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Koronawirus - jak się zachować?
Drodzy Mieszkańcy!
Łącząc się z Państwem w tych trudnych dla nas wszystkich
chwilach, chciałbym podziękować za wykazaną odpowiedzialność
poprzez przestrzeganie zasad narodowej kwarantanny. Dziękuję,
że tak licznie pozostajecie Państwo w domach, chroniąc w ten
sposób najbliższych oraz społeczność lokalną.
Dziękuję również wszystkim interesantom Urzędu Gminy
Adamów, którzy rozumieją powagę sytuacji, szanują zdrowie
swoje oraz innych i stosują się do wytycznych zarządzenia
stanowiącego o ograniczeniach w pracy Urzędu. Składam
serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom miejscowej
służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu
Gminy Adamów, pracownikom oświaty oraz wszystkich
podległych jednostek organizacyjnych jak i funkcjonariuszom
Posterunku Policji w Krasnobrodzie, członkom OSP
z terenu naszej gminy, którzy pozostają w gotowości albo już
pomagają w walce z COVID-19.
W dniu 20 marca 2020 r., rozporządzeniem Ministra Zdrowia
wprowadzono stan epidemii na całym obszarze kraju. Stan
wprowadzany jest m. in. po to, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu
się epidemii oraz wdrożyć zasady dotyczące kwarantanny.
Sytuacja jest wciąż dynamiczna i nie można przewidzieć dalszego
jej rozwoju, dlatego apeluję do Państwa o jeszcze większą
mobilizację oraz przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych
i administracyjnych.
Ufam, iż mieszkańcy naszej gminy okażą wzajemną,
sąsiedzką, solidarną pomoc z zachowaniem oczywistych zasad
bezpieczeństwa. Wszyscy, którzy z różnych powodów nie będą
mogli liczyć na opiekę ze strony rodziny i sąsiadów nie pozostaną
sami. W miarę naszych możliwości otrzymają wsparcie ze strony
Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Gminy
w Adamowie. Informuję jednocześnie i zachęcam osoby objęte
kwarantanną do korzystania z całodobowej telefonicznej opieki
psychologicznej, którą pełni Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie tel. 501 249 920 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Szczebrzeszynie tel. 84 687 29 58.
Pomagajmy sobie wzajemnie i nie wpadajmy w panikę,
stosujmy się do poleceń i wytycznych.
Z wyrazami szacunku:
Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła

Nowy koronawirus SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19. Choroba objawia się
najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem.
Ciężki przebieg choroby
obserwuje się u ok. 15 - 20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2 - 3% chorych.
Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim
przebiegiem zakażenia nie dokonano
potwierdzenia laboratoryjnego.
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon
są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne
choroby, w szczególności przewlekłe.
Wirus przenosi się drogą
kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.
Jak się zabezpieczyć przed
koronawirusem?
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła
i wody, a jeśli nie masz do nich
dostępu, używaj płynów/żeli na bazie
alkoholu (min. 60%).
Stosuj odpowiednie zasady ochrony
podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj
usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – natychmiast wyrzuć
chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyj ręce używając mydła i wody, a
jeśli nie masz do nich dostępu
płynów/żeli na bazie alkoholu
(min. 60%).
Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1,5 metra
odległości między sobą a innymi
ludźmi, szczególnie tymi, którzy
kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Kwarantanna:
Nakładana jest na osoby zdrowe,
które miały styczność z osobami
chorymi lub osoby podejrzane
o zakażenie wirusem. Podczas
kwarantanny nie można wychodzić
z domu. Należy przynajmniej dwa
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razy dziennie mierzyć temperaturę
ciała oraz zachować zasady higieny.
Jeśli wystąpią objawy takie jak:
gorączka, kaszel lub duszność należy
niezwłocznie skontaktować się
TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno epidemiologiczną lub zgłosić się
na odział zakaźny, unikając transportu publicznego.
Stan epidemii
20 marca 2020 roku Minister
Zdrowia prof. Łukasz Szumowski
ogłosił stan epidemii.
W okresie od dnia 25 marca
2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.
zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania
się osób przebywających na tym
obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
- wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej,
prowadzenia działalności rolniczej
lub prac w gospodarstwie rolnym,
oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;
- zaspokajania niezbędnych potrzeb
związanych z bieżącymi sprawami
życia codziennego, w tym uzyskania
opieki zdrowotnej lub psychologicznej tej osoby lub osób jej najbliższych
- wykonywania ochotniczo i bez wy-

nagrodzenia świadczeń na rzecz
przeciwdziałania skutkom COVID19, w tym w ramach wolontariatu;
- sprawowania lub uczestniczenia
w sprawowaniu kultu religijnego,
w tym czynności lub obrzędów
religijnych.
W przypadku gdy przemieszczanie
się:
- pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości
nie mniejszej niż 1,5m od siebie;
- środkami publicznego transportu
zbiorowego można przewozić,
w tym samym czasie, nie więcej
osób, niż wynosi połowa miejsc
siedzących.
Ograniczeń tych nie stosuje się do
rodzin.
W trakcie sprawowania kultu
religijnego, na danym terenie
lub wdanym obiekcie łącznie,
zarówno wewnątrz,jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie może
znajdować się więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult
religijny lub osób zatrudnionych
przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.
Kary za nieprzestrzeganie
kwarantanny zostają podwyższone
z 5 000 do 30 000 zł.

Została uruchomiona aplikacja,
pomagająca służbom w dochowaniu
kwarantanny. Aplikacja daje również
możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej,
które mogą dostarczać leki,
czy artykuły spożywcze. Udostępniona jest również strona
grarantanna.pl, gdzie codziennie
zamieszczane są różne propozycje
aktywności.
Kształcenie zdalne
Od dnia 25 marca wprowadzone
zostało kształcenie na odległość.
Szkoły, przedszkola, żłobki i placówki
wychowawcze zostają nadal zamknięte. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej będzie
realizowana podstawa programowa
z możliwością oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy
obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia br. Taka forma nauczania wymaga
wielkiego wkładu pracy zarówno
uczniów, ich rodziców, a także
nauczycieli, którzy dostosowują
treści, które można realizować
w formie kształcenia na odległość.
Zachęca się, aby dzieci i młodzież
w okresie kwarantanny pozostały
w domach i wykorzystały ten czas
zgodnie z zaleceniami Ministra
Edukacji Narodowej.
red.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA
URZĘDU GMINY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem
w i r u s e m S A R S - C o V - 2
(koronawirusem) w trosce
o wspólne bezpieczeństwo
i minimalizację ryzyka zakażenia
Urząd Gminy Adamów oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Adamowie pozostaje zamknięty
dla bezpośredniej obsługi
interesantów od dnia 16 marca 2020 r.
do odwołania.
Sprawy prosimy załatwiać
telefonicznie bądź mailowo.
Wszelką korespondencję
kierowaną do Urzędu Gminy bądź
GOPS-u prosimy wrzucać
do pojemnika (urny) umieszczonego na parterze budynku.
W sprawach w zakresie
sporządzania aktów zgonów USC
będzie przyjmował interesantów w
następujący sposób:
1) kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w celu ustalenia
czynności przyjęcia dokumentów od interesanta;

2) sporządzenie aktu zgonu
na stanowisku pracy bez udziału
interesanta;
3) wydanie aktu zgonu na parterze
budynku przy wejściu
do budynku Urzędu Gminy.

lub przekazem pocztowym
na rachunek bankowy.
Numery kont bankowych:
Nr podstawowego konta
bankowego
(podatki, opłaty skarbowe)

e-mail:
poczta@adamow.gmina.pl

1096 3900 0920 0200 5001 2200 01

skrytka E-PUAP:
/UGADAMOW/skrytka

Nr konta bankowego
(opłaty za odpady komunalne)

Numery telefonów kontaktowych
do Urzędu Gminy:

73 9639 0009 2002 0050 0122 0031

84 6186 102,

84 6187 711,

Numer Fax: 84 6186 119
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Adamowie:
tel: 84 6187 722
e-mail: gops@adamow.gmina.pl
Kasa w Urzędzie Gminy będzie
również nieczynna.
Przypominamy, że wszystkie
opłaty można uiszczać za pomocą
bankowości internetowej

Nr konta bankowego
(opłaty za ścieki i wodę)
51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
Prosimy również o monitorowanie aktualności na stronie
internetowej Urzędu Gminy
www.adamow.gmina.pl. Wszystkie
podjęte działania mają charakter
prewencyjny, aby skutecznie chronić
zdrowie interesantów Urzędu oraz
pracowników.
Prosimy o wyrozumiałość
dla przyjętego sposobu postępowania
w tym okresie.

Wielkanoc to radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego, nadzieja zbawienia
i zwycięstwo nad śmiercią, a jednocześnie czas budzenia się do nowego życia uśpionej natury.
Życzymy Wam Drodzy Mieszkańcy, aby w tym roku, w te święta ta nadzieja
była szczególnie obecna, a troski i niepokój nie przysłoniły radości świętowania.
Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości i nadziei na lepsze jutro
Świąt Wielkiej Nocy
życzą
Dariusz Szykuła - Wójt Gminy Adamów
Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy
oraz
Pracownicy Urzędu Gminy

red.
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Spotkanie opłatkowe w Suchowoli
Spotkania opłatkowe to okazja
do wspólnego przeżywania Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku. Radosna i rodzinna atmosfera
towarzyszyła spotkaniu, jakie
w niedzielę 5 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Suchowoli zorganizował Zespół „Roztoczańskie Echo”
z Suchowoli.
Na zaproszenie członków
zespołu w uroczystości opłatkowej
udział wzięli:
Proboszcz Parafii Suchowola
ks. Roman Palonka
Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz
Szykuła
Skarbnik Gminy Pani Ewelina
Droździel-Szykuła
Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP
w Zamościu Pan Kazimierz
Mielnicki
oraz wszyscy członkowie zespołu.
Wszystkich gości powitała
Kierownik Zespołu „Roztoczańskie
Echo” Pani Jadwiga Czerniak.
Tradycyjnie były wystąpienia
gości, życzenia noworoczne, dzielenie
się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Spotkanie odbyło się w bardzo
miłej, serdecznej świątecznej
i noworocznej atmosferze przy smacznym poczęstunku przygotowanym
przez panie z zespołu.
red.

Spotkanie świąteczno - noworoczne
11 stycznia 2020 roku, w sali
konferencyjnej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura
w Zamościu, po raz trzynasty
zorganizowano spotkanie świąteczno
- noworoczne dla prezesów zarządów
gminnych, prezesów i naczelników
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu zamojskiego.
Gminę Adamów reprezentowali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Piotr Szmidt, Komendant
Gminny Stanisław Palonka oraz
Prezesi i Naczelnicy z poszczególnych
jednostek OSP z terenu Gminy
Adamów.
red.
źródło: http://straz.zamosc.pl
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Koncert kolęd i pastorałek
W niedzielę 12 stycznia
bieżącego roku w Rachodoszczach,
odbył się koncert kolęd i pastorałek
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Gminy
Adamów. W organizację imprezy
włączyły się panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Rachodoszczach,
przygotowując poczęstunek w postaci
gorącego barszczu i bigosu
oraz pysznych wypieków.
Licznie przybyli mieszkańcy
Gminy Adamów, mogli obejrzeć
Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Suchowoli pod
kierownictwem pani Renaty
Frankiewicz i pana Marka Kaniuka.
Następnie zaprezentowały się
następujące zespoły: KGW
Rachodoszcze, zespół Feliksowianie
razem z Kołem Gospodyń Wiejskich
z Feliksówki, Zespół Babeczki
w Kropeczki z Bondyrza, zespół
Jagódki z Suchowoli Kolonii, zespół
Gawęda z Szewni Dolnej oraz Kapela
Ludowa Adamowiacy.
W przerwach między występami
organizatorzy przytaczali ciekawostki
na temat dawnych zwyczajów Bożego
Narodzenia.
Na zakończenie głos zabrała
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Suchowoli, Pani Maria Sak, która
podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom za zaangażowanie. Natomiast Prezes Stowarzyszenia, pani Katarzyna Słota,
Z-ca Prezesa pani Anna Rusinek Malicka wraz z Przewodniczącą KGW
Rachodoszcze panią Wiesławą
Cybula, wręczyły słodkie upominki
dla wszystkich KGW i Zespołów
Śpiewaczych obecnych z terenu naszej
gminy.
Popołudnie upłynęło w miłej,
rodzinnej atmosferze przy wspólnym
śpiewaniu kolęd i pysznym poczęstunku. Mamy nadzieję, że taka
uroczystość wpisze się na stałe w życie
naszej gminy.
oprac. i fot. K. Słota

Informator Gminy Adamów

7

styczeń - marzec 2020

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego ustanowiony przez
UNESCO 17 stycznia 1999 roku w celu
ochrony dziedzictwa narodowego,
jakim jest różnorodność językowa.
Dzień ten upamiętnia tragiczne
wydarzenia, jakie miały miejsce
w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło
wówczas pięciu studentów uniwersytetu w Dhace, którzy domagali się
nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego.
Obchody święta zwracają uwagę
na potrzebę troski o język ojczysty,
jego promocję, ochronę różnorodności
językowej, jako źródła dziedzictwa
kulturowego. Podstawowym
przesłaniem Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego jest
zwiększanie świadomości znaczenia
języka i kultury, budowanie
porozumienia ponad podziałami,
pokoju oraz dbałości o wspólne
działania oparte na zrozumieniu,
tolerancji i dialogu.
W Szkole Podstawowej
w Suchowoli obchodzony był
21 lutego 2020 roku. Ma on na celu
podnoszenie świadomości językowej
oraz kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za polszczyznę.
Tego dnia nauczyciele języka
polskiego Panie: Alina Kamińska
i Anna Popławska przygotowały
ciekawe zadania dla uczniów klas
I- VIII. Każdy zespół realizował różne
cele. Gościły, zatem gry, zadania
ortograficzne, drama, quizy językowe,
łamigłówki, krzyżówki, łamańce
językowe, konkurs plastyczny
ilustrujący rebusy oraz wiele innych
zabaw, których inicjatorami byli sami
uczniowie.
Dużym wyzwaniem dla uczniów
było uzupełnianie wyrazów
z różnymi trudnościami orograficznymi oraz łamańce językowe.
Chętnie uzupełniali karty pracy,
świetnie się przy tym bawiąc.
W potyczkach językowych mogli
nie tylko sprawdzić swoją wiedzę,
ale też wiele się nauczyć. To była
świetna zabawa!

Oto wyniki konkursu Szkolnego
Mistrza Ortografii:
Klasy IV- VIII:
- I miejsce klasa VI ,,b”
- II miejsce klasa VI ,,a”
- III miejsce klasa VIII
Edukacja wczesnoszkolna:
- I miejsce klasa III
- II miejsce klasa II
- klasa I w kategorii najlepszy
rebus nie miała sobie równych,
wszystkie prace były bardzo
pomysłowe.
Obchody Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego odbyły się

w naszej szkole po raz pierwszy.
To było ciekawe doświadczenie
nie tylko dla uczniów, ale także
dla nauczycieli. Głównym założeniem
Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego jest pomoc w ochronie
różnorodności językowej jako
dziedzictwa kulturowego. W tym
wyjątkowym dniu, który upłynął
w wesołej atmosferze, ze szczególną
starannością dbajmy o nasz piękny
język polski. Będziemy kontynuować
starania o dbałość języka polskiego
na co dzień, a za rok zmagania
podczas kolejnej edycji.
oprac. i fot. Zespół Redakcyjny
SP w Suchowoli
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Diament dla Gminy Adamów
Jest nam niezmiernie miło
poinformować Państwa, że w związku
z nominacją Gminy Adamów
do nagrody Samorząd 30-lecia Polskiej
Transformacji, Decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców
i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl
Gmina Adamów otrzymała
prestiżową nagrodę „DIAMENT
30 LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI” oraz uzyskała tytuł
„SAMORZĄDU 30-LECIA POLSKIEJ
TRANSFORMACJI”.
24 stycznia 2020 roku w Sangate
Hotel Airport w Warszawie odbyła się
Wielka Gala wręczenia nagród,
na której obecni byli:
 Wójt Gminy Adamów – Dariusz
Szykuła,
 Skarbnik Gminy – Ewelina
Droździel-Szykuła,
 Przewodnicząca Rady Gminy –
Bożena Skiba,
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
– Urszula Polakowska
 oraz pracownik Urzędu Gminy Jerzy Kaczoruk.
Diament 30-lecia Polskiej
Transformacji to nagroda, której
zadaniem jest podkreślić sukcesy
i dokonania tych samorządów, które
przyczyniły się do rozwoju swoich
regionów i poprawy jakości życia
mieszkańców. Diament 30-lecia
Transformacji RP jest potwierdzeniem
najwyższej jakości w polskim

samorządzie. To wyjątkowa nagroda,
która jest wyrazem olbrzymich
możliwości i wysokich kompetencji.
Jej zadaniem jest podkreślenie zasług
i uhonorowanie tych instytucji,
jednostek, organizacji, firm i osób,
które bez wątpienia miały pozytywny
wpływ na rozwój Polskiej Gospodarki
w ostatnich 30-tu latach.

DIAMENT 30-lecia Transformacji RP to potwierdzenie najwyższej
jakości w polskim samorządzie.
Dziękujemy za docenienie naszej
pracy i wyjątkowe wyróżnienie.
To ogromna motywacja do dalszego
działania na rzecz naszej Gminy.
red.
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Bal nad Bale
W czwartek 30 stycznia 2020 r.
w Szkole Podstawowej w Suchowoli
odbył się bal karnawałowy. Tego dnia
świetlica szkolna zamieniła się w salę
balową. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów sala przyozdobiona
została w wirujące, różnobarwne kule
świetlne, łańcuchy, serpentyny
i balony. Zjawiskowy wygląd,
wprowadził dzieci w wesoły nastrój
i zachęcił do wspólnej zabawy.
Przebrane w zmyślne stroje, wcieliły
się w bohaterów znanych bajek, baśni
i filmów. Wszyscy przy dźwiękach
muzyki bawili się wyśmienicie!
Zabawa urozmaicona była
niespodziankami zorganizowanymi
przez uczniów klasy VI ,,b"
i VII pod okiem opiekunów
Samorządu Uczniowskiego.
Podczas przerwy w tańcu, dzieci
miały czas na wyśmienity poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Była to również świetna okazja
do wykonania pamiątkowych zdjęć
w fotobudce. Radości było co
niemiara, podczas pozowania
do zdjęć, bowiem nasi fantastyczni

bohaterowie nie korzystali jeszcze
z takiej atrakcji w szkole. Niestety
radosna zabawa musiała się skończyć,
bowiem wybiła godzina, kiedy
to uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej musieli

wrócić do domów. To będzie dla nich
zapewne niezapomniany bal.
Od godziny 16.00 przy dźwiękach dyskotekowej muzyki bawili się
uczniowie klas IV - VIII. Opracowany
przez nich harmonogram zabawy
oraz atrakcje były nieco odmienne
i zaskakujące, bowiem za zgodą
Dyrekcji, zorganizowali podczas
dyskoteki kawiarenkę,z której dochód
postanowili przeznaczyć na wsparcie
Fundacji „Szlachetny Gest”, a tym
samym pomóc chorym dzieciom. Ten
piękny gest płynący wprost z dziecięcych serc napawał wszystkich
optymizmem. A wszystko działo się
przy blasku kolorowych świateł
i pięknej muzyki. Młodzież znakomicie integrowała się zarówno
w tańcu jak i podczas przygotowanych przez Samorząd Uczniowski atrakcyjnych zabaw i skeczy.
Punktem kulminacyjnym były
foty w fotobudce. Ubaw był nie byle
jaki, bowiem na wydrukowanych
zdjęciach zamiast naszych uczniów
widniały „cudaki”. O starszakach
nie zapomnieli także niezawodni
rodzice, którzy przygotowali atrakcje
i poczęstunek. Z relacji uczestników
i obserwatorów wynika, że zabawa
była klawa. Niech Żyje bal……
oprac. Zespół Redakcyjny
SP w Suchowoli
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Dzień Babci i Dziadka
Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie. Dziadek
mnóstwo zna zagadek, babcia bajkę nam
opowie…Tak rozpoczyna się jedna
z piosenek o tych wspaniałych
postaciach. Babcia i Dziadek
odgrywają ważną rolę w życiu
dziecka, ale wnuki też potrafią
podarować starszym szansę na nowe
życie. Nie można o nich zapominać.
Dziadkowie to wielki skarb
dla wnuków, oni czynią ich
dzieciństwo szczęśliwe i przepełnione
miłością. Zawsze mają dla nich czas,
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze
rozumieją ich dziecięce rozterki, ale
przede wszystkim bezgranicznie je
kochają.
Uroczystość Dnia Babci
i Dziadka w Szkole Podstawowej
w Suchowoli odbyła się 7 lutego.
Zaproszeni goście przybyli bardzo
licznie - ok. 150 osób. Wychowankowie trzech grup przedszkolnych
pod czujnym okiem wychowawczyń
zaprezentowali wiersze, piosenki oraz
tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odgrywali
swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za trud włożony w ich
wychowanie. To był naprawdę
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu,
radości i dumy. Szczęśliwe

i rozpromienione twarze Babć
i Dziadków dały wyraz tego, jak

ważne są takie spotkania i chwile
spędzone wspólnie z wnukami.
Każdy z zaproszonych gości otrzymał
laurkę i słodkiego buziaka.
Na koniec wszystkie dzieci
wykonały gromkie Sto lat. Goście
ze wzruszeniem patrzyli na swoje
pociechy i brawami dziękowali
za występy. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców,
aby w szczególny sposób okazać
swoim bliskim szacunek i po raz
kolejny podziękować za miłość,
cierpliwość i zrozumienie. Niejednej
Babci i Dziadkowi, łezka zakręciła się
w oku.
oprac. i fot. Zespół Redakcyjny
SP w Suchowoli
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Spotkanie opłatkowe w Bożej Woli
W dniu 01.02.2020 r. w świetlicy
wiejskiej w Bożej Woli, Koło
Gospodyń Wiejskich zorganizowało
tradycyjne spotkanie opłatkowe
dla mieszkańców wsi.
W spotkaniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz
Szykuła, Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Bożena Skiba,
Proboszcz Parafii Suchowola
ks. Roman Palonka oraz gościnnie
ks. kan. płk. Bogusław
Romankiewicz, Sołtys wsi Boża
Wola B Pani Aneta Wasiura,
mieszkańcy sołectwa wraz z Radną
Panią Joanną Chmiel i sołtysem
Panem Dariuszem Kawałko.
Podczas spotkania odbyło się
wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się
opłatkiem i serdeczne życzenia. Przy
wspólnym poczęstunku, który
przygotowały panie z KGW, była
okazja do wspomnień, dyskusji
o sprawach bieżących i planach
na przyszłość. Całe spotkanie odbyło
się w miłej, „rodzinnej” atmosferze.
red.

CARVING w Bibliotece
21 lutego 2020 r. Bibliotekę
w Potoczku odwiedziły Czytelniczki
oraz Panie z okolicznych Kół
Gospodyń Wiejskich. Stało się to
z powodu warsztatów prowadzonych
przez Panią Marzenę Maziarczyk,
przedstawicielkę LODR w Końskowoli, oddział w Sitnie.
Tematem spotkania była sztuka
artystycznego rzeźbienia w warzywach i owocach, jaką jest carving.

Oprócz teoretycznej wiedzy każda
z Pań miała okazję spróbować
zmierzyć się z tą techniką pochodzącą
z Dalekiego Wschodu. W ruch poszły
noże, obieraczki, nożyczki i inne ostre
narzędzia, dzięki którym powstały
przepiękne dekoracje potraw. Spod
Ich rąk wyszły okazy botaniczne
i zwierzęce. Przepiękne tulipany, jeże,
krokodyle, a także mnóstwo kwiatów.
Każda z dekoracji była jedyna
w swoim rodzaju. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Pań, z tak zwykłych
produktów, jak rzodkiewki, jajka,
ogórki, pietruszka, buraki czy po-

midory powstały niespotykane
i wyjątkowe arcydzieła kulinarne,
które przyciągały wzrok swoją formą
i kolorystyką.
Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej, domowej atmosferze.
Uczestniczki przyznały, że warsztaty
były bardzo inspirujące i nowo
poznane techniki na pewno
wykorzystają jeszcze niejednokrotnie
w domu.
oprac. i fot. GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Białe szaleństwo na stoku narciarskim w Jacni
Jak śnieg, to narty. A gdzie może
być śnieg? Oczywiście tylko w Jacni!
Jacnia to miejscowość, w której
możemy podziwiać malownicze
krajobrazy Roztocza. Właśnie tam, bez
względu na porę roku panują warunki
do uprawiania wszelkich form
rekreacji. Korzystając z możliwości
uczestnictwa w akcji Bezpieczny Stok,
której ideą jest umożliwienie każdemu
dziecku aktywnego wypoczynku
połączonego ze zdobyciem
od podstaw trudnej umiejętności
jazdy na nartach oraz możliwość
doskonalenia tych umiejętności,
7 lutego chętni uczniowie klasy V,
VI a, VII i VIII Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej odwiedzili ośrodek
narciarski w Jacni.
W trakcie wyjazdu młodzież
zapoznała się z regulaminem stoku
oraz Dekalogiem Reguł Między-

narodowej Federacji Narciarskiej
(FIS), czyli zasadami obowiązującymi
każdego narciarza.
Podczas czterogodzinnej zabawy
na nartach i po udanych wyczynach
sportowych, uczestnikom należał się
zasłużony wypoczynek i relaks a także
posiłek w pobliskiej restauracji.
Utracone kalorie narciarze z Szewni
Górnej uzupełnili więc, zajadając się
zdrowym, pysznym posiłkiem.
Nad bezpieczeństwem uczniów
czuwali nauczyciele, którzy również
korzystali z białego szaleństwa i mogli
doskonalić swoje umiejętności.
To był bardzo udany wyjazd,
atmosfera była wspaniała! Opowieściom o wrażeniach nie było końca!
Również nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej
w Suchowoli przyjechali na stok
do Jacni. W harmonogramie wyjazdów, jak co roku, nie zabrakło
wyjazdów na stok. Większość
uczniów odwiedziła Jacnię, by
skosztować białego szaleństwa.
Zimowa aura dopisała. Dobrze
naśnieżona trasa, ujemna temperatura
i wyglądające zza chmur słońce
pozwoliły na zimowe szaleństwa. Pod
bacznym okiem opiekunów i instruktorów dzieci uczyły się zasad
bezpiecznego poruszania na pontonach, sankach i nartach. Nasi
„weterani” z klasy sportowej
korzystali z wyciągu, a następnie
„szusowali” z najwyższego stoku.
Nie brakowało dzieciom pomysłów
na dobrą zabawę. Po kilkugodzinnym
pobycie na świeżym powietrzu,
wyśmienicie smakowała im pizza
czy kiełbaski z ogniska. Wszyscy
uczestnicy białego szaleństwa byli
zadowoleni z wizyty na stoku. Jak to
dobrze, że jest właśnie tak blisko
od naszej szkoły. HURA!!!
SP w Szewni Górnej
Zespół Redakcyjny SP w Suchowoli
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Turniej Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy
29 lutego 2020 r. w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Suchowoli po raz trzeci odbył się
Turniej Piłki Halowej Firm
i Zakładów pracy z terenu
gminy Adamów
o Puchar Wójta Gminy Adamów
Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn:
PW Profesjonal
SP Szewnia Górna
Posterunek Policji w Krasnobrodzie
Betasoap
Zakład Stolarski Art-Ram
Diabeł Serwis Elektryka
Dobra zabawa i jednocześnie
integracja zakładów pracy to główny
cel rozgrywek, ale nie brakowało
też emocji i zaciętej rywalizacji.
Na zwycięzcę turnieju, podobnie
jak w roku ubiegłym, czekaliśmy
do samego końca, na mecz rozegrany
między dwiema drużynami, które
dotychczas nie przegrały żadnego
spotkania. Najlepsza okazała się
drużyna SP w Szewni Górnej. Srebrny
puchar trafił zatem do Betasoap,
natomiast brązowy do drużyny Diabeł
Serwis Elektryka, która po wyrównanym meczu pokonała Policję.
Wręczono również wyróżnienia
indywidualne dla najlepszego
zawodnika z każdej drużyny.
Były nimi pamiątkowe dyplomy.
Puchary ufundował Wójt Gminy
Adamów - pan Dariusz Szykuła.
Wielką i jakże przyjemną niespodziankę sprawił zawodnikom
pan Edward Kudyba, który poda-

rował organizatorowi drewnianą
atrapę piłki nożnej. Była to dodatkowa
nagroda za zwycięstwo w turnieju. To
z pewnością duży krok w kierunku
popularyzacji aktywnego wypoczynku.
Impreza była pokazem
prawdziwych sportowych emocji,
wielu efektownych trafień, w których
padły aż 64 bramki.
Dziękuję wszystkim zakładom
pracy, które wystawiły swoje
reprezentacje i wszystkim zawodnikom za obecność. Mam nadzieję,
że za rok znów spotkamy się i dołączą
do nas kolejne drużyny.
Wyniki meczów:
SP Szewnia Górna - Art-Ram 5:2
Diabeł Serwis- Betasop
0:1
Profesjonal - Policja
1:4
SP Szewnia Górna - Diabeł Serwis
5:0
Art-Ram - Policja
1:2
Betasoap - Profesjonal
4:1
Diabeł Serwis - Art-Ram
4:2
Profesjonal - Szewnia Górna 2:5
Policja - Betasoap
1:4
Diabeł Serwis - Profesjonal
5:0
Art-Ram - Betasoap
1:2
SP Szewnia Górna - Policja
3:0
Profesjonal - Art-Ram
0:3
Policja - Diabeł Serwis
1:2
Betasoap - SP Szewnia Górna 0:3
Klasyfikacja końcowa:
SP Szewnia Górna
Betasoap
Diabeł Serwis Elektryka
Posterunek Policji w Krasnobrodzie
Zakład Stolarski Art-Ram
PW Profesjonal

Składy drużyn:
SP Szewnia Górna:
(Adam Pakuła, Marek Margol,
Adam Kozyra, Krzysztof Kuźma,
Mirosław Dudek)
Betasoap:
(Filip Czarnecki, Michał Pura,
Sylwester Nowak, Wiktor
Korzeniowski, Michał Ćmiel,
Przemysław Teterycz )
Diabeł Serwis Elektryka:
(Bartłomiej Pakuła. Tomasz
Michałuszko, Tomasz Kyć, Radosław
Buryło, Patryk Janikowski)
Posterunek Policji w Krasnobrodzie:
(Grzegorz Kozyra, Wiesław Margol,
Rafał Kramarz, Marcin Bukała,
Krzysztof Monastyrski,Sławomir
Gancarz)
Art-Ram:
(Marek Cybura, Szymon Szwedo,
Edward Kudyba, Krzysztof Teterycz,
Piotr Teterycz, Mariusz Grela)
Profesjonal:
(Robert Rożynek, Sylwester Zub,
Damian Kolano, Wojciech Rożynek,
Robert Łapiński, Przemysław Wilk)
fot. i oprac. A. Kozyra
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Zakończona kampania zebrań w jednostkach OSP
W okresie od 4 stycznia 2020 roku
do 22 lutego 2020 roku w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Adamów przeprowadzona
została kampania zebrań sprawozdawczych.
Podczas zebrań, oceniona została
działalność stowarzyszeń za 2019 rok.
Zebrania odbyły się we wszystkich
jednostkach, w ustalonych terminach
i wszędzie zorganizowane zostały
sprawnie. Nie budziły większych
zastrzeżeń dokumenty przygotowane
przez jednostki OSP. Wszystkim
Zarządom udzielono absolutorium
i zatwierdzono plany działania
na 2020 rok.
W zebraniach udział wzięli
przedstawiciele władz gminy,
Zarządu Oddziału Gminnego
i Powiatowego Związku OSP RP,
pracownicy Komendy Miejskiej PSP
w Zamościu, sołtysi oraz inni
zaproszeni goście.
red.

Warsztaty rękodzielnicze – podsumowanie projektu
Na terenie gminy Adamów
w miejscowościach: Bondyrz, Boża
Wola, Potoczek zakończono realizację
projektu grantowego pt.
„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.
Podsumowując, począwszy
od miesiąca września 2019 roku
przeprowadzono 8 cyklów warsztatów w trzech miejscowościach:
Bondyrz, Boża Wola, Potoczek
o tematyce:
1. „Szal – filcowanie na jedwabiu”,
2. „ A n i o ł w y k o n a n y m e t o d ą
powertex”,
3. „Wykonanie biżuterii”,
4. „Ikona – obraz na desce”,
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5. „Bombka krajobrazowa”,
6. „Anioł na desce”,
7. „Szkatułka wykonana metodą
powertex”,
8. „ T a n c e r k a n a b l e j t r a m i e
wykonana metodą powertex”
Łącznie zorganizowano 24
spotkania warsztatowe. Wszystkie
wyżej wymienione cykle warsztatów
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, głównie wśród mieszkanek Gminy Adamów. Liczba miejsc
w poszczególnych warsztatach była
ograniczona, jednorazowo w jednym
warsztacie uczestniczyło 14 osób,
a o zapisach decydowała kolejność
zgłoszeń.
Efektem każdego warsztatu były
przepiękne, własnoręcznie wykonane
prace, które możemy podziwiać
na zdjęciach. Ponadto nieodzownym
elementem spotkań była satysfakcja
poszczególnych uczestniczek
z własnych dokonań, które pod
bacznym okiem instruktorek,
na cyklicznie odbywających się
spotkaniach, tworzyły niepowtarzalne dzieła. Warsztaty prowadziły: Pani Agata Piwko - właścicielka
Pracowni Rękodzieła "Agaart "
oraz Pani Joanna Patron – właścicielka galerii z rękodziełem
„W Ramach Sztuki” w Zamościu.
Zapoznawały one uczestniczki
z technikami wykonywania poszczególnych produktów. Każda wykonana przez uczestniczki warsztatów
praca była wyjątkowa, niepowtarzalna i stała się ich własnością.
W trakcie wszystkich warsztatów
Paniom umilał czas zapewniony
w ramach projektu słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.
Wszystkim uczestniczkom
serdecznie dziękujemy za udział
w zakończonych warsztatach
i poświęcony czas. Mamy nadzieję,
że były to dla Pań mile spędzone
i niezapomniane chwile.
red.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całej
Polsce odbywają się uroczystości
upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Uczniowie Szkoły
Podstwowej w Szewni Górnej również
włączyli się do ogólnopolskiej akcji.
Oddanie pamięci i czci Żołnierzom
Wyklętym przybrało różne formy.
Nauczycielka historii
przeprowadziła lekcje w klasach
IV- VIII, podczas których uczniowie
poznali tragiczny los powojennego
podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego oraz biografie
wybranych Żołnierzy Niezłomnych.
Na lekcjach języka polskiego, przy
okazji omawiania tekstów o tematyce
patriotycznej, nauczycielki nawiązywały do bohaterskiej postawy
żołnierzy wyklętych, natomiast
na godzinach z wychowawcą
uczniowie klasy VI a oraz klasy VIII
obejrzeli film dokumentalny Wyklęci.
Sylwetki bohaterów można było
poznać, oglądając materiał historyczny Żołnierze Wyklęci. Podziemie
niepodległościowe 1944 - 1963 umieszczony w formie wystawy na holu
szkolnym.
Ponadto, uczniowie opiekujący
się lokalnymi miejscami pamięci
narodowej zapalili znicze

pod pomnikami w Lipsku, Bondyrzu,
pod Wojdą, w Szewni Górnej
oraz w Zamościu.
Uczniowie klasy VII odwiedzili
Muzeum na Majdanku. Podczas
tej pięknej lekcji patriotyzmu
młodzież z wielką uwagą i zainteresowaniem poznawała historię
powstania i zasady funkcjonowania
obozu koncentracyjnego oraz historię
okupacji na Lubelszczyźnie. Ogromne
emocje zwiedzających wzbudziły
niezliczone ilości butów, szczególnie
dziecięcych, w jednym z baraków
i budynek krematorium. Słowa napisu
umieszczonego na pomniku - Los
nasz dla Was przestrogą pobudziły
wszystkich do głębokiej refleksji.
Pamięć pomordowanych została
uczczona minutą ciszy.
Uczniowie klasy VIII w podobny
sposób postanowili oddać hołd
żołnierzom wyklętym. Oni uczestniczyli w uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych
w Muzeum Pamięci w Bełżcu.
Tam, w Muzeum, obejrzeli
spektakl teatralny przygotowany
przez uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Przemyślu, który prezentował
sylwetkę i działalność Pani Heleny
Podgórskiej – Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata, która wraz z siostrą

Stefanią w czasie niemieckiej okupacji
ukrywała trzynastu Żydów.
Następnie, podczas emisji filmu,
uczniowie poznali syna Pani Stefanii.
Pan Edward opowiadał, jak historia
rodziców wpłynęła na jego światopogląd, jak ukształtowała wartości
i postrzeganie innych ludzi.
Ostatnim punktem uroczystości
było oddanie hołdu ofiarom obozu zapalenie zniczy i złożenie kwiatów
w Niszy Ohel.
Wydarzenia związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych pełnią ważną rolę
edukacyjną. Przypominają bowiem
o postaciach i wydarzeniach ważnych
w historii kraju.
fot. i oprac. SP w Szewni Górnej
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Finał Ligi Mężczyzn - LZS
Finał Ligi Mężczyzn Ludowych
Zespołów Sportowych Piłki Siatkowej
odbył się 08.03.2020r. w hali sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu. Reprezentacja Gminy Adamów
w składzie (Robert Rożynek, Grzegorz
Kozyra, Damian Monastyrski , Adam
Kozyra, Andrzej Bielak, Wojciech
Bodys, Szymon Gruszecki, Konrad
Kniaź) przystąpiła do pierwszego
spotkania, które niestety przegrała
w wyrównanym meczu z drużyną
z Hrubieszowa. Przegrana eliminowała co prawda w walce
o czołowe miejsca, ale jeszcze dawała
szansę na walkę o piąte miejsce
z drużyną III LO Zamość.
W tym spotkaniu zespół Gminy
Adamów okazał się górą i mógł
świętować wygraną.
W dekoracjach najlepszych
drużyn uczestniczyli zaproszeni
goście - Pani Anna Harke (Wydział
Kultury i Sportu - Miasta Zamość)
oraz Pan Witold Marucha
(Wicestarosta Zamojski). Do finału
awansowało sześć pierwszych drużyn
z rundy zasadniczej.
LO „STASZIC” HRUBIESZÓW –
– REPREZENTACJA GMINY
ADAMÓW
2-0 (25-20,25-23)
III LO ZAMOŚĆ –
– VOLLEYMASTER ROGÓW
1-2 (25-27,25-20,10-15)
PSP ZAMOŚĆ –
– LO „STASZIC” HRUBIESZÓW
2-0 (29-27,25-13)

JANSZPOL GRABOWIEC –
– VOLLEYMASTER ROGÓW
2-0 (25-21,25-13)
Mecz o V miejsce
UKS III LO ZAMOŚĆ – REPREZENTACJA GMINY
ADAMÓW
0-2 (25-27,22-25)

Mecz o III miejsce
LO „STASZIC” HRUBIESZÓW – VOLLEYMASTER ROGÓW
2-0 (25-22,25-23)
Mecz o I miejsce
PSP ZAMOŚĆ – JANSZPOL GRABOWIEC

Informacja o realizacji serwisów instalacji solarnych
w okresie zagrożenia epidemicznego
Szanowni Państwo, w związku
z wprowadzeniem w Kraju

CoV-2 w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo
osób serwisujących instalacje,

lub drogą mailową na adres:

stanu zagrożenia epidemicznego
wynikającego z rosnącej liczby
zachorowań spowodowanych
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

84 6187 715

ograniczamy działania serwisowe
do najpilniejszych przypadków.
Przypominamy, że zgłoszenia należy
kierować telefonicznie na numer:

poczta@adamow.gmina.pl
red.
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Zakończono budowę świetlicy
Gmina Adamów zakończyła
prace związane z budową świetlicy
wiejskiej w miejscowości Suchowola
Kolonia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”
objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 .
Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych.
W wyniku realizacji zadania powstał
budynek parterowy o powierzchni
użytkowej wynoszącej 184,10 m 2 .
W nowej świetlicy znajduje się min.







sala o powierzchni 90,86 m2,
kuchnia,
pomieszczenia gospodarcze,
szatnia,
kotłownia,
pomieszczenia sanitarne.

W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia
służące ochronie środowiska poprzez
montaż instalacji fotowoltaicznej.

Budynek świetlicy przeznaczony
jest na potrzeby mieszkańców wsi.
W budynku planowane są spotkania,
zajęcia gospodyń wiejskich, zajęcia
klubowe, plastyczne, imprezy
okolicznościowe służące zaspokojeniu
potrzeb kulturalnych oraz stworzeniu
miejsca integracji społecznej.
Wykonawcą zadania była firma
BETAR Zakład Budowlany Ryszard
Tymura z siedzibą w Zamościu.
red.

Urządzenia elektryczne, fotowoltaiczne

Nowoczesny kocioł z podajnikiem
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Budowa sieci światłowodowej w Gminie Adamów

Celem Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest
wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie
potencjału technologii cyfrowych jest
jednym z priorytetów Polski
na najbliższe lata.
Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej
użytkowania, jest niski w porównaniu
z większością krajów Unii Europejskiej. POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych
możliwości technologii cyfrowych.
W ramach I osi priorytetowej
POPC wspierane będą działania
umożliwiające jak najszerszy dostęp
do sieci szerokopasmowych przy jak
najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono
niedoskonałość rynku lub istotne
nierówności w zakresie dostępu
do sieci światłowodowej.
FIBEE I Sp. z o.o. i FIBEE IV Sp.
z o.o. są beneficjentami trzeciego
konkursu na dofinansowanie
w ramach Działania 1.1 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 i realizują zadanie
„Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”,
w którym poprowadzą budowę sieci
światłowodowych w siedmiu
województwach w Polsce. W ramach
inwestycji prowadzonych przez
FIBEE ponad pół miliona
gospodarstw domowych i około
2 tysięcy jednostek oświatowych
uzyska dostęp do nowoczesnej,
otwartej infrastruktury światłowodowej.
Na sieciach wybudowanych

przez FIBEE, pod marką Fiberhost
świadczone będą usługi dostępowe
dla operatorów telekomunikacyjnych.
Dzięki współpracy zarówno
z ogólnopolskimi, jak i lokalnymi
dostawcami usług internetowych .
Pod marką Fiberhost na otwartych sieciach światłowodowych
świadczone są usługi dostępowe
dla operatorów telekomunikacyjnych.
Fiberhost należy do spółki INEA S.A.,
będącej liderem w budowaniu
i zarządzaniu nowoczesną, otwartą
infrastrukturą światłowodową typu
FTTH w Polsce.
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ
EDUKACYJNA
SZYBKI INTERNET W SZKOŁACH
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
(OSE) będzie w całości finansowana
z budżetu państwa i zapewni możliwość korzystania z szybkiego symetrycznego Internetu o przepustowości
co najmniej 100 Mb/s. Placówki
oświatowe, do których doprowadzona zostanie sieć światłowodowa
w ramach programu OSE będą mogły
bezpłatnie korzystać z niej przez
przynajmniej 10 lat. Aby placówka
szkolna mogła przyłączyć się do OSE
muszą być spełnione warunki
techniczne, tzn. możliwość posiadania
dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Dzięki OSE nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania cyfrowe do wykorzystania w codziennej
pracy z dziećmi. Operatorem sieci
OSE jest NASK - Państwowy Instytut
Badawczy.
Czym jest światłowód?
Włókna światłowodowe mają
grubość ludzkiego włosa, a do transmisji danych wykorzystują impulsy
świetlne. Światłowód to obecnie
najnowocześniejsza i najbardziej
wiarygodna technologia dostarczania
Internetu, telewizji i innych usług
cyfrowych, gdyż umożliwia
przesyłanie ogromnej ilości danych
w ciągu sekundy (światowy rekord
jest na poziomie 10.16 Pbit/s), często
również duże odległości (światłowodowe kable są ułożone na dnie
większości oceanów). Dostęp do Inter-

netu wpływa na wszystkie aspekty
życia i kształtowania społeczeństwa
cyfrowego.
Zalety światłowodu
- niezawodna transmisja danych,
- dostępność nie jest zależna od warunków atmosferycznych oraz jest
odporna na wszelkiego rodzaju
zakłócenia elektromagnetyczne,
- technologie światłowodowe są
przyjazne dla środowiska, gdyż
wymagają mniej energii do przesyłania informacji na odległość
niż technologie, które wykorzystują
kable miedziane.
- odporność łącza na tradycyjne
metody przechwytywania informacji
- wsparciem dla rozwoju regionu
i przedsiębiorczości
- pomoc dla lokalnego biznesu oraz
funkcjonowania jednostek samorządowych, szkół czy instytucji.

ASPEKTY BUDOWY SIECI
ŚWIATŁOWODOWEJ
Kable światłowodowe umieszczane są w wąskim wykopie pod
drogami i chodnikami lub na istniejących słupach energetycznych czy też
telekomunikacyjnych. Kabel
prowadzony jest do małego punktu
dostępowego usytuowanego przy
granicy działki. Większość prac prowadzona jest na drogach publicznych.
W niektórych przypadkach konieczne
będzie przejście przez teren prywatny,
a gdy tak się stanie, potrzebna będzie
zgoda właściciela gruntu w formie
pisemnej.
Budowa sieci kablowej doziemnej wiąże się z wykonywaniem wykopów oraz naruszeniem istniejących
nawierzchni, jednak każdy wykonawca sieci zobowiązany jest do przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego zaraz po zakończeniu prac.
Więcej informacji można
uzyskać pod adresem:
www.cppc.gov.pl
oraz
www.adamow.gmina.pl
red.

Informator Gminy Adamów

20

Informacje bieżące
Liczniki wody
Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce
w kwietniu 2020 roku pracownicy
nie będą spisywali stanu wodomierzy.
Informacje o stanie wodomierza
należy podawać telefonicznie:
846187714 w godzinach od 700 do 1500
do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Usuwanie azbestu
W związku z ogłoszonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie naborem wniosków
o dofinansowanie przedsięwzieć
z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest, Urząd Gminy
Adamów w dniach od 3 do 20 stycznia
2020 r. przeprowadził nabór wniosków w powyższej sprawie. W wyznaczonym terminie tut. do Urzędu
Gminy wpłynęło 19 wniosków
o przyznanie pomocy na usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości zlokalizowanych
na terenie Gminy Adamów
(demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest).
Dnia 19 marca 2020r. do tut.
Urzędu Gminy wpłynęło pismo
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie informujące, że wniosek
złożony przez Gminę Adamów
w powyższej sprawie pozytywnie
przeszedł wstępną weryfikację i został
wprowadzony na listę zadań
przewidzianych do dofinansowania
w formie dotacji w 2020 roku. Wstępna
kwota przyznanej dotacji wynosi
15 000 zł.
Rozpoczęcie prac w terenie
będzie możliwe po wybraniu firmy,
która będzie realizować zadanie
na zlecenie Gminy Adamów oraz po
podpisaniu stosownej umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
Konserwacja lampy UV
Dnia 17 lutego 2020 r. wykonano serwis lampy UV na przepompowni wody w miejscowości
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Potoczek. W trakcie prac wymieniony
został promiennik lampy, wykonano
czyszczenie rur osłonowych,
wymianę uszczelek i kontrolę pracy
systemu. Lampa UV pozwoli
na usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych przy użyciu promieniowania UV bez konieczności
stosowania do dezynfekcji środków
chemicznych.
Badania wody wykonywane
na zlecenie Gminy Adamów przez
Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Zamościu
potwierdzają skuteczność działania
zamontowanych lamp UV.
Opieka nad zwierzętami
bezdomnymi
Zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom przez Gminę opiera się na
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które na zlecenie Gminy
Adamów zapewniają opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu
Gminy oraz zapewniają całodobową
opiekę weterynaryjną w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
W celu realizacji powyższych
zadań w styczniu 2020 r. Gmina
Adamów zawarła następujące
umowy:
– z firmą Piotr Łachno, Usługi
Sanitarno – Porządkowe w zakresie zapewnienia całodobowej
opieki bezdomnym zwierzętom
na terenie Gminy Adamów,
polegającej na ich wyłapaniu
i umieszczeniu w schronisku
dla zwierząt,
– z Gabinetem Weterynaryjnym
lek. wet. Paweł Kulik w zakresie
świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych
zwierząt oraz zwierząt dzikich
poszkodowanych w wypadkach
drogowych z terenu Gminy
Adamów,
– z firmą PPP Bacutil Szpetko,
Szpetko Spółka Jawna Oddział
w Zastawiu w zakresie
wykonywania usług zbiórki,
wywożenia i utylizacji padłych
zwierząt nieposiadających
właściciela, lub ich części z terenu
Gminy.
Gmina ma również zawartą
umowę z Miastem Zamość w zakresie
przyjęcia bezdomnych psów z terenu

Gminy Adamów do schroniska
dla zwierząt w Zamościu.
Ponadto co rocznie Rada Gminy
Adamów podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy.
Koszt realizacji zadania
przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt w 2019 roku wyniósł
20 841,9 zł.
Akcyza
W miesiącu lutym 2020 roku
rolnicy posiadający grunty rolne
na terenie Gminy Adamów mogli
ubiegać się o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. W pierwszym
terminie 2020 roku rolnicy złożyli
280 wniosków o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego. Producentom rolnym
przyznano zwrot w kwocie
195 676,77 zł. Rolnicy, którzy nie wykorzystali przyznanego limitu zwrotu
podatku akcyzowego, bądź nie składali wniosków w pierwszym terminie
mogą ubiegać się o zwrot podatku
akcyzowego w drugim terminie t. j. od
1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W drugim terminie 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.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 100 oraz
powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
określonej w ewidencji gruntów
i budynków, według stanu
na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 30 oraz
średniej rocznej liczby dużych
jednostek przeliczeniowych bydła
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będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
GOPS - praca w terenie
Mając na uwadze ochronę zdrowia Mieszkańców potrzebujących
wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, jak również bezpieczeństwo zdrowotne jego
pracowników informujemy:
Pracownicy socjalni i asystent rodziny

Sprzedaż gruntów gminnych
W miesiącu marcu Gmina
Adamów zbyła w drodze przetargu
nieruchomość gruntową oznaczoną nr
działki 1234 o pow. 0,5425 ha położona
w obrębie Kolonia Suchowola.
Do przetargu przystąpiły dwie osoby,
spośród których został wyłoniony
nabywca, który zaproponował najwyższą cenę tj. 9 +519,00 złotych.

od dnia 16.03.2020 r. nie pracują
w terenie. Wszelkie niezbędne sprawy
załatwiane są telefonicznie. Jest to
przyjęta i obowiązująca na okres
epidemii zasada. W związku z tym
prosi się, aby zwracać uwagę
na mieszkające w sąsiedztwie
potrzebujące pomocy osoby,w szczególności samotne, chore, niepełnosprawne i w miarę możliwości
oferować niezbędną sąsiedzką
pomoc.

UG Adamów

Stypendyści I półrocza roku szkolnego 2019/2020
Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
Lp. Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Szkoła Podstawowa w Suchowoli

Średnia ocen

Lp. Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Średnia ocen

1.

Szpakowski Eryk

IV

5

1.

Emilia Niedźwiedź

VI B

5,38

2.

Teterycz Nikola

IV

5

2.

Diana Pasieczna

V

5,31

3.

Kniaź Maja

IV

4,8

3.

Gabiela Kusior

VI A

5,23

4.

Stropek Szymon

IV

4,8

4.

Sebastian Dobek

IV

5,08

5.

Greszta Amelia

V

5,2

5.

Filip Flaga

IV

5,08

6.

Cios Maja

V

5,2

6.

Dawid Łagowski

VI B

5,08

7.

Roczniak Amelia

V

5,2

7.

Natalia Czerkawska

IV

5,00

8.

Włoszuk Roksana

V

5,2

8.

Michalina Komisarczuk

VIII

5,00

9.

Dziurdza Paulina

V

4,9

9.

Vanessa Struzik

IV

4,92

10.

Lewusz Lena

V

4,9

10. Julia Bazan

VI B

4,92

11.

Skrzyńska Maria

V

4,8

11. Paulina Kołodziej

V

4,85

12.

Greszta Dawid

VI A

5,1

12. Julia Kawałko

IV

4,83

13.

Kukiełka Izabela

VI A

5,1

13. Lena Wasiura

IV

4,83

14.

Krupa Oliwia

VI B

4,9

14. Agata Gęśla

VI A

4,77

15.

Szawracka Paulina

VIII

4,9

15. Kacper Gęśla

VI A

4,77

16.

Kowalczuk Julia

VIII

4,9

16. Maciej Powroźnik

VI A

4,77

17. Natalia Konopa

VI A

4,77

Stypendia sportowe - SP w Suchowoli
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce

1.

Emilia Bargiel

IV

Za udział w zawodach szachowych na szczeblu wojewódzkim

2.

Michał Góra

VI B

Za udział w zawodach szachowych na szczeblu wojewódzkim

3.

Dawid Łagowski

VI B

Za udział w zawodach szachowych na szczeblu wojewódzkim

4.

Bartłomiej Sendłak

VI B

Za udział w zawodach szachowych na szczeblu wojewódzkim
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KONKURSY



Stowarzyszenie
,,Razem Dla Gminy Adamów"
serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w konkursach, w wybranych
przez siebie kategoriach:


Gminny Konkurs Plastyczny Moja
Mała Ojczyzna. Konkurs
skierowany jest do dzieci
w wieku przedszkolnym
i uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Adamów;



Gminny Konkurs Fotograficzny
Moja Mała Ojczyzna. Udział mogą
wziąć wszyscy uczniowie,
młodzież oraz mieszkańcy gminy
Adamów;
Gminny Konkurs Poetycki Moja
Mała Ojczyzna. Do udziału
zaprasza się uczniów, młodzież
oraz mieszkańców Gminy
Adamów.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać
pod numerem tel. 84 618 61 40
lub e-mail: zs_suchowola@interia.eu

Regulamin dostępny jest
na stronie Szkoły Podstawowej
w Suchowoli
https://suchowolasp.edupage.org
w zakładce: Stowarzyszenie Razem
dla Gminy Adamów.
Załączniki do Regulaminu stanowią
jego integralną część.
Prezes Stowarzyszenia
„Razem dla Gminy Adamów”
Renata Frankiewicz

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Clickonmaniac
Uczniowie Szkół Podstawowych
już od kilku lat z powodzeniem biorą
udział w Konkursie Wojewódzkim Języka
A n g ie ls kie g o, k t ór e g o g ł ó w n y m
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich
w Zamościu.
2 grudnia 2019 roku uczniowie w
swoich szkołach przystąpili do zmagań konkursowych. Etap I - szkolny
zakończył się sukcesem.
SP w Szewni Górnej:
1. Nikola Teterycz – kl. IV
2. Oliwia Brzozowska – kl. V
3. Dawid Greszta –kl. VIa
4. Aleksander Wołyniec – kl. VIII.
SP w Suchowoli:
1. Filip Flaga, kl. IV
Zespół ludowy „Babeczki
w kropeczki” wraz z księdzem proboszczem Parafii pw. Świętej Bożej
Opatrzności w Bondyrzu zorganizowali w dniu 26.01.2020 r. spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Bondyrza,
podczas którego nie zabrakło modlitwy, dzielenia się opłatkiem i życzeń.
Uroczyste spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Artur Sokół
modlitwą oraz życzeniami dla wszystkich mieszkańców. Wyjątkową oprawę artystyczną przygotowali
organizatorzy. Na stołach królowały
typowe wigilijne potrawy
przygotowane przez panie. Nie
zabrakło też kolęd śpiewanych przez
wszystkich zebranych przy
akompaniamencie tutejszego zespołu.
red.

2. Przemysław Szykuła, kl. V
3. Agata Gęśla, kl. VI „a”
4. Bartosz Szykuła, kl. VII
5. Joanna Malicka, kl. VIII
Etap II przeprowadzony został
13 lutego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Z grupy uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową
w Szewni Górnej najlepszy wynik
uzyskał Dawid Greszta i to on
17 kwietnia będzie walczył o zwycięstwo w III, ostatnim etapie Konkursu.
Natomiast ze SP w Suchowoli
z językowych potyczek zwycięską
ręką wyszedł uczeń klasy VII - Bartosz
Szykuła, przygotowywany przez
pana Wojciecha Mazura. On Również

będzie walczył o tytuł laureata
w III. ostatnim już etapie –
wojewódzkim, który planowany jest
na 17 kwietnia 2020 r. Organizatorzy
zastrzegają jednak zmianę terminu
konkursu w zależności od rozwoju
sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Według zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji
Narodowej, o dalszych losach
tegorocznej edycji konkursu wszyscy
zainteresowani będą informowani
na bieżąco.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
SP w Szewni Górnej
Zespół Redakcyjny SP w Suchowoli

Spotkanie opłatkowe w Bondyrzu
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OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 MARCA 2020 R.
1. Duszejko Zofia,
2. Gałan Zofia,
3. Garbula Lucyna,
4. Kawecka Danuta,
5. Łuczka Janina,
6. Monastyrska Bronisława,
7. Nawój Regina,
8. Pakuła Zdzisław,
9. Palonka Józef,
10. Piskor Ryszard,
11. Powroźnik Piotr,
12. Pupiec Regina,
13. Szewczuk Józef,
14. Szust Jan,
15. Szykuła Krystyna,
16. Teterycz Stanisław,
17. Turczyn Stanisława,
18. Zub Rafał,

Suchowola,
Trzepieciny,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Suchowola,
Jacnia,
Jacnia,
Suchowola,
Potoczek,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Jacnia,
Suchowola,
Szewnia Górna,
Jacnia,
Bliżów,
Boża Wola,
Suchowola,

lat 80
lat 90
lat 83
lat 85
lat 86
lat 87
lat 89
lat 87
lat 88
lat 58
lat 42
lat 94
lat 69
lat 90
lat 86
lat 80
lat 78
lat 31

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.

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
30 stycznia 2020 roku odbyła się
XIII Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:


Uchwała Nr XIII/100/18 w sprawie
zmian w uchwale Nr II/5/2018
Rady Gminy Adamów z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Budżetu,
Finansów, Rolnictwa, Spraw
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów











oraz ustalenia przedmiotu
działania
Uchwała Nr XIII/101/2020
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej,
Uchwała Nr XIII/102/2020
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2020
Uchwała Nr XIII/103/2020
w sprawie zamiaru założenia
spółdzielni socjalnej
Uchwała Nr XIII/104/2020
w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie
Adamów w roku szkolnym
2019/2020
Uchwała Nr XIII/105/2020
w sprawie przyjęcia do realizacji

"Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Adamów na lata 2019 2022 z perspektywą na lata 2023 2026"
 Uchwała Nr XIII/106/2020
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zamość
na współfinansowanie bieżących
kosztów funkcjonowania
Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Zamościu
 Uchwała Nr XIII/107/2020
w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego 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
Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
za śmieci
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
podatek rolny, leśny, od nieruchomości, opłata skarbowa
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
10 9639 0009 2002 0050 0122 0001
UG Adamów

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

Rodzaj odpadu

Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze

Zmieszane, Bio
Szkło, papier, tworzywa

II kwartał
IV

V

VI

27

25

22

25

22

28

Odpady problematyczne
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik

Zmieszane, Bio
Szkło, papier, tworzywa

25
28

26

23

28

26

23

Odpady problematyczne
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna

Zmieszane, Bio
Szkło, papier, tworzywa

26
29

27

24

29

27

24

30

28

25

28

25

Odpady problematyczne
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek

Zmieszane, Bio
Szkło, papier, tworzywa
Odpady problematyczne

27
30

28

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 - miesiąc maj
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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