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Niedziela palmowa – konkurs na największą i najładniejszą palmę
KGW Suchowola Kolonia
zorganizowało po Mszy Św. konkurs
na:
NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ
Konkurs był rozstrzygany i nagradzany w dwóch kategoriach:

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia 2017 roku, w kościele parafialnym
Parafii Św. Andrzeja Boboli
w Kosobudach po mszy świętej odbył
się konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. W trakcie mszy można
było podziwiać piękne palmy
a później uczestniczyć w procesji.
KGW Szewnia Dolna

Procesja

fot. z archiwum parafii

Do konkursu przystąpiło około
70 osób, w tym:
 KGW Kosobudy
 KGW Skaraszów
 KGW Szewnia Dolna
 KGW Wierzchowiny
 KGW Wólka Wieprzecka
 KGW Wychody
Niezależne jury wyłoniło zwycięzcę
w kategorii „największa palma”,
przyznając nagrodę KGW Kosobudy.
Konkurs na najpiękniejszą palmę
nie został rozstrzygnięty, ponieważ
wszystkie palmy były bardzo ładne
i miały w sobie coś innego, dlatego
pozostali uczestnicy otrzymali
jednakowe nagrody.

Triathlon
30 kwietnia 2017 roku, w Jacni
odbyła się V edycja Triathlonu
dla Zamojskich Amazonek (pływanie, jazda rowerem na dystansie 90 km
oraz bieg - 21,4 km). Gratulujemy
wszystkim zawodnikom. Było to
wydarzenie sportowe zorganizowane
w celu charytatywnym na rehabilitację kobiet z rakiem piersi z powiatu
zamojskiego.

fot. z archiwum parafii

Sponsorami nagród byli
Parlamentarzyści: Agata Borowiec,
Jerzy Chróścikowski, Sławomir
Zawiślak; Starosta Zamojski - Kazimierz Mielnicki, Burmistrz
Zwierzyńca - Jan Skiba, Wójt Gminy- Zamość Ryszard Gliwiński, Wójt
Gminy Adamów - Dariusz Szykuła,
E. Leclerc Zamość, Ewentex, KRZ
i miejscowi duszpasterze.
Również tego dnia w Kaplicy
w Rachodoszczach i w Kościele
w Suchowoli odbyła się podobna
uroczystość. Dzięki wspólnym siłom
zostały uwite dwie ponad 4 metrowe
palmy wielkanocne.

Kategoria dla dorosłych:
⦁ I miejsce - Grażyna Żybura
(Suchowola Kolonia)
⦁ II miejsce - Barbara Szewczuk
( Boża Wola)
⦁ III miejsce - Beata Fałaga (Malinówka)
Kategoria dla dzieci:
⦁ I miejsce - Nicola Teterycz
( Suchowola)
⦁ II miejsce - Małgorzata Szewczuk
( Boża Wola)
⦁ III miejsce - Patryk Słota (Suchowola Kolonia)

Palmy wielkanocne

Kościół parafialny w Suchowoli

fot. KGW Suchowola Kolonia

Nagrodzeni zostali wszyscy
uczestnicy konkursu.
Red.
Sztafety:
1. Zygo Karolina, Woźniak Arkadiusz,
Pawęzka Mirosław,
Lublin
– 04:22:55

Klasyfikacja generalna:
1. Chyłek Wojciech,
Kraków – 04:12:06
2. Wojtyna Łukasz,
Krasnystaw
3. Borek Mateusz,
Kraków

fot. KGW Suchowola Kolonia

– 04:15:25
– 04:20:47

2. Nedoma Andrzej, Rajtar Krzysztof,
Dubienko Joanna,
Kraków
– 04:42:10

Klasyfikacja generalna kobiet:
Żukowska Barbara,
Lublin
– 06:21:13

3. Grabysa Wojciech, Kuter Krzysztof,
Żukowski Jerzy
Zamość
– 04:57:35

fot. Aneta Wysmulska-Pawlaczyk
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50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W dniu 25 kwietnia 2017 roku
odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia
małżeńskiego. Jubileusz świętowało
25 par z terenu Gminy Adamów.
Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą
odprawioną w Kościele Św. Michała
Archanioła w Szewni Dolnej celebrowaną przez księdza proboszcza Józefa
Zwolaka w intencji jubilatów. Podczas
Mszy Świętej przybyłe na uroczystość
pary odnowiły przysięgę małżeńską.
Natomiast w Zespole Szkół
w Szewni Górnej odbyło się spotkanie
z jubilatami. W trakcie uroczystości
Wójt Gminy, Dariusz Szykuła,
wręczył medale Prezydenta RP
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
a ksiądz Józef Zwolak rozdał pamiątkowe dyplomy.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Fot. M. Wujec

Jubileusz 50 lecia
zawarcia związku małżeńskiego
obchodzili:
Janina i Bogdan Bajakowie z Bożej Woli
Halina i Tadeusz Bondyrowie z Suchowoli
Halina i Jan Czuryłowie z Bondyrza
Anna i Jerzy Dobkowie z Bondyrza
Anna i Stanisław Draganowie z Adamowa
Lucyna i Władysław Galardowie z Bondyrza
Marianna i Zygmuny Grelowie z Bondyrza
Maria i Bolesław Gresztowie z Potoczka
Izabela i Piotr Kozowiczowie z Bożej Woli
Krystyna i Tadeusz Kuryłowie z Bondyrza
Jadwiga i Witold Kwikowie z Adamowa
Władysława i Józef Lewuszowie z Szewni Dolnej
Krystyna i Henryk Łapińscy z Feliksówki
Sabina i Krzysztof Makowscy z Szewni Dolnej
Maria i Marian Pakułowie z Trzepiecin
Bronisława i Jan Prykowie z Bondyrza
Krystyna i Władysław Roczkowscy z Suchowoli-Kolonii
Zofia i Stanisław Romaszkowie z Szewni Dolnej
Krystyna i Henryk Sakowie z Bondyrza
Eufrozyna i Eugeniusz Sarzyńscy z Bondyrza
Maria i Franciszek Sendłakowie z Suchowoli
Teresa i Czesław Stroczyńscy z Suchowoli
Helena i Stanisław Szewczukowie z Bondyrza
Kazimiera i Kazimierz Szykułowie z Jacni
Zofia i Stanisław Wojczukowie z Trzepiecin

Kościół Św. Michała Archanioła w Szewni Dolnej
Fot. M. Wujec

Sala gimnastyczna ZS w Szewni Górnej

Fot. M. Wujec

Były także tradycyjny tort i kwiaty, a jubileuszowe spotkanie
uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół z Szewni Górnej
i Kapeli Ludowej “Adamowiacy”.
Red.

Uroczyste wręczanie medali i dyplomów

Fot. M. Wujec
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Rozwijanie inteligencji wielorakich na zajęciach warsztatowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku
W miesiącu kwietniu 2017 roku
Gminna Biblioteka Publiczna
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
zorganizowała zajęcia warsztatowe
dla uczniów klasy IV ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli. Powyższe
spotkanie przeprowadzili specjaliści
z zakresu psychologii i pedagogiki.
Realizowane zajęcia dotyczyły atrakcyjnego i sprawnego utrwalenia zasad
pisowni języka polskiego, a sposób
ich opanowania oparty był na koncepcji inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera. Teoria
Inteligencji Wielorakich stworzona
została przez dr Howarda Gardnera
w 1983 roku. Zakłada ona, że inteligencja nie jest jedną właściwością
opisującą możliwości człowieka
w zakresie aktywności intelektualnej.
Istnieje bowiem kilka rodzajów
inteligencji w zależności od tego, jaki
rodzaj aktywności bierzemy
pod uwagę. Autor wskazuje,
że inteligencja jest dynamiczna
i wielopłaszczyznowa. Wychodzi ona
poza zdolności lingwistyczno –
- logiczne, które tradycyjnie sprawdzane są w szkołach. W związku
z powyższym Gardner wyróżnił
siedem inteligencji, czyli:
 werbalną (słowną)
 matematyczno- logiczną
 wizualno – przestrzenną
 fizyczno – kinestetyczną





muzyczno – rytmiczną (słuchową)
interpersonalną (międzyludzką)
intrapersonalną (wewnętrzną).

Z teorii tej wynika, że każda
osoba posiada wszystkie rodzaje
inteligencji, ale rozwinięte w różnym
stopniu. Łącznie tworzą one profil
niepowtarzalny dla każdej z jednostek. Profile te są dynamiczne
i zmieniają się podczas rozwoju.
Wszystkie inteligencje współpracują
ze sobą w różnych konfiguracjach
Inteligencje te można rozwijać,
stosując różnorodne ćwiczenia. W taki
sposób możemy opanowywać trudny
materiał lekcyjny w oparciu o ćwiczenia uaktywniające różne rodzaje
inteligencji.
Zajęcia realizowane przez firmę
Duokurs wykorzystały powyższą
teorię do utrwalenia i usystematyzowania zasad pisowni języka polskiego. Okazało się, że wykorzystanie
inteligencji wielorakich w nauczaniu
ortografii, przynosi dzieciom wiele
radości z odkrywania świata i poszerzania własnych możliwości. Uczniowie chętnie uczestniczyli w powyższych zajęciach, aktywnie spędzili
czas, angażując się w poszczególne
ćwiczenia i zadania. Ponadto uczestnicy, poprzez zdrową rywalizację
w grach i zabawach ortograficznych,
wykazywali się zaangażowaniem

i kreatywnością myślenia. Stosując teorię Howarda Gardnera, prowadzące
zajęcia, z jednaj strony zwiększały
skuteczność oddziaływań edukacyjnych, a z drugiej coraz pełniej rozwijały każdą z powierzonych im
jednostek. Wnioski, jakie płyną
z uzyskanych pod koniec zajęć informacji zwrotnych od uczestników
wskazują, iż uczniowie utrwalili
niezbędną wiedzę z zakresu zasad
pisowni języka polskiego oraz umiejętność jej stosowania podczas różnych form pisania.
Dzięki wykonanemu przez
każde dziecko testowi, mierzącego
rodzaj dominującej u niego inteligencji
wykorzystywanej podczas zdobywania podstawowych wiadomości
i umiejętności szkolnych, prowadzące
wskazały każdemu z uczniów
najlepsze dla nich sposoby uczenia się.
W konsekwencji pozwoliło to dzieciom odkryć własne predyspozycje
oraz mocne strony potrzebne do prawidłowego uczestniczenia w procesie
dydaktycznym. Zajęcia te przebiegły
w miłej atmosferze, co sprzyjało
efektywnej pracy umysłowej uczestników. Zarówno obecny na spotkaniu
nauczyciel, jak i uczniowie, wyrazili
chęć udziału w podobnych zajęciach
warsztatowych w przyszłości.

Zajęcia warsztatowe w Gminnej Bibliotece Publicznej

oprac. GBP

Fot. GBP
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Obchody rocznicy nadania szkole imienia
Maj jest szczególnym miesiącem
w historii naszej szkoły. W tym
bowiem miesiącu obchodzimy święta
państwowe oraz nasze lokalne – rocznicę nadania szkole imienia
połączoną z rocznicą bitwy
pod Wojdą.
12 maja – z okazji rocznicy
nadania Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej imienia i rocznicy
bitwy pod Wojdą odwiedziło naszą
szkołę wielu znakomitych gości.

Niestety, nie mógł z nami być Pan
Kądzielewski, który przysłał e-maila
z prośbą o złożenie wiązanki
pod pomnikiem.
Przybyli na uroczystość goście,
w swoich przemówieniach zwracali
uwagę na wartości ważne w życiu
człowieka. Szczególnie często
powtarzały się więc takie wartości jak:
wolność, patriotyzm, honor, odwaga.
Oprac. Bożena Szmidt
fot. ZS w Szewni Górnej

Obchody rocznicy

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
31 maja 2017 roku odbyła się XIX Sesja
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:




Uchwała Nr XIX/172/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Adamów z wykonania
budżetu za rok 2016
Uchwała Nr XIX/173/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów
absolutorium z tytułu wykonania

dotacji celowej na remont odcinka
drogi powiatowej Nr 3255L
Szewnia Dolna -Wólka Wieprzecka

budżetu za rok 2016


Uchwała Nr XIX/174/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie
finansowej



Uchwała Nr XIX/175/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017



Uchwała Nr XIX/176/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Adamów
na lata 2017 - 2023



Uchwała Nr XIX/177/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu
pomocy finansowej w postaci



Uchwała Nr XIX/178/17 Rady
Gminy Adamów z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie udzielenia
Powiatowi Zamojskiemu pomocy
finansowej w postaci dotacji
celowej na remont odcinka drogi
powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów



Uchwała Nr XIX/179/17 z dnia
31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej na remont odcinka drogi
powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski
UG Adamów

Treść Uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl
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POMNAŻAMY UŚMIECHY
Od 19.09.2016 roku przy
Zespole Szkół w Suchowoli działa
grupa wolontariuszy Fundacji
„Dr Clown”. Zespół współpracuje
z Oddziałem Pediatrii Zamojskiego
Szpitala Niepublicznego, Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Domem Dziecka w Zamościu,
Domem Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu
oraz Wielofunkcyjną Placówką
Opiekuńczo-Wychowawczą
w Łabuniach.
Celem organizowanych akcji
jest stworzenie chorym i samotnym
malcom namiastki beztroskiego
klimatu, kojarzącego się z wesołą
aktywnością. Najtrafniej wyrażają
to słowa Pani Anny Czerniak, Prezesa
Fundacji „Dr Clown”:
„Dzieciństwo powinno być czasem
radości i beztroski, nie bólu
i zmartwień. Miejsce dzieci jest
na placu zabaw, nie w szpitalu.
Hospitalizowane dzieci na plac zabaw
nie wyjdą, dlatego ten plac
zabaw postanowiliśmy „zanieść”
im do szpitali”.
Projekt świetnie wpisuje się
w program terapii śmiechem, który
z powodzeniem realizowany jest już
od 17 lat. Terapia śmiechem”- to kolejna akcja podjęta przez wolontariuszy.
Pod hasłem „Nie bądź sknera,
daj cukiera” przeprowadzono zbiórkę
słodyczy wśród młodzieży szkolnej.
Zebrano 26 kilogramów cukierków
oraz innych słodyczy, które następnie
przekazano chorym dzieciom przebywającym w szpitalach oraz dzieciom z Domów Dziecka.
Nasi wolontariusze zanieśli
uśmiech nie tylko małym pacjentom,
ale także osobom starszym, samotnym
i cierpiącym, przebywającym
na oddziale paliatywnym i geriatrii
w szpitalu w Zamościu. Akcja ta była
szczególną formą pamięci o osobach
cierpiących, sposobem dzielenia
się pozytywnymi emocjami.
Założenia wolontariuszy akcji
osiągnęły cel - wywołały radość
i wzruszenie cierpiących dzieci i osób
starszych przebywających w szpitalu.
Wolontariat w Fundacji
„Dr Clown” to niesamowita energia

na celu wywołanie radości wśród
dzieci, ponieważ z uśmiechu płynie
niesamowita energia.
20 maja 2017 roku, wolontariuszki z Zespołu Szkół w Suchowoli
należące do fundacji „Dr Clown”
aktywnie uczestniczyły w „Gminnym
pikniku rodzinnym” w Jacni.
Wprowadziły małe dzieci w świat
iluzji i fantazji, wywołały radość
i szczęście.

płynąca z uśmiechu i dzielenia się nim
z innymi, satysfakcja i spełnienie,
rozwój poprzez szkolenia, m.in.
z pedagogiki cyrku, iluzji, pracy
z małym pacjentem, odkrywanie
siebie poprzez pokonywanie własnej
strefy komfortu. Młodzież,
na spotkaniach grupy, samodzielnie
wykonuje upominki i kartki
z życzeniami dla swoich podopiecznych.

W ramach działań grupy,
we współpracy z biblioteką szkolną,
została podjęta inicjatywa promująca
czytelnictwo. Członkowie Fundacji
DR CLOWN, kontynuując program
„Cała Polska czyta dzieciom”, podjęli
działania propagujące czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzają dzieci w świat wartości,
wywołują zainteresowanie i radość
wypływającą z obcowania z bohaterami książek. Dniem z ciekawą
książką w Zespole Szkół w Suchowoli
jest każdy wtorek. „Czytanie książek
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” – pisała Wisława
Szymborska. Poza tym, wolontariuszki uświetniają różnorodne
imprezy, podejmują działania mające

26 maja 2017 roku wzięły udział
w dniu otwartym dla dzieci niepełnosprawnych, zorganizowanym
przez ZOO w Zamościu, pod hasłem:
„WIECZÓR MARZEŃ”. Uczennice:
Eliza Deryło, Kamila Galant, Sara
Bajak i Paulina Ćmil przez trzy
godziny organizowały zabawy
dla wszystkich dzieci przebywających
na uroczystości. Małe clowny miały
dużo pracy, ich zabawy cieszyły się
dużym zainteresowaniem nie tylko
dzieci, ale i dorosłych. Miłym gestem
Elizy Deryło było oddanie małym
dzieciom własnych pluszaków.
Ten wieczór pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników zabawy.
Zapewne bardzo długo będą
go wspominać z radością. Dnia
01.06.2017 roku, wolontariuszki naszej
szkoły wzięły również udział w akcji
charytatywnej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka „Uśmiech
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dzieciom”. Odwiedziły chore dzieci
przebywające w szpitalu na oddziale
pediatrycznym oraz dzieci przebywające w Izbie Małego Dziecka
w Zamościu. Wszystkie dzieci
otrzymały prezenty i słodycze.
Wolontariusze, wspierający akcje
charytatywne z Zespołu Szkół
w Suchowoli to: Eliza Deryło, Paulina
Konopa, Paulina Ćmil, Sara Bajak,
Kamila Galant, Paulina Greniuk,
Paula Grela, Karolina Kierepka,
Urszula Koniec, Aleksandra Woś,
Natalia Chrzan, Oliwia Szewczuk,
Wiktoria Dębska, Katarzyna Łapińska, Wiktoria Piotrowska, Klaudia
Bondyra, Karolina Góra.
Gratulujemy wolontariuszkom
pięknej postawy i życzymy sukcesów
i dalszej owocnej współpracy
z Fundacją Dr Clown.
Oprac. Szkolny Koordynator
Fundacji „Dr Clown”
Alina Kamińska
Fot. ZS w Suchowoli

W poprzednim numerze umieszczony
był fragment pracy Wiktorii
Szykulskiej, biorącej udział w Konkursie Literackim „Debiut”, zorganizowanym przez Zamojski Dom
Kultury dla młodych autorów piszących wiersze lub prozę. Jej praca zdobyła II miejsce. W obecnym numerze
Informatora część literacką
wypełniają prace Wiktorii
Piotrowskiej i Emilii Teterycz.

„Inny, czy taki sam?”
Każdy jest inny, rzecz oczywista.
Jeden to malarz, drugi pianista.
Jeden chudy, drugi puszysty.
Jeden poliglota, drugi umysł ścisły.
Jednak szanować trzeba każdego!
Mądrego, głupiego, zdrowego, chorego.
Jednego lubisz bardziej, drugiego mniej.
Lecz pomimo wszystko szacunek miej.
Gdy ktoś pomocy będzie potrzebował.
Lepiej żebyś dumę do kieszeni schował.
Bo sam nie wiesz kiedy będzie problem twój.
Wszak każdy piękny na sposób swój.
Każdy na szacunek zasługuje.
Bo życie nikomu nie folguje.
Czy inni, czy tacy sami?
Wszystkie trudności wspólnie pokonamy.

„WIECZÓR MARZEŃ”w zamojskim ZOO

Fot. ZS w Suchowoli

Debiuty literackie
NASZ ŚWIAT
Świat barwny, wielokształtny, zlepek komórek, ciał.
W tym świecie, jakże barwnym, człowiek także się stał.
Jest on mały lub wielki, jakiś tam wygląd ma.
Jakikolwiek by nie był, dostrzega własne „ja”.
Każdy człowiek w tym świecie zawsze marzenia ma.
Szuka prawdy o życiu, ciągle przed siebie gna.
Ważne są ludzkie marzenia, lecz czasem dziwny los,
coś w kartach pozamienia i podmieni życia trzos.
Sprawi, że nie możemy wędrować samodzielnie.
Musimy szukać na nowo, znosić cierpienia dzielnie.
Ci, co potrafią kochać i patrzeć oczami duszy
mogą sprawić, że znowu możemy w drogę ruszyć.
W drogę, na której panuje życzliwość i dobre serce.
Wspólnie stworzony zespół, splecione mocno ręce.
Nierówność powierzchowna, równa się w sferze duszy
Jesteśmy wówczas silni, nic tego nie naruszy.
Nie oceniajmy zmysłami kto ma za duży nos.
Skupmy się i rozpoznajmy w tłumie przyjazny głos.
Los bywa bardzo różny, szczęście wokoło woła.
Gdy wyruszymy w głąb serca , przestrzeń wypełni dokoła.
Możemy być wszyscy szczęśliwi i radość wokół mnożyć.
Gdy wszyscy jesteśmy równi, łatwiej jest żyć i tworzyć.

Emilia Teterycz
Wiktoria Piotrowska
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GMINNY FESTYN RODZINNY „ZDROWA RODZINA - ZDROWO SIĘ 3-MA”
Dnia 31 maja 2017 r. na terenie
boiska sportowego w Jacni odbył się
Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji
Dnia Dziecka pt. „Zdrowa rodzina –
- zdrowo się 3-ma”.
Impreza ta skierowana była do dzieci
z punktu przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych oraz uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum z Zespołu
Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół
w Szewni Górnej. Na festynie
nie zabrakło również rodziców, którzy
wspierali organizację oraz towarzyszyli w igraszkach swoim pociechom.
Dzięki finansowaniu
przez Urząd Gminy Adamów, dzieci
mogły wziąć udział we wspaniałej
zabawie, pod kierunkiem nauczycieli
oraz profesjonalnych animatorów
z teatru „Forma” z Białegostoku,
którzy angażowali uczniów do zabaw,
pokazów i tańca.

Podróż do egzotycznych krajów ,
poznanie tradycji i tańców narodowych umożliwiła dzieciom ze szkół
z terenu gminy integrację. Każda
z zaplanowanych atrakcji wzbudzała
zainteresowanie i radość milusińskich. Pląsy z tygryskiem, balonowe
zwierzaki, malowanie twarzy
czy fruwające nad głowami ogromne,
mydlane bańki to jedne z licznych
atrakcji, a było ich o wiele więcej.
Dzieci chętnie korzystały także
z dmuchanych zjeżdżalni i trampolin
oraz brały udział w konkurencjach
sprawnościowych prowadzonych
przez nauczycieli ze szkoły w Suchowoli i Szewni.
W tym czasie, gdy „maluchy”
korzystały z atrakcji na boisku w Jacni,
uczniowie od klasy V SP do III gimnazjum ze szkoły w Suchowoli
wraz z wychowawcami pokonywali
kilkukilometrowy odcinek drogi

przez las, aby do nich dołączyć.
Słoneczny dzień, podmuchy majowego wiatru i dobry humor szybko
przywiodły ich do celu,
gdzie czekał poczęstunek
w postaci kiełbasek, lodów i słodyczy.
Następnie naszych podopiecznych
przejęli pod swoje skrzydła animatorzy ze wspomnianego wcześniej
teatru „Forma”.
Na boisku w Jacni nasi uczniowie
spotkali się z rówieśnikami z Zespołu
Szkół w Szewni Górnej. Spotkanie
rozpoczęło się integracyjnym tańcem
pilotowanym przez animatorki
z ekipy teatralnej.

Kolejnym punktem festynu
miały być rozgrywki sportowe i mecze
piłki nożnej dla uczniów gimnazjów.
Niestety, pogoda nie była dla nich
łaskawa i w strugach majowego
deszczu, zamiast rozgrywek sportowych, odbył się „bosy taniec”
na trawie. Młodzieży wtórowały
tancerki i klaun z teatru „Forma”.
Niestety, zabawa musiała zostać
przerwana ze względów bezpieczeństwa. Na życzenie młodzieży
zabrzmiała melodia Belgijki
i ruszył korowód integrujący uczniów
z obydwu szkół. Nikomu nie przeszkadzał rzęsisty deszcz, mokre podkoszulki i ociekające włosy. Wydawało
się, że marzeniem uczniów jest, by ten

taniec się nigdy nie skończył. Deszcz
jednak nie dawał za wygraną, toteż
definitywnie zakończono imprezę.
„Starszaki” po grillowaniu i otrzymaniu słodkiego poczęstunku musieli
pożegnać się z Jacnią i wrócić
do domów.

Aby wynagrodzić uczniom
skrócenie czasu przeznaczonego
na rozgrywki i zabawę podczas
Festynu w dniu 31 maja 2017 r.,
z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca
w obydwu szkołach kontynuowano
niezrealizowany program. Jak się
okazuje „Nie ma tego złego, co by
na dobre nie wyszło”.
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie szkół z terenu Gminy Adamów
serdecznie dziękują Wójtowi i pracownikom Gminy za wspieranie
inicjatyw przyczyniających się
do integracji młodych ludzi i kultywowania tradycji sportowych.

Festyn na boisku w Jacni

Oprac. Katarzyna Bosiak
fot. ZS w Suchowoli
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MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
W dniu 11 czerwca 2017 roku
na boisku sportowym w miejscowości
JACNIA przy słonecznej pogodzie
i pełnej widowni odbyły się zawody,
w których uczestniczyło 30 drużyn
z gminy Adamów i Krasnobród.

Po dwóch konkurencjach klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce
jednostka OSP Suchowola - Kolonia
II miejsce
jednostka OSP Suchowola
III miejsce
jednostka OSP Potoczek
IV miejsce
jednostka OSP Jacnia

Z Gminy Adamów udział wzięło:
8 jednostek OSP,
2 Drużyny Kobiece,
3 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Chłopców,
 2 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Dziewcząt.




Zawody składały się z dwóch
konkurencji:
 sztafety pożarniczej 7 x 50 m
z przeszkodami (podłączenie
węży W 75 i W 52, skok
przez płotki, rów, slalom między
tyczkami, równoważnia i przeskok przez ścianę),
 ćwiczenia bojowego (zestawienie
węży gaśniczych, uruchomienie
motopompy, uderzenie strumieniem wody do wyznaczonych
celów).

V miejsce
OSP jednostka Bondyrz
VI miejsce
jednostka OSP Adamów
VII miejsce
jednostka OSP Rachodoszcze
VIII miejsce
jednostka OSP Szewnia Dolna

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
„Chłopców”
Drużyny Kobiece
I miejsce
Drużyna Kobieca z OSP Suchowola
II miejsce
Drużyna Kobieca z OSP Jacnia

I miejsce
MDP”CH” z Suchowoli - Kolonii
II miejsce
MDP „CH” z Jacni
III miejsce
MDP”CH” z Suchowoli

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
„Dziewcząt”
I miejsce
MDP”DZ” z Suchowoli
II miejsce
MDP „DZ” z Suchowoli - Kolonii
Red.

Informator Gminy Adamów
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Dni Suchowoli - deszcz nam nie przeszkadza!!!
17 czerwca o godzinie 14.00
hejnałem uroczyście rozpoczęto Dni
Suchowoli. W uroczystości udział
wzięły zespoły ludowe, tj.: „Feliksowianki” z Feliksówki, „Babeczki
w kropeczki” z Bondyrza, „Gawęda”
z Szewni Dolnej, „Roztoczańskie
Echo” z Suchowoli oraz kapela
ludowa „Adamowiacy”.
Historia Suchowoli oraz część
artystyczna przedstawiona została
przez uczniów z ZS w Suchowoli.

Uroczystość wzbogacił występ
Kingi Gęśli oraz Wiktorii Kozy.
Pomimo deszczowej pogody
i nieprzyjemnej aury, humor dopisywał każdemu. Dorosłym, a także
dzieciom biorącym udział w zabawach i konkurencjach sportowych
wręczono nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Adamów
oraz organizatorów.
Red.
fot. K. Radlińska

Dni Suchowoli

Przepisy naszych gospodyń - ROLADKI Z TORTILLI
Składniki:
 1 opakowanie tortilli (5 szt)
 majonez
 30 dkg szynki (plastry)
 35 dkg sera żółtego (plastry)
 1 opakowanie ,,mix sałat”

Roladki z Tortilli

D

o Koła Gospodyń Wiejskich
Kolonia Suchowola należą
kobiety w różnym wieku.
Istnieje między nimi dialog międzypokoleniowy, dlatego chętnie wymie-

Fot. KGW Suchowola Kolonia

niają się sprawdzonymi przepisami.
Jako wspaniałą przekąskę polecają
„Roladki z Tortilli”, które są doskonałym dopełnieniem każdej uroczystości.

Wykonanie:
Tortillę delikatnie podsmażamy
na rozgrzanej, suchej patelni z dwóch
stron i zostawiamy do ostygnięcia.
Następnie smarujemy cienką warstwą
majonezu, układamy ser, szynkę
oraz (1 część) mix sałat. Zwijamy
w rulon, delikatnie dociskając. Kroimy
w 2 cm kawałki. Aby roladki długo
zachowały świeżość, zawijamy je
w folię aluminiową i przechowujemy
w lodówce.
KGW Suchowola Kolonia

Informator Gminy Adamów
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Noc Świętojańska w Jacni
24 czerwca 2017 r. na terenie
boiska sportowego przy rzece Jacynka
odbyła się się już po raz czternasty
impreza plenerowa pn. „Noc Świętojańska”. Wbrew tradycji, w tym roku
bawiliśmy się przy pięknej, słonecznej
pogodzie.
Impreza rozpoczęła się o godz.
7.00 rano zawodami wędkarskimi
zorganizowanymi na zbiorniku
wodnym w Jacni, w których udział
wzięły 22 osoby. Dla najlepszych
wędkarzy były nagrody i puchary.

Sobótka w Jacni
Juniorzy:
1. Cezary Kalinowski
2. Damian Grela

Są też większe

fot. PZW Jacynka

Puchar Wójta Gminy Adamów
otrzymali:
Seniorzy:
1. Gradziuk Tomasz
2. Zawiślak Paweł
3. Gajowiak Zbigniew

Wójt Gminy Adamów otrzymał
podziękowania i ikonę Św. Barbary
wyrzeźbioną w bryle węgla
za współpracę, zaangażowanie
oraz pomoc w organizowaniu
zawodów wędkarskich od zaprzyjaźnionego koła OSW Rogóźno.
Następnie, na boisku sportowym odbył się Turniej piłki siatkowej
dla sołectw.

Ikona Św. Barbary

fot. PZW Jacynka

Fot. M. Wujec

Po godz. 14 rozpoczęła się część
artystyczna. Dla licznie zgromadzonej
publiczności wystąpili uczniowie
z Zespołu Szkół w Szewni Górnej
i Suchowoli.

Występ dzieci

Fot. M. Wujec

Swój dorobek artystyczny
zaprezentowały również zespoły
ludowe z terenu gminy: „Feliksowianki” z Feliksówki, “Gawęda”
z Szewni Dolnej, “Trzepiecianie”
z Trzepiecin, “Roztoczańskie Echo”
z Suchowoli, zespół kabaretowo-folklorystyczny “Babeczki w kropeczki” z Bondyrza oraz kapela
ludowa “Adamowiacy”. Mogliśmy
również podziwiać talenty wokalne
i humorystyczne Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Jacni,
Rachodoszcz i Suchowoli Kolonia.
Gościnnie wystąpił zespół tańca
nowoczesnego “STEP DANCE”
działający przy Krasnobrodzkim
Domu Kultury oraz solistka - pani
Aneta Szpinda z Komarowa.
W trakcie imprezy nie brakowało
zabaw i konkursów dla dzieci,
w których chętnie brały udział,

Informator Gminy Adamów
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gdyż każdy uczestnik dostawał
nagrodę.
Dodatkowo, w świat iluzji,
fantazji i radości wprowadzili dzieci
animatorzy z Fundacji Doktor Clown.
Panie z LGD „Nasze Roztocze”,
udzielały informacji na temat działalności stowarzyszenia oraz rozdawały
bezpłatne materiały: foldery, mapy,
przewodniki - promujące obszar
działania LGD.
Szczęśliwym znalazcą kwiatu
paproci okazała się pani Dziurdza
z Lipska, która za jego znalezienie
otrzymała z rąk Pana Wójta podziękowanie oraz nagrodę główną - smartfon.
W trakcie imprezy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Jury
nagrodziło trzech zwycięzców
za wykonanie najładniejszego wianka:
I miejsce
Pani Emilia Marguła
II miejsce
Pani Oliwia Szewczuk
III miejsce
Wiktoria Zaleśna

Wianki świętojańskie

Fot. M. Wujec

Boisko sportowe w Jacni

Fot. M. Wujec

Fot. M. Wujec

Wyróżnienia otrzymały:
Pani Sylwia Szewczuk
Pani Grażyna Turczyn
Na zakończenie części artystycznej obejrzeliśmy uroczyste
widowisko sobótkowe - pochód
nad zbiornik i puszczanie wianków
na wodę, które przygotowała młodzież gimnazjalna z Suchowoli.
Kolejnym punktem programu
była wspólna zabawa taneczna
pod gołym niebem z zespołami
„TRAFIC” i „ACTIV”, której organizatorem był “Bar TOP” z Zamościa.

Pochód sobótkowy

Fot. M. Wujec

Serdecznie dziękujemy wszystkim
wykonawcom oraz uczestnikom
imprezy za przybycie
i wspólną zabawę.
UG Adamów

Uroczyste wręczanie nagród

Fot. M. Wujec
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Reprezentacja Gminy Adamów 24-25 lipca 2017 r. wzięła udział
w XVIII Powiatowych Igrzyskach LZS - Mieszkańców Zamojskich Wsi - Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego – Krasnobród 2017
To było prawdziwe święto
dla sportowców z małych miast i wsi.
Słoneczna pogoda dopisywała
zawodnikom i zawodniczkom
w walce o jak najlepsze miejsca.
Celem igrzysk sportowo-rekreacyjnych LZS od lat jest m. in. popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki
w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przy okazji jest to okazja
do wyłonienia najbardziej usportowionej gminy w powiecie. Zawody
rozpoczęły się o godz. 9.00 od eliminacji w grach zespołowych. Następną
konkurencją było przeciąganie liny
przez kobiety. W samo południe
nastąpiło uroczyste otwarcie igrzysk.
Naszą Gminę reprezentowało
30 zawodników i zawodniczek, którzy
rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych, lekkoatletycznych
i siłowych. Nasi sportowcy w ogólnej
klasyfikacji zajęli VI miejsce, gromadząc 257 pkt.
W XVIII Igrzyskach startowało
15 gmin z terenu powiatu zamojskiego. Zawodnicy za I-III miejsca
w konkurencjach indywidualnych
drużynowych otrzymali okolicz
nościowe medale oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów Igrzysk. Gminy otrzymały
okolicznościowe puchary i dyplomy.

Reprezentacje poszczególnych gmin

Fot. A. Kozyra

Fot. A. Kozyra

Przerzucanie opony

Fot. A. Kozyra

Wyciskanie odważnika 16 kg

Fot. A. Kozyra

Medale zdobyli:
Przeciąganie liny kobiet
I miejsce
Pliżga Natalia, Nowosad Anna,
Szykuła Karolina, Kozyra
Aleksandra, Michałuszko Aleksandra
Przeciąganie liny mężczyzn
II miejsce
Florek Łukasz, Zawiślak Sylwester,
Kozyra Grzegorz, Kozyra Adam,
Greszta Adrian
Przenoszenie worków z piaskiem
50 kg, 40 kg, 30 kg
I miejsce
Kozyra Grzegorz,
Kozyra Adam, Greszta Adrian

Najlepsi na podium
Dwubój dla gminnych władz
samorządowych
III miejsce - Szykuła Dariusz,
Pakuła Jarosław, Florek Dawid
Wyciskanie odważnika 16 kg
I miejsce - Kozyra Grzegorz
II miejsce - Kozyra Adam

Fot. A. Kozyra

Przerzucanie opony
IV miejsce - Kozyra Grzegorz
BIEGI – 100 m - kobiet
II miejsce - Radlińska Kinga
oprac. A. Kozyra
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Sukcesy uczniów
Szkoła Podstawowa w Suchowoli

Gimnazjum w Suchowoli

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martyna Pakuła
Oliwia Kania
Michalina Komisarczuk
Karolina Oleszczak
Weronika Michalska
Karolina Góra
Joanna Kot

IV
IV
V
VI
VI
VI
VI

4,92
4,83
4,91
5,42
5,08
4,83
4,83

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klaudia Malicka
Paulina Konopa
Wiktoria Piotrowska
Natalia Chrzan
Karolina Kierepka
Monika Wnuk
Emilia Tetrycz
Kamila Galant

I
I
I
I
I
II
II
III

5,0
4,8
4,7
4,6
4,6
5,1
4,6
5,26

Gimnazjum w Szewni Górnej

Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko

Kinga Kuśmierz
Kajetan Łuszczak
Paulina Szawracka
Igor Cios
Oliwia Kotarba
Paweł Chadam
Patrycja Szykulska

Klasa

Średnia ocen

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

5,1
5,0
5,2
5,0
5,2
5,0
5,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Julia Małyszek
Dominika Wojczuk
Wiktoria Zaleśna
Klaudia Gontarz
Klaudia Pliżga
Izabela Dudek
Wiktoria Szykulska
Joanna Świrgoń
Martyna Dworniczak
Aleksandra Szarafin
Weronika Michałuszko

I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III

4,8
4,8
4,8
5,3
5,1
4,6
4,9
4,8
4,9
4,8
4,6

IV
IV
V
V
VI
VI
VI

Jak co roku, po II półroczu
uczniowie otrzymali nagrody
książkowe oraz stypendia za wysokie
wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe przyznane przez Wójta
Gminy Adamów.
W tym półroczu stypendystki
Wiktoria Szykulska z gimnazjum
w Szewni Górnej oraz Michalina
Komisarczuk ze szkoły podstawowej
w Suchowoli zostały laureatkami
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego CLICKONMANIAC.
Miłym akcentem podczas
uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2016/2017 było wręczenie
statuetek prymusa oraz nagród
książkowych uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum
w Suchowoli, którzy uzyskali
najwyższą średnią.

Szczególne osiągnięcia sportowe
Gimnazjum w Suchowoli

Gimnazjum w Szewni Górnej

Lp.

Imię i nazwisko

Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.

Kacper Bełz
Jakub Grela
Rafał Pupiec
Adam Klimek

1.
2.
3.
4.
5.

Mateusz Łosiewicz
Krzysztof Sinkiewicz
Kamila Wiatrzyk
Martyna Kania
Patrycja Sarzyńska

TYTUŁ PRYMUSA
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
PRZYPADŁ NASTĘPUJĄCYM
UCZENNICOM:

Kamili Galant
kl. III G
ze średnią ocen 5,26
prymus gimnazjum

Karolinie Oleszczak
kl. VI SP
ze średnią ocen 5,42
prymus szkoły podstawowej

Gratulujemy wszystkim uczniom
i życzymy dalszych sukcesów
ZS w Suchowoli
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ADAMÓW ZA ROK 2016
Realizacja budżetu
Gminy Adamów za rok 2016
przedstawia się następująco:
Planowane dochody na rok 2016
wynoszą 18 621 459,81 zł, wykonane
zostały w kwocie 18 323 034,15 zł,
tj. 98,40% planu rocznego z tego:
1. dochody bieżące zaplanowane
w kwocie 15 638 313,22 zł, wykonane zostały w kwocie 15 483 795,12
zł, co stanowi 99,01% planu
rocznego.
2. dochody majątkowe zaplanowane
w kwocie 2 983 146,59 zł, wykonane
zostały w kwocie 2 839 239,03 zł,
co stanowi 95,18% planu rocznego.
Planowane wydatki ogółem wynoszą
19 616 468,81 zł, wykonane zostały

w kwocie 17 186 477,71 zł, co stanowi
87,61% planu rocznego z tego :
1. wydatki bieżące zaplanowane
w kwocie 15 630 881,81 zł, wykonane zostały w kwocie 13 810 806,08
zł, co stanowi 88,36% planu
rocznego ;
2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 985 587,00 zł
wykonano w kwocie 3 375 671,63 zł,
co stanowi 84,70% planu rocznego.
Budżet gminy za rok 2016 zamknął się
nadwyżką w kwocie 1 136 556,44 zł.
Stan zobowiązań na dzień
31.12.2016 r. wynosi 533 333,36 zł,
w tym:
- kredyt długoterminowy
533 333,36 zł.
Spłata długu w roku 2017 - 266 666,68

zł, stan zobowiązań 266 666,68 zł,
Spłata długu w roku 2018 –
- 266 666,68 zł, stan zobowiązań 0,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Adamów za rok 2016 przekazane zostało Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Lublinie w dniu 24 marca 2017 roku.
Na sesji Rady Gminy w dniu 31 maja
2017 roku udzielono Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2016.
Poniższe tabele przedstawiają
strukturę wykonanych dochodów
wydatków oraz zrealizowanych
inwestycji w roku 2016.

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy Adamów za rok 2016
2016 r.
Opis
Dochody wykonane

% udział w dochodach

Dochody z podatków lokalnych w tym:

1 629 884,58

8,89

podatek od nieruchomości

857 478,00

podatek rolny

566 162,89

podatek leśny

166 876,29

podatek od środków transportowych

39 367,40

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

1 220 894,21

6,66

Inne podatki i opłaty

191 462,67

1,04

Wpływy z opłat w tym:

465 749,56

2,54

Wpływy z gospodarki mieniem gminnym

60 550,03

Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych

244 346,53

Wpłaty za wodę i ścieki

134 608,29

Wpłaty – Oświata i wychowanie

26 244,71

Subwencje przekazywane z budżetu Państwa w tym:

6 725 741,00

subwencja oświatowa

3 635 495,00

subwencja wyrównawcza

3 026 056,00

subwencja uzupełniająca

64 190,00

Dotacje z budżetu Państwa w tym:

7 998 336,37

na zadania z zakresu pomocy społecznej

4 600 371,06

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

3 397 965,31

pozostałe dochody

90 965,76

0,50

Ogółem dochody

18 323 034,15

100,00

36,71

43,66
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Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Adamów za rok 2016
2016 r.
Opis

Wydatki
wykonane

% udział
w wydatkach

Wydatki w zakresie rolnictwa
w tym wydatki na opłatę składki na rzecz Izby Rolniczej
w tym wydatki gospodarki wodnej
Transport - drogi gminne

338 186,57
11 258,53
326 928,04
3 464 844,43

1,97

w tym utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty bieżące dróg)

396 015,54

Inwestycje drogowe
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa

3 068 828,89
89 325,90

w tym wydatki związane z wyceną nieruchomości mienia komunalnego

51 220,90

w tym wydatki ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany
38 105,00
studium
Informatyka
57 275,32
w tym zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu
57 275,32
cyfrowemu
Administracja publiczna
1 959 956,65
w tym Rada Gminy
43 758,47

20,16

0,52

0,33

11,40

w tym Urząd Gminy

1 734 349,57

w tym diety i prowizja dla Sołtysów

49 071,37

w tym pozostałe wydatki administracyjne ( w tym składki członkowskie)

44 217,24

zakupy inwestycyjne
Krajowe Biuro Wyborcze
w tym prowadzenie stałego rejestru wyborców
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym Ochotnicze Straże Pożarne
w tym Obrona Cywilna
Obsługa długu publicznego
Oświata
w tym oświata i wychowanie (administracja)
w tym edukacyjna opieka wychowawcza
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
wydatki na zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne, wychowawcze
i obsługę oraz pozostałe wydatki
Gospodarka komunalna

88 560,00
5 368,20
5 368,20
180 662,83
179 982,00
680,83
40 393,61
4 699 643,96
4 578 069,22
121 574,74
42 730,67
5 156 088,80

w tym wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

318 373,11

w tym energia oświetlenia ulicznego

168 135,09

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

296 086,98

Inwestycje komunalne

202 786,74

Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego. Kultura Fizyczna i turystyka

166 618,85

0,97

w tym Biblioteka Publiczna (dotacja)
w tym zadania realizowane w zakresie promocji
w tym dotacja w zakresie sportu
Ogółem wydatki

91 999,72
29 619,13
45 000,00
17 186 477,71

100,00

0,03
1,05

0,24
27,35

0,25
30,00

5 156 088,80
985 381,92

5,73
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

W 2016 roku gmina realizowała
następujące zadania inwestycyjne:
1. ”Przebudowa istniejącej zatoki
parkingowej zlokalizowanej
wzdłuż drogi powiatowej 3252L
Obrocz – Namule - Hutki w km
6+431 do 6+548 w miejscowości
Bondyrz gm. Adamów”; poniesiono wydatki w wysokości
2 828,80 zł.
2. ,,Zakup działek”; poniesiono
wydatki w wysokości 6 250,00 zł
3. „Zakup samochodu osobowego”,
poniesiono wydatki w wysokości
88 560,00 zł - zakupiono samochód
osobowy Skoda Octavia.
4. „Opracowanie dokumentacji
i wykonanie I etapu oświetlenia
ulicznego w m. Rachodoszcze”;
poniesiono wydatki w wysokości
10 843,00 zł, wykonano projekt
techniczny 33 szt lamp
5. ”Opracowanie dokumentacji
oświetlenia ulicznego
w m. Szewnia Górna”, opracowano
projekt techniczny oświetlenia –
- 4 szt. lamp , poniesiono wydatki
w wysokości 3 880,00 zł.
6. „Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Trzepieciny”,
poniesiono wydatki w wysokości
7 700,00 zł za opracowanie projektu
oświetlenia 21 szt. lamp.
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakupiono kosiarkę (traktorek)
dla sołectwa Potoczek
w kwocie 6 990,00 zł
- zakupiono kosiarkę spalinową

dla sołectwa Suchowola A
w kwocie 4 700,00 zł.
8. ”Energia odnawialna w Gminie
Adamów” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata
2016-2018; w 2016 roku wydatkowano kwotę 22 944,00 zł
za opracowanie dokumentacji
montażu kolektorów słonecznych
i opracowanie studium wykonalności projektu.
9. „Adaptacja budynku remizy OSP
na świetlicę wiejską w Rachodoszczach” jest wieloletnim
programem inwestycyjnym na lata
2016 – 2017. Poniesiono wydatki
w wysokości 8 810,00 zł na projekt
budowlany.
10. Zadanie inwestycyjne ,,Budowa
drogi gminnej nr 010827L
w m. Feliksówka oraz przebudowa
drogi gminnej nr 010827L Szewnia
Górna - Czarnowoda” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym
na lata 2016 -2017. Poniesiono
w 2016 roku wydatki w wysokości
169 304,81 zł za podział działek pod
budowę drogi. Wykonano odcinek
drogi w m. Szewnia Górna
o długości 193,7 m.
11. Przedsięwzięcie “Budowa drogi
gminnej w m. Szewnia Górna” - okres realizacji na lata 2013-2016,
w 2016 roku poniesiono wydatki
w kwocie 86 626,49 zł za wykonanie odcinka drogi 116,68 m.
12. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2014 - 2016
„Budowa świetlicy w m. Boża

Wola” poniesiono wydatki w 2016
roku wysokości 123 382,04 zł za wykonanie prac wykończeniowych.
13. Przedsięwzięcie pn. „Budowa
zbiornika wodnego w m. Suchowola” jest wieloletnim zadaniem
inwestycyjnym na lata 2015-2022;
w 2016 roku poniesiono wydatki
w wysokości 13 537,70 zł za opracowanie podziału działek.
14. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa
infrastruktury drogowej poprzez
przebudowę drogi gminnej
Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka i budowę drogi gminnej
Nr 010827L Feliksówka” jest programem wieloletnim na lata
2016 - 2017. W 2016 roku poniesiono
wydatki w wysokości 15 000,00
za projekt budowlany.
15. Kolejne przedsięwzięcie
pn. ,,Poprawa sieci dróg gminnych
poprzez przebudowę wybranych
odcinków dróg gminnych
w m. Boża Wola, Bondyrz,
Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata
2015 - 2016. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości
2 096 833,70 zł na:
Przebudowę w m. Potoczek
drogi Nr 010845L, Nr 010847L
o długości 1345,16 mb , w m. Boża
Wola drogi Nr 010835L
o długości 1023,21 mb,
w m. Bondyrz drogi Nr 010848L o
długości 423,36 mb.
16. Zadanie pn. „Remont drogi
gminnej w m. Rachodoszcze
/Żyznów/” jest wieloletnim
zadaniem inwestycyjnym na lata
2015 - 2016. W 2016 roku poniesiono
wydatki w wysokości 145 927,09 zł
za wykonanie odcinka drogi
o długości 110,26 m
17. Kolejne przedsięwzięcie
pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola”
jest wieloletnim programem
inwestycyjnym na lata 2013 - 2022.
W 2016 roku poniesiono wydatki
w wysokości 9 246,00 zł na aktualizację kosztorysów i analizę
efektywności kosztowej.
UG Adamów
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ZMIANA PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

17 czerwca 2017r. weszła w życie
nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
zgodnie z którą w przypadku
usunięcia drzew, które rosną na
nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm
przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W zgłoszeniu można podać
gatunki oraz obwody pni drzew
zaplanowanych do usunięcia.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia, zostaną dokonane oględziny drzew zaplanowanych do usu-

Producent rolny, czyli osoba
fizyczna, prawna bądź jednostka
organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, będąca
posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym, ubiegać się może o zwrot
podatku akcyzowego.
Każdy rolnik, który chce
odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany
do produkcji rolnej, powinien
w terminie od 1 sierpnia 2017 r.
do 31 sierpnia 2017 r. złożyć
odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta
w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2017 r.
do 31 lipca 2017 r., w ramach limitu
zwrotu podatku określonego
na 2017 r.
Wypłata zwrotu przyznanego
na podstawie decyzji następuje
od 1 do 31 października danego roku,
w przypadku złożenia wniosku
w miesiącu sierpniu.
Szczegółowe informacje
dostępne są w Urzędzie Gminy
Adamów, pokój nr 7, tel. 84 618 77 14.

UG Adamów
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OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 KWIETNIA 2017 R. DO 30 CZERWCA 2017 R.
1. Gmitrzuk Franciszka,
2. Molas Władysław,
3. Kawucha Bolesław,
4. Komisarczuk Aniela,
5. Borowiec Honorata,
6. Kawałko Ryszard,
7. Zub Jan,
8. Słota Paulina,
9. Skrzyński Adam,
10. Szmidt Zofia,

ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO

nięcia. Po dokonaniu oględzin, organ
przyjmujący zgłoszenie w terminie
14 dni od dnia oględzin, może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść
sprzeciw. Usunięcie drzewa może
nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nieusunięcia drzewa
przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając
dane ustalone na podstawie oględzin,
nakłada na właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej,
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Osoby fizyczne, które
chcą usunąć drzewa lub krzewy
na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz osoby
prawne, mogą je usunąć po uzyskaniu
stosownego zezwolenia.
Szczegółowe informacje dotyczące
wycinki drzew i krzewów dostępne są
w Urzędzie Gminy Adamów, pokój
nr 13, tel. 84 618 77 24.

Adamów,
Adamów,
Bondyrz ,
Bondyrz,
Bondyrz,
Rachodoszcze,
Rachodoszcze,
Suchowola,
Szewnia Górna,
Szewnia Dolna,

lat 97
lat 78
lat 67
lat 81
lat 86
lat 83
lat 70
lat 97
lat 69
lat 79

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.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH - BEZ ZMIAN!
W dniu 1 lipca 2017 roku wejdzie
w życie rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 roku w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, które
określa szczegółowy sposób
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów oraz wymienia
odpady, które podlegają obowiązkowi segregacji. Na terenie Gminy
Adamów w 2013 roku wprowadzono
selekcję odpadów identyczną, jak
w rozporządzeniu, więc dla mieszkańców nie nastąpią żadne zmiany
w kwestii segregacji. Więcej informacji
na stronie:
www.adamow.gmina.pl
UG Adamów
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Rada Gminy uchwaliła lokalny program rewitalizacji
Gmina Adamów zakończyła
realizację projektu pn. „Rozwój
poprzez rewitalizację – opracowanie
Programu Rewitalizacji dla Gminy
Adamów” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020 realiz ow a n e g o w r a ma ch k on k u r su
(III edycja) na działania wspierające
gminy w zakresie opracowania
lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa
Lubelskiego.
W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata
2017-2023. Jest to wieloletni plan
działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,

środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego
oraz stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji.
Podstawę formalno-prawną
opracowania „Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Adamów
na lata 2017-2023” (LPR) stanowią:
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.), który określa tytuł
do uchwalania programów rewitalizacji; „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020”; „Zasady progra-

mowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie
lubelskim”; „Zasady delimitacji
obszarów rewitalizacji i definiowania
programów rewitalizacji na terenach
wiejskich województwa lubelskiego”;
Regulamin konkursu dotacji
na wsparcie gmin wiejskich z województwa lubelskiego w zakresie
przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji – EDYCJA III.
Prace nad LPR podzielone były
na dwie części. Pierwsza z nich
obejmowała opracowanie „Diagnozy
obszaru Gminy Adamów służącej
delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji”. W ramach
przeprowadzonej diagnozy wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący
sołectwa: Adamów oraz Jacnia.

LEGENDA:
obszary niezdegradowane
podobszary zdegradowane
podobszary do rewitalizacji
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Druga część obejmowała
opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Adamów
na lata 2017-2023.
Opracowanie programu
poprzedzone było partycypacją
społeczną różnych środowisk zainteresowanych utworzeniem LPR
dla Gminy Adamów na lata
2017 - 2023.
Wszystkie informacje dotyczące Programu były na bieżąco
zamieszczane na stronie internetowej
gminy w specjalnie utworzonej
zakładce pod nazwą Lokalny Program
Rewitalizacji. Ponadto ukazały się
dwa artykuły w Kronice Tygodnia,
wydano broszurę informacyjną,
cyklicznie odbywały się spotkania
informacyjno- konsultacyjne w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy, w tym
spacer studyjny po wyznaczonym
obszarze rewitalizacji oraz zorganizowano konferencję podsumowującą opracowanie LPR w formie
pikniku rodzinnego.

Zabawy dla dzieci przy zbiorniku w Jacni
Głównym celem LPR jest
„Ożywienie” obszaru rewitalizacji
poprzez nadanie mu nowych funkcji
i odbudowanie istniejących, a także
realizacja kompleksowych i zintegrowanych działań, ukierunkowanych

Fot. M. Wujec

na poprawę zagospodarowania przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego oraz ożywienie gospodarcze
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji osób
z grup defaworyzowanych.

Powitanie gości przez p. Michała Flisa

Festyn obok boiska w Jacni

Fot. M. Wujec

Fot. M. Wujec
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Nazwa przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

Szacowany koszt
przedsięwzięcia

Opracowany Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Adamów
na lata 2017-2023, stanowić będzie
podstawę do ubiegania się o wsparcie
na działania rewitalizacyjne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Adamów na lata
2017 – 2023 został uchwalony uchwałą
Nr XIX/176/17 Rady Gminy
Adamów z dnia 31 maja 2017 r.
Pełny tekst dokumentu jest dostępny
na stronie
www.adamow.gmina.pl
Poniżej przedstawiono podstawowe definicje dotyczące procesu
rewitalizacji:
Rewitalizacja - kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne
lub środowiskowe), integrujące
interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany
oraz zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specy-

Wkład
publiczny

W tym wkład środków
Wkład
europejskich
prywatny

ficznych uwarunkowań danego
obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów (w tym także
kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, właścicieli
nieruchomości, organy władzy
publicznej, etc.) tego procesu, w tym
przede wszystkim we współpracy
z lokalną społecznością. Działania
służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób
spójny: wewnętrznie (poszczególne
działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).
Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych (w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami
w co najmniej jednej z następujących
sfer: gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.
Obszar zdegradowany – obszar,
na którym zidentyfikowano stan
kryzysowy. Dotyczy to najczęściej

Źródła finansowania

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być
podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej
na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji - obszar
obejmujący całość lub część obszaru
zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego,
zamierza się prowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic, lecz nie może
obejmować terenów większych
niż 20% powierzchni gminy
oraz zamieszkałych przez więcej
niż 30% mieszkańców gminy.
W skład obszaru rewitalizacji mogą
wejść obszary występowania
problemów przestrzennych, takich jak
tereny poprzemysłowe (w tym
poportowe i powydobywcze),
powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane
dla nich działania są ściśle powiązane
z celami rewitalizacji dla danego
obszaru rewitalizacji.
UG Adamów

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
za śmieci

B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

51 9639 0009 2002 0050 0122 0039

BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

Dzielnicowy gminy Adamów

st. sierż. Łukasz Misztal
tel. 84 677 17 36,

kom. 798-003-643

e-mail:
dzielnicowy.adamow@lu.policja.gov.pl

Dzielnicowy w gminie Adamów
swoje działania ukierunkuje na wyeliminowanie nadużywania alkoholu
w rejonie sklepu Groszek w Bondyrzu
a także na bezpieczeństwo turystów
korzystających ze zbiornika wodnego
w miejscowości Jacnia.
Zakładanym celem jest poprawa
bezpieczeństwa oraz przestrzegania
porządku prawnego w rejonie
wymienionego sklepu, poprzez
stosowanie represji i innych oddziaływań, w tym przeprowadzanie pogadanek z lokalnym społeczeństwem.
W okresie letnim od czerwca
do września, zakładanym celem jest
poprawa bezpieczeństwa osób odpoczywających przy zbiorniku wodnym,

gdzie odnotowuje się sporadyczne
przypadki zakłóceń porządku
publicznego oraz przypadki utonięć.
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi
kontakt z dzielnicowym, ale nie służy
do składania zawiadomienia
o przestępstwie, wykroczeniu, petycji,
wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Dzielnicowy odbiera
pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki
należy dzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112 albo stacjonarny
oficera dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Zamościu
tel. 84 677-14-17.
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