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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 kwietnia do 30 września br.
(do godzimy 24:00) trwał Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Jest to badanie statystyczne
realizowane jest raz na 10 lat w niemal
każdym kraju na świecie, zgodnie
z zaleceniami i standardami
organizacji międzynarodowych,
takich jak UE i ONZ.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które
pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”,
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis
powszechny obejmuje całą populację
ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w tegorocznym
Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań był
obowiązkowy. Jest to związane
ze strategicznym znaczeniem tego
badania dla funkcjonowania
systemów informacyjnych państwa,
lokalnych samorządów oraz biznesu.
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych
o różnych przekrojach i na różnych
poziomach podziału terytorialnego
i administracyjnego kraju. Na ich
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu
cech demograficzno-społecznych,
jak np. wyznanie, narodowość
czy stopień niepełnosprawności, spisy
powszechne są dla państwa jedynym
źródłem danych.

Wyniki spisów powszechnym
umożliwiają również dokonywanie
porównań międzynarodowych.
W przypadku krajów należących
do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów
powszechnych mają bezpośrednie
przełożenie na wysokość dotacji
unijnych oraz liczbę miejsc
w Parlamencie Europejskim.
Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są
od 1921 r. Z wynikami tych badań
można zapoznać się na stronie
Głównego Urzędu Statystycznego:
https://stat.gov.pl/spisypowszechne/narodowe-spisypowszechne/.
Pierwsze wyniki zakończonego
właśnie Narodowego Spisu
Powszechnego 2021 zostaną
opublikowane już w styczniu 2022 r.
Koniec Spisu Powszechnego
to okazja do podziękowania
wszystkim, którzy wypełnili
obowiązek spisowy i wzięli udział
w badaniu. Realizacja spisu wymagała
wysiłku ze strony pracowników
statystyki publicznej oraz pracowników Gminnych Biur Spisowych.
Duże znaczenie dla powodzenia spisu
miało zaangażowanie lokalnych
społeczności i instytucji oraz innych
liderów społeczności lokalnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy przez

ostatnie 6 miesięcy nieustanie
przypominali, że wszyscy
#LiczymySięDlaPolski i każdy z nas
powinien wziąć udział w spisie
powszechnym.
Przypominamy, że oprócz
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
który zakończył się 30 września
2021 r., statystyka publiczna prowadzi
również liczne badania,
m. in. ankietowe.
Wykaz oraz harmonogram
badań ankietowych wraz z zakresem
danych zbieranych w badaniach
dostępny jest na stronie:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnk
ietowe/2021/harmonogram.htm.
Gwarantujemy, że stosowane
przez statystykę publiczną narzędzia
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą
ochronę gromadzonych informacji.
Państwa udział w badaniach
statystycznych prowadzonych
przez GUS jest niezwykle ważny
i cenny dla statystyki publicznej.
Biorąc udział w badaniach
statystycznych, mają Państwo wpływ
na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują
różne aspekty naszego życia, takie jak
praca, edukacja, opieka zdrowotna.
źródło: spis.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Urząd Gminy Adamów
informuje, że od 1 lipca 2021 roku
właściciele lub zarządcy budynków,
które są zasilane przez źródło ciepła
lub spalania paliw, powinni złożyć
odpowiednią deklarację do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.

W deklaracji właściciel
lub zarządca budynku powinien
zgłosić wszystkie źródła ogrzewania
i podać informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła
lub źródeł spalania paliw.

Terminy składania deklaracji:
– w ciągu 12 miesięcy
dla budynków, w których już
istnieje źródło ciepła i spalania
paliw,

Deklarację można złożyć
w wersji elektronicznej przez stronę
internetową www.zone.gunb.gov.pl
lub w wersji papierowej osobiście
w Urzędzie Gminy (zgodnie
z lokalizacją budynku) lub wysłać
listem.

– w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach
nowo powstałych.

UG Adamów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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Konsultacje społeczne projektu
„STRATEGII ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA
2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”
Działając na podstawie art. 10f
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1057) oraz uchwały
Nr XXII/199/2021 Rady Gminy
Adamów z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie przystąpienia
do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Adamów na lata 2021–2027
z perspektywą do roku 2030
wraz z załącznikiem określającym
szczegółowy tryb i harmonogram
opracowania projektu Strategii.
Wójt Gminy Adamów zaprasza
wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy oraz partnerów
społecznych i gospodarczych
do wyrażenia opinii i zgłaszania
uwag do treści projektu dokumentu.
W związku ze stanem epidemii
i rozprzestrzenianiem się COVID-19
oraz w trosce o zdrowie mieszkańców,
konsultacje odbywają się głównie
za pośrednictwem zdalnych form
komunikacji.
Konsultacje społeczne
prowadzone są w okresie:
od 15.09.2021 r. do 20.10.2021 r.
Projekt „Strategii Rozwoju
Gminy Adamów na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030” wraz
z formularzem zgłaszania
uwag/propozycji udostępniony jest
w siedzibie Urzędu Gminy
w Adamowie, Adamów 11 b, 22-442
Adamów w pok. nr 2 oraz w plikach
do pobrania na stronie internetowej
Gminy i w BIP pod linkiem:
https://adamow.bip.gmina.pl/index.
php?id=663
Zasięg terytorialny konsultacji
społecznych obejmuje obszar gminy
Adamów. Uprawnionymi do udziału
w konsultacjach są pełnoletni
mieszkańcy gminy Adamów,

zamieszkujący na obszarze, na którym
są przeprowadzane konsultacje
oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy.
Uwagi można zgłaszać poprzez
wskazanie konkretnych propozycji
zmian w treści projektu Strategii,
uzupełnień i doprecyzowania
zapisów. Uwagi/propozycje
w ramach konsultacji społecznych
będą przyjmowane wyłącznie
na załączonym formularzu. Uwagi
zgłoszone po terminie, anonimowe
lub przesłane w formie innej,
niż na formularzu konsultacyjnym,
zostaną automatycznie wyłączone
z procesu ich rozpatrywania.
Wszelkie uwagi i wnioski należy
zgłaszać z wykorzystaniem
dostępnego formularza w następujący
sposób:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy Adamów (pok. nr 5),
Adamów 11b, 22-442 Adamów,
b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu
Gminy Adamów, Adamów 11b,
22-442 Adamów,
c) drogą mailową:
poczta@adamow.gmina.pl
lub faksem na nr: 84 618 61 19
d) system ePUAP, adres skrytki
Urzędu Gminy w Adamowie
/UGADAMOW/skrytka

Nie będą rozpatrywane uwagi
i opinie zgłoszone w terminie:
od 15 września 2021 r. do 20 października 2021 r. niepodpisane czytelnie
imieniem i nazwiskiem oraz
przesłane w formie innej niż na
formularzu konsultacyjnym, a także
z datą wpływu po dniu 20 października 2021 roku.
W ramach trwających konsultacji
w dniu 28 września 2021 roku o godz.
10.00 w Centrum Aktywności
Integracji Społecznej w Adamowie
(świetlica wiejska) odbyło się
spotkanie konsultacyjne z udziałem
Wójta Gminy Adamów, radnych,
lokalnych liderów i chętnych
mieszkańców Gminy. Na spotkaniu
Pan Michał Flis – osoba, której zlecono
opracowanie strategii – przedstawił
wnioski z przeprowadzonej diagnozy
oraz omówił cele strategiczne rozwoju
w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzennym
a także kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów
strategicznych i operacyjnych.
Wszystkie osoby zainteresowane
rozwojem Gminy Adamów
zapraszamy do zapoznania się
z projektem „Strategii Rozwoju
Gminy Adamów na lata 2021 - 2027
z perspektywą do roku 2030”
oraz do zgłaszania uwag i wniosków.
UG Adamów
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Piknik rodzinny #SZCZEPIMY SIĘ
W niedzielę 25 lipca 2021 r.
na boisku sportowym w Jacni odbył
się piknik rodzinny #SZCZEPIMY SIĘ
promujący szczepienia przeciwko
COVID-19.
W godz. 13.00 - 15.00 na pikniku
stacjonował szczepieniobus. Wszyscy
chętni mogli zaszczepić się
jednodawkową szczepionką
Johnson&Johnson. Podczas pikniku
rodzinnego pracownicy Urzędu
Gminy promowali szczepienie rozdawali ulotki, a panie z KGW
Adamów zrobiły loterię fantową.
Piknik rozpoczął Wójt Gminy
Adamów powitaniem gości, promocją
szczepień, a następnie wręczył puchar
zwycięskiej drużynie w meczu
towarzyskim Oldboy LKS Orion Stihl
Jacnia - Orion Stihl Jacnia, który odbył
się w godzinach południowych
na boisku sportowym.
Następnie lek. med. rodzinnej
Eugeniusz Węcławik wygłosił prelekcję ukazującą korzyści wynikające
ze szczepień. Dodatkowych informacji dotyczących szczepień w trakcie
pikniku udzielali pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zamościu.
Podczas pikniku ogłoszono
wyniki Konkursu plastycznego
„Kocham ,szanuję, szczepię się”,
którego celem było stworzenie
plakatu zachęcającego do szczepień
przeciw COVID-19.
W kategorii wiekowej 4 - 7 lat
zwyciężyli:
1 miejsce – Maja Roczkowska
2 miejsce – Antoni Walczak
3 miejsce – Jagoda Zaśko
W kategorii wiekowej 8 - 12 lat
zwyciężyli:
1 miejsce – Jakub Kolano
2 miejsce – Filip Małyszko
3 miejsce – Emilia Sołtys
Przyznano jedno wyróżnienie
dla Michała Krawczyka.

Zarówno zwycięzcy jak
i pozostali uczestnicy otrzymali
drobne nagrody i upominki.
W konkursie wokalnym
”Na najlepszy utwór zachęcający
do szczepień” zwycięzcą został Zespół
Ludowy Trzepiecianie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali drobne
upominki.
Podczas pikniku można było
posłuchać:
- występów zespołów ludowych,

- obejrzeć pokaz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego,
- skorzystać z darmowego poczęstunku.
Dla najmłodszych uczestników
udostępniono bezpłatnie dmuchaną
zjeżdżalnię i liczne atrakcje
przygotowane przez animatorów
z Imperium Zabaw w Zamościu
(puszczanie ogromnych baniek
mydlanych, zabawy z kolorowym
tunelem i chustą).

Informator Gminy Adamów
lipiec - wrzesień 2021
Na zakończenie pikniku
wystąpił zespół Odysseya.
Piknik sfinansowano ze środków
przekazanych przez Wojewodę
na promowanie szczepień.
Miejmy nadzieję, że promocja
zdrowego stylu życia oraz
propagowanie treści dotyczących
szczepień, uświadomienie korzyści
z nich płynących i pomoże ludziom
podjąć właściwą decyzje o zaszczepieniu się.
Wszystkim bardzo dziękujemy
za udział w Pikniku Rodzinnym.
fot. i oprac. red.
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Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych to
nowa forma wsparcia inwestycji
samorządów w postaci bezzwrotnego
dofinansowania. Ma pobudzić
inwestycje we wszystkich regionach
Polski, wesprzeć rozwój
przedsiębiorstw i poprawić warunki
życia Polaków. W pierwszej,
pilotażowej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych Gmina

Adamów złożyła wniosek
o dofinansowanie zadania pn.:
„Budowa drogi gminnej nr 110843L
w m. Jacnia – etap II oraz budowy
chodnika przy drodze gminnej
nr 110843L wraz z oświetleniem
ulicznym w m. Jacnia”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje
budowę:
 drogi gminnej o długości
ok. 1432 m i szerokości 5 m,
 ciągu pieszo rowerowego

o długości ok. 1200 m o szerokości
3m,
 chodnika o długości ok. 537 m
i szerokości 2 m.,
 106 zjazdów,
 oświetlenia ulicznego 47 lamp.
Wartość zadania:

5 495 707,42 zł.

Wnioskowane dofinansowanie:
5 220 922,05 zł.
UG Adamów

Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia
ulicznego w Gminie Adamów
W ramach realizacji projektu
pn.: Budowa i modernizacja
energooszczędnego oświetlenia
ulicznego w Gminie Adamów
w miesiącu lipcu oraz wrześniu
dokonano odbiorów częściowych prac
w następujących miejscowościach
na terenie naszej gminy:









Boża Wola wybudowano 13 lamp
energooszczędnego oświetlenia
ulicznego.
Suchowola przy drodze gminnej
wybudowano 7 lamp,
Szewnia Górna przy grodze
gminnej wybudowano 23 lampy,
Bondyrz przy drodze gminnej
wybudowano 17 lamp,
Trzepieciny przy drodze gminnej
wybudowano 21 lamp,
Potoczek wybudowano 35 lamp,
Rachodoszcze wybudowano
25 lamp.
UG Adamów
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OSP Bondyrz ma nowy samochód
Ochotnicza Straż Pożarna
w Bondyrzu ma nowy średni
samochód ratowniczo - gaśniczy
RENAULT MDB3D. Ten samochód
jest już trzecim nowym autem
tego typu w gminie Adamów,
zakupionym dla potrzeb OSP.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł
809 340,00 zł.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Bondyrzu został sfinansowany
poprzez:
1) Dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
550 000, 00 zł
2) Dotację z Gminy Adamów
259 340, 00 zł
red.
fot. OSP Bondyrz

W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku
w Sitnie odbyły się Dożynki
Powiatowo-Gminne. Uroczystość
rozpoczęła się korowodem wieńców
dożynkowych. Po odznaczeniach
zasłużonych rolników i przemówieniach została odprawiona
uroczysta Msza Święta Dziękczynna
w intencji rolników, którą odprawił
Ksiądz Biskup Marian Rojek.
Gminę Adamów reprezentowały
dwie delegacje:
- delegacja wsi Feliksówka
z wieńcem tradycyjnym,
- delegacja wsi Boża Wola z wieńcem
współczesnym.
oprac. E. Kłyż
fot. A. Malicka

Dożynki Powiatowo-Gminne

Informator Gminy Adamów
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Dożynki Gminno - Parafialne
W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku
w Jacni, odbyły się Dożynki Gminno Parafialne. Pomimo deszczowej
pogody w uroczystościach
dożynkowych udział wzięło wielu
mieszkańców naszej gminy.
Uroczystości dożynkowe
rozpoczął barwny korowód, któremu
przygrywała Kapela Ludowa
„Adamowiacy”. Na czele korowodu
szli starostowie dożynek Pani Elżbieta
Szpyra z Feliksówki oraz Pan
Krzysztof Kalita z Szewni Dolnej.
W korowodzie kolejno podążały
delegacje reprezentujące poszczególne sołectwa: Jacnia, Adamów,
Bondyrz, Boża Wola, Feliksówka,
Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Szewnia Dolna
i Trzepieciny. Mieszkańcy tych
miejscowości nieśli bogate i kolorowe
wieńce oraz dary w postaci chleba,
miodu i owoców.
Po złożeniu wieńców
dożynkowych Wójt Gminy Adamów
Pan Dariusz Szykuła powitał
wszystkich gości i mieszkańców
gminy Adamów. W swoim wystąpieniu podziękował rolnikom
za całoroczny trud i ciężką pracę
oraz kultywowanie tradycji
i zwyczajów dożynkowych.
Następnie słowa podziękowania
skierował do wszystkich
mieszkańców, rolników, Starostów
Dożynek, oraz wszystkich Kół
Gospodyń Wiejskich i Zespołów
Ludowych z terenu gminy za trud
i zaangażowanie w przygotowanie
Dożynek Gminnych.
W podziękowaniu za tegoroczne
plony uroczystą Mszę Świętą
Dziękczynną w intencji wszystkich

rolników odprawił proboszcz Parafii
p. w. Zesłanie Ducha Świętego
w Krasnobrodzie – ksiądz Stanisław
Błaszczuk wraz z o. Grzegorzem
Jaroszewkim. W dalszej części
uroczystości dożynkowych zgodnie
z tradycją starostowie dożynek
oraz poszczególne delegacje
przekazali gospodarzowi gminy wójtowi Dariuszowi Szykule,
oraz proboszczowi księdzu
Stanisławowi Błaszczukowi bochen
chleba wypieczony z tegorocznych
zbóż oraz miód, owoce i kwiaty.
Oczywiście w trakcie dożynek
nie zabrakło również występów
zespołów lokalnych z gminy
Adamów. Na scenie wystąpiły
Zespoły Ludowe „Trzepiecianie”
z Trzepiecin, „Roztoczańskie Echo”
z Suchowoli, „Feliksowianie”
z Feliksówki, „Gawęda” z Szewni
Dolnej, Koła Gospodyń Wiejskich
z Bożej Woli i Suchowoli Kolonia
oraz Kapela Ludowa „Adamowiacy”.
W trakcie dożynek wystawę
zorganizowało Koło Łowieckie
„Hubertus” z Kaczórek.
Wszyscy uczestnicy dożynek
mogli spróbować pysznych zup
oraz smakołyków przygotowanych
przez panie z lokalnych zespołów
ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców
sołectwa Jacnia oraz wszystkim
osobom które zaangażowały się
w organizację tegorocznych Dożynek.
red.
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Wakacje z historią
W miesiącu czerwcu 2021 roku
uczniowie klasy 7 b Szkoły
Podstawowej w Suchowoli przystąpili
do w projektu „Niezłomni Żołnierze
Zamojszczyzny – żywa lekcja
patriotyzmu” organizowanego
przez Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej – Okręg Zamość,
przy współpracy z Kuratorium
w Lublinie- Delegatura w Zamościu
i finansowanym przez Ministerstwo
Obrony Narodowej.
Cele konkursu:
· kształtowanie postaw
patriotycznych młodzieży
poprzez propagowanie
i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach
Niezłomnych z terenu
Zamojszczyzny;
· kultywowanie wartości, ideałów
i postaw żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego;
· zainspirowanie i zachęcenie
młodzieży do podjęcia
samodzielnych badań nad historią
regionalną;
· zachęcenie młodzieży
do odwiedzenia podczas wakacji
miejsc związanych z II wojną
światową, powstaniem zamojskim
i okresem powojennym;
· doskonalenie umiejętności
posługiwania się różnorodnymi
formami wypowiedzi: relacje,
wywiady, opowiadania, reportaże.
Projekt trwa od czerwca
do października 2021 r.
W ramach projektu klasa 7b
ma już za sobą uczestnictwo w lekcji
historycznej online dla szkół
z powiatu zamojskiego z elementami
debaty /dyskusji o Żołnierzach
Niezłomnych Zamojszczyzny.
Natomiast przedstawicielka klasyEmilia Niedźwiedź wraz
z nauczycielem historii Panią Marią
Jakubiszak uczestniczyła
bezpośrednio w lekcji
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Zarówno dla klasy jak i jej
przedstawicielki było to niezwykłe
doświadczenie.
Uczennica weźmie też udział

w konkursie historycznym
pt. „Wakacje z historią”, który
organizowany jest w ramach projektu
„Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny
– Żywa lekcja patriotyzmu”.
Emilka zainspirowana tematem
wojennym podczas wakacji odkrywa
historię swojego regionu, odwiedza
miejsca związane z II wojną światową,
a także prowadzi wywiady z osobami,
które są żywymi świadkami tamtego
czasu. Zbiera materiały dotyczące
konkretnych osób – Żołnierzy
Niezłomnych związanych
z działalnością niepodległościową
na terenie gminy Adamów.
Swoją wakacyjną przygodę
z historią uczennica rozpoczęła
w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania. Przyznaje, że coraz
trudniej jest dotrzeć do osób, które są
świadkami wydarzeń II wojny
światowej, gdyż jest ich coraz mniej.
Niemniej jednak udało jej się dotrzeć
do czterech osób, z którymi
przeprowadziła wywiady. Projekt jest
jeszcze w trakcie realizacji, ale dla
Emilki czas wakacji był nie tylko

czasem aktywnego odpoczynku,
ale też czasem poznawania historii
swojej okolicy oraz historii
najstarszych mieszkańców – czasem
poszukiwań. Tak postawa młodzieży
zasługuje na uznanie.
oprac. Maria Jakubiszak
fot. SP w Suchowoli
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Informacje bieżące
Budowa sieci wodociągowej
oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków w Gminie Adamów
Trwają prace związane
z: „Budową sieci wodociągowej
oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków w Gminie Adamów”
w miejscowości Boża Wola.
W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego
wyłoniono wykonawcę zdania tj.
Zakład Budowlano – Instalacyjny
Kamil Muda, Skokówka
ul. Ogrodnicza 57, 22-400 Zamość.
Wartość robót budowlanych opiewa
na kwotę 722 010,00 zł. Termin
wykonania do 4 lipca 2022 r. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje budowę
sieci wodociągowej na odcinku
4,045 km oraz dwie przydomowe
oczyszczalnie ścieków.

rolnym przyznano zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego na kwotę 99 257,48 zł.
Wypłata przyznanego zwrotu nastąpi
w terminie do dnia 30 października
2021 roku.

Wybory uzupełniające sołtysów
W wyborach uzupełniających
sołtysów przeprowadzonych
na terenie gminy Adamów, które
obyły się w dniach 13 – 15 lipca 2021
roku zostały wybrane następujące
osoby:
Sołectwo Potoczek:
Pan Henryk Mulawa
Sołectwo Szewnia Górna
/Czarnowoda:
Pan Krzysztof Mielnik
Sołectwo Trzepieciny:
Pani Renata Zając

Dowóz dzieci do szkół w roku
szkolnym 2021/2022

Narada Wójta Gminy Adamów
z sołtysami.

Zamówienie dotyczy dowozu
dzieci ze „Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej” oraz Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Suchowoli”.
Dowóz uczniów do szkół będzie
prowadzony na podstawie sprzedanych zamawiającemu biletów
miesięcznych szkolnych na liniach
komunikacyjnych autobusowych.
W drodze postępowania w dniu
29.07.2021 wybrano najkorzystniejszą
ofertę firmy: „Usługi Transportowe
Skiba Marcin”z Krasnobrodu.

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyła się
narada Wójta Gminy Adamów
z sołtysami. W trakcie narady
omówiono realizację należności
podatkowych i opłat, realizację
funduszu sołeckiego za I półrocze
2021 r. Pracownik merytoryczny
Urzędu Gminy przekazał informację
o wysokości funduszu sołeckiego
na 2022 r. Omówiono także wykonane
i planowane zadania inwestycyjne
oraz dyskutowano min nad organizacją dożynek gminnych, zakupem
kosiarki bijakowej i przejezdnością
dróg gminnych podczas żniw.

AKCYZA - informacja
W miesiącu sierpniu 2021 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 ramach
przyznanego limitu na 2021 rok.
W drugim terminie 2021 roku rolnicy
złożyli 224 wnioski. Producentom

Posiedzenia komisji stałych
2 lipca 2021 r. odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie Komisji
Budżetu, Finansów, Rolnictwa,
Spraw Gospodarczych i Ochrony
Środowiska.
Komisja zebrała się w celu
znalezienia w budżecie gminy

środków (dochodów) na udzielenie
powiatowi zamojskiemu pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
na zakupy inwestycyjne dla Zarządu
Dróg Powiatowych.
W dniu 27 września 2021 r.
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w
Potoczku odbyły się posiedzenia
Komisji Stałych Rady Gminy
Adamów:
• Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego,
• Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska,
• Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Adamów.
Poszczególne Komisje
zaopiniowały projekt wysokości
podatków i opłat lokalnych na 2022 r.,
rozpatrzono pisma, zgłaszano
wnioski w sprawie wycinki drzew
i krzewów przy drogach gminnych
w miejscowości Feliksówka
oraz Suchowola, w sprawie naprawy
mostu na rzece Jacynka w Suchowoli
oraz wysłuchano:
• Informacji Dyrektorów Szkół
Podstawowych na temat
przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku
szkolnego 2021/2022,
• Informacji Skarbnika Gminy
o przebiegu wykonaniu budżetu
gminy Adamów za I półrocze
2021 r.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła również Kontrolę Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej, pod względem gospodarki finansowej.

Świadczenie 300+
Osoby, które będą się starać o świadczenie 300+, muszą wiedzieć, że:
Wniosek o świadczenie 300+ można
złożyć wyłącznie drogą elektroniczną,
za pośrednictwem:
 Platformy Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS,
 bankowości elektronicznej
(15 banków),
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portalu emp@tia,

Świadczenie wypłacane będzie
wyłącznie na rachunek bankowy.
Obsługę świadczenia przejmuje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej informacji na temat
świadczenia 300+ znaleźć można
pod linkiem.
https://www.zus.pl/bazawiedzy/program-dobry-start

Inwestycje
Budowa witacza gminnego –
na działce nr ewid. 1789 w obrębie
ewid. Jacnia, gm. Adamów. Obiekt
będzie pełnił funkcję tablicy
informacyjnej powitalnej. Zadaniem
jest informowanie użytkownikom
dróg wkraczania, bądź opuszczania
terenu administracyjnego gminy
Adamów. Umowa została podpisana

w dniu 20.07.2021 r. z wykonawcą
BETAR Zakład Budowlany Ryszard
Tymura. Przedmiot zamówienia
zostanie wykonany do 30.09.2021 r.
Budowa fundamentów wraz
z odcinkami instalacji wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej
w m. Jacnia – przedmiotem
zamówienia było wykonanie:
· stop fundamentowych,
· przyłącza kanalizacji sanitarnej
wraz ze szczelnym zbiornikiem
na nieczystości,
· przyłącza elektrycznego,
· przyłącza wodociągowego,
· robót porządkowych.
Przedmiot zamówienia został
wykonany na działce o nr ewid. 1479
w m. Jacni. Wykonawcą była firma
BETAR Zakład Budowlany Ryszard
Tymura.

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze OSP w gminie Adamów
W 10 jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych działających
na terenie Gminy Adamów odbyły się
Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze. Druhowie spotkali się
by podsumować działalność swojej
jednostki oraz dokonać wybory
na pięcioletnią kadencję nowych
władz statutowych – Zarządu
i Komisji Rewizyjnej. Na zebraniach
wybrano Delegatów i Przedstawicieli
do władz Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Adamowie.
W tym roku ze względów
epidemicznych termin ich organizacji
został przesunięty. Zebrania
we wszystkich jednostkach miały
odbyć się do końca września br.
UG Adamów

Exodus młodych
W dniach 17 - 19 sierpnia
bieżącego roku w Górecku
Kościelnym w powiecie biłgorajskim
odbyło się 11. Ogólnopolskie
Spotkanie Młodzieży „Exodus
Młodych”. Tematem spotkania było
hasło: ,,Chodź i zobacz". W tym
niezwykłym wydarzeniu
uczestniczyli też uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli. Były to
rekolekcje trwające trzy dni połączone
z wydarzeniami kulturalnymi, organizowane przez duszpasterstwo diecezji
zamojsko-lubaczowskiej. Swoją
obecnością zaszczycił też ksiądz
biskup Marian Rojek.
Celem spotkania jest odpowiedź
na poszukiwania przez młodych ludzi
wartości chrześcijańskich
oraz głębszego poznania Boga i jego
przykazań – mówi ks. Mateusz
Januszewski- ojciec duchowny
Exodusu Młodych. Exodus to przede
wszystkim osobiste spotkanie
z Panem Bogiem.
Czym jest Exodus młodego
człowieka...? trudno to opisać- mówią
nasi uczniowie. Każdy musi sam tu
przyjechać, by poczuć tę atmosferę,
ten niepowtarzalny klimat młodości,
radości, koncertów, warsztatów,
modlitwy i wspólnoty, poznania
nowych przyjaciół. To także okazja,

aby pod koniec wakacji zachwycić się
pięknem urokliwego Roztocza. Wiele
osób przeżyło tu pierwszą w swoim
życiu szczerą i bezpośrednią
spowiedź w formie przyjaznej
rozmowy z księdzem. Inni odkryli,
że Bóg jest blisko nas. Jeszcze inni
poznali tu zupełnie inne oblicze
Kościoła – żywego, radosnego
oraz pełnego ciepła i miłości.
Dla młodych ludzi, obok

wspólnej modlitwy, która stanowi
podstawę spotkania, organizatorzy
przygotowali koncerty, konferencje,
spotkania z ciekawymi ludźmi
oraz spotkania w grupach
tematycznych. Uczestnicy
przedsięwzięcia z niecierpliwością
czekają na kolejne spotkanie.
oprac. Anna Popławska
fot. SP w Suchowoli
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Wywiad ze sportowcami
W dniach 25-27.06.2021 r.
zawodnicy sumo z terenu naszej
g m i n y b r a l i u d z i a ł
w MISTRZOSTWACH EUROPY
W KAZANIU.
Odnieśli spore sukcesy:
Agata Kucner zdobyła srebrny medal
na Mistrzostwach Europy kadetek
w kategorii wagowej do 60 kg
Marta Gruszkiewicz - kategoria
wagowa do 50 kg.; srebrny medal Młodzieżowcy do 21 lat, złoty medal:
Młodzieżowcy do 23 lat brązowy
medal w seniorach.
Mateusz Naworol - kategoria
wagowa 85 kg.: brązowy medal Młodzieżowiec do 23 lat.
Łukasz Naworol, kategoria wagowa
77 kg VII miejsce w seniorach.
Na spotkaniu z Wójtem Gminy
pochwalili się swoimi osiągnięciami
oraz podzielili wrażeniami
oraz doświadczeniami związanymi
z uprawianiem tej dyscypliny sportu.
Pan Wójt w imieniu własnym
oraz całej społeczności lokalnej
pogratulował wszystkim sportowcom
i podziękował za osiągnięte wyniki
sportowe.

Cieszę się, że mogłem gościć u siebie
młodych i bardzo utalentowanych ludzi,
którzy z niezwykłym uporem
i determinacją realizują od lat swoje cele
sportowe. Są wizytówką naszej gminy
w kraju i za granicą, dlatego chcemy im
serdecznie podziękować za godne
reprezentowanie i promocję naszej gminy podsumował Wójt.
Naszym Mistrzom zadaliśmy
kilka pytań:
Od kiedy zaczęliście uprawiać sumo?
Marta: Sumo trenuję od 2012 roku.
Kiedy zaczęłam chodzić na treningi
miałam 10 lat.
Agata: Sumo ćwiczę od 2016 roku,
wtedy treningi odbywały się w SP
w Szewni Górnej gdzie uczęszczałam.

Mariusz: Sumo ćwiczę od 2009 roku.
Treningi na początku odbywały się
w SP w Szewni Górnej.
Łukasz: Sumo zacząłem uprawiać
wraz z zapasami w 2009 roku. Było to
w 3 klasie podstawówki, po tym jak
Trener Ryszard Radliński wraz
ze swoimi zawodnikami zorganizował pokaz walk oraz akrobatyki.
Rodzina wspierała Was czy raczej
odradzała?
Marta: Rodzina raczej odradzała
mi trenowanie ze względu na to,
że większość osób uważa że sumo
to tylko „grubasy w pasie” oraz, że nie
jest to sport dla dziewczynek, co jak
widać jest całkowicie nieprawdą.
Agata: Moja rodzina od samego
początku, kiedy zaczynałam ćwiczyć
sumo, wspierała mnie i motywowała,
żeby dalej iść w tym kierunku.
Mariusz: Moja rodzina od zawsze
wspierała mnie w moich wyborach,
tak samo było w przypadku sumo.
Największe wsparcie otrzymywałem
od rodziców i dziadków, którzy
potrafili zmotywować mnie, nawet
w najcięższych chwilach. W mojej
rodzinie nigdy nie spotkałem się
z sytuacją, aby ktokolwiek mi odradzał uczestnictwa w treningach.
Łukasz: Jeśli chodzi o rodzinę to jak
najbardziej wspierała mnie. Mama
z Tatą z chęcią pomagali w wyjazdach
na zawody i dopingowali. Babcia
z Dziadkiem za każdym razem
gratulowali, gdy wygraliśmy
oraz pocieszali, gdy nie udało się
zdobyć medalu.
Co Was zafascynowało w tej
dyscyplinie sportu?
Marta: W sumo przede wszystkim
zafascynowała mnie chęć walki,
adrenalina, rozwaga, ponieważ są to
szybkie i krótkie walki, w których
każdy mały błąd przeciwnika decy-

duje o wygranej. Ponadto bardzo
podobał mi się spryt starszych
zawodników i to że dogadują się jak
jedna wielka rodzina.
Agata: W sumo zafascynowała mnie
rywalizacja, możliwość uczenia się
nowych rzeczy, nabierania doświadczenia i poznawania nowych ludzi.
Mariusz: W sumo najbardziej
zafascynowała mnie dynamika jaka
występuje w trakcie rywalizacji
sportowej. W przeciwieństwie
do innych sportów walki, walka tu
wymaga niezwykłej sprawności
fizycznej, ale także dobrego przygotowania taktycznego. W trakcie walki
sumo trzeba naprawdę bardzo uważać, gdyż walka jest bardzo dynamiczna i zwykłe błędne ustawienie
stopy na macie, może spowodować,
że stracimy równowagę i upadniemy,
a w konsekwencji przegramy walkę.
Łukasz: W tej dyscyplinie sportu zafascynował mnie ogólny samorozwój,
chęć walki z innymi oraz to, że można
zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę.
Zapasy to piękny sport, który buduje
charakter i poprzez treningi zbudowałem większą pewność siebie.
Jakie są Wasze plany związane
z sumo na najbliższy czas?
Marta: Moje plany w sumo to ciężka
praca, która pozwoli mi na przygotowanie się do najbliższego sezonu.
Agata: Aktualnie jest to czas
przygotowawczy na zbliżające się
starty i priorytetem na najbliższy
będzie zdobycie medalu na jednym
z Pucharów Polski.
Mariusz: Aktualnie jestem w trakcie
przygotowań do nowego sezonu.
Moim głównym celem jest zdobycie
kwalifikacji i rywalizacja na World
Games, lecz przed nimi pojawiają się
Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa
Europy, które są równie ważnymi
wydarzeniami, gdyż wynik uzyskany
na tych zawodach będzie brany
pod uwagę w trakcie powołań kadry
narodowej.
Łukasz: Chciałbym wystąpić na Word
Games czyli Olimpiadzie sportów nieolimpijskich, oraz zdobyć złoty medal
Mistrzostw Europy i Świata.
Co chcielibyście jeszcze zdziałać
jako sportowcy?
Marta: Jako sportowiec przede
wszystkim chciałabym zawalczyć
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na Igrzyskach Olimpijskich o ile sumo
w przyszłych latach będzie jedną
z dyscyplin na Igrzyskach.
Agata: Jako sportowiec, chciałabym
zdobyć złoty medal Mistrzostw
Europy.
Mariusz: Jako sportowiec, chciałbym
osiągnąć mistrzostwo świata, ale także
reprezentować kraj na World Games,
które są odpowiednikiem Igrzysk
Olimpijskich.
Łukasz: Chciałbym z pewnością
osiągnąć wysoki tytuł mistrzowski,
zdobyć medal złoty Mistrzostw
Świata oraz z chęcią wystąpić
na Olimpiadzie, tylko gdy wejdzie
sumo do dyscyplin na tych zawodach.
Kto jest Waszym idolem, jeśli chodzi
o sport? Kogo staracie się
naśladować? Dlaczego?
Marta: Staram się nie naśladować
nikogo i być oryginalna, sama
wszystko poznawać, lecz idolem
mogę nazwać mojego wspaniałego
trenera Ryszarda Radlińskiego.
Agata: Moim idolem jest Joanna
Jędrzejczyk, która jest dobrym
przykładem na to, ile można osiągnąć
dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości
w dążeniu do celu.
Mariusz: Moim największym idolem,
jest Robert Lewandowski, pomimo,
że reprezentujemy dwa zupełnie inne
sporty, jest on idealnym przykładem
ile można osiągnąć w życiu
poprzez ciężką prace. Robert z roku
na rok, osiąga coraz więcej i bije
kolejne rekordy. Jest on przykładem
prawdziwego mistrza sportowego.
Łukasz: Moim idolem jest Mariusz
Pudzianowski, ciężką pracą pokazał,
że można osiągnąć wszystko co się
zaplanuje.

Czy interesujecie się innymi
dyscyplinami sportu, poza sumo?
Jakimi?
Marta: Oczywiście, że interesuję się
też innymi sportami! Wraz z sumo
zaczęłam trenować również zapasy,
w których uważam, że też jestem
dobra. Dodatkowo w 2019 roku
pierwszy raz wystartowałam
w polskiej dyscyplinie sportu
Koluchstyl. Poza tym lubię oglądać
boks lub MMA, ale chyba to nie jest to,
co chciałabym trenować
w przyszłości.
Agata: Interesuję się również
zapasami, które również ćwiczę.
Zapasy to też rywalizacja sportowa,
która jest bardzo podobna do Sumo.
Po za tymi sportami walki interesuję
się piłką nożną, bacznie obserwując
poczynania Reprezentacji Polski.
Mariusz: Interesuję się zapasami,
które również ćwiczę. Zapasy są
bardzo silnie skorelowane z sumo,
gdyż rywalizacja sportowa w nich jest
bardzo podobna. Kolejnym sportem
jest piłka nożna, która jest idealną
odskocznią od ciągłych treningów
sumo.
Łukasz: Poza sumo trener wzbudził
u mnie pasję do zapasów i sportu
rekreacyjnego. Kolarstwo, pływanie,
bieganie, treningi siłowe towarzyszą
mi codziennie.
Co zamierzacie robić, gdy
zakończycie karierę sportową?
Marta: Gdy zakończę karierę sportową (czego aktualnie nie planuję),
chciałabym być instruktorką sportów
walki jakie trenuję.
Agata: Po zakończeniu kariery
sportowej zamierzam związać swoją
przyszłość z pracą w wojsku mając
predyspozycje do wykonywania tego
zawodu.
Mariusz: Gdy zakończę karierę
sportową, zamierzam dalej być
związany z sumo, gdyż chciałbym
móc trenować innych i pokazywać im
jak piękny jest to sport. Chciałbym
również móc dalej się rozwijać w teorii
treningu sportowego, ale również
w metodyce sportów walki.
Łukasz: Aktualnie jestem studentem
pierwszego roku magisterski.
Skończyłem licencjat na Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na tej uczelni dbam o moją
przyszłość jako przyszły trener

przygotowania motorycznego i
nauczyciel W-F. Z chęcią będę
opowiadał młodym ludziom jakie
wartości niesie ze sobą sport
rekreacyjny i zawodowy. Z chęcią
będę nakierowywał na wykonywanie tego typu zawodu oraz na codzienne treningi w celu samorozwoju
fizycznego i psychicznego.
Gdybyście nie byli sportowcami, to
kim?
Marta: Gdybym nie była sportowcem
to zapewne tancerką lub grałabym
na jakichś instrumentach: może
saksofonie lub pianinie i spróbowałabym sił w śpiewaniu.
Mariusz: Gdybym nie był sportowcem, to na pewno wiązałbym swoją
przyszłość z zarządzaniem
oraz służbami mundurowymi.
Łukasz: Nigdy nie myślałem o tym,
gdyż od początku trenowania
wiedziałem, że chce być zawodowym
zawodnikiem i osiągać najwyższe
cele. Jako młody człowiek
z 3 klasy podstawówki ciężko było
myśleć o tym, kim chce się być
w przyszłości. Najczęściej wśród
rówieśników było to zostanie policjantem lub strażakiem, więc myślę,
że gdyby nie sport, wybrałbym jedną
z tych profesji.
Co uważacie za swoje największe
osiągnięcie?
Marta: Moim największym osiągnięciem, jak na razie, jest Mistrzostwo
Europy i fakt, że od bardzo wielu lat
jestem niezmiennie w Kadrze Polski.
Agata: Za największe moje osiągnięcie
uważam zdobycie 2 miejsca
na Mistrzostwach Europy w Sumo
w Kadetkach.
Mariusz: Za największe moje
osiągnięcie uważam zdobycie
3 miejsca na Mistrzostwach Europy
w Sumo w kategorii Seniorskiej.
Łukasz: Za największe moje
osiągnięcie uważam to, że nadal dbam
o samorozwój. Jeśli chodzi o wynik
sportowy to 5 miejsce na Mistrzostwach Europy młodzieżowców
do 21 lat.
Zawodnikom bardzo dziękujemy
za udzielone odpowiedzi
gratulujemy sukcesów i życzymy
licznych medali.
red.
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XXII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS
W XXII Wojewódzkich
Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych
LZS w Tomaszowie Lubelskim udział
wzięło 35 gmin z 12 powiatów naszego
województwa. Igrzyska miały
wyłonić reprezentacje woj.
lubelskiego na zaplanowane na koniec
sierpnia Centralne Igrzyska
Zrzeszenia LZS w Spale.
Uczestnicy Igrzysk próbowali
swoich sił w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych.
Dwóch zawodników z naszej gminy
będzie reprezentowało woj. lubelskie
na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS.
Nasza Gmina wywalczyła
5 MIEJSCE w klasyfikacji końcowej.
Konkurencje:
Przeciąganie Liny Mężczyzn:
II Miejsce (Grzegorz Kozyra,
Sylwester Zawiślak, Przemysław
Teterycz, Piotr Niedźwiedź, Adam
Pakuła)
Wyciskanie odważnika
17,5 kg do 85 kg
I miejsce (Adam Kozyra)
Wyciskanie odważnika
17,5 kg +85 kg
I miejsce (Grzegorz Kozyra)
Trójbój kobiet:
I miejsce (Agnieszka Częścik,
Wioleta Pura, Patrycja Ożóg)
Rzut lotka do tarczy chłopców
rocznik 2004 i młodsi
III miejsce (Hubert Farion)
Rzut lotka do tarczy kobiet
rocznik 2003 i starsze
IV miejsce(Wioleta Pura)

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego i zawody
sprawnościowe
Chłopcy rocznik 2006 i młodsze:
I miejsce (Hubert Farion)
I miejsce (Przemysław Częścik)
Chłopcy rocznik 2005 i starsi:
IV miejsce (Patryk Pura)

źródło: powiat.zamojski.pl

Lekka atletyka:
60 m mężczyźni rocznik 2005 i starsi:
III miejsce (Dawid Czapka)
V miejsce (Amadeusz Głogowski)

Skok w dal kobiet
rocznik 2006 i młodsze:
III miejsce (Nikola Braniecka)
V miejsce (Patrycja Ożóg)

60 m kobiet rocznik 2006 i młodsze:
II miejsce (Braniecka Nikola)
VII miejsce (Patrycja Ożóg)

Skok w dal mężczyzn rocznik
2006 i młodsi:
III miejsce (Dawid Czajka)
V miejsce (Amadeusz Głogowski)

500 m chłopcy rocznik 2006 i młodsi:
I miejsce (Przemysław Częścik)
II miejsce (Patryk Pura)

A. Kozyra
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Zamojskie
Dni Folkloru
Dnia 11 lipca 2021 r.
w Zwierzyńcu na tle zabytkowych
budynków Zespołu Zarządu
Ordynacji Zamojskiej, zajmowanych
obecnie przez Zespół Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska im.
Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
odbyły się XXII Zamojskie Dni
Folkloru
Wydarzenie w Zwierzyńcu jest
imprezą folklorystyczną
w plenerze.
Co roku licznie biorą w niej
udział wykonawcy z całego Powiatu
Zamojskiego.
W tym roku naszą gminę
reprezentowały cztery zespoły
ludowe:
- Kapela Ludowa "Adamowiacy",
- Zespół kabaretowo - folklorystyczny „Babeczki w kropeczki”,
- Zespół ludowy "Roztoczańskie
Echo" z Suchowoli,
- zespół ludowy "Gawęda" z Szewni
Dolnej.
oprac. E. Kłyż
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SŁYSZYSZ? WIDZISZ? DOŚWIADCZASZ? PRZEMOC W RODZINIE
czy uniemożliwienie podjęcia
pracy zarobkowej.
JEŚLI DOŚWIADCZASZ
PRZEMOCY W RODZINIE
PAMIĘTAJ!

Przemoc w rodzinie to nie tylko
znęcanie się fizyczne nad członkiem
rodziny, ale także dręczenie
psychiczne, wykorzystywanie
seksualne czy ekonomiczne. Przemoc
jest jak kropla drążąca skałę, prawie
niezauważalna, często wnikająca
w nasze życie podstępnie. Zaczyna się
zwykle od „niewinnych” gestów,
czynów, narzucania woli, minimalnej
kontroli, braku zgody na kompromis,
manipulacji, wywierania wpływu,
poniżania, ośmieszania,
wykorzystywania. Skutki przemocy
w rodzinie są długotrwałe i istotnie
wpływają na codzienne
funkcjonowanie osób, których
dotyczy. Osobą doświadczającą
przemocy w rodzinie może być
np. współmałżonek, partner, osoba
starsza, osoba niepełnosprawna,
ale również dziecko.
O przemocy domowej można
mówić wówczas, gdy spełnia
następujące cechy:
 ma charakter intencjonalny,
co oznacza, że działania sprawcy są
świadome i zamierzone
 jest rodzajem relacji, w której jedna
ze stron podporządkowana jest
drugiej – osoba stosująca przemoc
wykorzystuje swoją przewagę
fizyczną, psychiczną, ekonomiczną lub społeczną, aby zdominować ofiarę
 jest relacją, w której działanie
lub zaniechanie osoby stosującej
przemoc narusza prawa i dobra
osobiste osoby doświadczającej
przemocy
 powoduje szkody fizyczne

i psychiczne oraz wywołuje
cierpienie u osoby, która doznaje
przemocy.

1.

2.

3.

4.

Rodzaje przemocy:
P r z e m o c f i z y c z n a
– nieprzypadkowy, a więc nie
będący skutkiem wypadku, akt
zadania cierpienia fizycznego,
którego konsekwencją mogą być
także uszkodzenia ciała.
Najczęstsze formy przemocy
fizycznej to: popychanie, rzucanie
przedmiotami, policzkowanie,
bicie rękami i pięściami po całym
ciele oraz wyrzucanie z mieszkania.
Przemoc psychiczna/emocjonalna
– to najczęstsza forma przemocy
w rodzinie. Obejmuje takie
zachowania jak: poniżanie,
zastraszanie, zawstydzanie,
upokarzanie, narzucanie własnych
poglądów, krytykowanie, szantaż,
ograniczanie kontaktów z rodziną,
przyjaciółmi, kolegami z pracy,
a ich ostatecznym efektem jest
zniszczenie pozytywnego obrazu
własnej osoby i poczucia własnej
wartości.
P r z e m o c s e k s u a l n a
- polega na zmuszaniu osoby
do aktywności seksualnej wbrew jej
woli, kontynuowaniu aktywności
seksualnej, gdy osoba nie jest
w pełni świadoma, bez pytania o jej
zgodę lub gdy obawia się odmówić.
Przemoc ekonomiczna
– uzależnienie finansowe od osoby
stosującej przemoc poprzez
kontrolowanie wydatków,
odbieranie zarobionych pieniędzy

Nic nie usprawiedliwia aktów
przemocy!
Sprawca każdego aktu przemocy
winien być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej.
To nie ty musisz się
wyprowadzać z domu!
To osoba stosująca przemoc
w rodzinie musi się liczyć z tym,
że będzie musiała opuścić dom,
mieszkanie.
W celu uzyskania pomocy możesz
zgłosić się do:
- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Adamowie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Adamowie,
- Policji,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Szczebrzeszynie.
JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM
PRZEMOCY W RODZINIE!
Zareaguj! Nie bądź obojętny!
Powiadom służby zajmujące się
przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie lub porozmawiaj
z osobą dotkniętą przemocą
w rodzinie i przekonaj, że ma prawo
szukać pomocy.
Jeśli jesteś świadkiem sytuacji,
w której jest zagrożone życie
lub zdrowie dziecka w związku
z przemocą w rodzinie, niezwłocznie
zawiadom służby zajmujące się
przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie (np. Policję, lekarza,
ośrodek pomocy społecznej).
oprac. GOPS w Adamowie
Materiały źródłowe:
nik.gov.pl; poradnikzdrowie.pl;
niebieskalinia.info; Karta praw osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie arch.ms.gov.pl;
Michalska K., Jaszczak – Kuźmińska D.,
ABD przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
diagnoza, interwencja, pomoc. 2014 r.
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Spółdzielnia Socjalna „ADAMOWIANKA” rozwija się!
Spółdzielnia Socjalna
„ADAMOWIANKA” ze środków
pozyskanych w ramach
dofinansowania projektu „Razem
dla ekonomii społecznej” zakupiła
dwa pawilony gastronomiczne, które
usytuowane zostały przy zalewie
w miejscowości Jacnia. Pawilony
dostosowane zostaną do prowadzenia
małej gastronomii. W pawilonach
umieszczony zostanie sprzęt
gastronomiczny zakupiony również
z dotacji m. in. rożen do kurczaków,
piecyk do zapiekanek, gofrownica,
frytownica, maszyna do popcornu,
maszyna do waty cukrowej, lodówka,
okap gastronomiczny, robot kuchenny oraz kasy fiskalne. Ponadto
z dotacji zakupiony został całoroczny
namiot imprezowy, dmuchana
zjeżdżalnia, grill węglowy, automat
na napoje i słodycze, kosa spalinowa.
Spółdzielnia ponadto organizuje
imprezy integracyjne, spotkania
firmowe i imprezy okolicznościowe,
przyjmowane są również wycieczki
szkolne.
W ramach umowy z Gminą
Adamów o realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy
społecznej: działania integrujące
pokolenia “międzypokoleniowa
integracja w Gminie Adamów”
Spółdzielnia zorganizowała
w miesiącu wrześniu cztery imprezy
integrujące pokolenia.
W dniu 6.09.2021 r. odbyło się
spotkanie integracyjne “Pieczony
ziemniak”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz młodzież z klasy VII Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej wraz
z rodzicami i wychowawcami.
W ramach atrakcji uczestnicy mogli
skorzystać z placu zabaw, parku
linowego, dmuchanej zjeżdżalni, tężni

solankowej. Ponadto zorganizowane
wspólne gry i zabawy przyczyniły się
do integracji uczestników spotkania.
Wszystkim zapewniono także posiłek.
W niedzielę 12.09.2021 r. odbył
się Piknik rodzinny “Pożegnanie
wakacji”. W ramach atrakcji
uczestnikom zapewniono pokazy
wozów strażackich OSP z Gminy
Adamów, możliwość przejażdżki
łódką ratowniczą należącą do OSP
Potoczek, udostępniono park linowy,
gry i zabawy dla dzieci przy muzyce
z udziałem animatorek. Uczestnicy
pikniku mogli skorzystać
z poczęstunku w postaci kiełbasek
pieczonych przy ognisku.
Na zakończenie odbył się koncert,
którego gwiazdą był zespół Odysseya.

Dnia 18.09.2021 r. zorganizowany został piknik rodzinny “Święto
pieczonego ziemniaka”. Uczestnicy
mogli obejrzeć wóz strażacki OSP
Bondyrz, zorganizowano gry
i zabawy dla dzieci z nagrodami,
wszyscy uczestnicy dostali poczęstunek w postaci gorących kiełbasek
i pieczonego ziemniaka. Na zakończenie pikniku zapewniono międzypokoleniową dyskotekę z DJ-em
MANIECZKI FLASCH DANCE.
W dniu 26.09.2021 r. odbył się
Piknik rodzinny “Święto Żurawia”.
Uczestnicy mogli obejrzeć wóz
strażacki. W ramach atrakcji
uczestnikom udostępniono park
linowy, zapewniono gry i zabawy
dla dzieci przy muzyce z udziałem
animatorek oraz konkursy
z nagrodami. Dzieci mogły spotkać się
z rycerzem i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Panie mogły skorzystać
z profesjonalnych porad kosmetyczki

i zakupić markowe kosmetyki.
Uczestnicy pikniku mogli skorzystać
z poczęstunku w postaci wędzonych
kiełbasek. Na zakończenie pikniku
zapewniono międzypokoleniową
zabawę integracyjną z DJ-em
MANIECZKI FLASCH DANCE.
W miesiącu październiku
Spółdzielnia wraz z Zamojskim
Klubem Morsa planuje zorganizowanie imprezy w plenerze nad zalewem
w Jacni promującej zdrowy tryb życia,
na której nastąpi oficjalne otwarcie
sezonu morsowania 2021/2022.
Spółdzielnia udostępnia również
mieszkańcom pomieszczenia
Centrum Aktywności i Integracji
Społecznej w Adamowie oraz zajmuje
się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego. W Centrum Aktywności
i Integracji Społecznej można
bezpłatnie korzystać z siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt
do ćwiczeń fitness, sali spotkań
oraz gier takich jak: cymbergaj, stoły
do ping-ponga, piłkarzyki, gry
planszowe. W wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego udostępniane są
nieodpłatnie: łóżka rehabilitacyjne,
materace przeciwodleżynowe, kule
łokciowe, wózki inwalidzkie, chodziki
rehabilitacyjne, (balkoniki), krzesła
toaletowe, stabilizatory, stabilizator
(opaska). Informacja pod numerem
telefonu: 690 473 674.
Centrum Aktywności i Integracji
Społecznej w Adamowie oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego są
czynne :
PONIEDZIAŁEK 15.00-19.00
WTOREK
9.00-13.00
ŚRODA
15.00-19.00
CZWARTEK
9.00-13.00
PIĄTEK
9.00-13.00
Zarząd Spółdzielni Socjalnej
„ADAMOWIANKA”
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WAKACJE W ŚWIETLICY W M. SUCHOWOLA-KOLONIA
Chociaż lato już za nami we
wspomnieniach świetlicy ciągle
goszczą wakacje. Był to czas cudownej
zabawy, wspaniałych spotkań
oraz niezapomnianych wrażeń. By jak
najprzyjemniej spędzić wakacyjne
miesiące świetlica zaoferowała
najmłodszym specjalny program
tygodniowy. Poniedziałek upływał
pod hasłem: „Gramy i się rozwijamy”.
Każdy pierwszy dzień tygodnia
poświęcony był na odkrywanie
planszówek, poznawanie zasad
bardzo starych gier oraz zgłębianie
tajników tych współczesnych.
Uczestnicy mieli również możliwość
wykonać taką grę samodzielnie,
co wyszło im doskonale. We wtorki
świetlica rozbłyskała feerią barw,
gdyż były to dni poświęcone
tworzeniu prac plastycznych różnymi
technikami. Powstawały niesamowite
ozdoby, biżuteria, maskotki, obrazy,
a także wiele innych ciekawych
tworów wymyślonych przez małych
artystów. Każda praca była
wyjątkowa i niepowtarzalna. Środy
pod hasłem: „Detektywi na tropie
łamigłówek” upływały na rozwiązywaniu zagadek, rebusów,
labiryntów i łamigłówek. Dzieci
mogły się zmierzyć z zadaniami
o różnych stopniach trudności,
dopasowanych do wieku. Każde
z wykonanych zadań było analizowane i bardzo chętnie wykonywane.
W czwartki zjawiali się „Eko-strażnicy
świetlicy”. Tematem przewodnim
tego dnia była ekologia, recykling i
uświadomienie, jak ważne jest dbanie
o naszą planetę. Uczestnicy zajęć
zmierzyli się z różnymi zadaniami
mającymi im przybliżyć ważność
działań proekologicznych.
Powstawały również prace plastyczne
z zużytych przedmiotów, by nadać im
nowe życie i uzmysłowić, że nie warto
wyrzucać, tylko nadawać rzeczom
nowy sens. Piątki natomiast były
dniami dżentelmenów i dam.
W te dni przypominaliśmy sobie
zasady savoir vivre, dobrego
wychowania. Za pomocą zabaw,
ćwiczeń, gier, a także praktycznych
zadań zostały przyswojone zasady
obowiązujące przy stole, formy
grzecznościowe właściwe

w rozmowie z dorosłymi oraz te, które
można stosować w stosunku
do rówieśników, a także zachowania
uważane za będące w dobrym tonie
oraz takie, które nie przystoją młodym
adeptom sztuki bon ton.
Czas wakacyjny upłynął
pod znakiem dobrej zabawy
oraz wspaniałych wyzwań.
Oczywiście dorośli też chętnie
odwiedzali świetlicę, w związku
z czym frekwencja w miesiącach
letnich była imponująca.
Tymczasem żegnamy się z latem
i zapraszamy do odwiedzin
by również podczas jesiennej aury
skorzystać z oferty świetlicy.
GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Narodowe Czytanie ,,Moralności Pani Dulskiej”
Tegoroczna, jubileuszowa akcja
Narodowego Czytania w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli odbyła się
we wtorek 7 września 2021 roku.
Inicjatorem akcji, już od 2012 r.
jest Para Prezydencka. Tym razem
zmierzono się z „Moralnością Pani
Dulskiej”, jednym z najwybitniejszych
dzieł narodowej literatury, utworem
ponadczasowym i jakże aktualnym
dzisiaj, kiedy toczą się dyskusje
o kształcie współczesnej rodziny,
o wartościach i antywartościach,
o moralności i obłudzie, o poszanowaniu godności ludzkiej. W swoim
przesłaniu prezydent Andrzej Duda
wraz z małżonką , zachęcając
do współtworzenia akcji, stwierdzili,
że w utworze tym odnajdujemy
„komizm i gorzką ironię,
mistrzowskie odmalowanie postaci
i wyczucie języka, ale przede
wszystkim uniwersalne przesłanie
moralne, które w imię uczciwości
i sprawiedliwości każe potępiać zło”.
Spotkanie w naszej szkole
zostało zorganizowane przez nauczycieli polonistów: Alinę Kamińską,
Annę Popławską i Joannę Kamińską.
Na wstępie organizatorzy i uczniowie
usłyszeli słowa podziękowania
od Dyrekcji za podjęcie inicjatywy
i propagowanie wartości ponadczasowych w naszej placówce, które we
współczesnym czasie uległy
przyćmieniu i dewaluacji. Istotę
pielęgnowania wartości podkreśliła
także podczas swojego występu
pedagog -pani Joanna Gajewska
przywołując piękny przykład
ze słojem i jego zawartością,
symbolizujący człowieka, jego
egzystencjalizm i trafne wybory
dające poczucie spełnienia.
W miłej scenerii, oddającej klimat
minionych czasów,wprowadzającej
widzów w nastrój początków
XX wieku, uczniowie prezentowali
scenki tematyczne, odczytywali
fragmenty tekstu oraz rozwiązywali
ciekawe quizy. Młodzi przyjaciele
mieli także możliwość obejrzenia
sztuki pt. „Moralność pani Dulskiej”
w wersji scenicznej.
Narodowe Czytanie było
świetną okazją do integracji,

wspólnego przeżywania i rozważań
nad istotą wartości ponadczasowych,
przekazywanych z pokolenia
na pokolenie.
W tym roku również w murach
Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej
wybrzmiała tegoroczna lektura –
Moralność pani Dulskiej autorstwa
Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty
dramatu odczytali uczniowie
starszych klas podczas lekcji języka
polskiego. Ponadto poznali sylwetkę

pisarki, obejrzeli fragmenty
inscenizacji dramatu w reżyserii
Marcina Wrony.
Moralność pani Dulskiej to jedno
z najważniejszych dzieł Zapolskiej,
w którym autorka krytykuje obłudę,
fałszywą moralność i przekazuje
odbiorcom uniwersalne przesłanie,
skłania do refleksji…
Kto wie? Może młodzież zechce
poznać dramat w całości?
oprac. Maria Sak, SP w Szewni Górnej
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Kącik wędkarski
Wybory nowego zarządu koła
,,Jacynka''
Dnia 19. września na walnym
zebraniu odbyły się wybory nowego
zarządu naszego koła. Stanowisko
prezesa objął Sławomir Szykuła, a jego
zastępcą został Andrzej Oryszczak.
Na miejscu skarbnika pozostaje
Rajmund Kozyra, który pełni już tą
funkcję od lat. Z tego miejsca nowy
Zarząd pragnie podziękować byłemu
prezesowi - Zbigniewowi Słocie
za wieloletni wkład w działalność
na rzecz koła ,,Jacynka'' oraz jego
rozwój. Pozostając przy podziękowaniach pragniemy również docenić
zaangażowanie społecznej straży
rybackiej, która stale pilnuje porządku
nad wodą za co należą się jej wyrazy
wdzięczności. Bardzo doceniamy
bezinteresowną pracę strażników
i byłego prezesa.

Karp okaz
Na początku września
na zbiorniku wodnym w Jacni udało
się złowić kol. Piotrkowi Milczukowi
pięknego karpia królewskiego.
Po długiej i zaciętej walce udało się go
w bezpieczny sposób wyciągnąć
na brzeg oraz dokonać pomiarów.
Ryba ważyła 13 kg, a jej długość
wynosiła 95 cm. Karp następnie został
sfotografowany, a następnie wrócił
do wody.

Zawody wędkarskie
Jak co roku we wrześniu
na terenie zbiornika w Jacni zostały
zorganizowane zawody wędkarskie
zamykające sezon. Wystartowało
w nich wielu wędkarzy z naszego
koła, a ich konkurencja polegała
na złowieniu jak największej ryby
przez zawodnika. Standardowo
zawody były podzielone na dwie kategorie, czyli seniorzy oraz juniorzy.
Na pierwszym miejscu ze starszej
grupy wiekowej znalazł się Mariusz
Szykuła, a juniorem, któremu
dopisało największe szczęście okazał
się Mateusz Grela. Każdy

z zawodników bez względu na wynik
dostał drobny upominek, a najlepsi
wywalczyli sobie nagrodę za wysokie
miejsce. Po zakończonej rywalizacji
wszyscy wędkarze startujący
w zawodach udali się na ciepłą
kiełbasę prosto z grilla, po czym
w dobrych nastrojach wrócili
do domów, wyglądając już następnych zawodów, które odbędą się
w kwietniu w przyszłym roku.
oprac. Karol Oryszczak
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Fundusz sołecki

Usług Geodezyjno - Projektowych
GEOMIAR Sp. z o. o. z Jarosławia.

W sołectwie Adamów wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej. Koszt
całej inwestycji wynosi 37 481,00 zł.
Zamontowano panele fotowoltaiczne
o łącznej mocy ok. 10 kW. Inwestycja
zostanie zakończona w 2022 r.
rata I w 2021 r - 23 712,30 zł,
rata II w 2022 r. - 13 768,70 zł.
Wykonawcą zadania jest firma
F. H. U. Kania Krzysztof z Jacni.

Zakupiono kruszywo drogowe
oraz gruz na łączna kwotę 40 049,93 zł
dla sołectw Boża Wola A; Boża Wola B,
Jacnia, Potoczek Suchowola A,
Suchowola B, Suchowola - Kolonia,
Trzepieciny. Dostawcą towaru jest
firma PPHU GABI Aneta Wikierska
z Grochowic.

W sołectwie Boża Wola A zakupiono dostawę wraz z montażem
2 okien do wiatrołapu w świetlicy
wiejskiej na kwotę 5 290,00 zł,
przez firmę ALUFRONT Paweł
Żołdak z Zamościa.
Wykonano III etap oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej
w m. Boża Wola A - Dąbrowa
na kwotę 5 389,16 zł. Wykonawcą
zadania jest firma F. H. U. Kania
Krzysztof z Jacni.
W so ł e ct w i e B o ż a W o l a B
wykonano remont świetlicy
wiejskiej na kwotę 4 264,99 zł. Zakres
obejmował: zakup, ułożenie
i fugowanie płytek, montaż listew
przypodłogowych.
Dokonano wytyczenia granic
działki przy świetlicy wiejskiej
na kwotę 2 693,70 zł. Wykonawcą
wytyczenia jest Przedsiębiorstwo

Wykonanie elewacji budynku
świetlicy wiejskiej w m. Feliksówka
– zamówienie obejmuje zakup
materiałów budowlanych oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy
wiejskiej na powierzchni ok. 140 m²,
w tym wykonanie następujących
robót:
· przygotowanie podłoża – poprawa
ubytków, oczyszczenie;
· gruntowanie;
· ocieplenie ścian budynku płytami
styropianowymi typ lambda 0,40
o grubości 10 cm przy zastosowaniu kleju i łączników mechanicznych;
· gruntowanie pod tynk z piaskiem
kwarcowym;
· montaż parapetów blaszanych
zewnętrznych.
Termin wykonania przypada
na dzień 29.10.2021 r. Umowa została
już podpisana.
W sołectwie Jacnia wyłoniono
wykonawcę na budowę oświetlenia
ulicznego przy drodze Nr 3260L

Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2022 rok
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OGÓŁEM

Sołectwo
Adamów
Bliżów
Bondyrz
Boża Wola A
Boża Wola B
Feliksówka
Jacnia
Potoczek
Rachodoszcze
Suchowola A
Suchowola B
Suchowola - Kolonia
Szewnia Dolna
Szewnia Górna
Trzepieciny
337 889,81

Kwota
25 315,50
17 664,01
37 907,67
14 647,14
14 166,19
19 587,81
30 605,96
17 576,57
20 549,72
32 005,09
27 326,75
24 397,32
24 615,94
18 975,70
12 548,44

w m. Jacnia od skrzyżowania
w kierunku Krasnobrodu na kwotę
17 987,54 zł w ilości 3 sztuk. Zakres
prac obejmował: budowę linii
kablowej oświetlenia ulicznego
kablem YAKS 4X35 mm 2 , montaż
fundamentów pod słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych przez wykonawcę F.H.U.
Kania Krzysztof z Jacni.
Wykonano ułożenie płytek
w kuchni świetlicy wiejskiej na
kwotę 1 680,00 zł przez firmę Usługi
Budowlane Paweł Sołtys z Jacni.
Wykonano malowanie elewacji
zewnętrznej świetlicy wiejskiej
w m. Rachodoszcze – przedmiotem
zamówienia było wykonanie
następujących zadań:
· Mycie ścian 396 m²,
· Odgrzybianie ścian 396 m²,
· Uzupełnienie ubytków i naprawienie pęknięć elewacji,
· Gruntowanie elewacji,
· Malowanie elewacji farbą
elewacyjną podkładową 396 m²,
· Malowanie ścian farbą elewacyjną
396 m²,
· Malowanie drzwi – 2 szt,
· Malowanie barierki 12 m.
W sołectwie Suchowola A
wyłoniono wykonawcę na budowę
oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej nr 11084 L w m. Suchowola
A /ulica/ na kwotę 26 348,49 zł w ilości
4 słupów. Zakres prac obejmował:
budowę linii kablowej oświetlenia
ulicznego kablem YAKS
4X35 mm 2 ,montaż fundamentów
pod słupy oświetleniowe, montaż
słupów oświetleniowych przez wykonawcę F. H.U. Kania Krzysztof z Jacni.
Wykonany zostanie projekt
oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej Nr 110844L w m. Kol.
Potoczek – zakres ok. 400 m. Termin
wykonania zadania przypada
na 15.12.2021 r.
Wykonany zostanie projekt
oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej Nr 3252L w m. Bondyrz –
zakres ok. 200 m. Termin wykonania
zadania przypada na 15.12.2021 r.
UG Adamów
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Odwiedziny w Muzeum w Bondyrzu stały się tradycją
umieścili w Izbie Pamięci, bo tak
początkowo nazwano to muzeum.
Oprowadzający, opowiedział
uczniom o niezwykłej drodze
krucyfiksu, na który składali
przysięgę żołnierze AK. Krzyż trafił
po II wojnie do Australii, a po śmierci
Andrzeja Lubicza- Sawickiego,
powrócił do Polski i obecnie można go
podziwiać przy ołtarzu polowym.
SP w Szewni Górnej

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej każdego roku
korzystają z możliwości pogłębienia
wiedzy o walkach żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego z hitlerowskim
okupantem w czasie Powstania
Zamojskiego oraz o trudnym życiu
Polaków w okresie komunizmu.
Tym razem 22 września,
uczniowie klasy VII wsłuchiwali się
w opowieść Pana Edmunda Sitka
o tym, jak Jego dziadek, żołnierz AK
oraz ojciec, członek Szarych Szeregów
i organizacji WiN za służbę Ojczyźnie
trafili do komunistycznego więzienia,
z którego wyszli w 1953 r. I choć
komuniści bohaterów wojennych
nazywali bandytami, a po wyjściu
z więzienia oficer wojska polskiego
w stopniu kapitana pracował

w Zamościu we Młynie jako
księgowy, zaś Jan Sitek w fabryce
mebli w Bondyrzu, obaj mieli
w pamięci słowa przysięgi Roty
żołnierzy AK, w której ślubowali:
[…]
Kładę swe ręce na ten święty Krzyż
Znak męki i Zbawienia, przysięgam
być wiernym Ojczyźnie mej
Rzeczpospolitej Polskiej
Stać nieugięcie na straży Jej honoru
I o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił
Aż do ofiary życia mego.
Nie dziwi zatem fakt, że pragnęli
utrwalić pamięć o tych, którzy
przelewali krew za wolność. Zebrane
i opisane przez siebie eksponaty

Ważna informacja dla uczestników projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim”
Zapraszamy wszystkich beneficjentów projektu do Urzędu Gminy
celem podpisania umowy darowizny, aby otrzymać na własność sprzęt
komputerowy.
Beneficjentów projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w województwie lubelskim” informujemy, że w związku
z zakończeniem trwałości projektu
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013, Oś

Priorytetowa 8 Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – e-Inclusion - zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną przekazane beneficjentom na własność w formie
darowizny.
W ramach projektu 150
gospodarstw domowych z terenu
gminy Adamów zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji materialnej
lub niepełnosprawności otrzymało

zestawy komputerowe z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Aby otrzymać sprzęt
komputerowy na własność, należy
zgłosić się do Urzędu Gminy
Adamów w celu podpisania umowy
darowizny. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców, którym został
użyczony sprzęt komputerowy
w terminie do 26 października 2021 r.
do pok. Nr 8 w celu podpisania
umowy darowizny.
UG Adamów
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
PRZEDSZKOLAKA to znakomita
okazja do zabawy dla wszystkich
przedszkolaków.
Tego dnia w obu grupach
przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Szewni Górnej na dzieci czekało
wiele atrakcji. Przedszkolaki
uczestniczyły w grach i zabawach
integracyjnych. Zabawy przy muzyce
przeplatane były konkursami.
Radosna rywalizacja sportowa
zakończyła się wręczeniem odznak
Super Przedszkolaka i dyplomów.
Dodatkową atrakcją były pamiątkowe
zdjęcia ze śmiesznymi gadżetami
w foto-budce. Nie brakowało też
słodkiego poczęstunku. Na zakończenie wspólnych zabaw dzieci

otrzymały upominki przygotowane
przez rodziców.
Uśmiechy na twarzach przedszkolaków najlepiej odzwierciedlały
ich znakomity nastrój.
SP w Szewni Górnej

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 LIPCA 2021 R. DO 30 WRZEŚNIA 2021 R.
1. Szykulski Józef,
2. Materna Radosław,
3. Bosiak Czesław,
4. Kowalczuk Emilia,
5. Kukiełka Marta,
6. Chudoba Eugeniusz,
7. Kniaź Heronima,
8. Kniaź Grzegorz,

Adamów,
Bliżów,
Boża Wola,
Boża Wola,
Boża Wola,
Feliksówka,
Jacnia,
Jacnia,

lat 90,
lat 30 ,
lat 75 ,
lat 80 ,
lat 51 ,
lat 85 ,
lat 89 ,
lat 67.

9. Bilik Jan,
10. Pakuła Antoni,
11. Kurzyńska Lidia,
12. Nowaczyk Jadwiga,
13. Greszta Stanisław,
14. Gruszkiewicz Jan,
15. Nędzyński Ryszard,

Jacnia,
Jacnia,
Potoczek,
Suchowola-Kolonia,
Szewnia Dolna,
Szewnia Dolna,
Trzepieciny,

lat 93,
lat 68,
lat 86,
lat 88,
lat 89,
lat 80,
lat 85,

Rada Gminy oraz Wójt Gminy Adamów wraz z pracownikami
składają kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodzin i bliskich osób zmarłych,
które odeszły do wieczności.

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
30 lipca 2021 roku odbyła się
XXIII Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:


Uchwała Nr XXIII/205/2021
Rady Gminy Adamów z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie okreś-

lenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Adamów w roku
szkolnym 2021/2022.
 Uchwała Nr XXIII/206/2021
Rady Gminy Adamów z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Adamów.
 Uchwała Nr XXIII/207/2021
Rady Gminy Adamów z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

stanowiących własność Gminy
Adamów.
 Uchwała Nr XXIII/208/2021
Rady Gminy Adamów z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej.
 Uchwała Nr XXIII/209/2021
Rady Gminy Adamów z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie na rok 2021.
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 kontaktu telefonicznego pod numerem 607 724 879
Radca prawny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 8.00 - 10.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Adamów 11 b, tel. 84 618 7 7 22, 84 618 7 7 29, gops@adamow.gmina.pl
Gminna Biblioteka Publiczna, Potoczek 26 a, tel. 84 618 69 65, www.bibliotekaadamow.pl/, gbpadamow@interia.pl
Centrum Integracji Społecznej w Jacni, Jacnia 68a,tel. 84 611 22 86, www.cisjacnia.c0.pl/, cisjacnia@vp.pl
Bank Spółdzielczy w Adamowie, Adamów 8D, tel. 84 618 6 1 04,
S P w Szewni Górnej, Szewnia Górna 21 a, tel. 84 618 6 1 17, www.szewnia.pl/, zs.szewniagorna@gmail.com
SP w Suchowoli, Suchowola 238, tel. 84 618 61 40, www.suchowolasp.edupage.org/, zs_suchowola@interia.eu
Posterunek Policji w Krasnobrodzie, Ul. Kościuszki 4, 22- 440 Krasnobród, tel. 84 677 17 36
Punkt Pocztowy w Adamowie, Adamów 10b, tel. 885 952 113
UG Adamów
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

Harmonogram odbioru odpadów III - IV kwartał 2021
Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

III kwartał 2021
MIEJSCOWOŚCI

Boża Wola, Feliksówka,
Kolonia Suchowola,
Rachodoszcze

Jacnia, Bliżów,
Adamów, Grabnik

Suchowola, Malinówka,
Potoczek, Potoczek Zagóra,
Szewnia Dolna

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane, Bio

8, 22

5, 19, 31

16, 30

14, 28

25

27

Szkło, papier, tworzywa

22

19

30

28

25

27

Popiół / Problematyczne

22

---

30 / 2

28

25

27 / 27

Zmieszane, Bio

8, 22

5, 19

1, 16, 30

14, 28

25

28

Szkło, papier, tworzywa

22

19

30

28

25

28

Popiół / Problematyczne

22

---

30 / 2

28

25

28 / 28

Zmieszane, Bio

9, 23

6, 20

2, 17

1, 15, 29

26

29

Szkło, papier, tworzywa

23

20

24

29

26

29

Popiół / Problematyczne

23

---

24 / 3

29

26

29 / 29

9, 23

6, 20

3, 17

1, 15, 29

26

30

23

20

24

29

26

30

23

---

24 / 3

29

26

30 / 30

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

---

---

Zmieszane, Bio
Bondyrz, Czarnowoda,
Trzepieciny, Szewnia Górna, Szkło, papier, tworzywa
Kolonia Potoczek
Popiół / Problematyczne
Budynki wielolokalowe dodatkowe odbiory

IV kwartał 2021

Rodzaj odpadu

Zmieszane, Bio

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,
odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) będą odbierane w GRUDNIU 2021 roku. 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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