubelski wydał Obwieszczenie
z zarządzeniem przeprowadzenia
wyborów uzupełniających na dzień
15 grudnia 2019 r.
Komisarz Wyborczy
w Zamościu I powołał Gminną
Komisję Wyborczą w Adamowie a
następnie obwodową komisję
wyborczą.
Zarejestrowane zostały listy
kandydatów na radnych:
 KWW PIOTRA KANI, zgłaszając
kandydaturę Pana Piotra Pawła
Kani,
 KWW NASZA GMINA, zgłaszając
kandydaturę Pana Jana
Krzysztofa Teterycza.
15 grudnia 2019 r. od godz. 7:00
do 21:00 odbyło się głosowanie
w lokalu wyborczym umiejscowionym w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Suchowoli.
Wyniki Wyborów:
 Liczba osób uprawnionych
do głosowania wynosiła 225,
 W wyborach wzięły udział 132
osoby, to jest 58,67% uprawnionych do głosowania,
 Głosów ważnych oddano 131,
to jest 99,24% ogólnej liczby głosów
oddanych,
 Głosów nieważnych oddano 1,
to jest 0,76% ogólnej liczby głosów
oddanych (z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska
żadnego kandydata),
 Radnym został wybrany: —
TETERYCZ Jan Krzysztof z listy
nr 1 KWW NASZA GMINA
(73 ważnie oddanych głosów)
30 grudnia 2019 roku podczas
XII Sesji Rady Gminy Adamów,
przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Adamowie wręczyła
zaświadczenie o wyborze na radnego
Panu Janowi Teteryczowi, który
następnie złożył ślubowanie. Oznacza
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to, że Rada Gminy Adamów znowu
pracuje w pełnym piętnastoosobowym składzie.
MODERNIZACJA EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Urząd Gminy Adamów przypomina, 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.
Jednocześnie informuje się,
że po upływie okresu obowiązywania
rękojmi naprawienia błędów powstałych w wyniku przeprowadzonej
modernizacji będzie możliwe tylko
na własny koszt.
REMONT ELEWACJI W KAPLICY
W SZEWNI DOLNEJ
Dnia 10 września i 3 października 2019 r. komisyjnie skontrolowano
wykonanie 2 etapów prac polegających na remoncie zewnętrznej elewacji kaplicy kruchta, prezbiterium
z zakrystiami w kaplicy w Szewni
Dolnej, wykonanych przy pomocy
środków finansowych z dotacji
celowej udzielonej przez Gminę
Adamów.

REMONT KOŚCIOŁA
FILIALNEGO I REMONT
DZWONNICY KOŚCIOŁA
W MIEJSCOWOŚCI POTOCZEK
Dnia 10 października 2019 r.
komisyjnie skontrolowano
wykonanie prac polegających na remoncie kościoła filialnego i remoncie
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dzwonnicy kościoła filialnego w
miejscowości Potoczek, wykonanych
przy pomocy środków finansowych z
dotacji celowej udzielonej przez
Gminę Adamów.
USUWANIE FOLII ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Do 29 listopada 2019 r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Adamów wpłynęło 25 oświadczeń
o posiadanych odpadach tj. folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dnia
20 grudnia 2019 r. do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
został przesłany wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zadania polegającego na usuwaniu w/w odpadów.
WYCINKA NIEBEZPIECZNYCH
DRZEW
W grudniu 2019 r. na działkach
należących do Gminy Adamów
wycięto 6 szt. drzew rosnących przy
liniach energetycznych oraz w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.
Wycinka została wykonana przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia oraz sprzęt niezbędny do wycinki
niebezpiecznych drzew. Koszt wycinki wyniósł 3 844,80 zł.
USUWANIE AZBESTU
W związku z ogłoszonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie naborem wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć
z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest w dniach od 3
do 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie
Gminy Adamów będą przyjmowane
wnioski o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości zlokalizowanych
na terenie Gminy Adamów (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest). O udzielenie pomocy mogą
ubiegać się osoby fizyczne mające
tytuł prawny do nieruchomości
położonej na terenie Gminy Adamów.
W przypadku posiadania innego
tytułu prawnego niż własność
lub użytkowanie wieczyste, należy
dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku

do którego prawo własności posiada
kilka osób, należy dołączyć zgodę
współwłaścicieli na realizację zadania.
Wniosek wraz z załącznikami w celu
rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b,
22 – 442 Adamów. Druk wniosku
w powyższej sprawie dostępny jest
w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy
oraz na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl
w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Dnia 28 listopada 2019 roku
został podpisany aneks do porozumienia międzygminnego zawartego
pomiędzy Miastem Zamość i Gminą
Adamów w sprawie powierzenia
Miastu Zamość zadania polegającego
na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców
Gminy Adamów, na terenie Miasta
Zamość. Zgodnie z zawartym porozumieniem PSZOK dla mieszkańców
Gminy Adamów zlokalizowany jest
w Zamościu przy ulicy Droga Męczenników Rotundy 2. Zasady przyjmowania odpadów oraz rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK
wynikają z obowiązującego „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych”, opracowanego przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu.
ROZBIÓRKA ŚWIETLICY
Prace rozbiórkowe w m. Suchowola Kolonia zostały wykonane.
Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych, polegających
na rozbiórce budynku świetlicy
wiejskiej w m. Suchowola Kolonia,
usytuowanego na działce geodezyjnej
Nr 511 w Gminie Adamów. Wykonawca dokonał wywozu ziemi
oraz wyrównania terenu. Wykonane
zostało wyburzenie budynku byłej
świetlicy wiejskiej w m. Suchowola
Kolonia. Gruz został skruszony
na wymiar odpowiadający frakcji
0 – 63. Wykonawcą była firma Eko
Grand – koszt rozbiórki to 82,373 tys.
W tym miejscu powstał budynek
świetlicy w stanie surowym zamkniętym ze wszystkimi instalacjami
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wewnętrznymi i zewnętrznymi
wraz z instalacją fotowoltaiki. Obecnie
trwają roboty wykończeniowe
wewnętrzne, tj. układanie terakoty
i glazury. Termin zakończenia
inwestycji przypada na początek
marca 2020 roku. Planowany koszt
inwestycji to: 747 844,22 zł brutto.
STAWKI PODATKOWE
NA 2020 ROK
W 2020 r. stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego będzie wynosił: 110,00 zł,
natomiast dla gospodarstw rolnych
nieprzekraczających 1 ha przeliczeniowego i fizycznego będzie wynosił:
220,00 zł od 1 ha fizycznego.
Podatek leśny w 2020 r. będzie
wynosił: 42,73 zł od 1 ha.
Podatek od nieruchomości
na 2020 r. wynosił będzie odpowiednio:
od gruntów:
1. Związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2- 0,72 zł.
2. Pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,33 zł.
3. Od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 – 0,30 zł.
4. N i e z a b u d o w a n y c h o b j ę t y c h
obszarem rewitalizacji, o których
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. O rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 2,98 zł.
od budynków lub ich części:
1. Mieszkalne od 1 m2 – 0,55 zł.

2. Związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2– 19,20 zł.
3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym za 1 m2- 10,24 zł.
4. Z a j ę t y c h n a p r o w a d z e n i e
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m2-4,00 zł.
5. Od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2– 4,95 zł.
od budowli:
Wartość określona na podstawie art.4
ust 1 pkt 3 do 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych - 2% ich wartości.
Stawki podatku od środków
transportowych
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie – 484,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
847,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –
968,00zł,
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1089,00 zł,
3) od przyczepy lub naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego –
968,00zł,
4) od autobusu, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1603,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca –
2027,00 zł.
Stawki podatku od samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, stawki podatku od ciąg-

ników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton oraz stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton są dostępne
na stronie BIP: adamow.bip.gmina.pl
Remont w remizie w Feliksówce
Do końca października 2019 roku
zakończono roboty remontowe
pomieszczenia kotłowni w budynku
remizy w Feliksówce.
Na zakres robót składało się:
wymiana kotła c.o. na obudowany
z pompą z obejściem, wymiana zasobnika ciepłej wody, zainstalowano
4 szt grzejników oraz nowe przewody
instalacji c.o. Ponadto wykonano sufit
podwieszany z dociepleniem
oraz posadzkę. Wartość robót
to ponad 14 500 zł.

Po wielu latach pracy...
W 2019 roku na zasłużone
emerytury odeszło 2 wieloletnich
pracowników Urzędu Gminy:
inspektor do spraw obronnych
i obsługi Rady Gminy oraz inspektor
do spraw gospodarki gruntami.
Na wyżej wymienione stanowiska
przyjęto nowych pracowników
wyłonionych w drodze naborów
na wolne stanowiska urzędnicze.
Po długoletniej pracy na zasłużoną emeryturę udała się także Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie z siedzibą w Potoczku.
W chwili obecnej trwa procedura
naboru na w/w wolne stanowisko.
Z okazji zakończenia pracy
zawodowej i przejścia na emerytury
składamy świeżo upieczonym
emerytom słowa uznania
i podziękowania za wiele lat
sumiennej i rzetelnie wykonywanej
pracy. W tym nowym okresie życia
życzymy dużo zdrowia, optymizmu,
realizowania własnych pasji
i zainteresowań oraz wszelkiej
pomyślności.

UG Adamów
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Kącik wędkarski
W minionym roku w kole
wędkarskim było 63 wędkarzy, czyli
co roku Nasze Koło powiększa swój
stan osobowy.
Do Naszego Koła wciąż napływają nowi wędkarze, w tym młodzież,
z czego się bardzo cieszymy.
Nasza młodzież podchodzi
do tego sportu w sposób profesjonalny, korzystając z doświadczenia
swoich starszych kolegów. Wszystkie
zawody organizowane przez nasze
koło są przeprowadzane w dwóch
kategoriach wiekowych: juniorzy
do 16. roku i seniorzy.
Na zaproszenie Zarządu Koła
„OSW ROGÓŹNO” w dniach
od 9 do 15 sierpnia 2019 roku
przebywaliśmy w Ośrodku
nad Jeziorem Rogóźno. Nasza drużyna uczestniczyła w Drużynowych
Zawodach Wędkarskich „Złota Orfa”,
gdzie zajęliśmy 10 miejsce na ponad
20 drużyn z byłego województwa
lubelskiego. W czasie pobytu również
uczestniczyliśmy w zawodach indywidualnych o „Puchar Prezesa Koła
Rogóźno”. Należy przypomnieć, że
również gościliśmy kolegów z Koła
OSW Rogóźno w zawodach „Dni
Suchowoli”, jak również „Noc
Świętojańska”.
Jak pokazuje czas, nasza współpraca z OSW „Rogóźno” jest
wskazana, ponieważ te wyjazdy
przyczyniają się do podniesienia

umiejętności sportowych naszych
wędkarzy. Współpraca również przyczynia się do propagowania walorów
turystycznych naszej okolicy, tj.
naszego zbiornika w Jacni i Gminy
Adamów.
W ciągu ubiegłego roku zorganizowaliśmy 5 razy zawody w różnych
metodach wędkowania.
Członkowie Zarządu Koła
uczestniczyli przy zarybieniach
zbiornika zgodnie z operatem
wodnym.
Należy podziękować wszystkim
za prace społeczne przy zbiorniku, tj.
prace porządkowe, wywóz śmieci
i koszenie trawy. Po raz kolejny
możemy poszczycić się tym, że mamy
jeden z najlepiej utrzymanych zbiorników w Okręgu. Duże słowa podziękowania należą się naszym sponsorom,
tj. Wójtowi Gminy Adamów
Dariuszowi Szykule i Zarządowi
Okręgu PZW w Zamościu.
Przypominamy młodzieży,
że w roku 2020 również będzie prowadzona promocja dla młodzieży
i studentów „Wędkuj za grosze”.
Zachęcamy młodzież do wędkowania
i miłego spędzania czasu nad wodą,
jak również bezpośrednie obcowanie
z przyrodą .
Informacji udziela nasz skarbnik
kol. Rajmund pod numerem telefonu
603 047 590 po godz. 1400..
Zbiornik w Jacni jest zarybiany
zgodnie z przepisami Prawa Wodnego. Przedstawiamy zdjęcia, które
pokazują, że zbiornik jest piękny,

Kol. Piotr - złowił medalowego
szczupaka - 90 cm

a zarazem rybny i są w nim piękne
okazy.
I tak zdjęcie nr 1 przedstawia
naszego kol. Piotra, który złowił
medalowego szczupaka - 90 cm.
Zdjęcie nr 2 kol. Mariusza, który

Kol. Mariusz - złowił
szczupaka - 94 cm

również złowił przepięknego
szczupaka - 94 cm.
W/w ryby trafiły z powrotem
do zbiornika i dzisiaj już są na pewno
jeszcze piękniejszymi okazami.
Wszystkim wędkarzom
i sympatykom życzymy
szczęśliwego, Nowego 2020 Roku.
fot. i oprac. Zarząd Koła Jacynka
kol. Zbigniew Słota

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
1. Dragan Stanisław,
2. Curyła Waldemar,
3. Czochra Antoni,
4. Kościk Stefania,
5. Zwolan Stanisław,
6. Tabała Józef,
7. Greszta Stanisław,

Adamów
Bliżów,
Bondyrz,
Bondyrz,
Boża Wola,
Jacnia,
Potoczek,

lat 78
lat 46
lat 88
lat 87
lat 87
lat 75
lat 69

8. Bosiak Augustyn,
9. Kawałko Aniela,
10. Sendłak Franciszek,
11. Walas Halina,
12. Piwowarski Krzysztof,
13. Marguła Piotr,

Rachodoszcze,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Suchowola-Kolonia,
Szewnia Dolna,

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.

lat 68
lat 87
lat 86
lat 59
lat 64
lat 58
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20 listopada 2019 roku odbyła się
XI Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW




17 października 2019 roku odbyła się
X Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:


















Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy
Adamów z dnia 17 października
2019 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wpłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Gminę Adamów.
Uchwała Nr X/71/2019 w sprawie
trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Uchwała Nr X/72/2019 w sprawie
rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy
Prawnego Konrad Cezary Łakomy
Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów
Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów
Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów
Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów






















Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie
przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Adamów
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020
Uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020
rok
Uchwała Nr XI/81/2019 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie
zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019
rok
Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2020 rok
Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie
określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów
Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie
określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków
transportowych
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie
udzielenia powiatowi zamojskiemu
pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej na zadanie inwestycyjne:
"Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka"/na odcinku przebiegającym
przez tereny Gminy Adamów/
30 grudnia 2019 roku odbyła się
XII Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:



Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie














zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Uchwała Nr XII/89/2019 w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XII/91/2019 w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2020.
Uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie
zmiany uchwały Uchwały
Nr XXVI/229/18 Rady Gminy
Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich
pobierania.
Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad
podnoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi,
schroniskach dla osób bezdomnych).
Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Adamów na lata 20152020 (z perspektywą do 2023).
Uchwała Nr XII/95/2019 w sprawie
uchwalenia Ramowego Planu Pracy
Rady Gminy Adamów.
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.
Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Budżetu, Finansów, Rolnictwa,
Spraw Gospodarczych i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Adamów.

Uchwała Nr XII/98/2019 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Gminy
Adamów.
 Uchwała Nr XII/99/2019 w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Adamów.


UG Adamów

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

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 - 10.00
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

WAŻNE !!! Opłaty za odpady komunalne należy uiszczać kwartalnie na numer konta podany poniżej.
Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki
za odpady komunalne

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

Harmonogram odbioru odpadów - I kwartał 2020
Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych
na szaro (marzec, maj, sierpień, listopad)
POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI
POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI
W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów
dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UG Adamów
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