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Od redakcji...
Już minął pełny rok, odkąd
wydajemy gazetę samorządową
„Informator Gminy Adamów”. W tym
czasie dzięki współpracy ze szkołami
podstawowymi, Gminną Biblioteką
Publiczną w Adamowie z/s
w Potoczku oraz pracownikami
Urzędu Gminy w Adamowie,
wydaliśmy cztery numery, każdy
z nakładem 1000 egzemplarzy
oraz zebraliśmy wiele pozytywnych
opinii o publikowanym biuletynie. Ku
naszemu miłemu zaskoczeniu
przyjemnie jest słyszeć od

mieszkańców Gminy Adamów oraz
o s ó b m i e s z k a j ą c y c h
w sąsiednich gminach, że powołują się
na informacje zawarte w biuletynie.
Niektórzy mieszkańcy potwierdzali,
że brakowało takiej drogi informowania o istotnych wydarzeniach
społeczności naszej gminy.
Zaczynając publikację
Informatora Gminy Adamów
mieliśmy wiele wątpliwości ale
zarazem i pomysłów, na to aby
z informacjami, które chcemy
publikować, można było dotrzeć
do jak największego grona
czytelników. Oprócz wersji

Historia wsi Bliżów
BLIŻÓW, to wieś położona
na zachodnim skraju gminy Adamów,
w obrębie Roztocza.
Pierwsza wzmianka o wsi
pochodzi z roku 1803, kiedy Antoni
Fortunat Tarnowski (zm. 1831 r.),
ożeniony z Zuzanną Jełowiecką nadał
cerkwi unickiej w Potoczku wolny
wrąb w lasach i pastwisko w dobrach
Adamów, Jacnia, Bliżów i Potoczek.
W 1814 roku Tarnowski podzielił
swoje dobra pomiędzy trzech synów:
Antoniego, Jana i Feliksa. Adamów
wówczas trafił w ręce Feliksa, który
w 1827 roku sprzedał wieś bratu
Antoniemu za 399 600 złp (D. Kawałko
1982, s. 1). Wówczas wieś liczyła 28
domów i 216 mieszkańców (SGKP,
wypisy, s. 13).
Po śmierci Antoniego
Tarnowskiego w 1840 roku dobra
Adamów wraz z Bliżowem przejął
jego jedyny syn Jan Chrzciciel
Tarnowski, a następnie do 1893 roku
dobra dziedziczył Jan Aleksander
Tarnowski. W 1893 roku po jego
śmierci dobra w równych częściach
przeszły w ręce jego córek: Natalii
z Tarnowskich Tyszkiewicz oraz Marii
Tarnowskiej. Pod koniec XIX wieku
istniał tutaj folwark (SGKP, wypisy,
s. 13). Według rejestru pomiarowego
z 1903 roku Bliżów należał wraz

z folwarkiem w Bondyrzu,
Adamowie, Czarnowodzie i Szewni
do dóbr Adamów. Po śmierci Natalii
w 1904 roku Maria z Tarnowskich
Łosiowa (zm. 1942 r.) została ich
jedyną właścicielką. Łosiowie
mieszkali w Piotrowicach pod
Lublinem, natomiast w Adamowie
przebywał ich syn Adam Andrzej
Maria Łoś, który został
pełnomocnikiem matki na te dobra.
W 1939 roku Adam Łoś jako
podporucznik wziął udział w wojnie
obronnej i dostał się do niewoli
niemieckiej. Został osadzony
w Neubrandenburgu. Po śmierci
matki w 1942 roku udzielił swemu
stryjecznemu bratu Adamowi
Łosiowi, synowi Stanisława,
całkowitego pełnomocnictwa na posiadane dobra (D. Kawałko 1982,

papierowej z pomocą przychodzi nam
strona internetowa
www.adamow.gmina.pl
gdzie zawsze umieszczana jest wersja
elektroniczna biuletynu w postaci
plików pdf.
Mając na uwadze dalszą naszą
pracę związaną z wydawaniem
informatora, zachęcamy do współredagowania naszego czasopisma
przez naszych czytelników. Jako
ułatwienie oraz pewnego rodzaju
standard, kontakt i adres redakcji
zawsze jest umieszczany na ostatniej
stronie.
Red.
s. 1). W 1929 roku właścicielką
folwarku w Bliżowie o powierzchni
590 ha była hrabina Maria Łoś
(T. Epsztein, S. Górzyński 1990, s. 12).
Według spisu z 1921 roku we wsi
było 59 domów i 307 mieszkańców,
w tym 3 Żydów, natomiast w folwarku był l dom i 38 mieszkańców,
wyłącznie Polacy (Skorowidz..., t. IV,
s. 126). W czasie okupacji wieś
dwukrotnie pacyfikowano: 20 czerwca 1943 roku żandarmeria niemiecka
rozstrzelała we wsi 8 osób, a 14 września tego roku 5 Żydów z Bliżowa
(Biuletyn GKBZHwP, t. IX, s. 252).
We wrześniu 1944 roku dobra
Adamów wraz z Bliżowem przejęto
na cele reformy rolnej (D. Kawałko
1982, s. 1-2).
Opracowanie na podstawie:
Leksykon historyczny miejscowości dawnego
województwa zamojskiego, Józef Niedźwiedź
Wydanie pierwsze Zamość 2003

Bliżów

Fot. red.
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Spotkania opłatkowe w Gminie Adamów
W niedzielę 7 stycznia 2018 roku,
w świetlicy w Suchowoli, odbyło się
spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń
Wiejskich z Suchowoli, w którym
uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy
Adamów – Dariusz Szykuła,
proboszcz parafii w Suchowoli - ks.
Roman Palonka oraz mieszkańcy.
Spotkanie było okazją do przełamania
się opłatkiem, złożenia sobie życzeń,
podziękowań za aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności
oraz wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek. Zgodnie z polskim zwyczajem,
na ten wyjątkowy wieczór Panie
z KGW przygotowały tradycyjne
smaczne potrawy.
Spotkanie przebiegło w miłej,
radosnej i serdecznej atmosferze.
Z kolei 26 stycznia 2018 roku
w wyremontowanej ze środków UE
świetlicy w Rachodoszczach odbyło
się spotkanie opłatkowe członków
Stowarzyszenia Społeczno –
– Kulturalnego Gminy Adamów.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy
Adamów Dariusz Szykuła witając
licznie przybyłych mieszkańców
Rachodoszcz, Bożej Woli, Feliksówki,
Suchowoli i innych miejscowości.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Wicestarosta Zamojski Kazimierz

Mielnicki, Proboszcz Parafii
w Kosobudach ks. Józef Zwolak
oraz Proboszcz Parafii w Suchowoli
ks. Roman Palonka. Po przeczytaniu
ewangelii opisującej narodziny Pana
Jezusa i wspólnej modlitwie wszyscy
uczestnicy podzielili się opłatkiem.
Następnie odbyła się degustacja
tradycyjnych, wigilijnych potraw,
przygotowanych przez CIS w Jacni.
Spotkanie zakończono wspólnym
kolędowaniem.
Okres kolędowania w naszej
gminie zakończyło spotkanie w miejscowości Boża Wola, w sobotę 27 stycznia 2018 roku. W świetlicy spotkanie
opłatkowe mieszkańców wsi zorganizowane zostało przez Koło Gospodyń
Wiejskich tejże miejscowości.
Spotkania takie organizowane
dla mieszkańców w okresie Świąt
Bożego Narodzenia były tradycją
tej miejscowości i odbywały się
co roku w dawnej starej świetlicy
wiejskiej. Jednak z uwagi na brak
możliwości lokalowych zaprzestano
organizacji tych spotkań. Obecnie
dzięki temu, że wybudowany został
nowy budynek świetlicy mieszkańcy
wsi mają ponownie możliwość
organizowania wspólnych spotkań
i kultywowania tej pięknej tradycji.

W bieżacym roku, podobnie jak
w roku poprzednim, panie z KGW
Boża Wola zorganizowały "Spotkanie
Opłatkowe" dla okolicznych
mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła, Proboszcz Parafii w Suchowoli ks. Roman Palonka, radny wsi
Boża Wola Jerzy Koza, sołtys wsi Boża
Wola Dariusz Kawałko oraz wszyscy
chętni mieszkańcy wsi.
Wszystkie spotkania opłatkowe
były znakomitą okazją do składania
serdecznych życzeń, przełamania się
opłatkiem i wspólnego śpiewania
kolęd. Przy poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW była okazja
by wymienić poglądy, podyskutować
o minionym czasie i o planach
związanych z nowym rokiem.
Wszystkim zebranym uczestnikom
towarzyszyła rodzinna i życzliwa
atmosfera.
Wójt Gminy Adamów
wraz z pracownikami
i zespołem redakcyjnym
życzy wszystkim,
by nie tylko te dni,
ale całe życie przebiegało
w tak ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Spotkanie opłatkowe w świetlicy w Suchowoli

red.

Spotkanie opłatkowe w Rachodoszczach

Spotkanie opłatkowe w Rachodoszczach

Fot. red.

Spotkanie opłatkowe w Bożej Woli

Spotkanie opłatkowe w Bożej Woli

Fot. red.
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„Zima lubi dzieci najbardziej na świecie...”
Na początku roku doczekaliśmy
się śniegu, mrozu i wspaniałego,
zimowego słońca. Nic więc dziwnego,
że uczniowie szkoły podstawowej
i oddziałów gimnazjalnych
w Suchowoli wykorzystali tę aurę
na maksymalnie. Dnia 13 stycznia,
po obejrzeniu sztuki teatralnej
„Houston, mamy problem!”,
uczniowie klasy VII oraz II i III
gimnazjum udały się na lodowisko.
Pod bacznym okiem nauczycieli
i instruktora sportów zimowych - Konrada Płuciennika uczniowie
doskonalili umiejętność jazdy na
łyżwach. Godzina na tafli lodu
upłynęła bardzo szybko. Wszyscy cali

Klasy VII SP oraz I i II gimn. w Suchowoli

Hu hu ha, hu hu ha nasza zima zła.
My się zimy nie boimy …
Nie lada atrakcją były także
dla naszych uczniów wyjazdy na stok
narciarski w Jacni. 15 lutego 2018 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Suchowoli pod opieką nauczycieli
po raz kolejny wzięli udział w akcji
"Bezpieczny Stok". Inicjatorami wyjazdu byli nauczyciele wychowania
fizycznego, których wspierali dzielni
„gogowie” od muzyki i języka
angielskiego. Nauczyciel a zarazem
instruktor narciarstwa-Konrad
Płuciennik zadbał aby nasi wychowankowie mieli promocyjne zjazdy
i czas na „maxa”. Celem przedsięwzięcia była nauka oraz doskonalenie
jazdy na nartach. 34 osobowa grupa
uczniów – narciarzy, szlifowała swoje
umiejętności. Ci, którzy nie przepadają za narciarskim szaleństwem,

i zdrowi wrócili do swoich domów.
To jednak nie koniec przygody
z łyżwami, bowiem 20 lutego,
uczniowie ponownie wyjechali
na lodowisko do Zamościa. Tym
razem na białe szaleństwo wybrały się
klasy V i VI. Dla niektórych było
to pierwsze „spotkanie” z łyżwami
i ostre zderzenie z rzeczywistością,
a właściwie z lodem. Na lodowisku
nie było osoby, która mówiąc
młodzieżowym językiem „nie zaliczyłaby gleby”, ale w myśl starego
porzekadła - „Jak się nie przewrócisz,
to się nie nauczysz...” wszyscy
z zaangażowaniem zgłębiali tajniki
łyżwiarstwa. Uczniowie wrócili
do szkoły nieco poobijani,
ale zadowoleni, bo zabawa była
przednia. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele zachwyceni lodową
igraszką zapewniali, że na pewno
wrócą jeszcze, może nawet
tej zimy, na lodową płytę rozpościerającą się w centrum

zjeżdżali na pontonach śnieżnych
oraz sankach. W trakcie przerwy
uczniowie mogli się posilić kiełbaską
z ogniska. To była owocna lekcja
narciarstwa oraz znakomita inicjatywa integracyjna.

Klasy V i VI SP w Suchowoli

majestatycznej, zamojskiej Starówki.
Red. i fot. Szkolny Zespół Redakcyjny
w SP w Suchowoli

Wyjazdy te uatrakcyjniły ofertę
edukacyjną i wychowawczą szkoły
a także umożliwiły wychowankom
integrację i dobrą zabawę.
Red. i fot. Szkolny Zespół Redakcyjny

Stok narciarski w Jacni

w SP w Suchowoli

Informator Gminy Adamów

7

styczeń - marzec 2018

Choinka szkolna
Od dawna wiadomo, że
Karnawał to czas zabaw, balów
i wspólnego biesiadowania. To także
dobry moment na organizację Choinki
szkolnej, która w Szkole Podstawowej
w Suchowoli odbyła się 13 lutego
2018 r. Impreza ta, ma długoletnią
tradycję i środowiskowy charakter.
Najmłodsza grupa dzieci bawiła się od
rana do godziny 12.00. Świętowanie
rozpoczęło się od wspólnych zabaw
przy muzyce. Dzieci zaprezentowały
swoje stroje karnawałowe. Gorące
rytmy porwały do tańca piratów,
wróżki, królewny, czarownice,
policjantów i wiele innych baśniowych postaci. Do tańca przyłączyli się
zarówno nauczyciele jak i rodzice.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych
przygotowały piękny upominek
dla swoich rodziców. O godzinie 9.00
wcielając się w bohaterów baśni

Choinka szkolna

Fot. SP w Suchowoli

pt. „Śnieżka”, w sposób mistrzowski
odegrały przydzielone im role.
Przedstawiona przez dzieci sztuka,
urozmaicona tekstami piosenek,
wprawiła w osłupienie zarówno
Dyrekcję jak i rodziców.
To artystyczne wydarzenie sprawiło
wszystkim dużo radości i wartościowych wspomnień. Dzieci, dumne
ze swojego występu z radością pozowały do zdjęć i bisowały na prośbę

Przedstawienie

słuchaczy. Za swój widowiskowy
występ otrzymały owacje na stojąco.
Starsi uczniowie bawili się
w godzinach popołudniowych.
Wszystkim uczestnikom dopisywały
wspaniałe humory, a tańcom
i hulankom nie było końca. Tak można
podsumować to, co się działo na balu.
Nie było ucznia, któremu by się
nie podobało. Sił do zabaw nikomu
nie brakowało, ponieważ rodzice
zadbalio wspaniały poczęstunek.
Wspólna praca rodziców, dzieci
i nauczycieli sprawiła, że wydarzenie
z pewnością na długo zapadnie
w pamięci uczestników. Szkoda,
że na następną „Choinkę szkolną”
musimy czekać cały rok.
Szkolny Zespół Redakcyjny
w SP w Suchowoli

Fot. SP w Suchowoli
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Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską
w Rachodoszczach
Dnia 22 grudnia 2017 roku
zakończono realizację operacji pn.
„Adaptacja budynku remizy OSP
na świetlicę wiejską
w Rachodoszczach”
Zadanie, którego wartość całkowita
zgodnie ze złożonym wnioskiem
o dofinansowanie opiewała na kwotę
w wysokości 49 965,80 zł, zostało
zrealizowane w ramach

Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 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”.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia ze środków grantowych
zostały przeprowadzone następujące
prace:
 malowanie ścian pomieszczenia
świetlicy,
 wykonanie sufitu podwieszanego
w pomieszczeniu świetlicy,
 czyszczenie i malowanie drzwi
(3 szt.),
 wykonanie podłogi drewnianej
na legarach,
 wykonanie podłogi drewnianej
na istniejącym stropie sceny,
 wykonanie pomieszczeń
WC na podwyższeniu sceny.
W/w prace zostały wykonane
w okresie od 20.10.2017 roku
do 22.12.2017 roku. Wartość całkowita
wykonanych robót budowlanych
wraz z kosztem wynagrodzenia
inspektora nadzoru wyniosła
65 568,90 zł.

W związku z zakończeniem
realizacji projektu w dniach
23.01.2018- 26.01.2018r.
w wyremontowanej świetlicy odbyły
się następujące uroczystości
i spotkania:
 Gminny Dzień Babci i Dziadka
 Warsztaty rękodzielnicze - decoupage
 Spotkanie z Policjantem
 Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Gminy Adamów
Gminny Dzień Babci i Dziadka
w tym roku był obchodzony
w świetlicy w Rachodoszczach
23 stycznia. Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła rozpoczął
uroczystość witając wszystkich
obecnych, następnie złożył
najserdeczniejsze życzenia Babciom
i Dziadkom po czym zaprosił
do obejrzenia części artystycznej
w wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki
w Suchowoli. Występ bardzo się
podobał a młodzi artyści zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Po występie dzieci wręczyły
wszystkim obecnym okolicznościową
laurkę i cukierkowy kwiatek.
Na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez Centrum
Integracji Społecznej w Jacni.
Następnego dnia odbyły się
warsztaty rękodzielnicze - decoupage. W spotkaniu
uczestniczyły Panie z Gminy
Adamów. Warsztaty prowadziła Pani
Daria Burcan z Wólki Wieprzeckiej.
Przy wsparciu instruktora każda z Pań
przyozdobiła drewniany świecznik

techniką decoupage. Wszystkie
świeczniki były niezwykłe
i niepowtarzalne. Panie były
zadowolone ze swojej pracy
i zapowiedziały, że w przyszłości
z miłą chęcią będą uczestniczyć
w podobnych zajęciach.
Kolejną ciekawą i zarazem
potrzebną inicjatywą było spotkanie
z Policjantem, które odbyło się
25 stycznia.
Funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Krasnobrodzie przybliżyli
uczestnikom zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze oraz zachęcali do wyposażania ubrań w elementy odblaskowe. Następnie omówili
zagrożenia jakie czekają na seniorów,
w tym najczęściej spotykane metody
wyłudzeń pieniędzy. Obecni zostali
poinformowani jak postępować
w sytuacjach próby wyłudzeń,
by nie paść ofiarą oszustwa oraz jak się
zachowywać aby funkcjonariusze
mogli ująć przestępców na gorącym
uczynku. Po spotkaniu wszyscy
otrzymali odblaskowe opaski.
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego
Gminy Adamów, które odbyło się
26 stycznia było już opisane na str. 4
obecnego numeru Informatora Gminy
Adamów.
Projekt został zrealizowany,
środki zostały rozliczone, a mieszkańcy są zadowoleni z pracy jaka została
wykonana dla rozwoju lokalnej społeczności naszej gminy oraz spotkań,
które umocniły relacje mieszkańców.
red.

Gminny Dzień Babci i Dziadka

Gminny Dzień Babci i Dziadka

Warsztaty rękodzielnicze decoupage

Spotkanie z Policjantem

Fot. red.

Fot. red.

Fot. red.

Gminny Dzień Babci i Dziadka

Warsztaty rękodzielnicze decoupage

Spotkanie z Policjantem

Fot. red.

Fot. red.
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Kochamy nasze Babcie i Dziadków!
Tradycją wpisaną na stałe
w kalendarz imprez szkolnych jest
uroczyste świętowanie Dnia Babci
i Dziadka, który jak co roku był
obchodzony także w szkołach
podstawowych naszej gminy.
To dzień szczególny dla Babć,
Dziadków i ich wnucząt. Dzień pełen
radości, wzruszeń, łez i uśmiechów.
W Szkole Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej przedszkolaki z całą miłością
do swoich Babć i Dziadków
przedstawiły niesamowity program
artystyczny. Przezwyciężyły tremę
i mimo licznej widowni odważnie
zagrały swoje role. Wykonywały
tańce, skecze, wzruszające wiersze
i piosenki. Przedstawienie było pełne
radosnych emocji oraz humoru.
Dumne Babcie i szczęśliwi
Dziadkowie nagradzali małych
artystów gromkimi brawami.
Po przedstawieniu otrzymali
od przedszkolaków własnoręcznie
przez nich wykonane prezenty
oraz serdeczne życzenia. Następnie
dzieci zaprosiły przybyłych gości
na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Był on okazją
do rozmów, dzielenia się wrażeniami ,
wspólnych zdjęć i oczywiście
do wyściskania ukochanych wnucząt.
Na sali panowała ciepła, rodzinna
atmosfera pełna radości i niekończących się uśmiechów.
Równie uroczyście 22 stycznia
Dzień Babci i Dziadka był obchodzony
w Punkcie Przedszkolnym Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki
w Suchowoli. Frekwencja jak co roku
dopisała. Na wstępie Pani dyrektor
złożyła zaszczytnym gościom
najserdeczniejsze życzenia i podziękowała za udział w uroczystości.
Dzieci wraz z wychowawcami
przygotowały wspaniały program
artystyczny. W pięknie udekorowanej
sali maluchy z wdziękiem recytowały
wzruszające wiersze i śpiewały

Dzień Babci i Dziadka w SP w Szewni Górnej

Występy najmłodszych

Punkt przedszkolny w Suchowoli

Fot. SP w Szewni Górnej

Fot. SP w Szewni Górnej

Fot. SP w Suchowoli
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okolicznościowe piosenki.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa
kierowane pod Ich adresem.
Wnuczęta obdarowały swoich
ukochanych Dziadków i Babcie
własnoręcznie wykonanymi
upominkami. Miłym akcentem
był przygotowany przez rodziców
słodki poczęstunek. Atmosfera
tej uroczystości była wspaniała,
podziękowaniom ze strony gości
nie było końca. Niejednemu zakręciła
się łza w oku. Na koniec uroczystości
w całej szkole rozbrzmiewało 100 lat
dla Babć i Dziadków.
Dziękujemy wszystkim Babciom
i Dziadkom za ich bezgraniczną
miłość i dobroć; za to, że kształtują nas
jako ludzi, uczą najważniejszych
wartości w życiu, a przekazywane
prze Nich wzorce są bezcenne
i ponadczasowe. Życzymy Im dużo
zdrowia, optymizmu i długich lat
życia, żebyśmy jak najdłużej mogli
czerpać z Ich mądrości i cieszyć się Ich
obecnością.
red.

Dzisiaj wasze święto, Dziadkowie kochani.
My, Wasze pociechy życzenia składamy.
Niech Wam sprzyja szczęście,
niech Wam zdrowie służy,
I cieszcie się życiem sto lat albo dłużej.
I niech Was nie bolą biodra i kolana,
Byście mogli tańczyć do białego rana.
I niech się podnoszą Wam życiowe stopy,
Bo weszliśmy przecież już do Europy.

Dzień Babci i Dziadka w SP w Suchowoli

Spotkanie Stowarzyszenia
Dnia 10 lutego 2018 roku
w Centrum Społeczno - Kulturalnym
w Potoczku odbył się bal karnawałowy Stowarzyszenia Społeczno
Kulturalnego Gminy Adamów.
Na spotkanie przybyli członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Wspólne spotkanie było
okazją do podsumowania działalności
Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich
za rok 2017.
red.

Bal karnawałowy w Potoczku

Fot. SP w Suchowoli

Informator Gminy Adamów

12

styczeń - marzec 2018

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRZYSZTOFEM PIERSĄ
Dnia 22.02.2018r. odbyło się
spotkanie autorskie z Krzysztofem
Piersą zorganizowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Adamowie
z siedzibą w Potoczku. Bohater
spotkania jest dziennikarzem
telewizyjnym i internetowym,
pasjonatem modelarstwa, fantastyki,
filmów science fiction, sportów
sylwetkowych oraz autorem
poradników „Trener marzeń”
i „Komputerowy ćpun”. Gimnazjaliści
z Zespołu Szkół Suchowoli
im. Tadeusza Kościuszki
oraz z Zespołu Szkół im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej mieli
okazję usłyszeć o historii uzależnienia
samego autora, jak bardzo wszedł
w świat gier i jak trudno było mu się
z niego wydostać. Przedstawił
z własnej perspektywy, dlaczego
tak łatwo ludzie dają się wciągnąć
w wirtualną rzeczywistość, co dają
gry, a czego nigdy nie będą w stanie
nam zrekompensować. Zwrócił

uwagę na kilka czynników, które
często są impulsem do uzależnienia – aspołeczność, wyalienowanie
przez rówieśników, brak wsparcia
w domu, problemy zdrowotne. Opowiadał o faktach i mitach związanych
z grami komputerowymi. Przedstawił
stanowisko graczy oraz osób z ich
otoczenia. Na własnym przykładzie
chce pomóc dzieciom i im rodzicom,
którzy często nie dopuszczają myśli,
że ich dziecko ma problem
lub nie wiedzą, co z tym problemem
zrobić. Jako osoba uzależniona od
piątego roku życia opowiedział
młodzieży, jak można życie przegrać
dosłownie i w przenośni. Ale można
się też podnieść i krok po kroku dążyć
do realizacji marzeń na które
„komputerowy ćpun” nie ma czasu.
Przyznaje, że jemu to się udało, jest
szczęśliwym człowiekiem, który
realizuje swoje pasje, ułożył swoje
życie prywatne i świetnie funkcjonuje
w społeczeństwie.

Spotkanie autorskie z młodzieżą

Krzysztof Piersa
Droga do wyjścia z nałogu jest
trudna i wymaga samodyscypliny,
ale podkreśla, że warto ją przejść,
by nauczyć się zdrowego podejścia
do życia. Bo gry przecież nie są niczym
złym, tylko nie mogą zastępować
realnego świata.
Pisarz wzbudził zainteresowanie
wśród młodzieży poruszanym
tematem, który jest im bardzo bliski
w dobie cyfryzacji. Młodzież wyszła
ze spotkania pod ogromnym
wrażeniem i ze sporymi pokładami
pozytywnej energii.
Oprac. i fot. GBP w Adamowie
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Pisanki metodą wstążeczkową
Święta Wielkanocne są utożsamiane z radością i narodzinami.
Z ich obchodami wiąże się wiele
tradycji, w tym własnoręczne robienie
pisanek. Pisanka pochodzi z czasów
przedchrześcijańskich, kiedy
plemiona rolne żyły na terenie Europy
Wschodniej. Dla starożytnych
Słowian jajko było początkiem
wszystkiego, obrazem i podobieństwem świata: powłoka jest
niebem, białko - to woda, żółtko - to ziemia.
Dnia 09.03.2018r. w Naszej
Bibliotece Publicznej odbyły się
warsztaty z Panią Marzeną
Maziarczyk z WODR, która nauczyła
nasze czytelniczki robić pisanki
nietradycyjne, styropianowe,
ozdabiane metodą wstążeczkową.
Wyobraźnia i kreatywność
uczestniczek warsztatów nie miała
granic. Do wykonania pięknych prac
Panie użyły kolorowych wstążeczek
i wielkanocnych aplikacji. Warsztaty
przebiegały w bardzo miłej
atmosferze, a Panie dołożyły
wszelkich starań, żeby każda
z pisanek była dopracowana
w najmniejszym calu. Każda była
wyjątkowa i niepowtarzalna.
Fot. i opr. GBP w Adamowie

Sukcesy literackie
Wiktoria Szykulska – uczennica
klasy III b gimnazjum brała udział
w konkursie literackim Mała ojczyzna – miejsca i ludzie zorganizowanym
przez III LO im. C. K. Norwida
w Zamościu.
Opowiadanie Wiktorii Mój Sen,
Moja Śmierć, Mój Zamość, Moje
Ukojenie... zdobyło I miejsce.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji

Warsztaty - GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Pisanki wykonane własnoręcznie

„Paczka literacka”, organizowanej
przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Biblioteka znalazła
się na prestiżowej liście w grupie
1200 bibliotek, które otrzymały
od wydawnictwa między innymi
takie tytuły, jak: „Muzyka mojego
życia” – R. Janowskiego, „Andrzej
Wajda. Podejrzany”, „Hitman” –
- J. Machulskiego, „Reporterka.
Rozmowy z Hanną Krall” –
- J. Antczaka i wiele innych.
W związku z szerokim zainteresowaniem Biblioteka ogłosiła konkurs

na najlepszą recenzję książki pochodzącej z tej akcji. I miejsce zajęła
Wik t oria Szy k ulsk a recenzując
książkę: „Powstanie Warszawskie.
Rozpoznani”.
Gratulujemy sukcesów laureatce
i wszystkim uczestnikom konkursów
oraz zapraszamy do lektury.
red.

Wiktoria Szykulska

SP w Szewni Górnej
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Podsumowanie działalności jednostek OSP
w gminie Adamów za 2017 rok
Zgodnie ze statutem OSP
oraz wytycznymi władz zwierzchnich
Związku OSP RP w miesiącu styczniu
i lutym 2018 roku odbyły się walne
zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP. W trakcie zebrań
przedstawiono sprawozdania
z działalności poszczególnych
jednostek za ubiegły rok. Opracowano
również projekty działalności i plany
finansowe na rok bieżący.
Za społeczną działalność druhom
podziękowali uczestniczący
w zebraniach:
 Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP RP Piotr Szmidt,
 Prezes honorowy Związku OSP
RP- Wójt Gminy Dariusz Szykuła,
 Komendant Gminny Stanisław
Palonka
 Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Skiba.
Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jacni pamiętali o święcie
przedstawicielek płci pięknej i z tej
okazji w dniu 11 marca w świetlicy
wiejskiej w Jacni zorganizowali
dla nich Dzień Kobiet. Na uroczystość
oprócz Pań organizatorzy zaprosili
również Wójta Gminy Adamów Pana
Dariusza Szykułę, który wszystkim
przybyłym Paniom złożył
najserdeczniejsze życzenia. Natomiast
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Jacni w związku z przypadającym
w sobotę 10 marca Świętem Mężczyzn
zaprosili również do udziału
w spotkaniu płeć przeciwną – Panów,
którym również złożyli życzenia.
Z okazji Dnia Kobiet panowie
strażacy złożyli wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia, wręczając
każdej symbolicznego kwiatka.
Na Panie czekał również słodki
poczęstunek.
W trakcie spotkania dla wszystkich przybyłych swój program
artystyczny zaprezentowały dzieci
i młodzież z Jacni pod opieką siostry
Urszuli.
Mamy nadzieję, że humor
i optymizm wyniesiony ze spotkania
będzie towarzyszył mieszkańcom
naszej gminy przez cały rok.
red.

PSP Dominik Kukułowicz.

Ponadto w zebraniach brali udział:
 Prezes Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP Kazimierz
Mielnicki,
 Zastępca Komendanta Miejskiego
PSP Mirosław Michoński
 Przedstawiciel Komendy Miejskiej

W zebraniu w jednostce OSP
w Suchowoli uczestniczył Poseł
na Sejm RP Sławomir Zawiślak.
red.
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OSP Potoczek

fot. P. Ilczuk

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w Jacni

red.
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Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka
W ramach ,,Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” dnia
14 marca 2018 r. została podpisana
umowa pomiędzy Wojewodą
Lubelskim Przemysławem Czarnkiem
a Gminą Adamów, reprezentowaną
przez Wójta Gminy Adamów
Dariusza Szykułę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Adamów
Eweliny Droździel - Szykuła
w sprawie udzielenia dotacji celowej
budżetu państwa w 2018 roku
na realizację zadania pod nazwą
„Budowa drogi gminnej Nr 010827 L
w miejscowości Feliksówka”
Planowany koszt inwestycji wynosi
755 090,00 zł, natomiast kwota dotacji
375 590,00 zł.

Gmina Adamów na podstawie
podpisanej umowy dotyczącej działania RPO Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 - oś priorytetowa
4 Energia przyjazna środowisku
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE;
wszczęła procedurę przetargową,
w wyniku której w dniu 23 marca 2018
roku wyłoniono wykonawcę;
SOLARTIME sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie. Podpisanie umowy
z wykonawcą, po dopełnieniu wymaganych formalności oraz spełnieniu
wymaganych warunków, przewiduje
się około połowy kwietnia 2018 roku.
W najbliższym czasie gmina
oszacuje jaki będzie udział własny
mieszkańców w tym projekcie. Urządzenia mają być dostarczone i zamontowane do końca listopada 2018 roku.
W najbliższym czasie przewiduje się
zebrania z mieszkańcami Gminy
Adamów, dotyczące realizacji projektu, o czym uczestniczący w projekcie
zostaną poinformowani. Dotacje
na ich zakup i montaż będą pochodzić
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.
UG Adamów

źródło: www.gminazamosc.pl

Gmina Adamów ogłosiła
postępowanie przetargowe
dnia 14 marca 2018 roku, które
jest dostępne na stronie internetowej

Urzędu Gminy Adamów:
www.adamow.bip.gmina.pl
UG Adamów

OZE - już w tym roku będą solary

Informator Gminy Adamów
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
23 marca 2018 r. w Komendzie
Miejskiej PSP w Zamościu,
przeprowadzono

41 eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”.
Do turnieju przystąpiło
31 uczestników – zwycięzców
eliminacji gminnych z terenu 14 gmin
powiatu zamojskiego. Turniej był zorganizowany w trzech grupach
wiekowych dla uczniów:

wiekowej uczniów zajęła III miejsce.
W przerwie pomiędzy etapami
eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych.
Finaliści z poszczególnych grup
wiekowych otrzymali nagrody: wieże
z bluetooth, zestaw głośników,
podstawkę do selfie i słuchawki.
Zaproponowano poczęstunek
oraz pamiątkowe dyplomy i małą
maskotkę misia strażaka.

Laureaci (pierwsze miejsca
w poszczególnych grupach
wiekowych) uzyskali prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach
wojewódzkich Turnieju, które odbędą
się w kwietniu w Ośrodku Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie.
red.

Mogiła Wojenna
w Bondyrzu
W grudniu 2017 roku została
wykonana tablica w Bondyrzu, przy
grobie wojennym z okresu Powstania
Styczniowego. Granitowa tablica
o wymiarach 40 cm x 60 cm
umiejscowiona u podnóża krzyża
na kamieniu piaskowym.
Treść inskrypcji:

Grupa I
uczniowie klas I-VI szkół
podstawowych,
Grupa II
uczniowie klasy VII szkoły
podstawowej oraz klas II i III
gimnazjum,

MOGIŁA WOJENNA Z OKRESU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Grupa III
uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.

- BITWY POD PANASÓWKĄ
3 WRZEŚNIA 1863 ROKU
została ustalona na podstawie decyzji
Wojewody Lubelskiego.

Pierwszy etap eliminacji polegał
na rozwiązaniu testu jednokrotnego
wyboru, składającego się z 20 pytań.
Trzy najlepsze osoby z każdej grupy
zakwalifikowały się do ścisłego finału
- eliminacji ustnych, w którym trzeba
było udzielić szerszej odpowiedzi
na kolejne, dosyć trudne pytania.

Wykonanie tablicy przyczyni się
do poprawy świadomości historycznej mieszkańców regionu, a także
osób odwiedzających.
red.

Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
reprezentował Dawid Greszta z klasy
IV "a". Dawid był jednym z najmłodszych uczestników. W jego
grupie wiekowej, w eliminacjach
powiatowych udział wzięło
14 reprezentantów poszczególnych
gmin. Dawid zajął II miejsce.
Natomiast Szkołę Podstawową
im. T. Kościuszki w Suchowoli
reprezentowała Wiktoria Piotrowska
z klasy IIIG, Publicznego Gimnazjum
w Suchowoli. Wiktoria w II grupie

Dawid Greszta

fot. SP w Szewni Górnej

MOGIŁA WOJENNA

red.
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Debiuty literackie
Obecny numer zawiera również utwory, których
autorką jest Pani Renata Zając-Portka. Po raz pierwszy
publikujemy je w naszej gazecie.
Obecnie Pani Renata jest mieszkanką gminy
Adamów, pochodzącą z Trzepiecin. Na Roztoczu się
wychowała a dorosłe życie spędziła w dzisiejszym województwie zachodnio-pomorskim, gdzie założyła rodzinę.
Po 26 latach (około roku 2011) postanowiła wrócić
w rodzinne strony i od tej pory tutaj mieszka ze swoją
rodziną. Mieszkając na Roztoczu, bardzo przeżyła śmierć
swojego brata. Ogarnął ją ogromy smutek a w obawie
przed depresją postanowiła przelać swój smutek i myśli
na papier. Już w ciągu jednego roku zdążyła napisać swój
pierwszy tomik pt. „Serce na rozdrożu”, który jest w trakcie
publikacji, ponadto Pani Renata jest w trakcie pisania
kolejnego. Poniższe utwory pochodzą z najnowszego
tomiku, który w przyszłości również będzie publikowany.

Pokochaj samego Boga
Czy odnalazłeś już drogę w stronę Boga,
Czy w życiu omija Cię każda trwoga.
Czy zaufałeś Jego miłości i Jego słowu,
Czy każdego dnia zapraszasz Boga do swego stołu.
Skoro jeszcze tego nie zrobiłeś,
Być może gdzieś się tam po drodze pogubiłeś.
Jeśli kochasz Boga samego,
złóż swe troski prośby na ręce jego.
W objęciach miłości nie dzieje się nic złego,
skoro chcesz kochać Boga żywego.
Klękaj przed Bogiem - proś Ducha Świętego,
aby On zapewnił Cię w miłości życia ziemskiego.
W życiu bywają dni wesołe - czasami smutne,
bywają także szczęśliwe - a czasami puste.
A gdy z czystym sercem poprosisz pomocy,
miłosierny Bóg jest w tedy przy tobie - w dzień a także w nocy
Renata Zając-Portka

Los jest łaskawy, popycha nas do przodu,
ogarnij się proszę - chcę Cię widzieć trzeźwego w progu.
Zaopiekuj się niedołężną staruszką,
Od czasu do czasu pościeliłbyś mi do spania łóżko.
Nie zostało mi już zbyt wiele czasu,
przychodź trzeźwy do domu i nie rób hałasu.
Moje oczęta bledną dzień po dniu,
potrzebują odpoczynku - spokoju i więcej snu.
Renata Zając-Portka

Uzupełniając artykuł z cyklu „debiuty literackie”
przedstawiamy ciąg dalszy opowiadania Wspomnienia
przykryte rzeką Wieprz autorstwa Wiktorii Szykulskiej –
- uczennicy klasy III b Publicznego Gimnazjum w Szewni
Górnej.

Milczę, choć cisza, która na chwilę ogarnia otoczenie, jest bardziej
wymowna niż tysiąc słów. W pewnym momencie zrywam się z ziemi,
otrzepując spodnie, a Lola obserwuje mnie z zaciekawieniem. Dopiero teraz
dostrzegam liczne rany i zadrapania na jej nadgarstkach. Niespodziewanie
wybucham płaczem. Świat staje się rozmazany, jakby namalował go jakiś
czterolatek, a kurtyna nocy opada na ziemię z jeszcze większą siłą.
- Nie chciałam tego... wykrztuszam po chwili, a jej twarz,
choć rozmazana, wyraźnie ukazuje smutek i żal. Pośpiesznie ocieram
twarz dłońmi, aby sycić się tym drobnym okazem współczucia.
Ma całkowitą rację. Nie powinniśmy były wtedy niszczyć jej ciuchów,
ani udostępniać zdjęć. Nagle na jej twarzy pojawia się uśmiech, a świat
zdaje się w nim tonąć. Nie mam zamiaru biec mu na ratunek.
- Cała umazałaś się błotem, brudasie. Parska śmiechem, a jej oczy błyszczą
szczęściem.
- Sama nie wyglądasz lepiej. Bełkoczę z irytacją, a ona zanosi się wesołością
na dobre.
- Nigdy się nie zmienisz, co? Mruga do mnie. Najważniejsze, że zrozumiałaś. A teraz idź, żeby twoja mama znowu nie przeklinała mnie w myślach.
Jestem zdezorientowana i zagubiona. Nie wiem, o jakim zrozumieniu
mówi, ale przeczuwam, że ma to jakiś związek z dziwną lekkością, którą czuję
na sercu. Chcę pokazać moje uznanie dla jej wspaniałomyślności,
ale zapomniałam już, że zgubiłam gdzieś swój uśmiech.
- Pomogę ci odnaleźć. Pociesza mnie Lola. Wiesz dlaczego przyszłyśmy
akurat tutaj?
Kręcę głową, a Lola zaciska usta, jakby dokładnie takiej odpowiedzi się
po mnie spodziewała.
- Nie czujesz tego? - Wpatruję się w miliony znaków zapytania ulatujących
z jej ust wraz z oddechem. - Nie widzisz tych niezwykłych drzew,
w których mieszkają driady i elfy? Nie słuchasz szeptu duchów polnych,
które skaczą wśród łąk i kwiatów? Doprawdy, nie dostrzegasz tego
wszystkiego? Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo inne jest to,
co cię otacza. Spójrz tylko na wszystkie zabytkowe pomniki w Szewni
lub złote place Jacyńskiej plaży. Wystarczy, że raz spojrzysz na nie tak,
jak należy. Ale najpierw musisz nauczyć się patrzeć.
Patrzę więc i widzę magię utkaną z gwiazd na zwyczajnym ciemnym
niebie. Pakuję w koperty i dokładnie zaklejam kolorowe uśmiechy,
które posyłam do Bliżowa, gdzie zachwyca piękno ukryte w zapachu kwiatów
i korzeniach drzew. Obejmuję dłońmi wszystkie wspomnienia, jakbym
naprawdę wierzyła w ich nieulotność. Ale tak naprawdę jedyne, czego
potrzebuję, to uleczenia. Chcę się pozbyć tych wszystkich chwil, które mówią
mi, że jestem zła i słaba. Bo złość jest przecież słabością. Ale tylko tutaj,
nad lustrzaną rzeką Wieprz mogę pobyć się wszystkich uciążliwych myśli.
Tylko tutaj potrafię skutecznie odgonić od siebie demony.
Przez głowę przelatują mi rozmaite obrazy. Mają różną wyrazistość
przez moją dezorientację, ale jestem dość przytomna, aby się w nich nie
zgubić. Lola patrzy na mnie z radością w oczach.
- Powiedz im prawdę. Zamyka oczy i oddycha głębiej niż przed chwilą. - To wszystko.
Wchodzę do domu, chowając twarz pod girlandą włosów. Nie chcę,
aby ktokolwiek zobaczył moje opuchnięte oczy i zaczerwienione policzki. Gdy
odstawiam buty pokryte warstwą błota, zbiera mi się na płacz, więc zaciskam
szczękę, jakby to miało coś pomóc. Nagle w drzwiach pojawia się mama.
- Nie mogę uwierzyć, że znowu się wymknęłaś! Syczy na mnie, a ja kulę się
w sobie. Ostanie, czego teraz potrzebuję, to ognista reprymenda
w wykonaniu mojej mamy. - Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo się
o ciebie martwiliśmy.
Mijam ją bez słowa w korytarzu, niemal namacalnie czując
jej wściekłość i irytację. Po chwili chwyta mnie za ramię i obraca ku sobie.
- Czas zapomnieć, Noro. Unosi brwi i wpatruje się we mnie intensywnie. Jeśli będziesz głębiej zanurzać się w przeszłości, to w końcu w niej
utoniesz.
Ni stąd, ni zowąd przypominam sobie rzekę Wieprz, której zapach
działał na mnie kojąco i pobudzająco. A kłęby chmur ulepionych z łez,
zamykają się przede mną niczym pamiętnik wypełniony przeszłością.
***
Mam do was prośbę. Kiedy znajdziecie gdzieś błąkający się uśmiech,
powiedzcie mu, że go szukam. Jeśli trzeba będzie uwiążcie go na smyczy, tylko
błagam, bądźcie delikatni. Nikt nie lubi, gdy jest się wobec niego brutalnym,
nawet uciekinierzy. A gdy kiedykolwiek zawędrujecie do Bondyrza i natraficie na rzekę o odcieniu brudnego morza, przyjrzyjcie się temu, co skrywa
w swoich odmętach. Gdy już dojrzycie twarz o wielkich, świecących oczach,
nie zapomnijcie powiedzieć jej, że pamiętam.
Wiktoria Szykulska

Informator Gminy Adamów

18

styczeń - marzec 2018
UCHWAŁY RADY
GMINY ADAMÓW

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 MARCA 2018 R.

29 marca 2018 roku
odbyła się
XXV Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:


















Uchwała Nr XXV/212/17
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z Miastem Zamość
porozumienia międzygminnego,
Uchwała Nr XXV/213/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej,
Uchwałę Nr XXV/214/18
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2018,
Uchwała Nr XXV/215/18
w sprawie w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia
od opłat oraz trybu ich pobierania,
Uchwała Nr XXV/216/18
w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Adamów w 2018 r.,
Uchwała Nr XXV/217/18
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji
programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Adamów",
Uchwała Nr XXV/218/18
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zamość
na współfinansowanie bieżących
kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Zamościu,
Uchwała Nr XXV/219/18
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zamość
na współfinansowanie bieżących
kosztów funkcjonowania punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
Uchwała Nr XXV/220/18
w sprawie podziału Gminy

1. Jarosz Kazimiera,
2. Oberda Jan,
3. Naworol Władysław,
4. Koisz Celina,
5. Szykuła Stanisław,
6. Monastyrska Teresa,
7. Dworniczak Józefa,
8. Michalik Stanisława,
9. Oleszczak Jan,
10. Piłat Janina,
11. Górnik Stanisław,
12. Łagowski Mieczysław,
13. Roczkowski Władysław,
14. Słomiana Amelia,
15. Lewusz Krystyna,

Bliżów,
Bliżów,
Feliksówka,
Jacnia,
Jacnia,
Jacnia,
Potoczek,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Suchowola-Kolonia,
Szewnia Dolna,

lat 88
lat 90
lat 77
lat 53
lat 88
lat 86
lat 88
lat 64
lat 76
lat 85
lat 78
lat 83
lat 76
lat 94
lat 95

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.









Adamów na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu,
Uchwała Nr XXV/221/18
w sprawie podziału Gminy
Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych,
Uchwała Nr XXV/222/18
w sprawie udzielenia Powiatowi
Zamojskiemu pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej na remont
odcinka drogi powiatowej
Nr 3259L Suchowola – Majdan
Ruszowski,
Uchwała Nr XXV/223/18
w sprawie udzielenia Powiatowi
Zamojskiemu pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej na remont
odcinka drogi powiatowej
Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka
Wieprzecka,
Uchwała Nr XXV/224/18
w sprawie udzielenia Powiatowi
Zamojskiemu pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej na remont

odcinka drogi powiatowej
Nr 3253L Adamów – Bliżów.
 Uchwała Nr XXV/225/18
w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy Adamów
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów,
 Uchwała Nr XXV/226/18
w sprawie ustalenia zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień
dla zawodników, trenerów
za osiągnięte wyniki sportowe
oraz innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności
sportowej.
UG Adamów

Treść Uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl
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Informacje bieżące
Najwyższa kwota dotacji
Gmina Adamów otrzyma
925 000 zł na odbudowę drogi gminnej
nr 010829 L w miejscowości Adamów,
uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2015 roku.
Jest to kwota najwyższa, jaka została
przyznana w powiecie zamojskim.
Dotacja będzie pochodzić z rezerwy
celowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
na zadania związane z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Adamów złożyła
wniosek o dofinansowanie
do Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych pn. „Przebudowa drogi
Gminnej nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda”. Wnioskowana kwota
do refundacji to 259 200,00 zł, a udział
własny Gminy Adamów w kosztach
realizacji przedsięwzięcia to koszt
64 800,00 zł. Planowana przebudowa
drogi obejmuje odcinek 400 metrów
w technologii betonu asfaltowego.
Gmina Adamów również
do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożyła wniosek pn. „Budowa
drogi gminnej w m. Suchowola
/ulica/”. Wnioskowana kwota
do refundacji to 72 349,00 zł, a udział
własny w kosztach realizacji
przedsięwzięcia wynosi 31 007,00 zł.
Planowana budowa drogi obejmuje
odcinek 100 metrów w technologii
kostki betonowej.
Jeśli Gminna Adamów dostanie
dofinansowanie powyższych
inwestycji, planowane zakończenie
prac przypada na koniec sierpnia
2018 roku.

W miejscowości Suchowola
i Suchowola Kolonia nadal trwają
prace przy budowie wodociągu.
W dalszym ciągu jest budowana linia
główna oraz kolejne indywidualne
przyłącza. Na dzień 27 marca
inwestycję wykonano w około 80%.

Dnia 21 marca 2018 roku został
ogłoszony przetarg „Ubezpieczenie
majątku i innych interesów Gminy

Adamów”. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
powierzone brokerowi ubezpieczeniowemu Inter-Broker Sp. z o. o.
z siedzibą w Toruniu.
Dnia 30 marca nastąpiło otwarcie
złożonych ofert.
Pełny dostęp do postępowania
można uzyskać pod adresem:
http://www.interbroker.pl/art/9
/ogloszenia-o-zamowieniach.html

Wójt Gminy Adamów informuje,
że w 2018 roku ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych.
1. Realizację zadania w zakresie:
nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym z terenu
Gminy Adamów bezpłatnego
transportu i opieki podczas
przewozu do szkół i ośrodków
w Zamościu, w celu realizowania
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń –
- czerwiec 2018 oraz wrzesień - grudzień 2018, powierzono
Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu.
Na realizację zadania przyznano
dotację w wysokości 60 169,20 zł.
2. Realizację zadania w zakresie
upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, w tym
propagowanie aktywnego
wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział
w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy
w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie
boiska sportowego powierzono
Ludowemu Klubowi Sportowemu
Orion Stihl Jacnia. Na realizację
zadania przyznano dotację
w wysokości 40 000,00 zł.
Sprawdź

TERMIN WAŻNOŚCI
dowodu osobistego
Przypominamy o upływających
terminach ważności dowodów
osobistych. Według stanu na dzień
31 marca 2018 roku, 219 dokumentów

potwierdzających tożsamość jest już
nieważnych, a w ciągu najbliższych
100 dni stracą ważność kolejne 35.
W celu uzyskania nowego
dokumentu tożsamości należy
osobiście w dowolnym urzędzie
złożyć wniosek wraz z jedną
fotografią biometryczną. Nowy
dokument odbiera się osobiście.
PODATKI
Zgodnie z art. 53 § 1 i 4 i art. 55
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r.
poz. 201 z późn. zm.) – od zaległości
podatkowych naliczane są odsetki
za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu
upływu terminu płatności podatku
lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy
organu podatkowego. Odsetki
za zwłokę wpłacane są bez wezwania
organu podatkowego. Jeżeli
dokonana wpłata nie pokrywa kwoty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się
proporcjonalnie na poczet kwoty
zaległości podatkowej oraz kwoty
odsetek za zwłokę w stosunku,
w jakim w dniu wpłaty, pozostaje
kwota zaległości podatkowej
do kwoty odsetek za zwłokę.
W przypadku, gdy podatnik otrzyma
upomnienie w związku z nieopłaceniem rat podatku lub opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zobowiązany jest
do zapłaty zaległości wraz z odsetkami naliczonymi na dzień wpłaty
oraz kosztami upomnienia.
Wg art. 62 §1a jeżeli na podatniku
ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się
w pierwszej kolejności na poczet tych
kosztów.
AZBEST
W I połowie 2018 roku
planowany jest nabór wniosków
dotyczących usuwania wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Adamów. Szczegółowe informacje
będą umieszczone na tablicach
ogłoszeń oraz stronie internetowej
www.adamow.gmina.pl
UG Adamów
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Nieodpłatna pomoc prawna
Na mocy Ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu
zamojskiego działają 4 punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej,
w których pomoc prawną mogą
otrzymać mieszkańcy powiatu.
Punkty mieszczą się w budynku
Starostwa Powiatowego w Zamościu,
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.
I punkt
prowadzony przez adwokatów:
I piętro, pokój 118;
- Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek 7:30 – 11:30;
- Wtorek 8:00 - 12:00;
Tel.: 084 530 09 33
II punkt
prowadzony przez radców prawnych:
I piętro, pokój 118;
- Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek 11:30 – 15:30;
- Wtorek 12:00 - 16:00;
Tel.: 084 530 09 33
III, IV punkt
prowadzony przez Fundację Togatus
Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544
Olsztyn, nieodpłatna pomoc prawna
świadczona jest przez adwokata
oraz radców prawnych:
I piętro, pokój 124;
- Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek w godz. 7:30 - 15:30;
- Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
Tel.: 084 530 09 34
Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest osobiście
przez adwokata lub radcę prawnego.

Wygrała nagrody
W poprzednim numerze
wyłoniliśmy zwyciężczynię konkursu
fotograficznego ogłoszonego przez
redakcję pn. „Złota, polska jesień”,
a została nią Pani Justyna Buczak. Jej
zdjęcia publikowane były w poprzednim numerze i spodobały się wielu
osobom lokalnej społeczności. Moja
osobista ocena nie dawała mi spokoju

Osobą uprawnioną do uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej
jest osoba fizyczna:
 której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
i wobec której w tym okresie nie
wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego
świadczenia, lub
 która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz.
1832), lub
 która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r.
poz. 456 i 1386), lub
 która posiada ważną legitymację
weterana albo legitymację
weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa
(Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz.
60), lub
 która nie ukończyła 26 lat, lub
 która ukończyła 65 lat, lub
 która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła
i nie mogłem tego tak pozostawić
bez żadnej reakcji. Każdą pozytywną
i jakże potrzebną inicjatywę należy
doceniać. W związku z powyższym
wraz z Wójtem Gminy Adamów
Dariuszem Szykułą postanowiliśmy
19 stycznia wręczyć skromne
upominki, a w szczególności piękny
i jakże bogaty w zdjęcia o Roztoczu,
autorski album pt. „Roztocze pejzaż
subtelny”, którego autorem
jest Robert Sikora. Ten album powstał

straty, lub
która jest w ciąży.
1. Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
 udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.


2. Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
 podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
 z zakresu prawa celnego,
dewizowego i handlowego;
 związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
pod patronatem miast i gmin
polskiego Roztocza oraz
Roztoczańskiego Parku Narodowego
i Lasów Państwowych. Zawiera
mnóstwo fotografii, które mamy
nadzieję, że będą inspiracją
do tworzenia nowych i jeszcze
lepszych oraz ciekawszych zdjęć,
czego z całego serca życzymy.
Redaktor Naczelny

Wójt Gminy Adamów

Piotr Szmidt

Dariusz Szykuła

Informator Gminy Adamów
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Sukcesy uczniów

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału
tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."
James Madison

Co roku jesteśmy dumni
z wyników nauczania naszych
uczniów oraz sukcesów jakie odnoszą
w konkursach i zawodach
sportowych. Zawdzięczają to własnej
pracy, zaangażowaniu rodziców
i nauczycieli a także warunkom jakie

stwarza im szkoła. Uczniowie, którzy
uzyskali wysokie wyniki, otrzymali
za I okres roku szkolnego 2017/2018
stypendia ufundowane przez:
Wójta Gminy Adamów
Dariusza Szykułę

Wszystkim prymusom

gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Wójt Gminy Adamów
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Informator Gminy Adamów
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Znamy nowe fakty z historii Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej!
Do czasów współczesnych mury
szkoły opuściło ogromne grono
absolwentów. Kto dziś pamięta
o obowiązkowym stroju ucznia –
- granatowym fartuszku i białym
kołnierzyku, jak wyglądał budynek
szkolny?
O to, co trwałe i nigdy nie da się
wykreślić z pamięci, zadbał absolwent
naszej szkoły – Pan Jerzy
Kądzielewski. To właśnie On przysłał
nam wiele cennych eksponatów
ze swoich prywatnych zbiorów –
- zdjęcia, oryginalne świadectwa
szkolne oraz odtworzony z pamięci,
namalowany przez żonę Pana
Kądzielewskiego, obraz przedstawiający budynek szkolny z roku 1887.
Dlatego wiemy już, że historia
Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej
zaczyna się właśnie w tym roku. Była
to Szkoła Elementarna, a budynek
szkolny został wybudowany
z drewna, w kształcie litery T,
w Szewni Dolnej. W budynku mieściły
się dwie izby lekcyjne na linii północ –
- południe (lokalizacja podana przez
Pana Jerzego), mieszkanie nauczyciela
– pokój, który pełnił również funkcję
kancelarii, kuchnia oraz spiżarka. Był
to budynek „solidnie zbudowany”
o powierzchni około 100 metrów.
Duże okna umożliwiały dostęp

Dzieci z kierownikiem szkoły w ogródku przed mieszkaniem nauczyciela

światła do wszystkich pomieszczeń,
ogrzewanie zapewniały piece
kaflowe. Ciekawostką jest wiadomość, że izby lekcyjne i mieszkanie
nauczyciela rozdzielał korytarz
i zadaszony ganek z ławkami, który
pełnił funkcję „poczekalni” dla uczniów. Przy szkole był ogródek kwiatowy, kilka drzew owocowych
oraz miejsce pod uprawę warzyw,
gdzie dzieci mogły uczyć się uprawy
różnych roślin. Od 1936 roku jedna
izba szkolna mieściła się w prywatnym domu Pana Mołdocha.
Z informacji Pana Kądzielewskiego wynika, że w latach 1930 – 1940
w szkole pracowali: Pani Maria

Uczniowie z nauczycielkami na drodze przed szkołą. W tle stary dom rodziny Lewuszów

Kądzielewska – kierownik szkoły
(mama Pana Jerzego) oraz inni
nauczyciele: Pan Przytuła, Pani
Magryta, Pani Wanda Człowiekowska
(szkoła w Bliżowie), Ksiądz
Franciszek Kapalski a także Pop
Prawosławny.
Jak wyglądał system oświaty
w tamtych czasach?
Dekretem z 1919 roku ówczesne
władze zmieniły nazwę Szkoły
Elementarnej na Szkołę Powszechną.
Proces kształcenia powszechnego
trwał 7 lat i obejmował dzieci
od siódmego roku życia. Nauka była

Pani Maria Kądzielewska Kierownik Szkoły
Podstawowej w Szewni Dolnej

Informator Gminy Adamów
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Ks. Franciszek Kapalski - katecheta

bezpłatna.
Mimo, że postanowienia dekretu
obowiązywały do 1939 roku, ustawą
„O ustroju szkolnictwa” z 1932 roku
wprowadzono zmiany w organizacji
szkolnictwa powszechnego.
Wszystkie szkoły podzielono na trzy
stopnie organizacyjne. Szkoła
w Szewni Dolnej należała do szkół
I stopnia. Absolwenci mogli
kontynuować naukę w Szkole
w Lipsku Polesiu i Suchowoli.
Zdjęcia, które otrzymaliśmy,
prezentują uczniów Szkoły
Podstawowej w różnych sytuacjach.
Są to zdjęcia z uczniami w salach
lekcyjnych albo w plenerze. Ale są też
zdjęcia dokumentujące udział
uczniów w uroczystości
z Marszałkiem Rydzem Śmigłym,
z przemarszu Orkiestry 9 Pułku
Piechoty Legionów na ulicach
Zamościa.
Współpraca z Panem Jerzym
Kądzielewskim jest dla nas,
społeczności szkolnej, ogromnym
wyróżnieniem, satysfakcją i skarbnicą
inspiracji patriotycznych. Ta postać
to dla nas wzór do naśladowania
w kwestii historii, tradycji, przywiązania do środowiska lokalnego.
Zdjęcia, świadectwo szkolne
z 1935 roku, oryginalne banknoty
o nominałach 5, 10, 20, 100 i 500 złotych
z lat 1930 - 1940 wzbogacą zbiory Izby
Pamięci i będą powodem do dumy
na wiele, wiele lat.
Serdecznie dziękujemy więc
Panu Kądzielewskiemu za pamięć

Nauczyciele Gminy Suchowola (Pan Hajder z Bondyrza - pierwszy w lewej,
Wójt Gminy Suchowola - w maciejówce, Maria Kądzielewska - kierownik Szkoły w Szewni)

Uczniowie z nauczycielką w izbie lekcyjnej

Udział uczniów w Defiladzie na zaproszenie Dowódcy Pułku, Pułkownika Stanisława
Sosabowskiego (Szkoła w Szewni Dolnej była Szkołą Podopieczną 9 Pułku Piechoty Legionów)

o nas oraz za przekazanie szerokiej
dokumentacji z prywatnych zbiorów.
Z całą pewnością służyć będzie
ona nie tylko nam, ale też przyszłym
pokoleniom.

Opracowała Bożena Szmidt
na podstawie dokumentacji przekazanej
przez Pana Jerzego Kądzielewskiego

zdjęcia pochodzą z archiwum
Pana Jerzego Kądzielewskiego

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 - 10.00
Radca prawny przyjmuje w każdy piątek.
Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
za śmieci
BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

Imprezy sportowe

W dniach 5-6 maja 2018 r. klub sportowy „Agros” organizuje na terenie Gminy
Adamów imprezę sportową pn. ”Puchar Polski w kolarstwie szosowym”. Dnia
5 maja w godzinach 14.00-18.00 na trasie Krasnobród-Jacnia odbędzie się etap jazdy indywidualnej na czas, w związku z tym
odcinek tej trasy będzie wyłączony z ruchu kołowego.
Dnia 6 maja w godz.10.30-16.30 kolumna wyścigu ( ok. 250 zawodników i zawodniczek) przemieszczać się będzie
przez gminę kilkukrotnie, co wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu drogowym.
Dnia 5 maja Stowarzyszenie „Zamojskie Amazonki” organizuje na terenie Gminy Adamów w godz.8.00-16.30 „VI Triathlon
dla Amazonek – Celuj w raka Jacnia 2018”. Zawody rozpoczyna dystans pływacki 1,9 km na zbiorniku retencyjnym w Jacni.
Trasa rowerowa 90 km rozpoczyna się w Jacni, to 3 pętle biegnące przez: Kaczórki-Bondyrz-Guciów- Obrocz – nawrót i powrót do
Jacni. Trasa biegowa –21,1 km (1 pętla) to trasa Jacnia-Adamów-Potoczek- Suchowola – Feliksówka – nawrót przy wieży radiowej.
Limit czasu na ukończenie zawodów to 8 godzin. Czas zawodów mierzony jest elektronicznie i zamknięcie zawodów nastąpi
o 16.30. Start i meta usytuowane są w strefie zmian na parkingu w Jacni. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń sportowych
będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej gminy.
UG Adamów

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Adamów – 2018

Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na NIEBIESKO
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik).
UG Adamów
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