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Koronawirus - ponowny wzrost liczby zachorowań - co robić?
Kilka wskazówek dla Rodziców:
Zasady bezpieczeństwa w nowym
roku szkolnym
 Dziecko źle się czuje? Powinno
zostać w domu
 Zauważyłeś u swojego dziecka
niepokojące objawy? Dziecko
skarży się na złe samopoczucie?
W takiej sytuacji nie posyłaj go
do szkoły. Poinformuj również
placówkę, jeśli domownicy
są objęci kwarantanną.
 Przestrzegaj zasad ustalonych
przez szkołę. Aby zwiększyć
bezpieczeństwo dzieci
i nauczycieli, szkoła może
wprowadzić wewnętrzne zasady –
np. zmiana godzin przerw
lub przychodzenia do szkoły
poszczególnych grup. Stosuj się
ze swoim dzieckiem do nowych
reguł. Dzięki temu chronicie siebie
i innych.
 Tylko niezbędne rzeczy w plecaku.
Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko
zabrało do szkoły wszystko co jest
mu niezbędne – tak, aby nie
musiało pożyczać książki
lub długopisu od kolegów. Ważne
jednak, żeby ograniczyć w plecaku
dodatkowe, niepotrzebne
przedmioty.
 Rozmawiajcie o nowych zasadach.
Nowa organizacja roku szkolnego
może być nie do końca zrozumiała
szczególnie dla młodszych
uczniów. Dlatego rozmawiaj
ze swoim dzieckiem na temat
nowych zasad bezpieczeństwa,
które obowiązują w czasie lekcji,
ale także po nich. Wytłumacz mu,
że dzięki ich przestrzeganiu
szybciej powrócimy do normalności.
 Rozważcie spacer i spędzanie
czasu na świeżym powietrzu. Jeżeli
szkoła jest niedaleko Waszego
domu, zrezygnuj z komunikacji
miejskiej. Razem z dzieckiem
zróbcie sobie spacer w drodze
do szkoły. W miarę możliwości
spędzajcie też wolny czas
na świeżym powietrzu.
Zachorowanie w szkole – co dalej?
Ministerstwo Edukacji

Narodowej przygotowało zalecenia,
które przygotowują dyrektorów
na wypadek sytuacji, gdy w szkole
pojawi się ktoś z objawami choroby
zakaźnej. W takiej sytuacji dyrektor
lub nauczyciel musi odizolować
ucznia w wyznaczonym wcześniej
do tego pomieszczeniu, a następnie
poinformować rodziców. Rodzice,
którzy otrzymali taką informację,
muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli
będzie taka potrzeba, rodzic
z dzieckiem powinni udać się
do lekarza. Jeżeli objawy wskazują
na możliwość zarażenia koronawirusem poinformujcie o tym najbliższą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępujcie według
jej dalszych zaleceń. W przypadku
pozytywnego wyniku testu, zostanie
wszczęte dochodzenie epidemiczne.
Podczas niego zostanie ustalony krąg
osób potencjalnie narażonych.
Dyrektor szkoły powinien stosować
się do zaleceń inspektora sanitarnego.
Osoby z bliskiego kontaktu mogą
zostać skierowane na kwarantannę,
a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub kontakt
krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu
i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć
się, przebywać w szkole. Osoby te
jednak muszą monitorować stan
swojego zdrowia, np. mierząc
temperaturę.
Zawieszenie zajęć
lub stacjonarnej działalności szkoły
Każda szkoła jest inna, dlatego
o ostatecznym sposobie postępowania
zadecyduje dyrektor, który wybierze
najlepsze rozwiązanie dla swojej
placówki. Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść
na nauczanie zdalne. Aby to zrobić,
musi jednak uzyskać zgodę organu
prowadzącego i pozytywną opinię
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
Podobnie jak w ubiegłym roku
szkolnym można prowadzić
kształcenie na odległość. Możliwe jest
również wprowadzenie wariantu
mieszanego. Takie rozwiązanie pozwala na realizację zajęć naprzemiennie

np. tydzień stacjonarnie, tydzień
zdalnie. Dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym może
również zaproponować inne
rozwiązanie.
Co ważne, dyrektor nie musi
zamykać całej szkoły. Wszystko
zależy od skali zagrożenia
epidemicznego. Może zawiesić zajęcia
jedynie dla danej grupy: grupy
wychowawczej, oddziału czy klasy.
Zamknięta szkoła lub przedszkole?
Wraca dodatkowy zasiłek
opiekuńczy
W sytuacji kiedy szkoła, przedszkole
lub żłobek zostaną zamknięte lub nie
będą mogły zapewnić opieki
dzieciom, rodzice mogą skorzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Tak jak do tej pory, z zasiłku będą
mogli skorzystać rodzice dzieci w
wieku do 8 lat oraz dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
będzie przysługiwał do 20 września,
jednak w razie konieczności ten okres
może zostać wydłużony.
ProteGO Safe, czyli aplikacja która
chroni
Codziennie korzystamy z wielu
aplikacji w swoich telefonach. Dzięki
nim mamy dostęp do profili
w mediach społecznościowych,
robimy zakupy online, albo zamawiamy jedzenie do domu. Aplikacja
w telefonie może również pomóc nam
w walce z koronawirusem. Jak to
możliwe? Aplikacja ProteGO Safe
poinformuje nas o możliwym
kontakcie z koronawirusem. Gdy
użytkownik, z którym miałeś kontakt
zachoruje, otrzymasz powiadomienie.
Dzięki aplikacji możesz też przeprowadzić test oceny ryzyka czy prowadzić swój dziennik zdrowia, czyli
zapisywać informacje o tym, jak się
czujesz. Bez obaw, aplikacja jest
bezpieczna - nie przekazuje nikomu
Twoich danych. Ważne, aby z aplikacji
korzystało możliwie najwięcej osób.
Dlatego zainstaluj i zachęć znajomych
do pobrania i korzystania z aplikacji.
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GMINA ADAMÓW OTRZYMAŁA PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH
W środę 1 lipca 2020 r. w sali
konferencyjnej delegatury
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Zamościu przedstawicielom
samorządów gminnych zostały
wręczone promesy. Gmina Adamów
otrzymała 500 000 zł. Środki będą
przekazane z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Symboliczny
czek z rąk premiera Mateusza
Morawieckiego odebrał wójt naszej
Gminy Dariusz Szykuła.
Środki te mają na celu przede
wszystkim zasilić budżet gminy
w okresie pandemii. Przekazane
środki pozwolą naszej gminie
na prowadzenie inwestycji i uzupełnienie wkładu własnego. Pieniądze
te mogą być przeznaczone na każdą
działalność inwestycyjną .
red.

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 świetlicy planowane są
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 zain-

teresowań 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
red.
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Ruszyły bezpłatne zajęcia ruchowe
Na terenie Gminy Adamów
ruszyły zajęcia ruchowe realizowane
w ramach projektu grantowego
"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".
Pierwsze zajęcia z jogi odbyły się
w piątek 3 lipca 2020 roku w świetlicy
w Potoczku. Prowadziła je wykwalifikowana trenerka Pani Iwona Chrzan,
która zapewniła pełen profesjonalizm
zajęć. Kolejne ćwiczenia będą prowadzone dwa razy w tygodniu: w poniedziałki o godz. 19.30 i w piątki
o godz. 17.00.
Okazało się, że chętnych na tych
nietypowych na naszym terenie
zajęciach, nie zabrakło, 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.
Z kolei w Szkołach
Podstawowych na terenie gminy
Adamów: w Suchowoli oraz w Szewni
Górnej pierwsze zajęcia z zumby
w czwartek dnia 2 lipca 2020 roku
poprowadziła Pani Agnieszka
Wypijacz instruktorka fitness zumba.
Frekwencja na zajęciach dopisała
i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkanek lubiących ćwiczenia przy rytmicznej
muzyce. Kolejne zajęcia 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.
Wszystkie zajęcia, zarówno joga
jak i zumba są nieodpłatne.
Serdecznie zapraszamy na kolejne.
red.
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Samoobsługowe stacje naprawy rowerów gotowe do użytku
Na terenie naszej gminy oraz
pozostałych 5 gmin członkowskich
należących do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze” w ramach projektu współpracy pt. „Rozwój Aktywności
Mieszkańców” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
objętego PROW 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z LGD Ziemia
Zamojska zamontowano 12 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
Stacje są wyposażone w zestaw

narzędzi do samodzielnej naprawy
rowerów i posiadają znajdujący się na
obudowie kod QR umożliwiający
skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje
napraw usterek rowerowych. Są one
zlokalizowane przy szlakach rowerowych oraz w miejscach uczęszczanych przez rowerzystów na terenie
gminy Adamów, Krasnobród,
Józefów, Zamość, Zwierzyniec

i Szczebrzeszyn. Na terenie naszej
gminy stacje znajdują się w Bondyrzu
na parkingu przy budynku dawnej
Szkoły Podstawowej oraz w Jacni na
parkingu przy Centrum Integracji
Społecznej. Mamy nadzieje, że
z zamontowanych stacji będą korzystać zarówno lokalni mieszkańcy, jak
również pasjonaci turystyki rowerowej wypoczywający na Roztoczu.
red.

WICEMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W GMINIE ADAMÓW
W piątek 10 lipca 2020 r.
w remizie OSP w Suchowoli odbyło
się spotkanie z Wiceministrem
Sprawiedliwości Panem Marcinem
Romanowskim. W zebraniu
uczestniczyli: Wójt Gminy Adamów
pan Dariusz Szykuła, radni gminy,
sołtysi, strażacy, pracownicy urzędu
gminy oraz mieszkańcy Suchowoli
i okolicznych miejscowości.
Wiceminister w swoim przemówieniu
zachęcał mieszkańców do udziału
w wyborach oraz do oddania głosu
na obecnego prezydenta pana
Andrzeja Dudę. Przedstawił krótko
program wyborczy oraz dotychczasowe dokonania prezydenta.
W dalszej części spotkania głos
zabrał Wójt Gminy Adamów, który
przedstawił mieszkańcom informację
o obecnie realizowanych i planowa-
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nych inwestycjach na terenie gminy
Adamów.
Na koniec spotkania Pan wójt
zachęcał i prosił o wzięcie udziału
w wyborach w dniu 12 lipca 2020 roku,
aby odpowiedzialnie spełnić swój
obywatelski obowiązek a zarazem
wspólnie zawalczyć o pieniądze
na nowy samochód bojowy dla OSP
w ramach akcji „Bitwa o wozy”
ogłoszonej przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Głównym warunkiem wygrania
samochodu jest zdobycie największej
frekwencji w wyborach.
Dziękujemy mieszkańcom
za udział w spotkaniu.

Program "Moja Woda”
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie ogłosił od dnia 1 lipca 2020
roku nabór wniosków o dotacje
dla zadań wpisujących się w Program
Priorytetowy Moja Woda na lata
2020-2024.
Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie
określone są w treści Programu
Priorytetowego Moja Woda
oraz w Regulaminie naboru wniosków o dotacje.
Zawieszenie naboru wniosków
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie informuje, iż:
• z dniem 30 września br. (środa)
zawieszony zostanie nabór wniosków elektronicznych w ramach
Programu Priorytetowego „Moja
Woda" (rejestracja i przesłanie
wersji elektronicznej przez Portal
Beneficjenta),
• ostateczny termin na dostarczenie
wersji papierowej wniosku
do WFOŚiGW w Lublinie (wcześniej zarejestrowanego i przesłanego
w wersji elektronicznej przez Portal
Beneficjenta) upływa w dniu 30
października br. (Piątek).
Warunkiem niezbędnym
do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji jest dostarczenie wniosku w wersji papierowej.

źródło: www.wfos.lublin.pl

Wniosek przesłany przez Portal
Beneficjenta musi być tożsamy z jego
papierową wersją złożoną
w WFOŚiGW w Lublinie lub przesłaną na wyznaczoną skrzynkę
podawczą ePUAP, tzn. posiadać taką
samą sumę kontrolną (kod literowocyfrowy znajdujący się w górnej części
na pierwszej stronie formularza

oraz w dolnej części na kolejnych
stronach formularza), jednakową
na każdej stronie wniosku.
Szczegółowe informacje znajdują
sie na stronie:
www.wfos.lublin.pl
red.
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ĆWICZENIA STRAŻAKÓW
W sobotę 18 lipca 2020 r.
na zbiorniku wodnym w Jacni
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Potoczka przeprowadzili ćwiczenia
doskonalące umiejętności ratowania
osób tonących i docierania do nich
łodzią. Strażacy szczególnie w sezonie
wakacyjnym przygotowują się
do zapewnienia bezpieczeństwa
wypoczywającym. Przeprowadzone
ćwiczenia to doskonała forma dopracowania współpracy ratowników
oraz zapoznanie się ze sprzętem
wykorzystywanym do działań
ratowniczych.
Ćwiczenia odbyły się na zbiorniku wodnym w Jacni, nad którego
brzegiem mieszkańcy powiatu
zamojskiego chętnie wypoczywają.
Co roku słyszymy informacje
o osobach, które po raz ostatni
wskoczyły do wody. Najczęściej
do nieszczęść dochodzi na niestrzeżonych odcinkach, rzek czy zalewów.
Z rozsądkiem wygrywa brawura,
przeliczenie własnych możliwości
oraz alkohol. Niestety, jeśli ktoś idzie
popływać w miejscu niedozwolonym,
może liczyć tylko na siebie
Dlatego apelujemy o rozsądek
by odpoczywać bezpiecznie.
red.

Darmowe wsparcie psychologiczne
w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
Fundacja ADRA Polska,
wychodząc naprzeciw rosnącym
potrzebom społecznym, w tym lękowi
wywołanemu pandemią wirusa
COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Natłok myśli, zastanawianie się
jak odnajdziemy się na rynku pracy
po ustaniu pandemii, jak będziemy
dalej funkcjonować w zmienionej
rzeczywistości, izolacja - to problemy,
z jakimi zmaga się od pewnego czasu
większość Polaków. Mogą one
prowadzić do wzmożonego napięcia
emocjonalnego, z którym bardzo
trudno jest sobie poradzić.
Dlatego Fundacja ADRA Polska
zaprasza do udziału w grupach
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wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może
zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej
wymienione trudności. Dzięki grupie
można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami,
pomysłami, otrzymać wsparcie.
Można tu spotkać ludzi, którzy
przeżywają te same problemy, którzy
nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
Aktywne uczestnictwo w grupie
to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo
również praca nad sobą i rozwój

osobisty. To często pierwszy krok
na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.
Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką
specjalistów - psychologów, trenerów,
doradców zawodowych, terapeutów
i coachów. Grupy działać będą
w oparciu o model, dzięki któremu
pod „skrzydłami” jednego mentora
wsparciem mogą zostać objęte nawet
144 osoby. – Już teraz otrzymujemy
dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak
wielkie jest zapotrzebowanie na tego
typu pomoc. – dodaje Magda

Matuszewska z Fundacji ADRA
Polska.
Spotkania grup wsparcia
odbywać się będą online i wymagają
jedynie komputera i dostępu
do Internetu. Udział w nich jest
bezpłatny.
Co zrobić, aby dołączyć do grupy
wsparcia „Równoważnia”?
 wejść na stronę
www.adra.pl/kryzys
 wypełnić krótki formularz
 poczekać na kontakt ze strony
Fundacji.
ADRA Polska

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Gmina otrzymała 0,5 mln zł
31 sierpnia 2020r. Wojewoda
Lubelski przekazał 435,7 mln zł
na konta jednostek samorządu
terytorialnego województwa lubelskiego w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Rządowy program ma na celu wsparcie gmin i powiatów w czasie
pandemii koronawirusa.
Wsparcie otrzymane z Funduszu
Inwestycji Lokalnych może zostać
przeznaczone wyłącznie na wydatki
majątkowe tj. na dofinansowanie
lub sfinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Gmina Adamów otrzymała
500 000,00 zł wsparcia, środki zostaną
przeznaczone na następujące inwestycje:
Budowa placu zabaw w m. Jacnia.
140 000,00 zł
 Modernizacja terenów sportowo
rekreacyjnych w m. Jacnia
107 842,00 zł
 Budowa garażu OSP Suchowola
Kolonia - 202 158,00 zł
 Budowa drogi gminnej
w m. Szewnia Górna-Czarnowoda
- 50 000,00 zł


W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina
złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na dofinansowanie
następujących inwestycji:
 Budowa drogi gminnej w m. Jacnia
- 5 000 000,00 zł
 Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków
w m. Boża Wola - 1 542,48 zł
 Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów 357 316,68
UG Adamów

Doposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Potoczku
Ochotnicza Straż Pożarna
w Potoczku realizuje projekt
grantowy pn. „Doposażenie
oraz modernizacja świetlicy wiejskiej
w Potoczku” 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
47 374,64 zł, z czego dofinansowanie
stanowi 45 000,00 zł, a wkład własny
wnoszony przez OSP Potoczek
to kwota 2 374,64 zł.
Projekt zakłada realizację
następujących działań:
 Adaptację pomieszczenia socjal-

nego na kuchnię w świetlicy
wiejskiej w m. Potoczek
 Dostawę i montaż mebli wraz
ze sprzętem AGD
 Wyposażenie Sali na piętrze
poprzez zakup stołów i krzeseł
 Wyposażenie do kuchni – zakup
naczyń.
Na obecnym etapie dokonano
adaptacji pomieszczenia socjalnego
na kuchnię, w której ułożono płytki
na podłodze i ścianach oraz zamontowano drzwi aluminiowe w sali

na piętrze. Ponadto zamówione
zostały stoły i krzesła oraz podpisana
umowa z wykonawcą na dostawę
i montaż mebli wraz ze sprzętem
AGD. Wyremontowane i doposażone
w ramach projektu grantowego
pomieszczenia świetlicy staną się
atrakcyjnym miejscem do spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
oraz miejscem do organizacji spotkań
integrujących lokalną społeczność.
UG Adamów
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Warsztaty edukacyjne propagujące zdrowe odżywianie
Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Gminy Adamów serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty
edukacyjne propagujące zdrowe
odżywianie organizowane w ramach
projektu grantowego pt.:
„Propagowanie zdrowego trybu
życia poprzez organizację zajęć
ruchowych i warsztatów
edukacyjnych na temat zdrowego
odżywiania”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków grantowych
w miesiącach lipcu i sierpniu 2020
roku zostały przeprowadzone
warsztaty kulinarne w miejscowościach: Bondyrz, Szewnia Dolna,
Rachodoszcze, Boża Wola
i Feliksówka. Były one podzielone
na część edukacyjną, którą poprowadziła Pani Kinga Stopa oraz część
praktyczną tj. przygotowanie zdrowych potraw pod okiem wykwalifikowanego kucharza Pana Adama
Kota.
Część edukacyjna obejmowała
45 - minutowy wykład oraz porady
i rozmowy poświęcone zdrowemu,
pełnowartościowemu odżywianiu.
Poprzedzała ona część praktyczną

warsztatów, czyli gotowanie zgodne
z zasadami prawidłowego i zdrowego
odżywiania. W ramach warsztatów
uczestnicy rozwijali swoje talenty
kulinarne przygotowując potrawy

według nowych przepisów, które
z pewnością zostaną przeniesione
na domowe gotowanie.
red.
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XXI Wojewódzkie Igrzyska LZS Zamość
Sport wygrał z wirusem — tak
pokrótce można określić to, co stało się
9 sierpnia w Zamościu. Z zachowaniem wszystkich reguł epidemicznych odbyły się XXI Wojewódzkie
Igrzyska LZS. Do Zamościa przyjechało ponad 350 uczestników,
by przystąpić do rywalizacji w grach
zespołowych i przeciąganiu liny przez
mężczyzn. W czterech lokalizacjach
rozegrano turnieje piłki nożnej kobiet
i mężczyzn, piłki siatkowej kobiet
i mężczyzn 3 osobowej, piłki siatkowej
plażowej kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn oraz w przeciąganiu liny mężczyzn. Zwycięzcy
tych konkurencji będą reprezentowali

województwo lubelskie
na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
w Ciechanowie.
Gminę Adamów reprezentowali
panowie w przeciąganiu liny mężczyzn, którzy niestety nie dali rady
jedenastokrotnym Mistrzom Polski
Gminie Rachanie. W turnieju piłki
nożnej mężczyzn rywalizowało osiem
zespołów, wśród których najlepszymi
okazali się piłkarze z Zamościa
wyprzedzając zawodników z Rachań
oraz drużynę ze Stężycy. Niestety,
nasi panowie w najważniejszym
meczu o wyjście z grupy ulegli
drużynie z Zamościa i niestety musieli
pożegnać się z turniejem.
Przeciąganie liny mężczyzn:
Robert Rożynek, Adam Pakuła,
Sylwester Sawiak, Adrian Galant,
Tomasz Michałuszko
Piłka nożna mężczyzn:
Sylwester Sawiak, Damian
Monastyrski, Robert Rożynek, Adam
Kozyra, Piotr Moskal, Łukasz Kawka,
Krzysztof Łuczyn, Adrian Galant

źródło: http://lzs.lublin.pl/

Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Na Ogólnopolskie Igrzyska LZS
w Ciechanowie, które odbyły się

Dzień Przedszkolaka
21 września to wspaniały dzień
dla każdego dziecka z oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej. Wychowankowie,
od najmłodszego aż po starszaka,
świętowali Dzień Przedszkolaka.
Na dzieci czekało wiele atrakcji
i wspaniałej zabawy. Brały one udział
w konkurencjach sportowych
i zabawach integracyjnych. Bawiły się
przy największych dziecięcych
przebojach.
Radość, śmiech i głośny doping
uczestników świadczyły o wspaniałej
zabawie.
oprac. i fot. SP w Szewni Gónej

w dniach 27-29 sierpnia zakwalifikowało się dwóch zawodników z naszej
gminy w konkurencji wyciskanie
odważnika 17,5kg w kategorii
wagowej do 85 kg Adam Kozyra,
który zajął I miejsce oraz w kategorii
+85 kg Grzegorz Kozyra, który
uplasował sie na III miejscu.
W klasyfikacji końcowej
województw, lubelskie bezkonkurencyjnie w bloku rekreacyjnym zajęło
I MIEJSCE.
GRATULUJEMY!!!
oprac. i fot. A. Kozyra

Informator Gminy Adamów
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Ochotniczy Szwadron 3-go Pułku Ułanów Śląskich

Dnia 27 sierpnia 2020 roku
do naszej gminy zawitał Ochotniczy
Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich.
Gmina Adamów znalazła się na trasie
II Rajdu Konnego Szlakiem Bojowym,
którą ułani podążali na Uroczystości
Obchodów 100 rocznicy Bitwy
pod Komarowem.

Ludowa Adamowiacy. Następnego
dnia po śniadaniu, oporządzeniu koni
i krótkim pokazie konnym wyruszyli
w dalszą drogę. Ułani opuszczając
teren naszej gminy odwiedzili groby
żołnierskie znajdujące się na cmentarzu w Suchowoli składając hołd
poległym żołnierzom.

W godzinach popołudniowych
około 50-ciu ułanów przybyło
do miejscowości Suchowola.

Dziękujemy Stowarzyszeniu
Społeczno-Kulturalnemu Gminy
Adamów za przygotowanie poczęstunku dla uczestników rajdu konnego,
sołtysom wsi Suchowola za zorganizowanie pokarmu dla koni, a także
wszystkim, którzy zaangażowali się
w to wydarzenie.

W świetlicy wiejskiej
w Suchowoli (pod lasem) zaplanowali
postój wraz z noclegiem, aby napoić
i nakarmić konie. Podczas kolacji były
ułańskie przyśpiewki i tańce. Czas
naszym gościom umilała Kapela

red.
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Narodowe czytanie
Balladyna Juliusza Słowackiego
Narodowe Czytanie to akcja,
która organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana lekturą Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza.
5 września 2020 roku w Szkole
Podstawowej w Suchowoli oraz dnia
następnego 6 września w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej odbyła
się 9. edycja akcji „Narodowe
Czytanie”. Co roku Para Prezydencka
wybiera jedną lekturę, którą czyta
młodzież wraz z nauczycielami
i rodzicami w całej Polsce. W tym roku
przyjemność czytania przypadła
„Balladynie” autorstwa Juliusza
Słowackiego. Dramat ten jest najpopularniejszym dziełem tego poety.
Ukazuje on dzieje narodu polskiego
za czasów Popiela III, ale i nie tylko.
„Balladyna” przedstawia prawdy
o ludzkiej naturze, a także winie
oraz karze. Występowanie intrygi,
zbrodni oraz rozlewu krwi w pewnym
sensie nadaje utworowi ponadczasowego wymiaru.
Grupowe czytanie w Suchowoli
tym razem wyglądało zupełnie inaczej
niż w latach poprzednich. Ze względu
na trudną sytuację spowodowaną
wirusem COVID-19 odczytanie
fragmentów lektury odbyło się
w sposób zdalny. Uczniowie klas
IV-VIII mając odpowiednio przyporządkowane części dramatu, łączyli
się z przy pomocy aplikacji
Messenger.
Wspólnie spędzony czas
z książką, pomimo odległości, był
czasem refleksji, dotyczących istotnych kwestii naszego kraju. Ponadto
perypetie bohaterów skłoniły
do przemyśleń nad ułomnością
ludzkiej natury.
Narodowe Czytanie propaguje
czytelnictwo i polską literaturę. Dzięki
niemu znajomość narodowych dzieł
nie ogranicza się tylko do lekcji języka
polskiego. Publiczne czytanie sprawia, że literatura wciąż żyje w społecznym życiu.
oprac. i fot.
Szkolny Zespół Redakcyjny SP w Suchowoli
SP w Szewni Górnej

Informator Gminy Adamów
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Gmina Adamów Laureatem Plebiscytu Perły Biznesu
W piątek 4 września 2020 r.
w Centrum Konferencyjnym APART
w Zamościu odbyła się uroczysta gala
III. edycji Plebiscytu Perły Biznesu,
organizowanego przez Kronikę
Tygodnia. Podczas gali nagrodzono
wyróżniających się przedsiębiorców,
inwestorów, przedstawicieli samorządowych i dobroczyńców.
Jest nam niezmiernie miło
poinformować Państwa, że w wyniku
plebiscytu Gmina Adamów zajęła
I miejsce w kategorii „Inwestycja
komunalna roku 2019” za przedsięwzięcie „Rewitalizacja obszaru
wokół zbiornika wodnego w Jacni”.
Kapituła konkursowa uzasadniając najwyżej ocenioną inwestycję
w naszej Gminie podkreśliła, że:
„Gmina Adamów poprzez swój
wewnętrzny potencjał wykorzystała
różnorodne możliwości aktywnego
wypoczynku, które razem tworzą
zintegrowany i konkurencyjny
produkt turystyczny w skali
ponadregionalnej. To co wyróżnia
inwestycję to przede wszystkim
wielosezonowość oferowanych
atrakcji turystycznych: Trasy nordicwalking, tężnia solankowa, park
linowy, plaża przy zbiorniku wodnym

oraz stok narciarski zapewniają
możliwość aktywnego spędzania
czasu przez cały rok”.

Perłę Biznesu z rąk
Wicemarszałka Województwa
Lubelskiego Michała Mulawy
i dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewnętrznych UM
w Zamościu Tomasza Kossowskiego
odebrał Wójt Gminy Dariusz Szykuła,

który reprezentował Gminę
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
Bożeną Skibą.
Na zakończenie dyrektor
Kossowski wyraził słowa uznania
za trud i determinację włożoną
w poprawę wizerunku i uatrakcyjnienie tego miejsca jak i promocję
walorów przyrodniczych
oraz turystyki aktywnej Roztocza.
red.
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Od 16 września trwa telefoniczny spis rolny prowadzony
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe,
oznacza to, że osoby prowadzące
gospodarstwo rolne, które nie dokonały spisu internetowego, zobowiązane są do udzielenia informacji
o swoim gospodarstwie rolnym
przez telefon.
Od 1 października do rolników
dzwonią rachmistrze z Gminy
Adamów w celu spisania gospodarstw, które nie zostały spisane.

Jeżeli respondent (rolnik)
ze względu na sytuację epidemiczną
wyraża obawę przed bezpośrednim
kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad
przez telefon.
Wywiad bezpośredni nie może
być prowadzony z użytkownikami
gospodarstw rolnych objętymi
kwarantanną i izolacją domową.
W przypadku gdy rachmistrz pozyska
informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad
musi być przeprowadzony przez
telefon.
W dalszym ciągu można dokonać spisu samodzielnie przez Internet
na stronie internetowej:

Od 10 października w całej
Polsce przywrócona została możliwość spisania gospodarstwa rolnego
podczas wywiadu bezpośredniego
z zachowaniem wszystkich procedur
bezpieczeństwa epidemicznego.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony
przez rachmistrza pod warunkiem
zachowania standardowych zaleceń
sanitarnych zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa. Aktualne zasady
i ograniczenia znajdują się na stronie;
https://www.gov.pl/
web/koronawirus/aktualne-zasadyi-ograniczenia.
Rachmistrze będą bezwzględnie
dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek
zakrywania ust i nosa podczas pracy
z respondentami. Identyczne zasady
bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni. Jeśli to możliwe, wywiad
przeprowadza się w terenie otwartym.
Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik
może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
formularz/
oraz pod numerem infolinii spisowej
(22) 279 99 99.

https://psr2020.spis.gov.pl/
Jest to najwygodniejsza dla rolnika forma wypełnienia obowiązku
spisowego, pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, t.j.
o dowolnej godzinie, zarówno rano
jak i wieczorem, a w przypadku
niedokończenia wypełniania ankiety
można się wylogować i w ciągu kilku
dni zalogować ponownie, by zakończyć jej wypełnianie. Ponadto do samospisu można wykorzystać dowolne dostępne urządzenie: smartfon,
tablet, laptop, lub też komputer
stacjonarny. Przez internet można
dokonać spisu do dnia 30 listopada
2020 roku.
W przypadku jakiejkolwiek
trudności ze spisaniem się można
dzwonić na infolinię spisową
(22) 279 99 99.
W siedzibie Urzędu Gminy
w Adamowie, w godzinach pracy
urzędu dostępne jest także stanowisko
komputerowe przygotowane
do samospisu internetowego.

Uczniu rozwiąż quiz (test
wyboru) umieszczony na formularzach Google pod adresem:
https://forms.gle/nLGL45iJAsbU2Asq5.

Odpowiedzi na pytania należy
przesłać poprzez formularz google
do 16 listopada 2020 r.
Celem konkursu jest:
rozwijanie wiedzy i umiejętności
z zakresu statystyki, statystyki
publicznej i Powszechnego Spisu
Rolnego 2020 wśród uczniów
szkół podstawowych i średnich;
 wzbudzenie zainteresowania
statystyką publiczną, wśród
uczniów.


Do wygrania atrakcyjne nagrody
dla uczniów i szkół:
Dla 60 najlepszych uczniów:
powerbank, pendrive, koc piknikowy,
ręcznik szybkoschnący, koszulka
T-shirt, czapka z daszkiem (gadżety
z logo Powszechnego Spisu Rolnego
2020).
Dodatkowo każda szkoła, której
uczniowie znajdą się wśród zwycięzców konkursu otrzyma:
1 zestaw piłek (piłki do siatkówki,
koszykówki i piłki nożnej) z logo
Powszechnego Spisu Rolnego 2020
(maksymalnie 60 szkół).
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie!
Regulamin konkursu dostępny
na stronie Urzędu Statystycznego
w Lublinie https://lublin.stat.gov.pl/
pod zakładką Powszechny Spis Rolny
2020 Konkursy.
Spis rolny trwa
do 30 listopada 2020
UDZIAŁ W SPISIE JEST
OBOWIĄZKOWY

Quiz z wiedzy
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
dla uczniów szkół podstawowych
i średnich
przygotowany przez
Urząd Statystyczny w Lublinie
źródło: https://spisrolny.gov.pl
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POWIATOWE IGRZYSKA LZS
19 - 20 września 2020 r.
reprezentacja Gminy Adamów
wzięła udział w XXI Powiatowych
Igrzyskach LZS - Mieszkańców
Zamojskich Wsi - Święcie Sportu
Powiatu Zamojskiego - Sitno 2020.
Naszą Gminę reprezentowało
prawie 30 zawodników
i zawodniczek, którzy pierwszego
dnia rywalizowali w piłce siatkowej
kobiet i mężczyzn. Natomiast
w niedzielę zmagaliśmy się w przeciąganiu liny oraz piłce nożnej. Nasi
reprezentanci w ogólnej klasyfikacji
zajęli IV miejsce.
Medale zdobyli :
Przeciąganie liny mężczyzn:
I miejsce
Tomasz Michałuszko, Sylwester
Zawiślak, Grzegorz Kozyra, Adam
Pakuła, Szymon Gruszecki

Krzysztof Wróbel, Kamil Bartnicki,
Łukasz Sowiński
Piłka nożna mężczyzn:

Piłka siatkowa kobiet:
III miejsce
Iwona Paszkowska, Diana Karska,
Agnieszka Rabiega, Małgorzata
Wróbel

IV miejsce
Grzegorz Kozyra, Robert Rożynek,
Damian Monastyrski, Mateusz
Ryszczuk, Adrian Galant, Paweł
Pakuła

Piłka siatkowa mężczyzn:
III miejsce
Piotr Łuszczak, Jarosław Stanicki,

A. Kozyra
fot. A. Kozyra

Promocja obszaru LGD Nasze Roztocze w tym produktów
lokalnych poprzez wydanie publikacji turystycznych
Stowarzyszenie „Razem
dla Gminy Adamów” realizuje projekt
grantowy pn. „Promocja obszaru LGD
Nasze Roztocze w tym produktów
lokalnych poprzez wydanie publikacji
turystycznych” objęty 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
44 705,40 zł, z czego dofinansowanie
stanowi 42 470,00 zł a wkład własny
wnoszony przez Stowarzyszenie
to kwota 2 235,40 zł.

Projekt zakłada realizację następujących działań:
Opracowanie i wydanie albumu
o Gminie Adamów
 Opracowanie i wydanie folderu
o Gminie Adamów
 Zakup materiałów promocyjnych
z nadrukami takich jak: kubki,
piłki plażowe, frisbee, koła
do pływania, koce plażowe,
ręczniki plażowe.


Na obecnym etapie podpisano
umowy z wykonawcami na realizację
w/w zadań. Realizacja projektu
przyczyni się do rozwoju tożsamości
społeczności lokalnej oraz promocji
obszaru LGD Nasze Roztocze
a zwłaszcza produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie
Gminy Adamów.
red.
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Działalność świetlicy w m. Suchowola Kolonia
We wrześniu, z oferty świetlicy
w Koloni Suchowola, skorzystało 90
nowych uczestników. Odwiedziny
odbywały się zgodnie ze stałym
harmonogramem:
 Poniedziałek 10:30 – 14:30
 Wtorek 12:30 -16:30
 Środa 12:30 – 16:30
 Czwartek 12:30 – 16:30
 Piątek 8:30 – 12:30
Główne zadania świetlicy
realizowane w tym miesiącu:
 Właściwa organizacja czasu
po lekcjach.
 Rozwijanie zainteresowań
oraz pogłębianie zdolności.
 Kształtowanie nawyków kultury
osobistej oraz współpracy
w grupie.
 Organizacja kulturalnej rozrywki.
 Wdrażanie do samodzielnej pracy
umysłowej.
 Współpraca z Roztoczańską
Grupą Ratowników Drogowych
i Powiatowym Zespołem
Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z siedzibą w Sitnie.
Zajęcia w świetlicy miały na celu
wspomóc rozwój dzieci oraz skłaniać
do twórczego myślenia i rozwijania
zainteresowań. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących uczestnicy zajęć rozwijali
zdolność do twórczego wysiłku,
a także pomysłowość i wyobraźnię
przestrzenną.
Dzieci w wieku szkolnym
zachęcane były do odrabiania
pracy domowej oraz w razie
potrzeby otrzymywały pomoc
w wykonaniu zadań.

Wśród różnorodnych form zajęć
najbardziej lubianymi przez dzieci
były te o charakterze plastycznotwórczym, co zaowocowało namacalną pracą w postaci małych arcydzieł.
Wykazały się również dużą aktywnością podczas Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania.
W celu zadbania o świadomość
społeczną, jak bardzo ważna jest
umiejętność udzielenia pomocy
osobie nieprzytomnej, chorej,
czy zwyczajnie tej pomocy potrzebującej świetlica podjęła współpracę
z Roztoczańską Grupą Ratowników
Drogowych. Zaproszeni uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli wzięli udział
w cyklu szkoleń z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej prowa-

dzonych przez jednego z ratowników.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dorosłych mieszkańców
oraz po przeprowadzeniu rozmowy
o tym, jaki typ zajęć preferują, zostały
zorganizowane warsztaty we współpracy z PZDR w Zamościu z/s
w Sitnie o tematyce „Nasze kulinarne
dziedzictwo – smaki regionów". Panie
uczestniczące w zajęciach dowiedziały się jak postępować z ziołami
oraz jak zachować zdrowie i młodość
stosując naturalne składniki.
Uwieńczeniem spotkania było
samodzielne wykonanie octów
i kiszonek, które uczestniczki zabrały
do domów, by móc zrobić z nich
użytek w domowej kuchni.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
Dnia 17.09.2020 r. przedszkole
w Suchowoli odwiedzili policjanci
z Komisariatu Policji
w Krasnobrodzie. Podczas spotkania
dzieci nauczyły się pozycji bezpiecznej na wypadek ataku psa, zobaczyły
jakie zachowania są dla nich niebezpieczne i na co powinny zwracać
uwagę będąc przy jezdni.
Wielką atrakcją była możliwość
zobaczenia samochodu policyjnego,
sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych wydawanych przez radiowóz.
Dzieci bardzo uważnie słuchały
informacji przekazywanych
przez zaproszonych gości, po czym
same mogły zadawać pytania
na nurtujące je zagadnienia.
Największym powodzeniem
cieszyły się jednak relacje dotyczące
zachowania na drodze osób najbliższych dzieciom, czyli rodziców i tego
co ich spotkało.
Miejmy nadzieję, że to spotkanie
pozostanie na długo w pamięci
naszych milusińskich i dzięki niemu
zapamiętają oraz wprowadzą w życie
podstawowe zasady bezpieczeństwa.
oprac. i fot. J. Skrzyńska - Kudełka

Z ekologią za pan brat
Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej
coraz lepiej rozumiemy sztukę
Vincent van Gogh

Ekologia i ochrona środowiska
to w ostatnich latach niezwykle
popularne pojęcia. Stan środowiska
naturalnego na Ziemi znacznie się
pogorszył i proces ten nadal postępuje. Dbałość o otaczającą nas przyrodę jest niezmiernie ważną kwestią,
byśmy mogli cieszyć się pięknem
naszej planety. Dlatego w dniach
20 – 25 września w Szkole Podstawowej w Suchowoli trwał Tydzień
ekologiczny pod hasłem „Segregujemy na piątkę”.

Wydarzenie wpisane jest
w ogólnopolską akcję „Sprzątanie
świata”, organizowaną corocznie
przez Fundację Nasza Ziemia.
Z powodów epidemiologicznych
uczniowie naszej szkoły nie wyszli
w teren, by sprzątać okolicę.
Postanowiliśmy przeprowadzić akcję
edukacyjną, dotyczącą prawidłowej
segregacji śmieci, zgodnie
z Jednolitym Systemem Segregacji
Odpadów.
Uczniowie, pod okiem swoich
wychowawców pracowali w trzech
grupach wiekowych:
Najmłodsi poznali kolory

pojemników, do których należy
segregować poszczególne odpady,
śpiewali piosenkę utrwalającą zasady
segregacji i obejrzeli film edukacyjny
na temat wykorzystania surowców
wtórnych. Na koniec wykonali prace
plastyczne podsumowujące zajęcia.
Uczniowie klas I – III utrwalali
zdobytą wcześniej wiedzę na temat
prawidłowej segregacji odpadów.
Poznali symbol recyklingu i dowiedzieli się, jak przetwarza się surowce
wtórne.
Najstarsi uczniowie naszej
szkoły mieli okazję przypomnieć sobie
wytyczne Jednolitego Systemu
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Segregacji Odpadów i sprawdzić
swoją wiedzę w interaktywnym
quizie. Dodatkowo poznali skutki
spalania śmieci w domowych piecach
i wpływ toksycznego dymu
na zdrowie człowieka.
Wszyscy uczestnicy Tygodnia
ekologicznego włączyli się w chary-

tatywną zbiórkę plastikowych
nakrętek, z której dochód przeznaczony będzie na sprzęt rehabilitacyjny
dla niepełnosprawnej dziewczynki.
Dzięki Urzędowi Gminy
Adamów oraz firmie Ecler
z Tomaszowa Lubelskiego, nasza
szkoła została wyposażona w kosze

do selektywnej zbiórki odpadów.
Zdobyta wiedza będzie z pewnością
praktykowana na co dzień.
Serdecznie dziękujemy
za włączenie się w naszą akcję
i edukację ekologiczną współczesnej
młodzieży.
oprac. J. Flaga

Plastik? Rezygnuję. Segreguję.
Sprzątanie świata – Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
Akcja Sprzątanie świata – Polska
jest częścią międzynarodowego ruchu
na rzecz ochrony środowiska Clean
up the World, wywodzącego się
z Australii.
Międzynarodowa kampania,
odbywająca się na całym świecie
w trzeci weekend września, polega
na zbiorowym sprzątaniu śmieci. Jej
nadrzędnym celem jest wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa.

A świadomość ekologiczna
uczniów Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej jest dość wysoka.
Wiedzą oni doskonale, że porzucone
śmieci stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla środowiska, dlatego
też 18 września, wyposażeni w worki
i rękawice ochronne, wyruszyli
w teren zbierać zalegające tam śmieci.
I choć praca na rzecz ochrony
środowiska w szkole trwa cały rok,
właśnie dziś można było podziwiać

n i e s ł y c h a ne zaangażowanie dzieci i młodzieży.
Uczniowie całego świata
oczywiście nie posprzątają, ale swoją
postawą pokazali, że są
odpowiedzialni za losy i najbliższego
otoczenia, i całej planety. Pokazali,
że dbają o przyszłość nie tylko swoją,
ale też przyszłość młodszych pokoleń.
SP w Szewni Górnej

Wycieczka do muzeum
Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny
– żywa lekcja historii,
to hasło przewodnie wycieczki
do Muzeum Historycznego
Inspektoratu Zamojskiego AK
im. ppłk. Stanisława Prusa ps. Adam.
8 września 2020 roku uczniowie
klasy VIIA i VIIB Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej po raz kolejny mogli
podziwiać eksponaty zgromadzone
przez założyciela Muzeum – Pana
Jana Sitka. Jego syn, Edmund Sitek,
kontynuuje dzieło ojca, upowszechnia
pamięć o bohaterstwie członków
Polskiego Państwa Podziemnego.
Pan Edmund przedstawił młodzieży
historię powstania muzeum.
Pierwotnie nosiło ono nazwę Muzeum
Bondyrza – Fabryki i Regionu
Zamojszczyzny lat 1939 -1944.
W początkowym kształcie funkcjonowało od 1972 do 1978 roku.
Zamknięte przez władze komunistyczne, ponownie otwarte w 1983 r.
pod nazwą Muzeum Lat Walki
i Okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944.
W 1990 roku decyzją założyciela
przekazane zostało Światowemu

Związkowi Armii Krajowej Oddział
Okręgowy w Zamościu i otrzymało
obowiązującą obecnie nazwę.
Podczas wizyty w muzeum
uczniowie mogli obejrzeć również
nową wystawę czasową pod tytułem
Pradzieje Bondyrza i okolic, prezentującą eksponaty geologiczne, w tym
skamienieliny.

Młodzież
Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej
serdecznie dziękuje
za piękną lekcję historii
kustoszowi muzeum - Panu
Edmundowi Sitkowi
oraz Prezesowi ŚZAK - Panu
Sławomirowi Zawiślakowi
za zaproszenie.
SP w Szewni Górnej

źródło: https://akzamosc.pl/muzeum
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UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
30 lipca 2020 roku odbyła się
XV Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:


Uchwała Nr XV/124/2020
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej.



Uchwała Nr XV/125/2020
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2020.



Uchwała Nr XV/126/2020
w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie
Adamów w roku szkolnym
2020/2021.



Uchwała Nr XV/127/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji
Koalicji Polska Wolna od 5G
24 września 2020 roku odbyła się
XVI Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:



Uchwała Nr XVI/128/2020
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej.



Uchwała Nr XVI/129/2020
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2020.



Uchwała Nr XVI/130/2020
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Adamów.



Uchwała Nr XVI/131/2020
w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.



odbyły się także posiedzenia komisji
stałych Rady Gminy Adamów:


Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska,



Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego,



Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Adamów.

W planach pracy komisji znalazły się
następujące zagadnienia:


Analiza wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2020 roku.



Zaopiniowanie projektu wysokości podatków i opłat lokalnych
na 2021 rok.



Kontrola problemowa Centrum
Integracji Społecznej w Jacni
pod względem gospodarki
finansowej

Posiedzenia komisji stałych
W dniu 28 lipca 2020 r. Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Adamów ponowne rozpatrzyła petycję - Stop zagrożenia
zdrowia i życia, złożoną KOALICJĘ
POLSKA WOLNA OD 5G. Podczas
posiedzenia podjęto również pracę
nad projektem uchwały w tej sprawie .
W dniu 22 września 2020 r. w sali
narad Urzędu Gminy Adamów 11b

Dyrektorzy szkół omówili
przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2020/2021. Poruszono również
aktualne sprawy i zagadnienia.
UG Adamów

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

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.
1. Mołdoch Krystyna,

Adamów

lat 86

9. Szewczuk Barbara,

Rachodoszcze,

lat 69

1. Barbara Jędruszko,

Bliżów,

lat 66

2. Janina Pakuła,

Bondyrz,

lat 85

3. Jerzy Koza,

Boża Wola,

lat 70

4. Marcin Gałan,

Blizów,

lat 41

5. Antoni Kania,

Jacnia,

lat 70

6. Krystyna Greszta,

Potoczek,

lat 90

7. Krystyna Greszta,

Potoczek,

lat 68

8. Maria Sołoducha,

Potoczek,

lat 89

9. Franciszek Szewczuk,

Rachodoszcze, lat 89

10. Jan Teterycz,

Rachodoszcze,

lat 64

11. Wiesław Pakuła,

Suchowola,

12. Stanisław Romaszko, Szewnia Dolna,

lat 83

14. Leokadia Kościk,

lat 94

lat 70

13. Władysław Strenciwilk, Szewnia Górna, lat 72

Szewnia Dolna,

Rada Gminy oraz Wójt Gminy Adamów wraz z pracownikami
składają kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodzin i bliskich osób zmarłych,
które odeszły do wieczności.
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Informacje bieżące
GOPS - wnioski
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.
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.
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 lipca
2020 r. drogą elektroniczną natomiast
drogą tradycyjną (papierową) od dnia
1 sierpnia 2020 r.
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.

lipiec - wrzesień 2020
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. W drugim
terminie 2020 roku rolnicy złożyli
225 wniosków. Producentom rolnym
przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 97 147,12zł.
Wypłata przyznanego zwrotu nastąpi
w terminie do dnia 30 października
2020 r.
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
Gmina Adamów informuje, że
realizacja zadania pn.”Usuwanie
wyrobów zawierających azbest” jest
dotowana na podstawie umowy
nr 99/2020/D/OZ z dnia 15.07.2020
r.zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje
100 % kosztów kwalifikowanych tj.
kosztów demontażu, transportu
i unieszkodliwienia materiałów
zawierających azbest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Budowa drogi gminnej
nr 110829L w m. Bondyrz
Gmina Adamów złożyła
wniosek o dofinansowanie zadania
pn: Budowa drogi gminnej
nr 110829L w m. Bondyrz ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje
budowę drogi gminnej w miejscowości Bondyrz na odcinku o długości
232 m.
Wartość zadania : 676 769 zł
Wnioskowane dofinansowanie:
406 061 zł
Nowa posadzka w świetlicy
wiejskiej - Boża Wola
W świetlicy wiejskiej w miejscowości Boża Wola B wykonana
została posadzka betonowa ok. 80 m2.

Energia odnawialna w Gminie
Adamów, etap II
Informujemy, że złożony przez
Gminę Adamów w ramach konkursu
nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 Osi
Priorytetowej 4 Energia przyjazna
środowisku, Działania 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 wniosek o dofinansowanie
do projektu "Energia odnawialna
w Gminie Adamów, etap II”
nie znalazł się na liście projektów
wybranych do dofinansowania.
Zwrot podatku akcyzowego
II termin
W miesiącu sierpniu 2020 roku
rolnicy posiadający grunty rolne
na terenie Gminy Adamów mogli
ubiegać się o zwrot części podatku

Fundusz Dróg Samorządowych
Budowa drogi gminnej
w m. Adamów
Zakończono realizację zadania
pn: Budowa drogi gminnej
w m. Adamów, na które Gmina
pozyskała dofinansowanie
ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. W ramach zadania
wykonano nawierzchnię z kostki
betonowej o długości 192 m o grubości
8 cm i szerokości 5 metrów, pobocza
obustronne utwardzone kruszywem
łamanym.
Wartość zadania : 269 519,65 zł
Dofinansowanie: 161 711,00 zł

Inwestycje
W związku z trwającym procesem opracowania Krajowego Planu
Odbudowy Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej zwróciło się
z prośbą o przygotowanie propozycji
projektów. Nasza gmina złożyła
następujące propozycje projektów:
 Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Adamów
i Bliżów
 Fotowoltaika w Gminie Adamów
 Budowa budynku Urzędu Gminy
Adamów.
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Skorzystaj z nieodpłatnej
pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą
znaleźć nieodpłatną, profesjonalną
pomoc w jednym z 1500 punktów
w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji
życiowej w każdej życiowej
sprawie, w tym między innymi w
sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych,
czy pracowniczych;
 Osoby samozatrudnione – osoby
prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą
(niezatrudniające pracowników
przez minimum 12 miesięcy)
mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Pracy.








Co otrzymasz zgłaszając się
do punktu?
Profesjonalną pomoc prawnika,
wykwalifikowanego doradcy,
mediatora;
Informację o twoich prawach
i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania
twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism
i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
 Przez internet: na stronie
www.np.ms.gov.pl;
 Przez telefon: numer telefonu
najbliższego punktu pomocy
znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa
powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana
do osób, które nie są w stanie
ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Zdalna szkoła wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
Gmina Adamów w ramach
projektu pn. „Zdalna szkoła wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
pozyskała grant w wysokości
59 400 zł na zakup sprzętu dla uczniów
do zdalnej nauki.
Projekt finansowany ze środków
budżetu Unii Europejskiej realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”.
Projekt umożliwił zakup
47 laptopów na łączną kwotę 58 515 zł.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Suchowoli
– 26 sztuk laptopów
2. Szkoła Podstawowa w Szewni
Górnej – 21 sztuk laptopów
Laptopy zostaną przekazane
w ręce najbardziej potrzebujących
uczniów, nie mających możliwości
odbywania zdalnego kształcenia.
UG Adamów

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020
Gminna Biblioteka Publiczna
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
jest beneficjentem programu Instytutu
Książki „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2020”.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu
do nowoczesnych technologii
i wyrównanie szans mieszkańców
miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych

na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach
w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 10 000 zł
zakupiono:
 2 laptopy z oprogramowaniem,
 2 myszki bezprzewodowe,
 program antywirusowy,
 2 czytniki kodów,
 3 zestawy słuchawek,






2 drukarki laserowe,
skaner,
8 listew antyprzepięciowych,
robot edukacyjny.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Informator Gminy Adamów
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Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych
w Gminie Adamów
Trwają prace związane
z realizacja zadania pod nazwą
Modernizacja terenów sportowo
rekreacyjnych w m. Jacnia w ramach
projektu: Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych w Gminie
Adamów.
Zakres rzeczowy zdania obejmuje
m.in.:


Wykonanie oświetlenia



dostawa, montaż i wyposażenia
boiska,



dostawa i montaż ogrodzenia
i piłkochwytów



dostawa i montaż sceny sportowej

Wykonawcą zadania jest firma
pana Jana Partyki, ul. Tarnogrodzka 2,
37-418 Krzeszów. Termin wykonania
zadania 20 listopad 2020 r.
Trwają prace związane z budową
placu zabaw w m. Jacnia w ramach
projektu Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych w Gminie
Adamów.
Zakres rzeczowy zadania
obejmuje m. in.:


Budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej – 703 m.²,



Budowa siłowni zewnętrznej
o nawierzchni z kostki brukowej
– 276 m.²,



Wyposażenie w elementy małej
architektury,



Budowa ogrodzenia



Odbudowa trawnika po pracach
budowlanych,



Wykonanie nasadzeń.

Wykonawcą zadania jest firma
APIS Polska z siedzibą w Jarosławiu.

Wartość zadania: 578 932,62 zł
Dofinansowanie: 427 346,86 zł
red.
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Święto Drzewa
Święto Drzewa to program
edukacji ekologicznej Klubu Gaja
i dobrych praktyk w edukacji obywatelskiej. To ważny projekt,
a nadrzędnym jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatu na Ziemi.
18. edycja programu Święto
Drzewa przebiegała pod hasłem
Święto Drzewa dla zwierząt! Klub
Gaja zachęcał wszystkich
do podejmowania lokalnych działań
na rzecz sadzenia i ochrony drzew
z myślą o zwierzętach, dla których
zadrzewienia to często jedyny dom
na Ziemi.
Najmłodszych uczniów Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej nie
trzeba było długo namawiać
do udziału w tym projekcie.
Natychmiast włączyli się do akcji!
W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym leśniczym z Leśnictwa
Adamów - Nadleśnictwo
Zwierzyniec, dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I – III otrzymały
18 sadzonek drzew, które posadziły
na terenie szkoły. W ten sposób
najmłodsi przedstawiciele społeczności szkolnej uczcili 18 lat prowadzonej akcji i z całą pewnością przyczynili się do ochrony całej planety.
To dobry przykład dla innych.
oprac. i fot. SP w Szewni Górnej

Roztoczańska Kraina Ryb
Dnia 17 września 2020 roku
Gmina Adamów podpisała umowę
z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą
na wykonanie zadania związanego
z utworzeniem parku edukacyjnego
„Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni,
które jest realizowane przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” na lata 2014 –
2020.
W ramach projektu przewiduje
się:


budowę elementów małej
architektury tj.: pergola, tablice
informacyjne, gry edukacyjne,

konstrukcja ryby, ławki, kosze
na śmieci, stoły z ławkami,
 wykonanie nasadzeń,

wykonanie ścieżki z kostki
brukowej betonowej.
Całkowita powierzchnia ścieżki
edukacyjnej wyniesie 319 m2.
Podstawowym celem projektu
jest wykreowanie produktu turystycznego poprzez utworzenie parku
edukacyjnego "Roztoczańska Kraina
Ryb" w Jacni. W związku z realizacją

zadania nastąpi rozbudowa oferty
turystycznej na obszarze działania
RLGD "Roztocze". Park edukacyjny
"Roztoczańska Kraina Ryb" będzie
uzupełnieniem dla pozostałych
inwestycji o charakterze turystycznym zlokalizowanych
nad zbiornikiem wodnym w Jacni tj.:
tężni solankowej, Chaty Rybaka,
parku linowego, placu zabaw
oraz pomostów wędkarskich.

red.

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
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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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