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Kilka faktów z historii
Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
Trudno ustalić początki
funkcjonowania szkoły w Szewni
Górnej. Najstarsza Kronika Szkoły
podaje informacje mówiące o tym,
że do roku 1945 szkoła mieściła się
w Szewni Dolnej w budynku z czasów
carskich. W 1945 roku pani Maria Smal
- kierownik szkoły zdecydowała
o zmianie lokalizacji i odtąd dwóch
nauczycieli prowadziło zajęcia
lekcyjne w podworskim budynku
mieszkalnym w Szewni Górnej.
W roku szkolnym 1948/1949
funkcję kierownika objął pan Bolesław
Ćwik, który utworzył klasę siódmą.
Oprócz niego w szkole pracowali
również pan Hieronim Kułaj oraz pani
Józefa Szeląg. W związku z tym,
że liczba uczniów systematycznie
zwiększała się, a budynek okazał się
zdecydowanie za mały, kierownictwo
szkoły zmuszone było wynajmować
salę lekcyjną na wsi. Tak więc część
uczniów zdobywała wiedzę w sali
lekcyjnej w domu pana Franciszka
Kościka.
Wkrótce powstał pomysł
rozbudowy szkoły. Na wniosek kierownika szkoły, Komitet Rodzicielski
zebrał pieniądze, materiały i dobudowano jedną salę lekcyjną przy starym
budynku. Był to rok 1961. Gdy powstała klasa ósma, ponownie trzeba
było wynajmować salę lekcyjną. Tym
razem również z pomocą przyszedł
pan Franciszek Kościk. Wtedy ostatecznie postanowiono wybudować
nową szkołę. Zebrano pieniądze,
załatwiono formalności w Warszawie.
Całością prac zajął się pan Władysław
Tyrka. W 1969 roku rozpoczęła się
wielka budowa, budowa nowej
szkoły. Inwestycję ukończono
w zaplanowanym czasie i 05.09.1970
roku nastąpiło uroczyste otwarcie
szkoły.
W roku szkolnym 1973/1974
szkoła stała się szkołą zbiorczą
obejmującą nauką dzieci ze wsi
Adamów, Bliżów, Potoczek.

Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną

W maju 1981 roku Szkole
Podstawowej w Szewni nadano imię
Batalionów Chłopskich. 10 maja 1987
roku uroczyście odsłonięto pomnik
ku czci poległych w czasie II wojny
światowej i pomordowanych
przez hitlerowskich oprawców
mieszkańców Szewni. Miejscami
pamięci narodowej opiekują się stale
dzieci i młodzież szkolna.
08 czerwca 1992 roku w Urzędzie
Gminy w Adamowie odbył się po raz
pierwszy w historii konkurs
na dyrektora placówki. Funkcję
tę objął dotychczasowy dyrektor – pan
Czesław Szyper.
W tym samym roku opracowano
Statut Szkoły, dokument określający
między innymi cele i zadania pracy
dydaktyczno – wychowawczej, zakres
kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli
i innych pracowników, a także prawa
i obowiązki uczniów. Dokument ten
jest systematycznie nowelizowany
i obejmuje zmiany w przepisach
prawa oświatowego lub lokalnego,
zmiany w specyfice szkoły, potrzebę
nowych rozwiązań organizacyjnych
w funkcjonowaniu społeczności
szkolnej. W roku szkolnym 1998/1999
szkoła została przekształcona
w sześcioletnią szkołę podstawową
i w tej formie funkcjonowała do 2004
roku. Po wprowadzeniu przez
ówczesny rząd reformy oświatowej,
która zmieniła obowiązujący system

Fot. SP w Szewni Górnej

kształcenia, włączając gimnazja,
w Szewni Górnej powstał Zespół
Szkół, obejmujący Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum.
Przez kolejne lata funkcjonowania
placówki funkcję dyrektora pełnili
(oprócz wy żej wy mieniony ch):
pan Janusz Wasilewski, pan
Mieczysław Grela, pan Leonard
Pakuła, pan Adam Pintal oraz pan
Czesław Szyper. Obecnie funkcję
dyrektora pełni pani Elżbieta Kuźma.
Dziś baza lokalowa szkoły
w dalszym ciągu dynamicznie
się rozwija. W roku 2012 oddano
do użytku salę gimnastyczną, która
znacznie ułatwia bezpieczne
uczestnictwo w aktywności fizycznej
o charakterze rekreacyjnym
i sportowym. Wraz z oddaniem sali

Sala gimnastyczna

Fot. SP w Szewni Górnej

do użytku, zwiększyła się dostępność
społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej, bowiem po zajęciach
lekcyjnych sala wynajmowana jest
nieodpłatnie mieszkańcom wsi
na różnego rodzaju zajęcia sportowe.
W 2013 roku powstał plac zabaw
przeznaczony dla dzieci przedszkolnych. W związku z tym, że szkoła
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przez wiele lat realizowała liczne
programy unijne, pozyskaliśmy
znaczne środki finansowe. Pozwoliło
to na wyposażenie sal oddziałów
przedszkolnych oraz sal lekcyjnych
klas I – III w niezbędne dla prawidłowego przebiegu edukacji pomoce
naukowe i sprzęt wspomagający.
Realizacja tych programów nie byłaby
możliwa, gdyby nie wsparcie i pomoc
Wójta Gminy Adamów.
Szkoła dysponuje dobrze
wyposażoną pracownią komputerową. Posługując się interaktywnymi
technologiami, nauczyciele mogą
zaprezentować informacje w sposób
prosty, zrozumiały dla uczniów.
Wykorzystanie technologii komputerowej w znacznym stopniu wpływa
na poprawę warunków nauczania.
W roku bieżącym przeprowadzono gruntowną modernizację sali
komputerowej, która niewątpliwie
będzie miała wpływ na komfort pracy
dzieci i młodzieży.

Sala komputerowa

Fot. SP w Szewni Górnej

Obecnie w naszej szkole uczy się
w 13 oddziałach 222 wychowanków
i uczniów. Zatrudnionych jest
28 nauczycieli, z których zdecydowana większość ukończyła co
najmniej dwa kierunki studiów
i w dalszym ciągu rozwija swoje
umiejętności, uczestnicząc w różnego
rodzaju warsztatach, kursach, szkoleniach. 18 nauczycieli posiada stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Wszystkim uczniom oferujemy
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
które planowane są na podstawie
diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów. Uwzględniają one
indywidualne możliwości i zainteresowania wychowanków. Zajęcia
zorganizowane dla uczniów zdolnych

gwarantują rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień oraz poszerzają wiedzę.
Są alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pozwalają
na indywidualizację pracy, stałą
pomoc nauczyciela oraz kontrolę
efektów. Głównym ich celem jest
eliminowanie niepowodzeń szkolnych, wyrównanie braków oraz wyrabianie systematyczności, pracowitości
i wytrwałości. Nauczyciele prowadzący te zajęcia indywidualizują
środki i metody pracy, usprawniają
zab urzone funk cje, powt arzają
i utrwalają materiał programowy.
Istotną rolę w szkole pełnią
pedagog szkolny i logopeda.
Adresatami ich działań są przede
wszystkim uczniowie. Swoje
działania na rzecz uczniów podejmują
we współpracy z rodzicami, innymi
nauczycielami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Wspierają
również nauczycieli w ich działaniach
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Uczniowie dojeżdżający i oczekujący na zajęcia lekcyjne aktywnie
spędzają czas w świetlicy szkolnej,
która podczas dużych przerw pełni
funkcję stołówki.
Ważną rolę w szkole odgrywa
wychowanie patriotyczne. Dzieci
i młodzież opiekują się Miejscami
Pamięci Narodowej. Są to pomniki
w Szewni Górnej, Lipsku Polesiu,
Bondyrzu oraz pomnik pod Wojdą.
Uczniowie bardzo chętnie angażują
się w takie działania. Uczą się przez to
szacunku do miejsc pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku
dla minionych pokoleń.
Równie ważną rolę odgrywa
Izba Pamięci, w której zgromadzone
są dokumenty, zdjęcia, książki
i eksponaty związane z historią szkoły
i Batalionów Chłopskich. Jest
to miejsce, które pozwala ocalić
od zapomnienia pamięć o poległych
w czasie wojny.
Zgromadzone eksponaty rów-

nież są źródłem wiedzy dla uczniów,
które wzbudzają w nich ciekawość,
poszerzają wiedzę. Zbiór pamiątek
wpływa na pogłębianie postaw patriotycznych. To miejsce czci i lokalne
uhonorowanie ludzi i ich czynów.
Życie szkoły jednak to nie tylko
dydaktyka, wychowanie i opieka,
to także integracja ze środowiskiem
lokalnym. Stąd też organizowanie
różnego rodzaju imprez środowiskowych przez szkołę, włączanie
rodziców do aktywnego uczestnictwa
w procesie wychowawczym.
Uroczystością, która najbardziej
integruje społeczność lokalną, jest
uroczystość poświęcona Patronowi
Szkoły. W tym dniu dzieci i młodzież
spotykają się z kombatantami, władzami lokalnymi, mieszkańcami
Szewni Górnej i Dolnej. Słowem
oraz piosenką przypominają dość dramatyczną historię regionu. Drugą,
równie popularną, jest spotkanie
najmłodszych wychowanków szkoły
z Babcią i Dziadkiem z okazji Dnia
Babci i Dziadka, które na stałe już
wpisało się w kalendarz szkolnych
imprez.
Wszyscy, dyrekcja szkoły,
nauczyciele oraz pozostali
pracownicy, starają się stworzyć
partnerskie relacje organów szkoły dla
dobra dzieci oraz dla realizacji celów
statutowych.
Praca szkoły opiera się też
na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich między innymi:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
nr 2 w Zamościu, Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Zwierzyńcu, Biblioteka
Publiczna w Adamowie z siedzibą
w Potoczku, Ogólnopolski Związek
Żołnierzy Batalionów Chłopskich –
Zarząd Okręgu w Zamościu.
Od 1 września 2017 roku, zgodnie z wprowadzoną reformą oświatową, placówka funkcjonuje jako:
Szkoła Podstawowa im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej
Opr. Bożena Szmidt
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Modernizacja dróg gminnych
Gmina Adamów w tym roku
oddała do użytku kilka odcinków
dróg gminnych. Wyremontowane
drogi znajdują się w miejscowościach
tj.: Adamów, Bliżów, Rachodoszcze,
Suchowola-Kolonia oraz Feliksówka.
Bliżów - droga gminna Nr 010851L
W dniu 7 lipca 2017 roku oddano
do użytku drogę w Bliżowie, oznaczoną numerem 010851L.
Prace polegały na wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej
w dwóch odcinkach 400 i niecałe 300
metrów. Koszt inwestycji wyniósł
477 219,60 zł, dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bliżów

Fot. M. Wujec

Adamów - droga gminna
Nr 010829L
Dnia 31 lipca 2017 roku oddano
do użytku drogę gminną Nr 010829L
w miejscowości Adamów.
Wykonano prace w zakresie
utwardzenia dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminnej Nr 010829L od km 0+200
do km 0+650. Koszt inwestycji
to 573 409,57 zł, dofinansowanie
pochodzi z budżetu państwa
w kwocie 432 246,24 zł.
Adamów

Fot. M. Wujec

Również 31 lipca 2017 roku
zostały oddane dwa odcinki dróg
gminnych w miejscowości
Rachodoszcze oraz Suchowola-Kolonia.
Rachodoszcze (Żyznów)
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rachodoszcze
(Żyznów) na odcinku od 0+510,26
do 0+675,19 polegała na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni z kostki
betonowej. Koszt inwestycji wyniósł
121 467,71 zł.
Rachodoszcze (Żyznów)

Fot. M. Wujec
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Sucholowa-Kolonia - droga gminna
Nr 010836L

Remont drogi gminnej
Nr 010836 L w miejscowości Suchowola-Kolonia na odcinku od 0 + 990,40
do 1 + 099,30 polegał na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni z kostki
betonowej. Koszt inwestycji wyniósł
97 020,36 zł.
Powyższy odcinek drogi
gminnej również został oddany
do użytku 31 lipca 2017 roku.

Suchowola-Kolonia

Fot. M. Wujec

Obecnie trwa przebudowa drogi
gminnej oznaczonej 010825 L
w km 0+000 do 3+349,75. Polega na
wykonaniu nawierzchni w technologii beton asfaltowy wraz z budową
linii kablowej oświetlenia ulicznego.
Przebieg przebudowywanej drogi jest
połączony w miejscowości Rachodoszcze oraz Feliksówka z drogą
powiatową Nr 3247L. Inwestycja
obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rachodoszcze. Całkowity koszt inwestycji
wyniesie około 1 650 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa
w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 - 2019 wynosi
50 % wydatków kwalifikowalnych.
Feliksówka -droga gminna Nr 010825L

Fot. M. Wujec

Feliksówka - droga gminna
Nr 010827L
Wykonano prace związane
z budową drogi gminnej w miejscowości Feliksówka w odcinku
km 0+500 - 0+705,15.
Nawierzchnia wykonana jest
z kostki betonowej. Koszt inwestycji
wyniósł 193 291,77. Pozyskano
dofinansowanie w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie
30 000,00zł.
UG Adamów
Feliksówka

Fot. M. Wujec
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Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Jacni
W dniu 9 lipca 2017 roku w
miejscowości Jacnia odbyły się
X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla drużyn grupy "A".
Uczestniczyło w nich 30 zespołów.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
 sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami,
 ćwiczenie bojowe

Ćwiczenie bojowe

Fot. M. Wujec

IV - Wierzba z wynikiem 77,30 pkt
Ćwiczenie bojowe:
V - Krzak z wynikiem 77,66 pkt
I miejsce z wynikiem 24,50 pkt
Majdan Wielki

Kolejność czołowych miejsc
w poszczególnych konkurencjach
przedstawia się następująco:

II miejsce z wynikiem 25,10 pkt
Suchowola

OSP Suchowola-Kolonia zajęła 15
miejsce z wynikiem 84,17 pkt, natomist OSP Jacnia 16 miejsce z wynikiem
84,93 pkt.

III miejsce z wynikiem 25,89 pkt
Krzak

Podczas zawodów nie odnotowano
wypadków (kontuzji).
Oprac. red.

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami:
I-II miejsce z wynikiem 47,91pkt
Majdan Wielki
I-II miejsce z wynikiem 47,91 pkt
Radecznica
II miejsce z wynikiem 49,42 pkt
Płoskie
Sztafeta

Fot. M. Wujec

Klasyfikacja łączna obu konkurencji:
I - Majdan Wielki z wynikiem 72,41 pkt
II - Suchowola z wynikiem 74,81 pkt
III - Radecznica z wynikiem 75,54 pkt
Sztafeta

Fot. M. Wujec

Wręczanie nagród

Fot. M. Wujec
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Letnie warsztaty dla dorosłych w Bibliotece w Potoczku

Dnia 26 lipca 2017 roku na
terenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
miały miejsce warsztaty dla
dorosłych. Prowadziła je pani
instruktor Agata Piwko, a tematem ich
było tworzenie biżuterii. W zajęciach
uczestniczyły panie z terenu Gminy
Adamów. Warsztaty te miały na celu
nabycie przez uczestniczki nowych
umiejętności w dziedzinie
projektowania i własnoręcznego
tworzenia biżuterii. Panie podczas
czterogodzinnego spotkania zostały
zapoznane z różnymi technikami i
zasadami składania półfabrykatów
jubilerskich przy zastosowaniu
profesjonalnych narzędzi: szczypiec
(bocianów), sznurków, łańcuszków,

zapięć, bigli itp. Firma AGAART,
której właścicielką jest prowadząca
warsztaty, zadbała o materiały
niezbędne do pracy na zajęciach.
Wśród mnóstwa udostępnionych
elementów ozdobnych można
wyróżnić szeroki asortyment
kolorowych koralików wykonanych z
różnego rodzaju materiałów:
ceramika, perła, szkło, kamień oraz
srebrne i złote przekładki o różnych
ciekawych kształtach. Każda z
uczestniczących pań miała za zadanie
własnoręcznie z dostarczonych
materiałów wykonać: kolczyki,
naszyjnik i bransoletkę.
Podczas tworzenia
indywidualnych kolekcji biżuterii
wśród uczestniczek największą

popularnością cieszyły się:
ceramiczne kulki, srebrne przekładki
z grawerem, rurki oraz sznurki
woskowane jubilerskie w odcieniach
szarości i czerni.
Po zakończeniu prac wszyscy
obecni czyli: uczestniczki,
prowadząca i organizatorzy
jednogłośnie stwierdzili, iż ostateczny
wynik okazał się imponujący, a panie
wykazały się dużym zaangażowanie,
innowacyjnością i kreatywnością w
tworzeniu biżuterii. Natomiast same
uczestniczki stwierdziły, że tego typu
zajęcia są ciekawą formą spędzania
czasu w bibliotece i chętnie
skorzystają z podobnych warsztatów
w przyszłości.
zdjęcia i oprac. GBP
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XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS
30 lipca 2017 r. na obiekcie
sportowym Igrosu Krasnobród
odbyły sie XVIII Wojewódzkie
Igrzyska LZS, w których wzięło udział
39 gmin z 16 powiatów. Piękna
pogoda, fantastyczna zabawa dopisywała w walce o puchary i medale.

Natalia Pliżga,
Karolina Szykuła,
Anna Nowosad.
Przeciąganie liny mężczyzn
Sylwester Zawiślak,
Grzegorz Kozyra,
Łukasz Misztal,
Mariusz Słupski,
Stanisław Swędra
Przerzucanie opony traktorowej
III miejsce - Grzegorz Kozyra

Naszą Gminę reprezentowali
zawodnicy w poszczególnych
konkurencjach:
Przeciąganie liny kobiet
Aleksandra Michałuszko,
Aleksandra Kozyra,

Spacer farmera
I miejsce
Kamil Teterycz, Adam Kozyra,
Grzegorz Kozyra, Wojciech Kozyra
Narty integracyjne mężczyzn
Adam Kozyra, Grzegorz
Kozyra, Wojciech Kozyra

Trójbój kobiet
VI miejsce
Aleksandra Michałuszko,
Natalia Pliżga, Anna Nowosad
Konkurs siłacza kat. do 85 kg
I miejsce - Adam Kozyra
VIII miejsce - Kamil Teterycz
Konkurs siłacza kat. powyżej 85 kg
I miejsce - Grzegorz Kozyra
W klasyfikacji końcowej gmin zajęliśmy 12 miejsce, a nasz powiat
wywalczył 2 miejsce gromadząc
łącznie 540 punktów.
Grzegorz Kozyra oraz Adam Kozyra
będą reprezentować Województwo
Lubelskie na Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS, które odbędą się
w Spale.
Red.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci
W związku z tym, że warsztaty
tworzenia biżuterii dla dorosłych
wzbudziły duże zainteresowanie
wśród uczestników, poddano myśl,
żeby podobne zajęcia przeprowadzić
jeszcze w okresie wakacyjnym,
dla dzieci. W związku z powyższym
podobne spotkanie, ale tym razem
dla dzieci i młodzieży, odbyło się
2 sierpnia 2017 r. Przeprowadziła je
również pani Agata Piwko właścicielka Pracowni Rękodzieła AGAART
z Szopinka. Zajęcia te były podzielone
na dwie części: panel warsztatowy - rękodzieło "Wakacyjna bransoletka

do których używały sznurka
jubilerskiego i koralików, a chłopcy
tworzyli wymyślone przez siebie
breloczki z pomponów w kształcie
kotów. Efekty tej części zajęć udowodniły, że zarówno chłopcy jak i dziewczynki wykazali się dużą kreatywnością i zdolnościami manualnymi
podczas tworzenia swoich prac.
Ponadto wiele radości sprawiło
uczestnikom komponowanie barwnych sznureczków i koralików
oraz samodzielne projektowanie
bransoletki, czy breloczka.

i breloczki" oraz panel animacyjny
"Kręcenie balonów i malowanie
buziek". Aby zajęcia były atrakcyjne
dla wszystkich uczestników
warsztatów: dziewczynki pracowały
nad kolorowymi bransoletkami,

Druga część wakacyjnego
spotkania poświęcona była
modelowaniu balonowych stworów
i malowaniu buziek chętnym
uczestnikom.
W czasie jej trwania dzieci

tworzyły z balonów, pod czujnym
okiem prowadzącej, różnego rodzaju
zabawki np.: kwiatki, ośmiornice,
biedronki, szable, żółwie itp.
Przez cały czas pani Agacie
pomagały mamy, które tego dnia
przyprowadziły swoje pociechy
na zajęcia oraz organizatorki spotkania.
Ostatnim punktem warsztatów
było malowanie twarzy. Chętni
uczestnicy mogli mieć wykonany
na swojej buzi zabawny makijaż zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem. Całość zajęć zakończył słodki
poczęstunek zorganizowany przez
organizatorów spotkania. Uczestnicy
warsztatów wrócili do domu uśmiechnięci z wykonaną przez siebie balonową zabawką, bądź postacią, a niektórzy też z ciekawym makijażem.
zdjęcia i oprac. GBP
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Piknik Rodzinny w Suchowoli-Kolonii
Dnia 13 sierpnia KGW
wraz z OSP Suchowola-Kolonia
zorganizowało Piknik Rodzinny
pod tytułem:

"Czym Chata Bogata 2017"
Na piknik przybyło wiele osób
w różnym wieku, wśród których
należy wymienić:
– Wicestarostę Kazimierza
Mielnickigo
– Wójt Gminy Łabunie
Wojciecha Turczyna
– Wójt Gminy Adamów
Dariusza Szykułę
– Koła Gospodyń Wiejskich:
z terenu gminy Łabunie:
KGW z Wólki Łabuńskiej
i z Majdanu Ruszowskiego
z gminy Adamów:
KGW Rachodoszcze, KGW
Feliksówka, KGW Boża Wola.
– Zespoły ludowe: Echo Roztoczańskie z Suchowoli, Babeczki w Kropeczki z Bondyrza, Gawęda
z Szewni Dolnej.
KGW Suchowola-Kolonia zapewniło wszystkim przybyłym gościom darmowy ciepły poczęstunek
w postaci chłopskiego garnka, kompotu, ciast, pączków oraz lodów
dla dzieci. Dla najmłodszych główną
atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie,
z których dzieci najchętniej korzystały. Również dla nich Wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli,
działający przy Fundacji Dr Clown
zapewniali atrakcje małych gościom.
Przed sceną występy zespołów
wokalnych zgromadziły znaczną
widownię, co świadczy o wysokim
poziomie artystycznym wykonawców.
Natomiast wieczorem, przy
wspaniałej muzyce i znakomitych
nastrojach, każdy z uczestników mógł
zaprezentować swoje umiejętności
taneczne podczas wspólnej zabawy
na świeżym powietrzu.
Zdjęcia i oprac. KGW Suchowola-Kolonia
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Mistrz Polski

w wyciskaniu odważnika w kat. wag. do 85 kg
W Spale, w dniach 25-27.08.2017r.
rozegrane zostały jubileuszowe XX
Ogólnopolskie Igrzyska LZS.
Wystartowała w nich liczna grupa
sportowców z województwa
lubelskiego. Nasi reprezentanci
bronili wywalczonego przed rokiem
pierwszego miejsca w bloku rekreacyjnym podczas igrzysk w Tarnowie
Podgórnym.
Blok rekreacyjny składa się z następujących konkurencji:
 Pięcioosobowa piłka nożna kobiet
i mężczyzn,

piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
(w drużynie są trzy osoby plus
rezerwowy),
 niezwykle widowiskowe przeciąganie liny wśród kobiet jak i mężczyzn
 czwórbój władz, wyciskanie odważnika 17,5 kg
 przerzucanie opony traktorowej.


W tych konkurencjach
startowało 37 osób. W tym roku
do programu Igrzysk LZS dołączony
został blok sportowy, który będzie
również w przyszłości.
Województwo lubelskie
reprezentowali zawodnicy z naszej
gminy w takich konkurencjach jak:
Zapasy klasyczne
V miejsce - Łukasz Naworol
V miejsce - Mateusz Naworol
Wyciskanie odważnika mężczyzn
w kat. wagowej do 85 kg
I miejsce - Adam Kozyra
Wyciskanie odważnika mężczyzn
w kat. wagowej powyżej 85 kg
IV miejsce - Grzegorz Kozyra
Przerzucanie opony traktorowej
III miejsce - Adam Kozyra
VII miejsce - Grzegorz Kozyra

Zdjęcia i oprac. A. Kozyra

UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
14 lipca 2017 roku odbyła się
XX Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr XX/180/17 z dnia
14 lipca 2017 roku w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
 Uchwała Nr XX/181/17 z dnia
14 lipca 2017 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2017
 Uchwała Nr XX/182/17 z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parai
Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja
Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Uchwała Nr XX/183/2017 z dnia
14 lipca 2017 roku w sprawie
stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Suchowoli i Gimnazjum
im Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki
w Suchowoli
 Uchwała Nr XX/184/2017 z dnia
14 lipca 2017 roku w sprawie
stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół w Szewni Górnej
w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej
i Publiczne Gimnazjum w Szewni
Górnej w ośmioletníą Szkołę
Podstawową im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej

15 września 2017 roku odbyła się
XXI Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:



Uchwała Nr XXI/185/2017 z dnia
15 września 2017 roku w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
 Uchwała Nr XXI/186/2017 z dnia
15 września 2017 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2017
rok
 Uchwała Nr XXI/187/17 z dnia
15 września 2017r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Adamów
 Uchwała Nr XXI/188/17 z dnia
15 września 2017 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana ( )
na działania Wójta Gminy
Adamów


UG Adamów

Treść Uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl
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Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach

Podpisanie umowy

Źródło: www.lgdnaszeroztocze.pl

Dnia 30 sierpnia 2017 roku
Gmina Adamów reprezentowana
przez Wójta Gminy Pana Dariusza
Szykułę oraz Skarbnika Gminy Panią
Ewelinę Droździel-Szykuła podpisała
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze” umowę
o powierzenie grantu na realizację
operacji pn. „Adaptacja budynku

remizy OSP na świetlicę wiejską
w Rachodoszczach”. Zadanie, którego
wartość całkowita zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie
opiewa na kwotę w wysokości
49 965,80 zł będzie realizowane
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 zostaną przeprowadzone następujące prace: malowanie ścian i wykonanie sufitu

podwieszanego wraz z malowaniem
w pomieszczeniu świetlicy, malowanie sufitu w pomieszczeniu magazynku (pod sceną), obłożenie schodów płytkami terakotowymi, czyszczenie i malowanie drzwi, wykonanie
podłogi drewnianej na legarach,
wykonanie podłogi drewnianej na
istniejącym stropie sceny, wykonanie
pomieszczeń WC na podwyższeniu
sceny. W chwili obecnej dokonywany
jest wybór wykonawcy na realizację
zakresu określonego w kosztorysie
inwestorskim dla w/w operacji, którą
zgodnie z umową o powierzenie
grantu Gmina Adamów ma zrealizować do 31.03.2018 roku.
Oprac. A. Molenda

Termomodernizacja remizy OSP w Adamowie

Remiza OSP w Adamowie

Remiza OSP w Adamowie - planowanie prac

Obecnie w Adamowie trwają
prace związane z modernizacją
budynku użyteczności publicznej
(remiza OSP). Projekt obejmuje
następujące prace:
 wymianę stolarki okiennej - (w tym roku część została wymieniona łącznie z drzwiami wejściowymi), oraz montaż bramy garażowej segmentowej, podnoszonej
do góry.
 docieplenie ścian - styropianem
a wykończenie elewacji tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym.
 ściany fundamentowe - wykonanie pionowej hydroizolacji ścian
fundamentowych oraz ich ocieplenie, wykonanie cokołów
tynkiem mozaikowym.
 strop poddasza - docieplenie
 instalacja centralnego ogrzewania
wykonanie nowego systemu
grzewczego





Remiza OSP w Adamowie

Fot. M. Wujec

węzeł sanitarny - wykonanie
dwóch pomieszczeń sanitarnych
(łazienka i WC) na parterze.
Łazienka dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
 instalacja elektryczna - montaż
grzejników konwektorowych,
opraw oświetleniowych, prace
przyłączeniowe oraz pomiarowe.
 wykończenie wewnętrzne ścian
i sufitów - uzupełnienie braku




Fot. M. Wujec

jących tynków wewnętrznych
łącznie z malowaniem. W pomieszczeniach mokrych glazura na ścianach do wysokości 2 m. Na poddaszu wykonanie sufitu podwieszanego
posadzki na stropach - w pomieszczeniach mokrych terakota,
orynnowanie i obróbki blacharskie - rynny metalowe, podbitka
dachowa z blachy trapezowej,
prace murarskie - zamurowanie
dwóch otworów drzwiowych i
okiennych wewnątrz budynku
oraz wybicie otworu drzwiowego,
wymiana wewnętrznej stolarki
drzwiowej
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - projektuje się
przebudowę dojść do budynku.

Zakończenie prac jest planowane
na dzień 30 listopada 2017 roku.
Red.
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Dożynki Powiatowe - Skierbieszów 2017
27 sierpnia 2017 r. w Skierbieszowie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, znane ludowe święto
połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończone prace polowe
i zebrane żniwa.
Całość rozpoczął barwny
korowód delegacji powiatu, który
uroczyście wkroczył na teren skierbieszowskiego stadionu. Gospodarze
dożynek – Wójt Gminy Pan Stanisław
Sokal oraz Starosta Zamojski Pan
Henryk Matej powitali wszystkich
zebranych.

Komisja konkursowa miała nie lada
zadanie gdyż spośród 78 wieńców
biorących udział w korowodzie
musiała wybrać najlepsze. Nagrody
przydzielono:
W kategorii wieńca tradycyjnego
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
„Rusałki” z Ruskich Piask,
gm. Nielisz
II miejsce – Klub Seniora „Legenda”
w Komarowie Osada
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
w Horyszowie, gm. Miączyn
W kategorii wieńca nowoczesnego:
I miejsce - Delegacja mieszkańców wsi
Kalinówka, gm. Skierbieszów
II miejsce - Delegacja mieszkańców
wsi Stara Huta, gm. Krasnobród
III miejsce - Sołectwo Mokre,
gm. Zamość

Po występach rozpoczął się
Turniej Sołectw, w którym po wielu
konkurencjach najlepszym okazało się
sołectwo Zawoda. Drugą pozycję
z taką samą ilością punktów zajęły
sołectwa Iłowiec oraz Skierbieszów,
trzecią zaś Sulmice i Sady.
Dla zebranych uczestników
dożynek przygotowano wiele atrakcji
kulinarnych w formie bezpłatnych
degustacji. Można było spróbować
między innymi bigosu, grochówki,
swojskiej kiełbasy czy dziczyzny.
Dużym zainteresowaniem wśród
gości cieszył się słodki poczęstunek –
przepyszne ciasta domowej roboty
przygotowane przez panie z terenu
gminy Skierbieszów.
Program dożynek uświetniła
wystawa starych ciągników rolniczych z kolekcji Pana Wiesława
Suszko. Każdy mógł obejrzeć a nawet
usiąść za kierownicą każdej z maszyn.

Zgodnie ze zwyczajem
przed rozpoczęciem Mszy Świętej
Starosta Zamojski wręczył dyplomy
wyróżnionym rolnikom. Z terenu
naszej gminy wyróżnienie otrzymał
Pan Tadeusz Dybioch z Adamowa.
Bardzo ważnym i ciekawym
punktem uroczystości były występy
zespołów ludowych. Swoje uzdolnienia wokalne zaprezentowały następujące zespoły:

Mszę Świętą dziękczynno-ofiarną w intencji rolników celebrował
ks. proboszcz Janusz Dudzicz, kazanie
zaś wygłosił ks. kanonik Józef
Bednarski, diecezjalny duszpasterz
rolników. W trakcie liturgii nastąpiło
uroczyste ofiarowanie chleba przez
wszystkie delegacje z powiatu zamojskiego, który został upieczony z tegorocznych zbóż. Następnie wszyscy
uczestnicy dożynek mogli się nim
podzielić.
Po części oficjalnej rozstrzygnięty został konkurs na wieniec
dożynkowy w kategoriach - wieńca
tradycyjnego i współczesnego.

- Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”
z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie,
- Zespół Śpiewaczy „Ogrodniczki”
z Łabuniek Pierwszych,
- Grabowiecka Kapela Ludowa,
- Chór „Zorza” ze Skierbieszowa,
- Chór „Kalina” z Kalinówki.

Swoje stoiska wystawowe
prezentowały różne firmy i instytucje
z regionu zamojszczyzny związane
z rolnictwem oraz twórcy ludowi.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
wystawa trofeów łownych zwierząt
zorganizowana przez Koła
Myśliwskie „Rogacz” oraz „Dzik”.
Również dzięki nim można było
spróbować wyrobów z dziczyzny.

Dożynki zakończyła zabawa
z zespołem 4HEVEN i dyskoteka
poprowadzona przez dj Pepo.
Red.
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Gminne Święto Plonów w Trzepiecinach
W niedzielę 3 września 2017r.
w sołectwie Trzepieciny odbyły się
Dożynki Gminy Adamów. Mimo
deszczowej pogody na dożynki
przybyło wielu mieszkańców.
Uroczystości dożynkowe
rozpoczął barwny korowód, któremu
przygrywała Kapela Ludowa „Adamowiacy”. Na czele korowodu szli
starostowie dożynek Pani Lidia Nogas
z Adamowa i Pan Mirosław Wojczuk
z Trzepiecin.

W korowodzie kolejno podążały
delegacje reprezentujące poszczególne sołectwa: Trzepieciny, Bondyrz,
Stara Huta – parafia Bondyrz, Boża
Wola, Suchowola A, Feliksówka,
Rachodoszcze, Szewnia Dolna, Jacnia
i Guciów. Delegacje niosły bogate
i kolorowe wieńce oraz dary w postaci
chleba, miodu i owoców.
Po złożeniu wieńców dożynkowych Wójt Gminy Adamów Pan
Dariusz Szykuła powitał wszystkich
gości i mieszkańców gminy Adamów
oraz oficjalnie dokonał otwarcia
dożynek. Podziękował rolnikom
za całoroczny trud oraz kultywowanie
tradycji i zwyczajów. Jednocześnie
wyraził słowa podziękowania
dla sołtysa p. Janusza Kowalczuka
i mieszkańców wsi Trzepieciny
za organizację oraz piękne przygotowanie zarówno placu dożynkowego
jak i całej miejscowości.
W podziękowaniu za tegoroczne
plony uroczystą Mszę Świętą
w intencji wszystkich rolników
odprawił proboszcz Parafii p. w. Bożej
Opatrzności w Bondyrzu – ksiądz
Artur Sokół. W dalszej części uroczystości dożynkowych zgodnie
ze zwyczajem starosta i starościna

dożynek oraz poszczególne delegacje
złożyły na ręce Wójta Gminy Adamów
p. Dariusza Szykuły oraz księdza
proboszcza Artura Sokoła chleb
wypiekany ze zbóż zebranych
w czasie tegorocznych żniw
oraz miód, owoce i kwiaty.
Podczas Mszy Świętej zgodnie
z tradycją, poświęcone zostały
dożynkowe wieńce i chleb który
następnie został pokrojony i rozdany
wszystkim zgromadzonym
na uroczystości.
W związku z tym że wszystkie
wieńce były przepiękne i ciężko
byłoby komisji wybrać te najładniejsze, w tym roku na wzór lat ubiegłych
wszystkie delegacje z wieńcami
otrzymały z rąk wójta podziękowania
i nagrody pieniężne.

Po części oficjalnej odbyły się
wystąpienia zaproszonych gości
oraz część artystyczna i zabawa
przy muzyce.

Organizatorzy zadbali tego dnia
o różnorodne atrakcje dla mieszkańców i gości. Oprócz bogatego programu artystycznego przeprowadzano

konkursy dla dzieci i dorosłych.
Sponsorem części nagród w w/w konkursach była Spółka PGE Dystrybucja
S.A. z Zamościa.
Czas biesiady umilały występy
lokalnych Zespołów Ludowych
i kapeli „Adamowiacy” oraz występ
gościa specjalnego Pani Anety
Szpinda z Komarowa. Niespodzianką
dla publiczności okazała się ZUMBA
i wspólny taniec z instruktorką Fitness
p. Agnieszką Wypijacz.

Dodatkowo w świat iluzji,
fantazji i radości zgromadzone
na placu dzieci wprowadziła grupa
wolontariuszy Fundacji Doktor
CLOWN działająca przy Zespole
Szkół w Suchowoli.
W trakcie dożynek zorganizowana została wystawa rolnicza
Zespołu Doradztwa Rolniczego
z Sitna oraz wystawa Koła Łowieckiego „Hubertus” z Kaczórek.
Dla wszystkich uczestników
uroczystości przygotowany był
pyszny bigos, można było również
spróbować lokalnych smakołyków
przygotowanych przez Zespoły
Ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich
z naszej gminy.
Bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom dożynek za wspólną
zabawę.
Red.
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Rozpoczęcie roku szkolnego i Narodowe Czytanie
ZNOWU RAZEM !

Takie hasło przyświecało
inauguracji nowego roku szkolnego
2017/2018 w Szkole Podstawowej
w Suchowoli. O godzinie ósmej rano
cała społeczność szkolna, jak co roku,
uczestniczyła we Mszy Świętej
w Kościele parafialnym, celebrowanej
przez księdza proboszcza - Romana
Palonkę. Dalsze uroczystości miały
miejsce w sali gimnastycznej,
w szkole. Uroczystość zapoczątkował
Samorząd Uczniowski wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która
powitała wszystkich uczestników
uroczystości. Pani Maria Sak w swoim
wystąpieniu nie omieszkała wspomnieć o wartościach ponadczasowych, odgrywających istotną rolę
w edukacji i wychowaniu młodego
człowieka oraz o wydarzeniach
historycznych związanych z wrześniem 1939 r. Pani Dyrektor zwracając
się do uczniów zaakcentowała,
iż szacunek do symboli narodowych
i dokonań przeszłych pokoleń
Polaków to nasz obowiązek a zarazem
szacunek do siebie samego.
Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której
przypomnieli o tragicznych w skutkach dla wszystkich Polaków, wydarzeniach z września 1939 roku.
W tonie patriotycznym odbyło się
również Narodowe Czytanie
„Wesela” St. Wyspiańskiego.
Po wspólnym świętowaniu
uczniowie wraz z wychowawcami
i rodzicami udali się do klas,
by zaplanować pracę i z pełną
gotowością wyruszyć na podbój
nowego roku szkolnego.
W okresie wakacyjnym wyremontowano korytarz na II piętrze
starej części szkoły oraz doprowadzono do każdej sali sieć komputerową i przystosowano instalację
do wprowadzenia dziennika
elektronicznego. Koszt remontu
wyniósł 37 613,99 zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Suchowoli

Narodowe Czytanie „Wesela” w Suchowoli

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Szewni Górnej

Oprac. i zdjęcia SP w Suchowoli
Narodowe Czytanie „Wesela” w Szewni Górnej

Uroczysta inauguracja nowego
roku szkolnego rozpoczęła się
4 września, wprowadzeniem do sali
gimnastycznej sztandaru Szkoły
i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Pani Dyrektor-Elżbieta Kuźma,
serdecznie powitała zaproszonych
gości: Wójta Gminy Adamów – Pana
Dariusza Szykułę oraz Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana
Krzysztofa Kanię, następnie powitała
rodziców, nauczycieli, pracowników
a dmi n i st r a cji i ob sł u g i sz k oł y .
Najgoręcej jednak Pani Dyrektor
powitała uczniów. Następnie ksiądz
Krystian Kotulski odprawił Mszę Św.
Rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni i zaproszeni
goście modlili się o Boże błogosławieństwo na każdy dzień nowego
roku szkolnego.
Po Mszy Św. Pani Dyrektor
odczytała list Pani Minister Anny
Zalewskiej skierowany do całej
społeczności szkolnej, w którym
zawarte były życzenia dla uczniów,
ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Piękne życzenia
skierował również Pan Wójt – Dariusz
Szykuła. I tak życzeniami dobrej,
owocnej pracy w nowym roku
szkolnym zakończyła się część
oficjalna, po czym uczniowie udali się
do swoich klas na spotkanie
z wychowawcami, natomiast 8 września odbyło się Narodowe Czytanie
„Wesela”. Młodzi aktorzy, w pięknej
scenografii, stylowych kostiumach
odegrali swoje role.
W dniu 12 lipca 2017 r przeprowadzono postępowanie konkursowe, w ramach którego wyłoniono
kandydata w osobie Pani Elżbiety
Kuźma na stanowisko dyrektora
szkoły.
Również w okresie wakacyjnym
przeprowadzono gruntowną modernizację sali komputerowej, która
niewątpliwie będzie miała wpływ
na komfort pracy dzieci i młodzieży.
Pracownia komputerowa posiada
interaktywne technologie służące
do prezentacji informacji w sposób prosty i zrozumiały dla uczniów.
Zdjęcia i oprac. SP w Szewni Górnej
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100 - lat to za mało !!!
Niecodzienną uroczystość
obchodziła Pani Ewa Łowicka z Bożej
Woli. Seniorka rodu świętowała
uroczyście swoje urodziny. Okazja
ku temu była bardzo wyjątkowa,
ponieważ nasza Czcigodna Jubilatka
w dniu 15 września 2017 r. ukończyła
100 lat!
Ten dzień to nie tylko wielki
zaszczyt dla Jubilatki, to nie tylko
święto rodzinne, ale również ważne
wydarzenie w historii Gminy
Adamów.
Z okazji swych setnych urodzin
Pani Ewa przyjęła wielu gości. Każdy
był pełen podziwu tak znakomitej
kondycji Pani Ewy, pytając o sekret
długowieczności. Swoją obecnością
zaszczycili:
 Starosta Zamojski Henryk Matej,
 W ó j t G m i n y A d a m ó w
Dariusz Szykuła,
 Kierownik Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
w Zamościu Janusz Nawój,
 Dyrektor Niepublicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchowoli
Eugeniusz Węcławik,
 Proboszcz Parafii P. W. Przemienienia Pańskiego w Suchowoli
Roman Palonka,
 Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Adamowie
Danuta Jaworska,
 Skarbnik Gminy Adamów
Ewelina Droździel – Szykuła,
 Przewodnicząca Rady Gminy
Adamów Bożena Skiba,
 Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Adamowie
Elżbieta Kłyż.

Jubilatka otrzymała również list
gratulacyjny od Prezesa Rady
Ministrów Pani Beaty Szydło.
Pani Ewa Łowicka urodziła się
15 września 1917 roku w Suchowoli,
córka Andrzeja Końca i Anastazji
z domu Tyrka. Pierwszym mężem
Pani Ewy był Józef Pomykała
z Zaborecznego, który w 1944 roku
został rozstrzelany na Rotundzie
Zamojskiej. W 1956 roku Pani Ewa
ponownie wyszła za mąż za Józefa

Łowickiego. W tym samym roku
urodził im się jedyny syn Janusz.
Józef Łowicki zmarł w 1983 roku
i od tego momentu do chwili obecnej
Pani Ewa jest wdową.

Serdecznie gratulujemy tak
pięknego jubileuszu,
życzymy Pani Ewie dużo
zdrowia, szczęścia, radości
i pogody ducha na kolejne lata.
Red.
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KORNIK OSTROZĘBNY ATAKUJE !!!

Kornik ostrozębny

źródło: www.lasy.gov.pl

Kornik ostrozębny – gatunek
chrząszcza zaliczany do kornikowatych. Występuje głównie w drzewostanach sosnowych, wyjątkowo może
występować na świerku i modrzewiu.
Zasiedla drzewostany starszych klas
wieku, lecz w ostatnich latach
spotykany jest również w drągowinach i młodnikach. Larwy żerują
pod cienką korą w górnych partiach
drzew na strzale i na grubszych
gałęziach. Rójka przebiega na przełomie maja i czerwca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
możliwa jest rójka młodych owadów
w sierpniu. Możliwe są więc jedna
lub dwie generacje, a nawet generacja
siostrzana.
Największe występowanie
zaatakowanych drzew na terenie
Gminy Adamów stwierdzono
w miejscowościach: Bondyrz, Bliżów,

Trzepieciny, Jacnia i Adamów.
Do chwili obecnej na terenie Gminy
usunięto około 200 zaatakowanych
drzew.
W związku ze wzrostem zagrożenia drzewostanów sosnowych
przez kornika, właściciele lasów
prywatnych zobowiązani są do:
 systematycznego przeglądu
drzewostanów celem lokalizacji
ognisk gradacyjnych szkodnika,
których wskaźnikiem jest zmiana
zabarwienia igliwia na szare, żółte
do czerwonego obejmujące
początkowo część, a następnie całą
koronę drzewa,
 uprzątania powierzchni zrębowych oraz potrzebieżowych
z wierzchołków i gałęzi oraz palenia pozostałości po ściętych
drzewach,

usuwania złomów i wywrotów
oraz drzew uszkodzonych,
 regularnego usuwania wydzielającego się posuszu,
 zapoznania się z charakterystyką
gatunku oraz opisem profilaktyki
i zwalczania kornika ostrozębnego.


Uszkodzone drzewo

Jeśli właściciel stwierdzi wystąpienie grup lub kęp drzew z oznakami
zasiedlenia przez kornika bądź drzew
zamierających, powinien bezzwłocznie o sytuacji powiadomić leśniczego prowadzącego nadzór nad lasami prywatnymi na danym terenie
celem wskazania właściwej drogi
postępowania odnośnie ochrony lasu.
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.
800 – 1000.
Red.

Zaatakowane drzewa

Zdrowsza, smaczniejsza, bez chloru!
W związku z powtarzającym się
zanieczyszczeniem mikrobiologicznym na ujęciu wody w miejscowości
Bondyrz, podjęto decyzję o konieczności zamontowania lampy UV.
Lampa pozwoli na usuwanie
zanieczyszczeń mikrobiologicznych przy użyciu promieniowania UV, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania do dezynfekcji
środków chemicznych (np. podchloryn sodu). Samo naświetlanie
nie zmieni smaku ani zapachu wody.
Po przeprowadzeniu procedury
rozeznania ceny, dnia 15.09.2017r.
Gmina Adamów zawarła umowę,
na podstawie której zostanie dobrana
lampa UV o odpowiedniej mocy
i zamontowana na ujęciu wody
w Bondyrzu.
Koszt realizacji zadania zgodnie

z zawartą umową wyniesie 9 569,40 zł
brutto. Montaż lampy pozwoli na
dezynfekcję wody pobieranej
na ujęciu i zmniejszenie zagrożenia

jakie wynika z mikrobiologicznego
zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Red.
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Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2018 rok
W Gminie Adamów fundusz
sołecki został zatwierdzony na kolejne
lata Uchwałą Nr IV/24/15 z dnia
27 lutego 2015 roku. Aby skorzystać
z funduszu sołeckiego w roku 2018,
sołectwa do 30 września 2017 roku
powinny złożyć do Wójta Gminy
Adamów wniosek wraz z podjętą
uchwałą, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.
Złożony wniosek sołectwa musi
spełniać warunki określone
w ustawie o funduszu sołeckim
z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1
ust. 3, który mówi, że środki
z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych
we wniosku sołectwa, które są:
 zadaniami własnymi gminy,
 służą poprawie warunków życia
mieszkańców,
 są zgodne ze strategią rozwoju
gminy
Wójt może odrzucić wniosek
wtedy, gdy nie spełnia on określonych
warunków (zawiera błędy) o których
jest mowa w ustawie o funduszu
sołeckim. Wysokość funduszy
dla poszczególnych sołectw na 2018
rok są przedstawione w tabeli obok.
UG Adamów

Zwrot podatku akcyzowego
w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2017 r. Łącznie
przyjęto i rozpatrzono 227 wniosków.

W dniach od 01.08.2017 r.
do 31.08.2017 r. w referacie podatkowym Urzędu Gminy przyjmowane
były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego. Każdy rolnik, który chciał
odzyskać część pieniędzy wydanych
zakup na oleju napędowego używanego
do produkcji rolnej mógł złożyć odpo-

wiedni wniosek w terminie
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia
2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,

Wyszczególnienie ogółem:
 Wnioskowana kwota dotacji
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
oraz na jego wypłatę ogółem:
79 370,39 zł, w tym: kwota dotacji
na zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym - 77 814,11 zł;
kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.556,28 zł
 Powierzchnia użytków rolnych
położonych na obszarze gminy
zgłoszona przez producentów
rolnych we wnioskach o zwrot
podatku akcyzowego - 1 950,72 ha
 Ilość litrów oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji
rolnej wynikająca ze złożonych
przez producentów rolnych
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego - 77 814,11 litrów
 Łączna kwota rocznego limitu
zwrotu podatku akcyzowego
przysługującego producentom
rolnym będącym w posiadaniu
lub współposiadaniu użytków
rolnych położonych na obszarze
gminy zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej - 167 762,07 zł
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego
nastąpi do 31 października 2017 roku.
UG Adamów
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie

Początki polskiego systemu
polityki społecznej sięgają okresu
międzywojennego. Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918r. Polska
„otrzymała” trzy różne systemy
(wtedy) opieki społecznej. Władze
ówczesnej Polski stanęły przed
wyzwaniem ich ujednolicenia.
Należy podkreślić, że Polska była
jednym z pierwszych krajów Europy,
które powołały państwową służbę
zatrudnienia (Marszałek Józef
Piłsudski 27 stycznia 1919r. podpisał
dekret o organizacji państwowych
urzędów pośrednictwa pracy i opieki
nad wychodźcami, oraz dekret o urządzeniu i działalności Państwowej
Inspekcji Pracy).
Zasady opieki dla osób potrzebujących zostały zawarte w ustawie
z 16 sierpnia 1923 r. o opiece
społecznej. Od roku 1923 do roku 1990
w polityce społecznej Polski
występuje wiele zmian, przemian.
Transformacja ustrojowa zapoczątkowana 1989r. oznaczała także
konieczność głębokich reform w polityce społecznej. Te zakładały decentralizację funkcji państwa w zakresie
systemu pomocy i przywrócenie
samorządności lokalnej. I tak też się
stało. W kraju rozpoczął się proces
tworzenia na poziomie miast i gmin
ośrodków pomocy społecznej.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca
1983r. o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego, Gminna
Rada Narodowa w Adamowie
Uchwałą Nr X/47/90 z dnia 28 lutego
1990r. utworzyła jednostkę
budżetową pod nazwą Ośrodek
Pomocy Społecznej w Adamowie.
Do zadań utworzonej jednostki

należeć miały dotychczasowe kompetencje terenowego organu administracji państwowej o właściwości
szczególnej do spraw opieki społecznej oraz działu służb społecznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Adamowie.
Z dniem 1 czerwca 1990r. został
powołany (wówczas przez Naczelnika Gminy), kierownik jednostki.
Ten zatrudnił dwóch pracowników
socjalnych. Zadania dla powstałych
wówczas ośrodków pomocy
doprecyzowała ustawa z dnia
29 listopada 1990r. o pomocy
społecznej, wskazując, że ośrodek
pomocy społecznej tworzy się do realizacji zadań pomocy społecznej
zleconych gminie. Ośrodki pomocy
realizują również zadania własne
gminy, chyba, że gmina postanowi
inaczej.
Powstały ośrodek pomocy
od 1990r. realizował zadania pomocy
społecznej zlecone gminie a także
zadania własne gminy.
Jak już zostało wspomniane
początkowo liczył trzech pracowników. Zmieniające się przepisy
prawa i sukcesywne przekazywanie
różnych zadań na szczebel samorządu
terytorialnego spowodowały, przekazanie do ośrodka pomocy wielu
nowych zadań i nie tylko tych, związanych z pomocą społeczną. To musiało spowodować zwiększenie
zatrudnienia i aktualnie w ośrodku
pomocy zatrudnionych jest dziewięć
osób.
Kadra ośrodka to :
 trzech pracowników socjalnych
(realizują zadania wynikające
z ustawy o pomocy społecznej,

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, z ustawy
o dodatkach mieszkaniowych,
z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej i wielu
innych ustaw, określających zadania dla pracownika socjalnego);
 dwóch pracowników (podinspektorów) – realizują zadania określone w ustawie o świadczeniach
rodzinnych, ustawie o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawie karta dużej rodziny, ustawie
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin ”Za Życiem”, ustawie kodeks postępowania administracyjnego);
 jeden asystent rodziny - realizuje
zadania określone w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
 pomoc administracyjna- pomoc
w realizacji zadań głównemu księgowemu i pracownikom komórki
organizacyjnej „świadczenia
rodzinne i świadczenie wychowawcze”
 główny księgowy- realizuje
i ponosi odpowiedzialność
za realizacje zadań określonych
w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o rachunkowości
i wielu innych przepisach związanych polityką finansową ośrodka pomocy,
 kierownik- sprawuje nadzór
i ponosi odpowiedzialność
za realizacje wszystkich zadań
ośrodka, realizuje zadania i ponosi
odpowiedzialność jako pracodawca w odniesieniu do pracowników
ośrodka, realizuje zadania określone w innych ustawach (np. w ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie kodeks pracy,
w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie prawo zamówień
publicznych), reprezentuje ośrodek na zewnątrz.
Ośrodek pomocy mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.
Oprac. Danuta Jaworska
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Bieżące informacje dotyczące wsparcia dla rodzin z dziećmi
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Adamowie informuje,
że wnioski na okres zasiłkowy
2017/2018 na świadczenie wychowawcze (Program rodzina 500+),
fundusz alimentacyjny oraz zasiłek
rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego a także specjalny zasiłek
opiekuńczy przyjmowane są od dnia
1 sierpnia 2017 r.
Aby zachować ciągłość prawa
do świadczeń, wniosek o świadczenie
wychowawcze (Program rodzina
500+ oraz świadczenie z funduszu
alimentacyjnego należy złożyć
do 31 października br.,
a w przypadku zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
do 30 listopada br. Ustalenie
uprawnień do świadczeń na kolejny
okres 2017/2018 nastąpi zgodnie
z datą złożenia wniosku oraz terminami ustawowymi, w okresie
od trzech do czterech miesięcy- w zależności od rodzaju świadczenia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program
rodzina 500+) oraz funduszu
alimentacyjnego przyjęte do dnia
31.08.2017r. tut. Organ rozpatrzy
i rozpocznie realizacje wypłaty
w miesiącu październiku 2017 r.
Natomiast wnioski o ustalenie prawa
do zasiłku rodzinnego i dodatków
do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku rodzinnego w miesiącu
listopadzie 2017r.

specjalnego zasiłku opiekuńczego
wynosi 764,00 zł na osobę rodziny
sprawującej opiekę oraz rodziny
osoby wymagającej opieki.
Wnioski na powyższe
świadczenia przyjmowane są
w tut. Ośrodku w godzinach
od 8.00 - 15.00. Adamów 11b,
22-442 Adamów, pokój 14.
Kontakt telefoniczny
pod nr tel. 84 618 77 26.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze (Program
rodzina 500+) na pierwsze dziecko
muszą spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na osobę
w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dziecko w rodzinie nie jest
uzależnione od dochodu rodziny.
Analogicznie kryterium dochodowe
przy zasiłku rodzinnym i dodatkach
do zasiłku rodzinnego wynosi
674,00 zł na osobę w rodzinie
i 764,00 zł na osobę w rodzinie,
przy funduszu alimentacyjnym
725,00 zł na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe dotyczące

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 LIPCA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R.

1. Kostur Sławomir,
2. Malicka Leonia,
3. Struzik Henryka,
4. Buczek Szczepan,
5. Zając Zofia,

Boża Wola,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Szewnia Górna,
Feliksówka,

Formularze wniosków można
osobiście pobrać i złożyć w siedzibie
tut. Ośrodka, na stronie internetowej
UG Adamów w zakładce świadczenia
lub na stronie internetowej MPRiPS
w zakładce wsparcie dla rodzin
z dziećmi. Wnioski można też złożyć
w formie elektronicznej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
platformy e-PUAP, Portalu Emp@tia,
czy też Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku zasiłku
rodzinnego oraz świadczenia alimentacyjnego wnioski elektroniczne
można składać za pomocą Portalu
Emp@tia oraz platformy e-PUAP.
Wniosek można również przesłać
w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty.
Oprac. J. Gęśla

Piękne okazy w gminie

lat 50
lat 99
lat 78
lat 88
lat 88

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.

Ksiądz Paweł Słonopas powyższego
grzyba znalazł w okolicach lasów
Szewni Dolnej i Kosobud. Ten wspaniały okaz ważył 1,23 kg.
Red.
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SUMO I ZAPASY

Mateusz Naworol ukończył
Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum
w Szewni Górnej (ZESPÓŁ SZKÓŁ im.
Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej ). O Zapasach i Sumo usłyszał
gdy był w 4 klasie podstawówki (2010
rok), kiedy do szkoły przyjechał
trener, który postanowił pokazać
uczniom na czym polega ten sport.
Mateusz wspominając początki:
”sportem interesowałem się
od dziecka, więc gdy trener Ryszard
Radliński przyjechał do nas do szkoły postanowiłem spróbować sił
w sportach walki i nie tylko. Obecnie
trenuję w UKS Sorga Zamość”.

Debiuty literackie
W obecnym numerze postanowiliśmy zamieścić drugą część pracy,
Wiktorii Szykulskiej ze Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej
(pierwsza część była publikowana
w nr 1 naszego czasopisma)
oraz wiersz Oliwii Kani z klasy V
Szkoły Podstawowej w Suchowoli.
Red.

***
... czekam, aż wrząca lawa podgrzeje moje
serce do buntu.
- Wiesz, często mawiał, że nie ma nic
piękniejszego niż roztoczańskie lasy zimą.
Wzdycha z emfazą, zlizując krople potu
nad górną wargą. Ale teraz nie ma zimy,
a on dalej do mnie mówi. Wciąż zachwyca
się Starówką, tym, jak bardzo ewoluowała
od czasów wojny. Oczywiście nie chodzi
tu o konstelację budynków, czy architekturę... Och, z całą pewnością miał na myśli
jej wewnętrzny przekaz, który dociera
tylko do wybranych.
Cofam się, bo jej głos zdaje się być
kanciastą gwiazdą, która obraca się
w moim sercu, raniąc je dotkliwie. Jeszcze

OSIĄGNIĘCIA - SUMO
3 miejsce
na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Sumo w Strzelcach Opolskich
(kat.70 kg U23) 01-02.04.2017r.
5 miejsce
na Pucharze Polski Sumo w Krotoszynie (kat.70 kg Junior) 25.02.2017r
1 miejsce
na Turnieju MiędzynarodowymBrandenburger Roland- Cup
(Niemcy) (kat.70 kg Senior)
16-17 czerwca 2017r

2 miejsce
na Pucharze Polski Sumo w Siedlcach
(kat.90 kg Junior) (20.05.2017r.)
3 miejsce
na Pucharze Polski Sumo w Siedlcach
(kat. 80 kg Junior) (20.05.2017 r.)
1 miejsce
na Mistrzostwach woj. Lubelskiego
Sumo w Starym Zamościu (kat. 70kg
Junior) (12.03.2017r.)
2 miejsce
na Międzynarodowym Turnieju Sumo
w Erd (Węgry) (kat.70kg Junior)
14-15 stycznia 2017 r.
OSIĄGNIĘCIA - ZAPASY
5 miejsce
na Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
w Zamościu (kat.74 kg Młodzieżowiec
(23)) Zamość 12-14.05.2017
5 miejsce
na XXIII Międzynarodowym Turnieju
Barbórkowym Zapasy(sty.Klasyczny)
(kat.69 kg Kadet) Katowice
02-03.12.2016
Oprac. A. Romaszko

chwila, a bezmiar nieba zabarwi się krwią.
- Cierpisz, zauważa, a ja zaciskam dłonie
w pięści, potrząsając głową. Powłoka mojej
duszy kurczy się i wygina, stawiając tylko
jedno pytanie: Jak mógł w swych
zachwytach pominąć mnie? Czyż nie
mieszkałam w jego ukochanym mieście
od urodzenia, co czyniło mnie jego
nieodłączną częścią? Przełykam ślinę,
wpatrując się w brudną uliczkę
przycmentarną, rozrzucone po niebie
pióropusze chmur, we wszystko, byle
nie w pełne bólu, litościwe oczy kobiety,
która wiedziała o moim ojcu więcej,
niż ja kiedykolwiek zdołam się dowiedzieć.
Gorzka żółć napływa mi do gardła,
gdy uświadamiam sobie, co właśnie robię:
prowokuję litość. To, że mój język nigdy
już nie posłuży się słowami, nie znaczy,
że powinnam odgrywać to żałosne
przedstawienie biednej, niekochanej
sieroty, w dodatku niemej, jak niebo
żałośnie rozciągnięte nad światem.
Gorące, letnie łzy pieką mnie w kącikach
oczu, więc czym prędzej odwracam twarz,
ruszając znajomą, ciernistą ścieżką. Przez
jedną okrutną chwilę wyobrażam sobie,
że to on wyrósłszy spod ziemi, chwyta
mnie za stopy ostrymi, długimi

paznokciami, rozdzierając skórę do żywej
krwi, upuszczając nieco cierpienia tam,
gdzie łaknie się go bardziej niż w świecie
pełnym istot szczęśliwych. Być może
powinnam być wdzięczna za każdą bliznę,
którą dostałam od losu, każdy gram
słodkiego cierpienia, które w swym
twardym osądzie mi ofiarował; wiem,
że bez tego nie byłabym dość silna
i zahartowana, aby przetrwać. A jednak...
cdn.
Wiktoria Szykulska

,,Czy inni?''
Słyszę wciąż słowa: to ludzie normalni
Żyją i myślą jak my.
Niepełnosprawni chcą żyć tak samo
Też mają piękne sny.
Bo inny wygląd, czy bardzo inny
Wszyscy różnimy się,
Mamy swe lęki i swe radości,
Rzadko cieszymy się.
Bóg stworzył nas wszystkich.
By świat poznawać
I kroczyć własną drogą
Dlatego musimy zawsze pomagać
Tym, co kroczyć sami nie mogą.
Oliwia Kania
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Nowa inwestycja w Suchowoli i Suchowoli-Kolonii

„Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami w m. Suchowola,
Suchowola-Kolonia”
taka jest nazwa zadania, które Gmina
Adamów wykona w najbliższym
czasie. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi
8 350,9 metrów

Zakres prac obejmuje:
 budowę sieci wodociągowej z PE,
 budowę pompowni strefowej,
 budowę przyłącza energetycznego,
 budowę bezodpływowego dołu
na ścieki,
 wykonanie studzienek wodomierzowych.

W związku z realizacja przedsięwzięcia została podpisana umowa
na dofinansowanie zadania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2016-2020
na kwotę 1 464 822,00 zł.
Red.

Dowóz dzieci do szkół

Dnia 31 sierpnia 2017 r została
podpisana umowa na dowóz dzieci
do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2017/2018.
Gmina Adamów umowę
zawarła z firmą Usługi Transportowe Skiba Marcin, reprezentowaną

przez właściciela Pana Marcina Skibę.
Otrzymana oferta od Usługi Transportowe Skiba Marcin, była najkorzystniejszą z pięciu otrzymanych
przez Gminę Adamów. Dowozem
objętych jest ponad 380 dzieci
uczęszczających do szkół w Suchowoli
oraz Szewni Górnej. Szacowany koszt
usługi, który uzależniony jest od ilości
wystawionych biletów miesięcznych
dla dzieci przewidywany jest na kwotę 106 954,90 zł. Zauważyć należy,
że kolejny rok decyzją Wójta Gminy
Adamów, dowożone są dzieci,
dla których droga z domu do szkoły
jest krótsza niż trzy kilometry.
Pomimo zwiększenia ilości dzieci
objętych dowozem, cena za usługę

w porównaniu z rokiem szkolnym
2016/2017, która wynosiła
szacunkowo 121 468,20 zł jest niższa
jak widać o 14 513,30 zł. Aktualne
rozkłady jazdy dostępne są w siedzibie UG, szkołach oraz na przystankach autobusowych.
Dowóz odbywać się będzie
z wykorzystaniem przystanków
istniejących, jak również przewidywane jest zwiększenie ilości
przystanków przy drogach gminnych.
Opiekę nad dziećmi sprawować będą
osoby pracujące w jednostkach oświatowych i wydelegowane przez Dyrektorów Szkół.
Oprac. P. Brach
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Konkurs fotograficzny
Mamy już jesień. Z każdym
dniem jest coraz chłodniej,
w powietrzu już można poczuć niższą
temperaturę. Rośliny powoli zaczynają zrzucać liście, tym samym
przygotowując się do zimy.Ten okres
jest niezwykły z wielu powodów.
Wizualnie zmienia się krajobraz,
temperatura jest niższa, niektóre
zwierzęta przygotowują się do snu
zimowego a ludzie zbierają ostatnie
żniwa z pól, sadów i ogrodów.
W związku z powyższym
ogłaszamy konkurs na najpiękniejsze
zdjęcie w zakresie powyższej tematyki. Zdjęcia powinny zawierać
przyrodę, rośliny lub zwierzęta
nawiązujące do tej pory roku. Mile
są widziane fotografie przedstawiające niezwykłe miejsca w naszej
gminie, śmieszne sytuacje lub ciekawe
wydarzenie w okresie jesiennym.
Można też wysyłać zdjęcia, które będą
odpowiedzią na pytanie:
Dlaczego wśród Polaków
znane jest sformułowanie:

„Złota, polska jesień”?

Odpowiedzi też można udzielać
pisemnie, komentując swoje
zdjęcia w treści wiadomości e-mail
lub w pliku MS Word, Open Office
oraz w notatniku wraz z załączonym
zdjęciem. Materiały prosimy przesyłać e-mailem na adres redakcji:
redakcja@adamow.gmina.pl
lub dostarczyć do Urzędu Gminy
Adamów - pokój nr 13. Zdjęcia
również mogą być w formie papierowej - pomożemy w digitalizacji

posiadanych materiałów aby można
było umieścić je w czasopiśmie.
Najciekawsze zdjęcia będą
umieszczone w następnym numerze
Informatora Gminy Adamów.
Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres
redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na nieodpłatne przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.
Red.

Przykładowe zdjęcie - jesienne grzyby

Rybacka Grupa Działania - zmiany w Jacni
We wrześniu 2015 roku Gmina
Adamów podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Roztocze” obecnie
działającego jako Stowarzyszenie
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Roztocze”, które obejmuje swoim
zasięgiem obszar 14 sąsiadujących
ze sobą gmin Podkarpacia i Lubelszczyzny: Adamów, Bełżec, Cieszanów, Krasnobród, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Medyka,
Narol, Radymno, Stary Dzików,
Stubno, Tomaszów Lubelski i Wiązownica. Głównym zadaniem
Stowarzyszenia było opracowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju, która
w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014 – 2020 będzie wdrażana
przy wsparciu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Instrument LSR ma służyć rozwojowi
społeczno-gospodarczemu obszarów

rybackich i obszarów akwakultury,
na których rybactwo i rybołówstwo
stanowi ważną cześć lokalnej gospodarki.
W związku z ogłoszonym
naborem wniosków na realizację
operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju przez Stowarzyszenie
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Roztocze” w ramach Celu ogólnego
I „Zrównoważony rozwój obszaru
objętego LSR w oparciu o atuty
środowiskowe i turystyczne”; Celu
szczegółowego I.1.: „Zapobieganie
degradacji środowiska naturalnego
i usuwanie jej skutków”; Przedsięwzięcia I.1.2. „Regulowanie ruchu
turystycznego na obszarach cennych
przy rodniczo, w szczeg ólności
poprzez budowę lub wyposażenie
infrastruktury turystycznej służącej
temu celowi” Gmina Adamów złożyła

dnia 20.09.2017 roku wniosek
na realizację zadania pod nazwą
”Regulowanie ruchu turystycznego
poprzez budowę pomostów
wędkarskich na zbiorniku wodnym
w Jacni”. Wnioskodawca przystępując
do realizacji operacji stawia sobie
za cel: „Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną i wypoczynkową na zbiorniku wodnym
w Jacni”. W ramach projektu Gmina
Adamów zamierza wykonać pomost
w kształcie litery „T” o powierzchni
97,2 m 2 oraz trzy małe pomosty
do cumowania drobnego sprzętu
pływającego na planie prostokąta
o powierzchni 10 m2 każdy. Łączny
koszt zadania opiewa na kwotę
140 793,81 zł.
Oprac. A. Molenda

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

RSO - Regionalny System Ostrzegania

RSO to usługa, która umożliwia
powiadamianie obywateli o lokalnych
zagrożeniach, zarówno na stronach
internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji

cyfrowej, w naziemnym multipleksie
cyfrowym MUX-3 w programach
regionalnych: w standardzie HbbTV,
w telegazecie, z wykorzystaniem
napisów DVB, a także w aplikacji
na telefon (dostępna jest na platformy:
Android, iOS, WindowsPhone
i umożliwia dostęp do komunikatów
generowanych na terenie całego
kraju). Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia
przed najważniejszymi zagrożeniami
otrzymujemy również poprzez SMS.
Poprzez RSO rozpowszechniane
są także poradniki postępowania
w sytuacjach kryzysowych.

Jak to działa?

Komunikat (ostrzeżenie)
generowany jest przez wojewódzkie
centrum zarządzania kryzysowego
na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej
telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.
Komunikaty pojawiają się
na ekranie telewizora w formie
napisów. W zwięzły sposób informują
i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia
na stronę oferującą np. filmową
informację dotyczącą zagrożenia.
Red.
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