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Koronawirus - informacje i zalecenia
OGRANICZENIA
W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
2 metry – minimalna odległość
między pieszymi
Wprowadzony obowiązek
utrzymania co najmniej 2-metrowej
odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 rodzice z dziećmi wymagającymi
opieki (do 13. roku życia),
 osoby wspólnie mieszkające
lub gospodarujące,
 osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać,
osoby z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego i ich
opiekunowie,
 osoby, które zasłaniają usta i nos.
ZASŁANIANIE UST I NOSA
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo
nosić m.in.:
 w autobusie, tramwaju i pociągu,
 w samochodzie osobowym, jeśli
jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 w sklepie, galerii handlowej,
banku, na targu i na poczcie,
 w kinie i teatrze,
 u lekarza, w przychodni,
w: szpitalu, salonie masażu
i tatuażu,
 w kościele i szkole, na uczelni
 w urzędzie (jeśli idziesz załatwić
tam jakąś sprawę) i innych
budynkach użyteczności
publicznej.
KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy osób, które:
 przekraczają granicę RP
stanowiącą zewnętrzną granicę
UE,
 miały kontakt z osobami
zakażonymi (lub potencjalnie
zakażonymi) koronawirusem,
 mieszkają z osobą, która zostaje
skierowana na kwarantannę.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

OPIEKA I EDUKACJA

Ograniczenie dotyczy:
przejazdów zbiorowym transportem
publicznym.

KLASY I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Umożliwiliśmy prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
z elementami dydaktycznymi
w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Na czym polega? Zarządzający
transportem publicznym mogą
podwyższyć limit pasażerów środku
transportu publicznego. Ile osób
może wejść na pokład?
 tyle osób, ile jest miejsc
siedzących (jeśli są tylko miejsca
siedzące)
albo
 tyle, ile wynosi 50% liczby
wszystkich miejsc siedzących
i stojących (w tym przypadku
jednak połowa miejsc siedzących
musi pozostać wolna).
UROCZYSTOŚCI
RELIGIJNE
Ograniczenie dotyczy:
udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega? Na cmentarzu
nie ma ograniczeń, co do liczby
uczestników. Obowiązuje zasada:
2 metry dystansu albo obowiązek
zakrywania ust i nosa.
Nowe zasady:
W mszy lub innym obrzędzie
religijnym można uczestniczyć
bez ograniczeń.
Ważne!
W świątyniach i obiektach kultu
religijnego obowiązkowe jest
zakrywanie ust i nosa.
KULTURA TEATRY, OPERY
I KINA
Otwarte zostały instytucje kultury
takie jak: teatry, kina, sale
koncertowe, galerie i salony
wystawiennicze.
Ważne!
W tych miejscach trzeba
zakrywać usta i nos. Obowiązuje
tu również określony reżim sanitarny.

Ważne !
Uczniowie ostatniej klasy szkoły
podstawowej i maturzyści mogli
uczestniczyć w konsultacjach
z nauczycielami.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
NA UCZELNIACH
Umożliwiamy prowadzenie na uczelniach:
 zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców
mogły wrócić do żłobków lub
przedszkoli. Od 6 maja organy
prowadzące te placówki mogły je
otworzyć, mając na uwadze wytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
a także Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może
ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci
objętych opieką w żłobkach.
Ważne!
Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych
przepisów ogólnych może zamknąć
wszystkie żłobki i przedszkola
na swoim terenie.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
jest wypłacany rodzicom, gdy:
przedszkole i żłobek są zamknięte
na mocy decyzji jednostki samorządu
terytorialnego,
 żłobek lub przedszkole nie może
zapewnić opieki ze względu
na ograniczenia spowodowane
COVID-19,
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rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

Ważne !
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
będzie wypłacany do 12 lipca 2020 r.
GRANICE I RUCH
MIĘDZYNARODOWY
Od 13 czerwca 2020 r. Polska
przywróciła pełny ruch graniczny
w ramach granic wewnętrznych Unii
Europejskiej. Oznacza to, że można
swobodnie podróżować i przekraczać
granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót
prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium
RP. Nie muszą odbywać kwarantanny.
Ważne!
Transport cargo działa normalnie.

HOTELE
Ograniczenie dotyczy: podróży
pociągami relacji międzynarodowych
poza granice zewnętrzne UE.
Obowiązuje do odwołania.

GOSPODARKA,
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Zniesione są ograniczenia
dotyczące działalności galerii
i centrów handlowych.

Restauracje i bary hotelowe są
otwarte i mogą serwować gościom
posiłki na sali – zasady jak przy
restauracjach i barach.
Ważne!
Od 6 czerwca w hotelach mogą
działać baseny, siłownie i kluby
fitness.
SPORT I REKREACJA
SIŁOWNIE, BASENY
I KLUBY FITNESS
Zostały otwarte siłownie, baseny,
kluby fitness oraz kluby taneczne.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE,
NA TARGU I POCZCIE
Zniesiony został limit dotyczący
liczby klientów przebywających w
jednym czasie na terenie sklepu, na
targu i poczcie..

Ważne !
Na basen może wejść tyle osób,
ile stanowi połowa obłożenia obiektu.
Na torze może przebywać nie więcej
niż 4 osoby.

GASTRONOMIA
RUCH LOTNICZY
Ograniczenie dotyczy: lotów międzynarodowych.
Na czym polega? Zakazu lotów
nie stosuje się do samolotów startujących z lotnisk położonych na terenie:
 państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
 Szwajcarii lub państwa członkowskiego UE (z wyjątkiem
Szwecji i Portugalii).
Obowiązuje do: 14 lipca 2020 r.
Wznowiony został krajowy ruch
pasażerski.
Ważne !
Od 1 lipca pasażerowie samolotów będą mogli zająć wszystkie
miejsca siedzące.

W placówkach gastronomicznych nadal musi być zachowana
odpowiednia odległość między
stolikami (2 m). Obowiązuje
zakrywanie nosa i ust (nie dotyczy
to konsumpcji) i np. przy wyjściu
do toalety w restauracji. Zachowane
zostają dotychczasowe reżimy
sanitarne (np. dezynfekcja stolików).

SALONY FRYZJERSKIE
I KOSMETYCZNE
Salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.
Wśród zaleceń dla salonów
urody znalazły się m.in.:
 używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 przyjmowanie klientów
po wcześniejszym umówieniu się
na wizytę telefonicznie lub online.
Uwaga!
Klient nie może oczekiwać na usługę
w poczekalni.

MIĘDZYNARODOWY RUCH
KOLEJOWY
SALONY TATUAŻU I PIERCINGU
Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach
granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Salony tatuażu i piercingu mogą
działać w reżimie sanitarnym.

TRENINGI NA OTWARTEJ
PRZESTRZENI I
WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE
Osoby uprawiające sport nie
muszą nosić maseczek.
Organizowanie wydarzeń
sportowych jest możliwe do 150
uczestników.
Nie ma obowiązku zachowania
dystansu społecznego, choć jest
to zalecane.
Ważne!
Pola golfowe, korty tenisowe,
stajnie, stadniny i tory wyścigowe
dla koni, infrastruktura do sportów
wodnych i lotniczych – nie obowiązuje
limit 150 uczestników.

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ
OLIMPIJSKICH OTWARTE
DLA SPORTOWCÓW
Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych
imprez rangi międzynarodowej
w COS-OPO. Obecnie wszystkie
Ośrodki Przygotowań Olimpijskich są
otwarte (Spała, Wałcz, Zakopane,
Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).
UG Adamów
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Nowo wybudowana świetlica już otwarta
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy, a zwłaszcza
miejscowości Suchowola Kolonia,
do nowo wybudowanej - w ramach
działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- świetlicy. Mamy nadzieję, że stanie
się ona miejscem, które zainspiruje
do nowych działań, zjednoczy
do współpracy na rzecz lokalnej
społeczności. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczony jest parterowy
budynek o powierzchni użytkowej
wynoszącej 184,10 m2. Znajduje się
w nim m.in. sala o powierzchni
90,86 m 2 , kuchnia, pomieszczenia
gospodarcze, szatnia, kotłownia
i pomieszczenia sanitarne. W obiekcie
świetlicy zastosowano nowoczesne
urządzenia służące ochronie
środowiska poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej.
W ramach okresu trwałości
projektu Gmina została zobowiązana
do utworzenia miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu. W związku
z powyższym, została zatrudniona
wykwalifikowana osoba, która będzie
pełniła funkcję opiekuna świetlicy.
Planowane są w niej różnego rodzaju

inicjatywy społeczne, spotkania,
zajęcia zespołów śpiewaczych, kół
gospodyń wiejskich, zajęcia
plastyczne, imprezy okolicznościowe
służące zaspokojeniu potrzeb
kulturalnych oraz zajęcia klubowe
i warsztatowe zmierzające
do rozwijania zainteresowań dzieci,
młodzieży a także aktywizujące
lokalną społeczność.

Świetlica będzie ogólnodostępna
i otwarta w następujących godzinach:
Poniedziałki od 10.30 do 14.30
Wtorki
od 12.30 do 16.30
Środy
od 12.30 do 16.30
Czwartki
od 12.30 do 16.30
Piątki
od 8.30 do 12.30
Serdecznie zapraszamy
UG Adamów

Inwestycje w Gminie Adamów - II kwartał
Zrealizowano kolejne zadanie
w ramach projektu „Kompleksowa
rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów”
pod nazwą: „ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OSP W ADAMOWIE
NA CENTRUM AKTYWNOŚCI
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU WOKÓŁ BUDYNKU”,
które obejmowało:
prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie w celu nadania mu nowych
funkcji: poprzez wymianę pokrycia dachowego, roboty remontowe
wewnętrzne, utwardzenie terenu
przy budynku w celu stworzenia
parkingu, montaż siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej wiaty
z grillem, montaż platformy
krzywoliniowej.

Remiza w Adamowie

fot. red.
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DOFINANSOWANIE
NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W GMINIE
ADAMÓW

Remiza w Adamowie - grill

fot. red.

FUNDUSZ DRÓG
SAMORZĄDOWYCH
Rozpoczęły się prace budowlane
przy budowie drogi gminnej
w miejscowości Adamów, na które
gmina otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość zadania : 382 134,49 zł.
Dofinansowanie: 229 280,00 zł.
Wykonawcą zadania jest Zakład
Budowlano - Transportowy
„DROGMOST” Wiesław Michalski,
z Mokrego.

Gmina Adamów otrzymała
dofinansowanie w ramach Osi
priorytetowej 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja
niskoemisyjności, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00IZ.00-06-001/19, projektu pn:
„Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego
w Gminie Adamów”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
Budowę linii kablowych i montaż 166
słupów wraz z oprawami LED
w następujących miejscowościach:
Bondyrz 17 sztuk, Boża Wola (droga
gminna) 13 sztuk, Adamów (droga
powiatowa) 16 sztuk, Potoczek
(droga powiatowa) 35 sztuk,
Rachodoszcze 25 sztuk, Suchowola
Doły 7 sztuk, Suchowola droga
powiatowa 9 sztuk, Szewnia Górna
23 sztuki, Trzepieciny 21 sztuk.
Wartość projektu:
Dofinansowanie:

1 158 635,56 zł.
801 318,88 zł.

Termin realizacji zadania: 2021 r.
Według umowy, remont potrwa
do 15 października 2020 roku.

wodociągowej wraz z przyłączami
i przydomowymi oczyszczalniami
ścieków w miejscowości Boża Wola”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość projektu:
Dofinansowanie:

1 402 523,48 zł.
710 981,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2021 r.

BUDOWA PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOŚCI JACNIA
Trwają prace budowlane przy
budowie placu zabaw w miejscowości
Jacnia w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów
zdegradowanych w Gminie Adamów.
Wykonawcą zadania jest firma APIS
Polska Sp. z o.o., z Jarosławia.
Termin realizacji : wrzesień 2020 r.










Zakres rzeczowy obejmuje:
budowę placu zabaw o nawierzchni piaskowej,
budowa siłowni zewnętrznej,
wyposażenie placu zabaw
w elementy małej infrastruktury,
budowa ogrodzenia,
wykonanie nasadzeń,
odbudowa trawnika po pracach
budowlanych,
formowanie skarpy,
wykonanie pagórków rekreacyjnych.
UG Adamów

DOFINANSOWANIE
NA BUDOWĘ WODOCIĄGU
W MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA

Budowa drogi gminnej w m. Adamów
fot. red.

Gmina Adamów otrzymała
dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Budowa sieci

Budowa placu zabaw w m. Jacnia
fot. red.
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Otwarcie drogi powiatowej
W dniu 22 czerwca 2020 roku
w miejscowości Szewnia Dolna
odbyło się oficjalne otwarcie drogi
powiatowej Szewnia - Wólka
Wieprzecka w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Wólka Wieprzecka”. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą drogi była firma
„SADEX” P.W. Janusz Sadlik z Kolonii
Sitno. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka, Starosta Zamojski
Stanisław Grześko, Radni Powiatowi –
Agnieszka Adamczuk i Janusz Nawój,
Wójt Gminy Adamów – Dariusz
Szykuła, Dyrektor Wydziału
Planowania i Rozwoju Powiatu
Zamojskiego Elżbieta Paszt, Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w
Zamościu Piotr Kuter oraz
reprezentacja mieszkańców Szewni
Dolnej.
Po przecięciu wstęgi poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii
św. Andrzeja Boboli w Kosobudach,
ks. Józef Zdybel, który modlił się m.in.
w intencji realizujących ten projekt
oraz korzystających z tej drogi - o ich
bezpieczeństwo i szczęśliwe dotarcie
do celu podróży.

Projekt pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3255L Szewnia -Wólka
Wieprzecka” był realizowany w latach
2019-2020 przez Powiat Zamojski
w partnerstwie z Gminą Adamów
przy dofinansowaniu z II naboru
Funduszu Dróg Samorządowych.
W r a m a c h z a d a n i a
przebudowano drogę o długości
około 5,1 km. Wykonano nową
nawierzchnię i pobocza oraz
oznakowanie pionowe.
Przebudowane zostały zjazdy,

odtworzone zostały również rowy
przydrożne oraz przebudowano
przepusty.
Wartość zadania to kwota
2 742 841,82 zł, w tym wkład finansowy Gminy Adamów – 566 000,00 zł.
Długo oczekiwana inwestycja
w istotny sposób zapewni komfort
i bezpieczeństwo oraz poprawi komunikację z innymi miejscowościami.
red.

"MASECZKA DLA MIESZKAŃCA" - PODZIĘKOWANIE
dla Gminy Adamów”, członkiniom
Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów
ludowych oraz samym mieszkańcom
naszej gminy za bezinteresowną
pomoc i zaangażowanie na rzecz
naszej społeczności.

W naszej gminie wiele osób
zaangażowało się w szycie maseczek
dla mieszkańców, za co chciałbym
serdecznie podziękować. Bardzo
serdecznie dziękuję paniom z biblioteki w Potoczku za koordynację całej
akcji, dziękuję pracownikom Szkoły
Podstawowej w Suchowoli na czele
z panią dyrektor, stowarzyszeniu
społeczno-kulturalnemu Gminy
Adamów, stowarzyszeniu „Razem

W sumie na przestrzeni dwóch
tygodni uszyto ok. 4 tysięcy maseczek,
które wśród mieszkańców rozprowadzili sołtysi i radni przy wsparciu
druhów strażaków.
W tym miejscu składam
wszystkim biorącym udział w akcji
„Maseczka dla mieszkańca” gorące
podziękowania za ten ogrom pracy
społecznej. Cieszy fakt, że aż na tyle
osób w naszej gminie można liczyć.

Jestem im ogromnie wdzięczny, że nie
żałowali własnego czasu i zdrowia,
aby służyć innym. Nie chciałbym
nikogo pominąć wymieniając
z imienia i nazwiska. Ufam, że ich
praca w znacznym stopniu przyczyni
się do uchronienia mieszkańców
przed niebezpieczną epidemią.
Wszystkim życzę zdrowia
i proszę o odpowiedzialne
zachowanie w przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Z podziękowaniem,
Dariusz Szykuła
Wójt Gminy Adamów
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Sztuka dziecka wciąż na nowo się
tworzy i nie przestanie być sztuką żywą
i twórczą tak długo,jak długo będą
istniały dzieci lubiące i umiejące
po swojemu pięknie rysować i malować.
Kierując się tym mottem
uczniowie i wychowankowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli w roku
szkolnym 2019/2020 brali udział
w licznych konkursach plastycznych
o zasięgu od regionalnego po ogólnopolski. Stworzenie wszystkich prac
oparte było na aktywności dzieci, ich
naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami
plastycznymi. Dzięki temu przez cały
rok mogły tworzyć ciekawe i bardzo
kreatywne prace. Twórczość ta została
doceniona w kilku konkursach,

Z pomysłu stworzone...
za które otrzymały wartościowe
nagrody rzeczowe.
Poniżej zamieszczamy listę
laureatów:
Agata Powroźnik
Punkt Przedszkolny - wyróżnienie
w IV Regionalnym Konkursie
Plastycznym „Ptaki Egzotyczne”,
Aleksandra Kudełka
Punkt Przedszkolny - I miejsce
w V Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Jesienny Las”,
Aleksandra Kudełka
Punkt Przedszkolny - I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Zima kolorami
malowana”.
Aleksandra Kudełka
Punkt Przedszkolny – nagroda
główna w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Anioł w za dużych
butach”.
Aleksandra Kudełka
Punkt Przedszkolny - II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
plastycznym „To jestem ja”.
Julia Bazan kl. VI „b”, Anna Kudełka
kl „I” oraz Szymon Kawałko kl. IV
otrzymali wyróżnienia w X Ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz
i szanujesz” KRUS Zamość.

Anna Kudełka kl. I
wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Nocni
mieszkańcy ZOO”.
Łącznie uczniowie i wychowankowie Szkoły Podstawowej w Suchowoli brali udział w 23 konkursach
plastycznych. Wszystkie dzieła
stworzono pod kierunkiem Joanny
Skrzyńskiej-Kudełki. Każda praca
była wyjątkowa, a zwycięzcą jest
każdy, kto podjął wysiłek stworzenia
czegoś nowego.
Wszystkim uczestnikom konkursów cała Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Suchowoli
składa gratulacje. Bardzo się cieszymy
i czekamy na dalsze sukcesy w nadchodzącym roku szkolnym.
Zespół redakcyjny SP Suchowola

Święto Rodziny 2020
W życiu każdego człowieka
najważniejsza jest Rodzina. Najpierw
ta, w której się rodzimy, później ta,
którą sami tworzymy. Dlatego, kiedy
zbliżają się daty 26 maja i 23 czerwca,
w szczególny sposób chcemy je uczcić.
Każde dziecko jest promyczkiem
radości dla swoich rodziców. W tym
szczególnym dniu chodzi przede
wszystkim o docenienie roli Rodziny
w życiu zarówno dziecka, jak i osób
dorosłych. To przecież Ona jest opoką.
To Ona karmi, pielęgnuje i wychowuje, chociaż nie zawsze jest łatwo.
Tym bardziej potrzebny jest taki
dzień, by poczuć się wyjątkowo.
Zobaczyć, że pracuje się nad czymś
wyjątkowym, ze szczególnie ważną
osobą. Inspirującym i...wzruszającym.
W Szkole Podstawowej w Suchowoli, świętowanie to było wyjątkowe,
inne niż dotychczas - zdalne. Wycho-

wawcy grup przedszkolnych, Panie:
Aleksandra Kolano, Renata Frankiewicz, Jolanta Flaga oraz Joanna
Skrzyńska-Kudełka, zaprosiły rodziców i dzieci do stworzenia wspólnego
dzieła w postaci pięknego filmu.
Wspólnie stworzyły dzieło, które
wywołało radość, a jednocześnie
wzruszenie.
Udział w nim wzięły wszystkie
przedszkolaki, które dla swoich bliskich recytowały wiersze i śpiewały
piosenki. Z komentarzy przesyłanych
przez rodziców wiemy, że udało się
osiągnąć zamierzony cel. Dla dzieci
była to wspaniała okazja, aby w trakcie
zdalnego nauczania zobaczyć dawno
widzianych kolegów i koleżanki
z przedszkola. Dla rodziców radość ze
wspólnego przeżywania, a dla nauczycieli wiara w sukces dydaktyczny
i lepszą przyszłość wychowanków.

Zespół redakcyjny SP Suchowola
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Urząd Gminy Adamów wraz
z Radnymi podjął wyzwanie
„GASZYN CHALLENGE”.
Dziękujemy Posterunkowi Policji w
Krasnobrodzie za nominację.
Na takie wyzwanie nie można było
inaczej odpowiedzieć.
19 czerwca 2020 roku urzędnicy
wraz z Radnymi Gminy Adamów
oraz pracownikami jednostek
organizacyjnych wykonali przed
Urzędem Gminy 10 pompek
i tym samym przekazali zebrane
pieniądze na szczytny cel, jakim jest
leczenie chorych dzieci na SMArdzeniowy zanik mięśni.
Do akcji nominowaliśmy :

GASZYN CHALLENGE
1. Starostwo Powiatowe w Zamościu
2. Zakład Stolarski Art - Ram
w Adamowie
3. P. W. Profesjonal w Adamowie.

Film dostępny na stronie:
https://adamow.gmina.pl
red.

INTERNETOWY KONKURS SZACHOWY
Dnia 24.03.2020 odbył się
internetowy konkurs szachowy
Szach Maks III Blitz
Szach Maks jest oryginalną
koncepcją konkursu szachowego,
która wykorzystuje technologie
informatyczne. Wymaga umiejętności grania w szachy i stanowi
intelektualną rozrywkę w formie
internetowego quizu lub gry. Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych od klasy 2, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych,
z podziałem na kategorie wiekowe

w każdym roczniku.
Szkołę Podstawową w Suchowoli reprezentowali uczniowie z klasy
IV oraz VI b.
W kategorii klas IV najlepiej
spisali się:
Sebastian Dobek
I miejsce w województwie oraz 21
miejsce w kraju
Emilia Bargiel
II miejsce w województwie, 24 miejsce
w kraju

Krzysztof Panas
III miejsce w województwie,
34 miejsce w kraju
W kategorii klas VI najlepiej
zaprezentowali się:
Dawid Łagowski
II miejsce w województwie, 42 miejsce
w kraju
Bartłomiej Sendłak
III miejsce w województwie,
47 miejsce w kraju.
Uczniów do konkursu
przygotował Pan Konrad Płuciennik.
Zespół redakcyjny SP Suchowola

Moja ulubiona baśń, moja ulubiona bajka…
W obecnym, trudnym dla
wszystkich czasie, kiedy nauka
odbywa się wyłącznie w domu,
szczególnie ważne jest, aby zachęcić
dzieci do rozwijania pasji czytelniczych i plastycznych. Jak to zrobić?
Okazuje się, że najlepszym sposobem
jest zorganizowanie konkursu
literacko – plastycznego. Nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej wraz
z opiekunem biblioteki zaprosili
najmłodszych w podróż po zaczarowanych krainach baśni i bajek.
Baśń to gatunek literacki uwielbiany przez dzieci i dorosłych.
Dlaczego? Bo jest tam świat zaczarowany, gdzie wszystko może się
zdarzyć. To świat, w którym jest
miejsce na śmiech, ciekawość,
marzenia, bo baśnie wzruszają, uczą,
bawią. Gdzie, jak nie w baśni, dobro
zawsze zwycięża zło?

Używając magii kolorowych
kredek, farb, w czarodziejski sposób
dzieci przeniosły się zatem
do ulubionych miejsc i opowiedziały
o swoich marzeniach, baśniowych
marzeniach – pięknych, kolorowych,
niezwykłych, dziecięcych.
Ilość prac, ich estetyka, różnorodność, indywidualizm w prezentacji bohaterów i interpretacji treści
przeszły najśmielsze oczekiwania
organizatorów. Komisja oceniająca
miała niezły orzech do zgryzienia!
Ostatecznie, wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
Oddziały przedszkolne
I miejsce
Martyna Szykuła - 0a - Kraina Lodu
II miejsce
Blanka Bosiak - 0a
Czerwony Kapturek

Kacper Galant – 0a
Masza i niedźwiedź
III miejsce
Hubert Zub – 0b - Brzydkie kaczątko
Klasy I-III
I miejsce
Alicja Powroźnik – kl. I
Trzy małe świnki
Anna Kudełka – kl. I - Calineczka
II miejsce
Julia Teterycz – kl. II
Czerwony Kapturek
III miejsce
Karolina Kawa – kl. I
Gang słodziaków
Szymon Łagowski – kl. II
Jaś i pnącze fasoli
Wyróżnienia
Izydor Wszoła – kl. I
Plastusiowy pamiętnik
Grabowska Natalia kl. II-Kot w butach
Zespół redakcyjny SP Suchowola
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Dzień Europejski w SP w Szewni Górnej
19 i 22 czerwca w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej odbył
się konkurs wiedzy o Krajach
Europejskich. Miał on inny charakter
niż zwykle, gdyż ze względu
na sytuację związaną z pandemią,
został przeprowadzony nie w szkole,
lecz online, przed ekranami komputerów. Każda klasa wytypowała
swoich przedstawicieli, którzy mieli
za zadanie reprezentować koleżanki
i kolegów w rozgrywkach.
Pani Elżbieta Michałkiewicz
i pan Jan Wierzbicki przygotowali
dla uczniów zadania, które sprawdzały wiedzę ogólną o poszczególnych krajach europejskich
oraz wiadomości gramatyczne z języ-

ka angielskiego i niemieckiego.
19 czerwca uczniowie zmierzyli
się ze sobą na aplikacji Kahoot, gdzie
przy dźwiękach emocjonującej muzyki walczyli o pierwsze miejsce. W tej
konkurencji najlepsza okazała się
Paulina Szawracka z klasy VIII.

Eryk Szpakowski zaś trzecie Amelka
Greszta.
Ostatnim zadaniem był interaktywny test na czas, zawierający
pytania kulturoznawcze i językowe.
W tej konkurencji zwyciężył Jakub
Gromadzki.

22 czerwca miała miejsce II część
konkursu. O godz. 10.00 reprezentanci
klas na platformie edukacyjnej
rozegrali interaktywną grę
p l a n sz ow ą , w k t ór e j w t r a k ci e
poruszania się po planszy ( po
wyrzuceniu interaktywną kostką),
napotykali na pytania o różnym
stopniu trudności. Tu liczyła się nie
tylko wiedza, ale i szczęście. Pierwsze
miejsce zajął Kuba Gromadzki, drugie

Po zliczeniu wszystkich punktów,
okazało się, że:
I miejsce
zajęła klasa VII
II miejsce zajęła klasa IV
III miejsce zajęła klasa V
Konkurs kontynuowany będzie
w przyszłym roku szkolnym.
oprac. SP w Szewni Górnej

Podsumowanie projektu Fauna i flora Afryki
Dnia 13 maja 2020 roku w klasie
piątej miało miejsce zdalne
podsumowanie projektu pt.:
„Fauna i flora Afryki". Inspiracją do
powstania takiego przedsięwzięcia
stała się powieść podróżniczoprzygodowa pt: ,,W pustyni i w
puszczy" Henryka Sienkiewicza.
Uczniowie zachwyceni epickim
opisem świata zwierząt i roślin
afrykańskich, postanowili pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego,
stworzyć coś oryginalnego. Tak
powstał projekt, którego efekt przerósł
najśmielsze oczekiwania. Na spot-

kanie, które odbyło się na messengerze, zaproszone zostały
następujące osoby: Pani Dyrektor,
wychowawca klasy, rodzice i nauczyciele. Uczniowie prezentowali
swoje prace, a każdy z uczestników
mógł się wypowiedzieć na temat
oglądanego dzieła. Wszystkie prace
były bardzo pomysłowe, oryginalne,
bardzo estetycznie wykonane
i niepowtarzalne. Uczniowie
realizowali projekt, kierując się
własną wizją. Nie zabrakło pochlebnych komentarzy, e-motek i wielu
innych sposobów wyrażania pozy-

tywnych opinii. W nagrodę każdy
uczeń otrzymał ocenę celującą z języka
polskiego. Dodatkowo, po szczęśliwym powrocie do szkoły, uczniowie
pod opieką nauczycieli wybiorą się
na biwak. Tam będą mogli podziwiać
roztoczańską faunę i florę-może
powstanie kolejny projekt...?
Był to dzień pełen wrażeń,
który na pewno zapisze się w pamięci
wszystkich uczestników, a taka forma
zajęć jest potwierdzeniem, że można
przekazywać wiedzę i doskonale
bawić się w sposób zdalny.
Zespół redakcyjny Sp Suchowola
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Stypendyści i uczniowie wyróżniający się w nauce
i zachowaniu w roku szkolnym 2019/2020
Szkoła Podstawowa
w Szewni Górnej
Oddział przedszkolny – grupa A
Filip Rak, Juliusz Piróg, Anna
Dybioch, Wiktoria Cybura, Zuzanna
Gradziuk, Blanka Krupa, Miłosz
Pakuła, Zuzanna Pawlik, Dominik
Oryszczak
Oddział przedszkolny – grupa B
Magdalena Szykulska, Anna Kapłon,
Lena Turczyn, Tomasz Krawczyk,
Laura Kniaź, Damian Artymiak

Klasa V
Dominika Pawlik, Wiktor Świergoń

Klasa VIII
Paulina Szawracka, Igor Cios, Julia
Kowalczuk, Katarzyna Skrzyńska,
Szymon Kania

Klasa VIa
Oskar Pawlik, Agnieszka Świergoń

Uczniowie, którzy otrzymali
nagrody za 100% frekwencję

Klasa VIb
Bartosz Dziuba

Klasa II
Krzysztof Kański, Maja Krawczyk,
Oskar Szewera, Anna Świergoń

Wzorowi Czytelnicy
Anna Kołtun, Dominika Ścirka,
Kacper Najda

Klasa III
Anna Kołtun, Wojciech Świergoń
oprac. SP w Szewni Górnej

Klasa I
Julia Soboń, Oliwia Bil, Maja
Artymiak, Dawid Pliżga, Amelia
Szewczuk, Szymon Kalita,
Małgorzata Kania

Klasa IV
Katarzyna Świergoń
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali stypendium
naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Adamów - SP w Szewni Górnej

1

Nazwisko i imię
ucznia
Kniaź Maja

2

Szpakowski Eryk

IV

5,2

130,00

3

Teterycz Nikola

IV

5,1

120,00

4

Stropek Szymon

IV

4,8

70,00

5

Buryło Zuzanna

IV

4,8

70,00

6

Cios Maja

V

5,4

150,00

7

Roczniak Amelia

V

5,4

150,00

8

Włoszuk Roksana

V

5,3

140,00

9

Greszta Amelia

V

5,3

140,00

10

Lewusz Lena

V

5,2

130,00

Klasa V
Maja Cios, Amelia Greszta, Amelia
Roczniak, Roksana Włoszuk, Lena
Lewusz, Dominika Pawlik, Gabriela
Pupiec, Paulina Dziurdza, Nikola
Nogas, Olivia Brzozowska, Dominika
Ścirka, Maria Skrzyńska

11

Pupiec Gabriela

V

5,0

110,00

12

Pawlik Dominika

V

5,0

110,00

13

Dziurdza Paulina

V

4,9

100,00

14

Nogas Nikola

V

4,8

70,00

15

Kukiełka Izabela

VIa

5,2

130,00

16

Greszta Dawid

VIa

5,0

110,00

Klasa VIa
Izabela Kukiełka, Dawid Greszta, Jan
Radlinski, Jakub Skiba, Dawid
Kozyrski, Agnieszka Świergoń, Jakub
Buczek, Julia Kwaśniuk

17

Radliński Jan

VIa

4,9

100,00

18

Skiba Jakub

VIa

4,8

70,00

19

Kozyrski Dawid

VIa

4,8

70,00

20

Krupa Oliwia

VIb

5,0

110,00

21

Lewusz Julia

VII

4,9

100,00

22

Świergoń Kamila

VII

4,8

70,00

23

Szawracka Paulina

VIII

5,1

120,00

24

Cios Igor

VIII

5,0

110,00

25

Kowalczuk Julia

VIII

4,9

100,00

Klasa II
Maja Krawczyk, Kacper Konopa,
Oskar Szewera, Martyna Berdzik,
Krzysztof Kański
Klasa III
Anna Kołtun, Joanna Buczek, Natalia
Bielak
Klasa IV
Maja Kniaź, Eryk Szpakowski,
Nikola Teterycz, Szymon Stropek,
Zuzanna Buryło, Julia Bielak, Jakub
Kolano, Julia Wiśniewska

Klasa VIb
Oliwia Krupa
Klasa VII
Julia Lewusz, Kamila Świergoń,
Izabela Chadam, Paulina Teterycz

L.p.

Klasa

Średnia ocen

IV

5,2

Kwota stypendium
130,00

Informator Gminy Adamów
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Efektywne
zdalne

Lista stypendystów za wysokie wyniki w nauce
w II okresie roku szkolnego 2019/ 2020 - SP w Suchowoli
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Średnia ocen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sebastian Dobek
Filip Flaga
Julia Kawałko
Gabriela Kania
Aleksandra Teterycz
Natalia Czerkawska
Lena Wasiura
Aleksandra Kudełka
Natalia Szykuła
Jakub Galant
Diana Pasieczna
Zuzanna Koza
Paulina Kołodziej
Adam Malicki
Gabriela Kusior
Kacper Gęśla
Natalia Konopa
Maciej Powroźnik
Agata Gęśla
Angelika Michalska
Emilia Niedźwieź
Dawid Łagowski
Sandra Łoza
Julia Bazan
Martyna Fałaga
Michał Góra
Martyna Pakuła
Michalina Komisarczuk

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI a
VI a
VI a
VI a
VI a
VI a
VI b
VI b
VI b
VI b
VI b
VI b
VII
VIII

5,25
5,25
5,25
5,16
5,16
5,16
5,00
4,83
4,83
4,75
5,31
5,00
4,92
4,85
5,62
5,15
5,00
5,00
4,92
4,92
5,31
5,23
5,08
5,00
4,92
4,92
4,78
5,36

W bieżącym roku szkolnym
2019/2020 nauczycielom, uczniom
i rodzicom przyszło się zmierzyć z nie
lada wyzwaniem, ponieważ od marca
ze względu na zagrożenie zakażeniem
Covid-19, nauczanie odbywało się
w sposób zdalny.
Nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli nie
brakowało pomysłów, aby urozmaicić
dzieciom ten ciężki dla wszystkich
czas. Odbyło się wiele konkursów,
projektów i innych przedsięwzięć,
które wyzwalały w dzieciach radosną
twórczość w dziedzinie, zgodnej z ich
zainteresowaniem.
Dzieci bardzo chętnie
przystępowały do działań, a ich praca
zaowocowała wysokimi wynikami w
nauce i licznymi stypendiami.
Najlepszą uczennicą w szkole została
Gabriela Kusior z klasy VI „a”, która
uzyskała średnią ocen: 5,62.
Natomiast klasa IV po całorocznych
zmaganiach uzyskała tytuł „Super
Klasa” i otrzymała nagrodę pieniężną.
Był to rok pełen niespodziewanych
zwrotów wydarzeń.
SP w Suchowoli

Lista stypendystów za wysokie wyniki w sporcie w II okresie roku szkolnego 2019/2020 - SP w Suchowoli
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce

1.

Sebastian Dobek

IV

I miejsce w internetowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym

2.

Emilia Bargiel

IV

II miejsce w internetowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym

3.

Krzysztof Panas

IV

III miejsce w internetowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym

4.

Dawid Łagowski

VI b

II miejsce w internetowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym

5.

Bartłomiej Sendłak

VI b

III miejsce w internetowym Wojewódzkim Turnieju Szachowym

6.

Gabriela Kusior

VI a

Uczennica powołana do kadry wojewódzkiej w piłce nożnej. Najlepsza
zawodniczka KS Agros Krasnobród, zawodniczka KS Archipelag Roztocze

7.

Michał Szykuła

VIII

Za całokształt osiągnięć sportowych na zakończenie SP - wielokrotne
reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych na szczeblu
szkoły, gminy i powiatu w piłce nożnej i tenisie stołowym.

8.

Kamil Piskor

VIII

Za całokształt osiągnięć sportowych na zakończenie SP - wielokrotne
reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych na szczeblu
szkoły, gminy i powiatu w piłce nożnej i tenisie stołowym.

Informator Gminy Adamów
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Ruszyły bezpłatne zajęcia ruchowe...
Na terenie Gminy Adamów
ruszyły zajęcia ruchowe realizowane
w ramach projektu granowego
,,Propagowanie zdrowego trybu życia
poprzez organizację zajęć ruchowych i
warsztatów edukacyjnych na temat
zdrowego odżywiania” objętego
PROW na lata 2014 – 2020; Działanie
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”;
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”. Zgodnie z podpisaną
umową całkowita wartość grantu
wynosi 33440,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 31760,00 zł a wkład
własny wnoszony przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy
Adamów to kwota 1 680,00 zł.
Projekt zakłada realizację
następujących działań:
1. Organizacja dla mieszkańców
z obszaru LGD „Nasze Roztocze”
zajęć promujących aktywność
fizyczną i zdrowy styl życia - zumba
w Szkole Podstawowej w Suchowoli
(2 razy w tygodniu)–łącznie 56 godzin.
2. Organizacja dla mieszkańców
z obszaru LGD „Nasze Roztocze”
zajęć promujących aktywność
fizyczną i zdrowy styl życia - zumba w
Szkole Podstawowej w Szewni Górnej
(1 raz w tygodniu) – łącznie 28 godzin.
3. Organizacja dla mieszkańców
z obszaru „Nasze Roztocze” zajęć
promujących aktywność fizyczną i
zdrowy styl życia – joga w świetlicy w
Potoczku (2 razy w tygodniu) – łącznie
56 godzin.
4. Organizacja dla mieszkańców
z obszaru „Nasze Roztocze”
warsztatów edukacyjnych na temat
zdrowego odżywiania obejmujących
45 - minutowy wykład oraz przygotowanie zdrowych potraw pod okiem
wykwalifikowanego kucharza.
Warsztaty zostaną przeprowadzone
w następujących miejscowościach:
Bondyrzu, Bożej Woli, Feliksówce,
Jacni, Potoczku, Rachodoszczach,
Suchowoli Kolonii i Szewni Dolnej.
Pierwsze zajęcia w ramach
realizacji w/w projektu zostały
zorganizowane w Szkołach
Podstawowych na terenie Gminy
Adamów: w Szewni Górnej oraz

w Suchowoli. Były to zajęcia ruchowe
z zumby, które dnia 02 lipca 2020 roku
poprowadziła Pani Agnieszka
Wypijacz instruktorka fitness zumba.
Frekwencja dopisała i zajęcia nadal
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkanek lubiących
ćwiczenia przy rytmicznej muzyce.
Kolejne zajęcia z zumby będą się
odbywały:
- w SP w Szewni Górnej raz w tygodniu w czwartki w godzinach:
17.45 - 18.45
- SP w Suchowoli dwa razy w tygodniu w dniach: poniedziałki i czwartki w godzinach: 19.00 - 20.00
Z kolei dnia 3 lipca 2020 roku
w świetlicy w Potoczku rozpoczęto
cykliczne zajęcia ruchowe z jogi.
Prowadzi je wykwalifikowana
trenerka Pani Iwona Chrzan, która
zapewnia pełen profesjonalizm zajęć.
Okazało się, że chętnych na tych
nietypowych na naszym terenie
zajęciach, nie brakuje, a kolejne
cykliczne spotkania pozwolą
zainteresowanym nie tylko się
wyciszyć, ale będą idealnym
sposobem do walki z dolegliwościami
spowodowanymi choćby codziennym
stresem. Ta forma zajęć ruchowych
jest nieoceniona, zwłaszcza dla osób
z bólami kręgosłupa, gdyż pozycje jogi
przede wszystkim niwelują
dolegliwości bólowe, a poza tym
wzmacniają osłabione mięśnie
i rozciągają te przykurczone. Kolejne
zajęcia z jogi będą prowadzone dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki
o godz. 19.30 i w piątki o godz. 17.00.
Wszystkie zajęcia, zarówno joga
jak i zumba, są nieodpłatne.

Serdecznie zapraszamy
do aktywności fizycznej
na oferowanych spotkaniach.
red.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informator Gminy Adamów

13

kwiecień - czerwiec 2020

Powszechny Spis Rolny 2020
Statystyka publiczna zapewnia
rzetelne, obiektywne i systematyczne
informowanie społeczeństwa,
organów państwa i administracji
publicznej oraz podmiotów
gospodarki narodowej o sytuacji
ekonomicznej, demograficznej,
społecznej oraz środowiska
naturalnego. Wypełnienie tego
zobowiązania gwarantuje m.in.
realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym
źródłem, które pozwala dokładnie
scharakteryzować polskie rolnictwo.
Służą władzom lokalnym
i centralnym do podejmowania
trafnych decyzji strategicznych,
opartych na analizie danych.
Obowiązek realizacji spisów
nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady, jak
również wynika on z rekomendacji
FAO, zawartych w dokumencie pn.
Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. W państwach
członkowskich ONZ pełne badanie
realizowane jest raz na 10 lat
i obejmuje wszystkie gospodarstwa
rolne. Poprzedni Powszechny Spis
Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Powszechny Spis Rolny 2020
zostanie przeprowadzony w dniach
od 1 września do 30 listopada 2020 r.
na terenie całego kraju, według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy, a użytkownicy
gospodarstw rolnych są zobowiązani
do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi.
Obowiązek realizacji spisu
nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE), jak również wynika
on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program
spisów rolnych rundy 2020 r.
Krajową podstawą prawną
realizacji spisu rolnego jest ustawa z
dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1728).
Spisem objęte są wszystkie
gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
 osoby fizyczne (w gospodarstwach
indywidualnych) o powierzchni
minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha
użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji
rolnej lub produkcję rolną o skali
określonej progami, których
wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu
będą dotyczyć m.in.
 cech identyfikacyjno-adresowych
użytkownika i jego gospodarstwa
rolnego,
 sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 struktury dochodów,
 aktywności ekonomicznej,
 sposobu użytkowania gruntów,
 powierzchni zasiewów,
nawożenia,
 zastosowania środków ochrony
roślin,
 pogłowia zwierząt gospodarskich,
 chowu i hodowli ryb,
 budynków gospodarskich,
 maszyn i urządzeń rolniczych.
Wszystkie podmioty
zobowiązane są do udzielania
dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi
w formie samospisu internetowego,
wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić
informacji o gospodarstwach rolnych
poprzez:
 Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, która
będzie dostępna na stronie
internetowej:
www.spisrolny.gov.pl
 Telefonicznie – dzwoniąc
na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
 Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
telefonicznym,
 Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym
dla użytkownika gospodarstwa
rolnego.
UG Adamów

źródło: https://stat.gov.pl/
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Pomagamy w czasie epidemii
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Adamowie bierze udział
w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. W tym celu
współpracuje z Polskim Czerwonym
Krzyżem - oddział Regionalny
w Zamościu. Współpraca polega na
gromadzeniu niezbędnej
dokumentacji i wydawaniu
skierowań(GOPS), zaś PCK
w Zamościu (między innymi) wydaje
paczki żywnościowe i prowadzi
dokumentację z tego zakresu.
Pomocą żywnościową w ramach
PO PŻ mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
ze zmianami) i których dochód
nie przekracza 200 % kryterium
dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej,
tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby
w rodzinie.
Podział wykonywanych zadań
uległ zmianie w kwietniu 2020 roku.

Jak wszyscy pamiętamy, był
to czas ścisłych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii. Był to również czas,
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Bez wątpienia, pomoc w formie
paczek żywnościowych, była dużym
wsparciem dla potrzebujących
mieszkańców gminy, oczywiście nie
tylko na okres Świąt. Stąd modyfikacji
uległy dotychczasowe formy
współpracy.
Żywność ( w ilości ok. 3.600 kg)
w dniu 6.04.2020 r. została dostarczona przez Lubelski odział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Lublinie na teren gminy (garaż OSP
w Potoczku). Pracownicy ośrodka
jeszcze w tym samym dniu spakowali
dla 180 osób (93 rodzin) paczki

żywnościowe. Na jedna osobę
przypadało ok. 20 kg produktów
żywnościowych. Następnie paczki
żywnościowe zostały dostarczone
do miejsca zamieszkania adresatów.
I tu pojawia się nieoceniona pomoc
Wójta Gminy, Pana Dariusza Szykuły,
(osobiście włączył się w koordynację
zadania) i strażaków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Potoczku – Pana
Jerzego Kaczoruka i Pana Rafała
Kolano. To Ci Panowie z ogromnym
zaangażowaniem rozwieźli żywność
naszym mieszkańcom. Paczki
żywnościowe zostały dostarczane
na posesje.
Nieliczni zaś (kilka osób)
odebrali je osobiście w Potoczku.
oprac. GOPS w Adamowie
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TĘŻNIA SOLANKOWA W JACNI
Gmina Adamów nadal uatrakcyjnia tereny wokół zbiornika w Jacni.
Uzupełnieniem infrastruktury,
przy pierwszej w okolicy tężni solankowej, jest wykonanie chodnika
łączącego parking z tężnią. Chodnik
o wymiarach ok. 60 m2 został
wykonany z kostki brukowej
przez grupę remontową Urzędu
Gminy Adamów.
Ponadto, informuje się,
że w związku z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca
2020 roku oraz kolejnymi etapami
łagodzenia obostrzeń przeciwepidemicznych od 27 czerwca 2020 roku
ponownie można korzystać z tężni
solankowej w Jacni, jednak z pewnymi
ograniczeniami.
Podczas korzystania z tężni
należy przestrzegać ogólnych zasad

sanitarnych i bezpieczeństwa w czasie
epidemii:







ZASADY KORZYSTANIA
Z TĘŻNI:
konieczność zachowania dystansu
społecznego (odległość co najmniej 1,5 m od innych osób - 1 osoba
na ławce),
zakrywanie ust i nosa w przypadku braku zachowania odległości,
uruchamianie tężni w rękawiczkach jednorazowych,
zachowanie szczególnej ostrożności podczas kaszlu/kichania.
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD
I REŻIMU SANITARNEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
SPOWODUJE
NATYCHMIASTOWE
ZAMKNIĘCIE TĘŻNI !!!

UG Adamów

Finanse Gminy Adamów
Raport o Stanie Gminy został
przyjęty Uchwałą Nr XIV/108/2020
Rady Gminy Adamów z dnia 28 maja
2020 roku.
Absolutorium Wójtowi Gminy
udzielone zostało Uchwałą
Nr XIV/110/2020 Rady Gminy
Adamów z dnia 28 maja 2020 roku.
Realizacja budżetu Gminy
Adamów za rok 2019 przedstawia się
następująco:
I. Plan dochodów ogółem
21 314 972,32 zł,
z tego:
1. dochody bieżące - 19 505 301,21 zł,
w tym:
- dochody własne - 4 870 486,09 zł,
- dotacje na zadania bieżące –
6 832 994,12 zl,
- subwencje – 7 801 821,00 zł
2. dochody majątkowe–1809 671,11 zł,
w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne –
1 793 471,11 zł,
- dochody własne – 16 200,00 zł,
II. Plan wydatków ogółem –
25 084 745,32 zł,
z tego :
1. wydatki bieżące – 19 130 573,57 zł,
2. wydatki majątkowe – 5 954 171,75 zł,
III. Przychody – 4 510 673,00 zł,
IV. Rozchody – 740 900,00 zł.

I DOCHODY
Planowane dochody na rok 2019
wynoszą 21 314 972,32 zł, wykonane
zostały w kwocie 20 905 731,34 zł,
tj. 98,08% planu rocznego, z tego :
1. dochody bieżące zaplanowane
w kwocie 19 505 301,21 zł,
wykonane zostały w kwocie
19 108 000,25 zł, co stanowi 97,96%
planu rocznego, w tym :
– dochody własne wykonano
w kwocie 4 624 851,28 zł,
– dotacje na zadania bieżące
wykonano w kwocie
6 681 327,97 zł,
– subwencje wykonano w kwocie
7 801 821,00 zł.
2. dochody majątkowe zaplanowane
w kwocie 1 809 671,11 zł, wykonane
zostały w kwocie 1 797 731,09 zł,
co stanowi 99,34 % planu rocznego.
1. dotacja na zadania inwestycyjne
w kwocie 1 790 140,52 zł, w tym:
- dotacje na budowę dróg
gminnych w ramach
rządowego wsparcia
F u n d u s z u D r ó g
Samorządowych na zadania:
Budowa drogi gminnej
Nr 010851L w m. Bliżów
otrzymano dofinansowanie
w kwocie 353 834,00 zł,

Budowa drogi gminnej
Nr 010850L w m. Trzepieciny
otrzymano dofinansowanie
w kwocie 352 440,00 zł,
Budowa drogi gminnej
Nr 010842L w m. Suchowola
otrzymano dofinansowanie
w kwocie 183 600,00 zł,
- dotacja celowa w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich na realizację
zadania Energia odnawialna
w Gminie Adamów w kwocie
98 544,47 zł, zrealizowanego
w 2018 roku
- dotacja celowa w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich na realizację
zadania Budowa placu zabaw
w m. Bondyrz, Budowa placu
zabaw w m. Potoczek
oraz Budowa pomostów
wędkarskich realizowanych
w 2018 roku w kwocie
245 911,00 zł,
- dotacja celowa w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich na realizację zadań
w ramach kompleksowej
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rewitalizacji obszarów
zdegradowanych w Gminie
Adamów 531 953,36 zł,
- dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w ramach
funduszu sołeckiego
zrealizowanych w 2018 roku w
kwocie 23 857,69 zł,
2. dochody własne majątkowe
w kwocie 7 590,57 zł,
II WYDATKI
Planowane wydatki ogółem
wynoszą 25 084 745,32 zł, wykonane
zostały w kwocie 23 165 843,29 zł,
co stanowi 92,35% planu rocznego.
1. Wydatki bieżące zaplanowane
w kwocie 19 130 573,57 zł,

wykonane zostały w kwocie
17 488 793,10 zł, co stanowi 91,42%
planu rocznego w tym:
wydatki bieżące w formie dotacji
zaplanowano w kwocie
288 151,00 zł, wykonano w kwocie
287 269,66 zł, co stanowi 99,69%
planu rocznego.
2. wydatki majątkowe zaplanowano
w kwocie 5 954 171,75 zł, wykonano w kwocie 5 677 050,19 zł,
co stanowi 95,35% planu rocznego
w tym :
– przedsięwzięcia( program,
projekt zadania wieloletnie)
zaplanowano kwotę 3 349 831,00
zł, wykonano w kwocie
3 095 807,68 zł, co stanowi 92,42%
planu rocznego, w tym:
przedsięwzięcie w formie dotacji

zaplanowano i wykonano
w kwocie 116 172,00 zł,
– wydatki majątkowe roczne
zaplanowano w kwocie
198 895,75 zł, wykonano
w kwocie 175 797,51 zł, co
stanowi 88,39% planu rocznego
– wydatki majątkowe w formie
dotacji zaplanowano w kwocie
2 405 445,00 zł, wykonano
w kwocie 2 405 445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca
1 187,17 zł. Udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem
wynosi 24,51 %.
UG Adamów

Dochody budżetu Gminy Adamów za rok 2019
Opis

Dochody wykonane

% udział
w dochodach

Dochody z podatków lokalnych w tym:

1 880 013,42

8,99%

Podatek od nieruchomości

1 133 215,71

Podatek rolny

517 378,18

Podatek leśny

174 207,20

Podatek od środków transportowych

55 212,33

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)

1 725 134,04

8,25%

Inne podatki i opłaty

310 448,85

1,49%

Wpływy z opłat w tym:

666 597,42

3,19%

Wpływy z gospodarki mieniem gminnym

46 748,69

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych

429 992,80

Wpłaty za wodę i ścieki

158 836,94

Wpłaty -oświata i wychowanie

31 018,99

Subwencje przekazywane z budżetu państwa

7 801 821,00

Subwencja oświatowa

3 646 529,00

Subwencja wyrównawcza

3 999 442,00

Subwencja uzupełniająca

155 850,00 zł

Dotacje z budżetu państwa w tym:

8 489 591,31

Zadania z zakresu pomocy społecznej

5 969 748,26

Na pozostałe zadania(administracja, drogi, oświata, akcyza)

2 519 843,05

Pozostałe dochody

32 125,30

0,15%

Ogółem dochody

20 905 731,34

100

37,32%

40,61%
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Wydatki budżetu Gminy Adamów za rok 2019
Opis

Dochody wykonane

Wydatki w zakresie rolnictwa
W tym wydatki na opłatę składki na rzecz Izby Rolniczej
W tym usługi , zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Inwestycje wodociągowe
Gospodarka wodna

324 683,29
10 536,37
312 546,92
1 600,00
152 653,69

W tym wydatki gospodarki wodnej/bieżące naprawy, zakup części, usługi
wodne/

152 653,69

Transport – drogi gminne
W tym utrzymanie dróg gminnych ( odsnieżanie, remonty bieżące dróg)
Inwestycje drogowe
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa

3 998 215,43
303 233,50
3 694 981,93
102 878,34

W tym wydatki związane z wyceną nieruchomości mienia komunalnego, cmentarnictwo

72 071,03

W tym wydatki ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
Informatyka

30 807,31
177 204,81

W tym zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu

177 204,81

Administracja publiczna
W tym Urząd Gminy
W tym diety i prowizaja dla sołtysów
W tym pozostałe wydatki administracyjne (w tym składki członkowskie)
Krajowe Biuro Wyborcze

2 266 358,26
2 144 879,55 zł
32 034,76
89 443,85
54 950,25

W tym prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów

54 950,25

Obrona narodowa
W tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym Ochotnicze Straże Pożarne
Osługa długu publicznego
Oświata
W tym oświata i wychowanie (administracja)
W tym edukacyjna opieka wychowawcza
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna + rodzina

499,92
499,92
598 317,69
598 317,69
52 650,64
5 520 672,51
5 379 737,41
140 935,10
40 639,65
6 983 710,01

Wydatki na zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne,
wychowawcze i obsługę oraz pozostałe wydatki

6 983 710,01

Gospodarka komunalna
W tym wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
W tym energia oświetlenia ulicznego

2 105 916,44
485 883,99
161 923,77

W tym pozostałe wydatki komunalne – usługi wodne, remontowe,
koszty ścieków i obsługa

255 647,38

Inwestycje komunalne
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego. Kultura Fizyczna
W tym Biblioteka Publiczna (dotacja)
W tym zadania realizowane w zakresie promocji i ochrony zabytków
W tym dotacja w zakresie sportu
Ogółem wydatki

1 202 461,30
786 492,36
107 576,44
622 965,92
55 950,00
23165843,29

% udział
w dochodach
1,40%

0,66%

17,26%

0,44%

0,76%

9,78%

0,24%

0,01%
2,58%
0,23%
23,83%

0,17%
30,15%

9,09%

3,40%

100,00
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Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa na 2020 rok
Lp

Sołectwo

Nazwa

Plan

1

Adamów

Transport i łączność

1 999,62

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 451,77

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 627,65

2

Bliżów

3

Boża Wola A

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 977,90

4

Boża Wola B

Transport i łączność

3 515,78

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 000,00

Transport i łączność

8 000,38

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

850,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 771,46

Transport i łączność

2 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 227,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 000,27

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 250,63

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 638,89

Transport i łączność

2 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 304,92

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 500,00

Transport i łączność

15 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 261,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 500,99

Transport i łączność

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

81,19

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 623,74

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 250,00

5

6

7

8

Bondyrz

Feliksówka

Jacnia

Potoczek

9

Rachodoszcze

10

Suchowola A

11

Suchowola B

12 Suchowola-Kolonia

13

Szewnia Dolna

14

Szewnie Górna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 944,44

15

Trzepieciny

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 206,44

Ogółem

301 534,07
UG Adamów
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Biblioteka ogłasza konkurs
„Najlepsza książka na kwarantannę”
Gminna Biblioteka Publiczna
w Adamowie z/s w Potoczku
udostępniała zbiory biblioteczne
codziennie od poniedziałku do piątku.
W 2020 r. przybyło 189 woluminów,
173 zakupionych z budżetu biblioteki
na kwotę 4 309,71 zł, 16 pochodzi
z darowizny. Stan księgozbioru
na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił
ogółem 15 691 woluminów; w tym
7 715 vol. literatura piękna dla
dorosłych, 5 266 vol. to literatura
piękna dla dzieci, oraz 2 710 vol.
z innych działów. Książki kupowane
są zgodnie z zainteresowaniami
i potrzebami czytelników. Od stycznia
2020 r. do czerwca 2020 r.
zarejestrowano 189 czytelników,
30 czytelnikom założono karty
biblioteczne elektroniczne.
Wypożyczono 2042 książki.
Obok działalności statutowej
biblioteka prowadzi także działalność
kulturalno-oświatową.
 08.05.2020 r. – 15.05.2020 r. –
– Tydzień Bibliotek. Tegoroczna
edycja odbywała się pod hasłem:
„Zasmakuj w bibliotece”.



10.06.2020 r. – 31.07.2020 r. –
– Biblioteka ogłosiła konkurs
o zasięgu powiatowym
„Najlepsza książka na kwarantannę”, którego celem jest
zareklamowanie książki
przeczytanej podczas kwarantanny.

W związku z sytuacją
epidemiczną, od marca każdy z nas
miał sporo czasu na przemyślenia
oraz sięgnięcie po literaturę.
Pragniemy by nasi Czytelnicy
podzielili się wrażeniami z książek,
które, wywarły na nich największe
wrażenie. Forma prac jest dowolna
(filmik, recenzja, komiks, plakat, itp.).
WARUNKI UCZESTNICTWA
W KONKURSIE
W konkursie może uczestniczyć
każda osoba bez ograniczeń
wiekowych. Osoby niepełnoletnie są
zobowiązane przedstawić zgodę
rodzica lub opiekuna.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Prace zgłoszone do konkursu
przechodzą na własność organizatora
konkursu – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Adamowie z/s
w Potoczku.
Na zgłoszenia czekamy
w bibliotece oraz pod adresem
mailowym: gbpadamow@interia.pl
do 31.07.2020 r.

OCENA I NAGRODA
Oceny otrzymanych prac będą
dokonywać pracownicy Biblioteki.
Ocenie przez jury będą podlegać prace
spełniające warunki formalne i merytoryczne. Nagrodzeni otrzymają
nagrody rzeczowe. Ogłoszenie konkursu nastąpi nie później niż do 7 sierpnia 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Biblioteki
oraz przekazane laureatom telefonicznie. We wszystkich nieuregulowanych sprawach regulaminem,
decyzje podejmuje jury.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Informacje bieżące
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Adamowie informuje, że
wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021
w sprawie ustalenia prawa do:
 świadczenia Dobry Start,
 świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
 zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 specjalnego zasiłku opiekuńczego.
będą przyjmowane od dnia
1.07.2020 r. drogą elektroniczną (tzn.
poprzez bankowość elektroniczną,
portal Emp@tia, Platformę Usług
Elektronicznych ZUS), natomiast
drogą tradycyjną (papierową)
od dnia 01.08.2020 r. w pok. nr 14
w godz od 800 do 1500.
Telefon kontaktowy 84 618 77 26.
Lista banków uczestniczących
w programie, za pomocą których
można złożyć wniosek:
 Alior Bank S.A.
 PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 Bank Pocztowy S.A.
 Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A.
 BNP Paribas Bank Polska S.A.
 Credit Agricole Bank Polska S.A.
 Getin Noble Bank S.A.
 ING Bank Śląski S.A.
 mBank S.A.
 Bank Millennium S.A.
 Nest Bank S.A.
 Bank Pekao S.A.
 SGB-Bank S.A.
Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia ,,Dobry Start”
są przyjmowane do dnia 30 listopada
2020 r. Wnioski złożone po
30 listopada 2020 r. pozostawia się bez
rozpatrzenia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do dnia 30
listopada 2020 r.
 do dnia 31 października, usta-
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lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
31 grudnia 2020 r.
 od dnia 1 listopada do dnia
31 grudnia danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia
lutego 2021 r.

Jeżeli osoba złoży wniosek
o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego z pełną
dokumentacją po 31 października
2020 r., prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie
ustalone od miesiąca złożenia
wniosku.

Jeżeli osoba złoży wniosek
o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych z pełną dokumentacją
po 30 listopada 2020 r. prawo
do świadczeń rodzinnych będzie
ustalone od miesiąca złożenia
wniosku.
W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy 2020/2021
złoży wniosek wraz z dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za
miesiąc październik następuje do
dnia 31 października 2020 r.
 do dnia 30 września danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
30 listopada 2020 r.
 do dnia 31 października danego
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługujących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
31 grudnia 2020 r.
 do dnia 30 listopada danego
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługujących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
31 stycznia 2021 r.
 w okresie od dnia 1 grudnia
danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
następuje do ostatniego dnia
lutego 2021 r.

Osoby, które złożyły wniosek
w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego
(500+) na okres świadczeniowy
2019/2021 prawo do świadczenia
wychowawczego mają ustalone do
dnia 31.05.2021 r.

Uwaga !!!

Wnioski na kolejny okres
świadczeniowy będą przyjmowane
od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

Usuwanie azbestu
7 maja 2020 roku Gmina
Adamów zawarła umowę z firmą
Prywatne Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe WAGRA
Wacław Ostrowski z siedzibą
Wyżnica Kol. 94, 23–251
Dzierzkowice, która będzie usuwała
wyroby zawierające azbest na terenie
Gminy Adamów w 2020 roku.
Zgodnie z zawartą umową, prace
zostaną zakończone do 30 września
2020 roku. Zadanie jest zaplanowane
do realizacji w oparciu o dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
Kąpielisko w Jacni
Urząd Gminy Adamów w oparciu o opinię Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego Państwowego
Zakładu Higieny dotyczącą funkcjonowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
w dobie pandemii spowodowanej
SARS-CoV-2 informuje, że w związku
z ryzykiem szerzenia się zakażenia
w przypadku wspólnego przebywania i bliskiego kontaktu wielu osób
na relatywnie niewielkiej przestrzeni,
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kąpielisko planowane na zbiorniku
wodnym w miejscowości Jacnia
w sezonie kąpielowym 2020 będzie
nieczynne.

AKCYZA - informacja
W 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 tj.
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 będącego w posiadaniu
producenta rolnego w roku
poprzedzającym rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot
podatku.

ZWOLNIENIA Z PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
Rada Gminy Adamów dnia
28 maja 2020 r. podjęła Uchwałę
Nr XIV/115/2020 w sprawie
wprowadzenia zwolnień z podatku
od nieruchomości.
Na mocy Uchwały zwalnia się
z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej spełniających określone
warunki:
1. przedsiębiorców, którzy w dniu
1 marca 2020 r. prowadzili
działalność gospodarczą
w branżach: hotelarskiej,
turystycznej, restauratorskiej,
gastronomicznej, którzy spełniają
warunek:
1) odnotowali pogorszenie
płynności finansowej w związku
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.
2. pozostałych przedsiębiorców,
którzy w dniu 1 marca 2020 r.
prowadzili działalność
gospodarczą i spełniają łącznie
następujące warunki:
1) odnotowali pogorszenie
płynności finansowej w związku
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19;
2) nie posiadają zaległości z tytułu
podatku od nieruchomości
wymagalnych na dzień 31
stycznia 2020 r.
Warunek pogorszenia płynności
finansowej uważa się za spełniony,
jeżeli nastąpił spadek przychodów
ze sprzedaży towarów lub usług
o co najmniej 40%, obliczony jako
stosunek przychodów uzyskanych
w dowolnym miesiącu z okresu od
dnia 1 marca 2020 roku do końca
miesiąca poprzedzającego dzień
złożenia informacji i formularzy
do przychodów uzyskanych
w miesiącu lutym 2020 r.
Zwolnienie obejmuje raty podatku
od nieruchomości płatne w kwietniu,
maju i czerwcu 2020 roku.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
Zostały rozpatrzone wnioski
o przyznanie nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym za rok 2019. Nagrody
otrzymali zawodnicy, którzy mogą
pochwalić się sporymi osiągnięciami
i sukcesami w dyscyplinach: sumo,
zapasy, trójbój siłowy, przeciąganie
liny, spacer farmera, bezpieczeństwo
ruchu drogowego i wyciskanie
odważnika. Łącznie nagrodzeni
otrzymali kwotę 10 150 zł.
Wszystkim nagrodzonym życzymy
satysfakcji z podejmowanych
działań, dalszych sukcesów
w Polsce i na arenie
międzynarodowej.
NAGRODY WÓJTA GMINY
ADAMÓW ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W 2019 ROKU
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
KRAJOWYM
I MIĘDZYNARODOWYM
OTRZYMALI:
1. Krystian Niedźwiedź
2. Łukasz Naworol
3. Mateusz Naworol
4. Marta Gruszkiewicz
5. Agata Kucner
6. Michał Marguła
7. Michał Sokołowski
8. Patryk Pura
9. Grzegorz Kozyra
10. Adam Kozyra
11. Katarzyna Rożynek
12. Natalia Pura
13. Wioletta Pura
14. Sylwester Zawiślak
15. Mariusz Słupski
16. Piotr Niedźwiedź
17. Piotr Grela
18. Adam Pakuła
19. Robert Rożynek

800
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1000
1000
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800
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200
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WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R. - I tura
W Gminie Adamów tylko jedna
osoba skorzystała z prawa do głosowania korespondencyjnego.
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Frekwencja wyniosła 60,34%
Liczba kart ważnych 2 413
Liczba uprawnionych 3 999
Najwyższą frekwencję w Gminie
Adamów odnotowała Obwodowa
Komisja Wyborcza nr 2 w Rachodoszczach (63,13%), natomiast najniższą odnotowano w Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 3 w Szewni
Górnej (57,66%).
WYNIKI WYBORÓW W GMINIE
ADAMÓW
DUDA Andrzej Sebastian
69,62%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
10,40%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek
8,11%
BOSAK Krzysztof
6,87%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin
3,00%
BIEDROŃ Robert
1,50%
JAKUBIAK Marek
0,25%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef
0,12%
TANAJNO Paweł Jan
0,08%
WITKOWSKI Waldemar
Włodzimierz
0,04%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
0,00%
INFORMACJA
W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA
BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI
INTERESANTÓW
Wójt Gminy Adamów informuje,
że od czwartku, 4 czerwca 2020 roku
w Urzędzie Gminy Adamów
przywrócona została bezpośrednia
obsługa interesantów z zachowaniem
odpowiednich rygorów sanitarnych.
W trosce o bezpieczeństwo
sanitarne wprowadza się, do odwołania, następujące zasady:
1. Wszyscy interesanci przebywający
w budynku Urzędu są zobowiązani
do:
 posiadania maseczek (chust,
szali itp.) zasłaniających usta
i nos
 odkażania dłoni płynem
dezynfekującym
 zachowania odległości 2 metrów
od innych osób
2. Dopuszczalna liczba interesantów
przebywających w tym samym
czasie w jednym pomieszczeniu nie
może być większa niż 1 osoba
w pokoju, z wyłączeniem osób
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realizujących zadania w zakresie
obsługi interesantów.


Posiedzenia komisji stałych Rady
Gminy Adamów
W dniu 05 maja 2020 r. obradowały komisje stałe Rady Gminy
Adamów:
 Komisja Budżetu, Finansów,
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony.
 Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego.
 Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji.
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Adamów
zwołał posiedzenie na dzień
7 maja 2020 r.
W porządku obrad komisji
znalazły się przede wszystkim
sprawozdania i informacje oraz
kontrole podsumowujące rok 2019:
 Poddano kontroli realizację zobowiązań podatkowych za wodę,
odprowadzanie ścieków oraz
odpady komunalne za rok 2019 r.,
 Skontrolowano wykonanie budżetu gminy za rok 2019, w tym:
- rozpatrzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
- sporządzono opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za rok
2019 oraz opracowano wniosek
w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Adamów za 2019 r.,
- podjęto uchwałę w sprawie
zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2019,
 Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej poinformował
o wykorzystaniu przyznanych
środków na działalność statutową
z budżetu państwa oraz przyznanych dotacji na zadania własne
w 2019 r.,
 Pan Wójt przedstawił informacje
z zakresu działań podejmowanych
na rzecz ochrony środowiska –
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy,
 Dyrektorzy szkół zreferowali raporty w zakresie kultury fizycznej,
sportu oraz rozwoju kultury







w gminie i ich placówkach
oświatowych,
Rozpatrywano projekt raportu
o stanie gminy za rok 2019,
Przeanalizowano i opiniowano
sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za rok 2019,
Każda z komisji sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności
w roku 2019, celem przedłożenia
go Radzie Gminy Adamów,
Rozpatrywano szereg pism dotyczących zwolnień należności podatkowych i budowy dróg oraz pochylono się nad jedną petycją.

W dniu 19 maja 2020 roku
do Urzędu Gminy Adamów wpłynęła
Uchwała Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 13 maja 2020 r.
numer: RIO-Z-I-0035/20/2020
pozytywnie opiniująca wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Adamów w sprawie udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2019.
Informacja dotycząca deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Obowiązek złożenia deklaracji
następuje w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. W przypadku każdej zmiany liczby mieszkańców na danej nieruchomości należy złożyć nową deklarację, co spowoduje skorygowanie wysokości opłaty
za odbiór odpadów komunalnych.
Dotyczy to przypadków zmniejszenia
lub zwiększenia liczby osób wykazanych w poprzedniej deklaracji. Nową
deklarację należy złożyć w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. Tylko nowa deklaracja
może być podstawą do zmiany
wysokości opłaty za śmieci. Wzór
deklaracji można pobrać w Urzędzie
Gminy pok. 10 w godz. 7:00- 15:00
lub z www.adamow.gmina.pl i złożyć
w tutejszym urzędzie. Prosimy
o systematyczne wpłaty. W przypadku powstania zaległości zostaną
wystawione tytuły egzekucyjne.
UG Adamów
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OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 KWIETNIA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2020 R.
1. Stanisław Stropek,
Adamów,
3. Kazimierz Grela,
Bondyrz,
5. Danuta Gęśla,
Feliksówka,
7. Maria Sołtys,
Jacnia,
9. Feliksa Szykuła,
Rachodoszcze,
11. Barbara Dragan,
Suchowola,
13. Zygmunt Majewski,
Suchowola,
15. Danuta Władyga,
Suchowola,
17. Krystyna Roczkowska, Suchowola-Kolonia,

lat 60
lat 76
lat 79
lat 81
lat 88
lat 64
lat 86
lat 67
lat 74

2. Lucyna Śmiałek,
4. Edward Bosiak,
6. Antoni Kniaź,
8. Marianna Nowosad,
10. Roman Flaga,
12. Leokadia Majewska,
14. Sabina Pałka,
16. Zdzisław Oszust,
18. Eugeniusz Nędzyński,

Bondyrz,
lat 71
Boża Wola,
lat 87
Jacnia,
lat 82
Potoczek,
lat 90
Rachodoszcze, lat 62
Suchowola,
lat 88
Suchowola,
lat 92
Szewnia Dolna, lat 91
Trzepieciny,
lat 47

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
28 maja 2020 roku odbyła się
XIV Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:












Uchwała Nr XIV/108/2020
w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Adamów
za rok 2019
Uchwala Nr XIV/109/2020
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Adamów z wykonania
budżetu za rok 2019
Uchwala Nr XIV/110/2020
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów
z tytułu wykonania budżetu za rok
2019
Uchwała Nr XIV/111/2020
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
Uchwala Nr XIV/112/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Uchwała Nr XIV/113/2020
w sprawie zmiany Uchwały











Nr XXVIII/244/18 Rady Gminy
Adamów z dnia 20 lipca2018 r.
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Adamów
Uchwała nr XIV/114/2020
w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Adamów na lata
2015 — 2020 (z perspektywą
do 2023 roku)
Uchwała Nr XIV/115/2020
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/116/2020
w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIV/117/2020
w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów
w roku 2020
Uchwała Nr XIV/118/2020
w sprawie udzielenia dotacji
celowej Parafii Rzymskokatolickiej
Św. Andrzeja Boboli w Koso-











budach na dofinansowanie prac
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XIV/119/2020
w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Adamów w 2020 r.
Uchwala Nr XIV/120/2020
w sprawie: zmiany w „Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"
Uchwała Nr XIV/121/2020
w sprawie zmiany ustaleń
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów"
Uchwała Nr XIV/122/2020
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia
z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę
Adamów zadań utrzymaniowych
na drogach powiatowych powiatu
zamojskiego w 2020 roku,
w granicach administracyjnych
Gminy
Uchwała Nr XIV/123/2020
w sprawie zmian w Statucie 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 - 11.00
Pracownik LODR w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu
zaprasza interesantów do Urzędu Gminy Adamów, w poniedziałki, pok. nr 13, w godz. 7.00 - 15.00; tel. 607 724 879
Pracownik Starostwa Powiatowego w Zamościu prowadzący nadzór nad gospodarką leśną niestanowiącą własności
Skarbu Państwa (leśniczy)
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 13, w każdą środę w godz. 8.00 - 11.00
Radca prawny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 8.00 - 10.00
Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
za śmieci
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

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

Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola,
Rachodoszcze

Rodzaj odpadu
VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane, Bio

22

19

28

28

23

21

Szkło, papier, tworzywa

20

17

28

26

23

21

Odpady problematyczne

Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
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Zmieszane, Bio
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19

29
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22

Szkło, papier, tworzywa

21

18

28
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24

22

Odpady problematyczne
Suchowola, Malinówka, Potoczek,
Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
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Zmieszane, Bio
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Szkło, papier, tworzywa

22

19

29
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28

Odpady problematyczne
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny,
Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
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Zmieszane, Bio
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Szkło, papier, tworzywa

23

20

29

29

26

29

Odpady problematyczne

20

26

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony
samochodowe bez felg – niepomalowane, odpady budowlane (czysty gruz w workach, płyta karton-gips w workach,
panele powiązane, styropian opakowaniowy po sprzętach AGD, RTV), okna i drzwi bez szyb, pobite szyby w wiadrach lub
pudełkach, przeterminowane leki) będą odbierane w sierpniu i listopadzie. Odpady problematyczne powinny być
przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych
pojemnikach).
UG Adamów
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