czasopismo bezpłatne

INFORMATOR

GMINY ADAMÓW
KWARTALNIK
ROK I Nr 4/17

s. 5
s. 8
s. 9
s. 12
s. 14
s. 20

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
ISSN 2544-0705

Dzień Edukacji Narodowej
Wyciek amoniaku w Adamowie
Ognie Niepodległości
Odblaskowa Gmina
Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej
Plan inwestycji gminnych na rok 2018

www.adamow.gmina.pl, redakcja@adamow.gmina.pl

Wszystkim mieszkańcom Gminy Adamów życzymy,
aby w Nowy Rok wkroczyli z nadzieją,
że wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrych rzeczy.
W Nowym Roku życzymy Państwu
spełnienia najskrytszych marzeń i dużo zdrowia.
Niech 2018 rok przyniesie nam wszystkim odrobinę szczęścia,
które sprawi, że wszystkie
podjęte przez nas działania i zamierzenia
zakończą się sukcesem.
Niech wiara codziennie dodaje nam sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Skiba

Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła

Najważniejsze wydarzenia z ostatniego kwartału

Akcja ratownicza w Adamowie

Roztoczańskie Echo - Jubileusz

Fot. red.

Fot. R. E.

Uroczyste otwarcie drogi gminnej

Wigilia Bożego Narodzenia

Fot. R. Flaga

Fot. J. K.
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Historia wsi Adamów
Miejscowością o bogatej historii
jest Adamów. Wieś najprawdopodobniej powstała w drugiej połowie
XVII w. i pierwotnie w źródłach
odnotowana jest jako Jadamów.
Nazwa miejscowości pochodzi od
nazwy dzierżawczej Jadam – Adam.
Imię to z hebrajskiego oznacza
człowieka utworzonego z ziemi.
Założycielami wsi byli Tarnowscy
herbu Leliwa, którzy w początkach
drugiej połowy XVII w. weszli w posiadania nie tylko obszaru Adamowa,
ale większego kompleksu ziemskiego,
przyłączając go do dóbr krasnobrodzkich. Najpierw terytorium to dziedziczył hrabia Jan Stanisław Tarnowski
(zm. 1676 r.) żonaty z Barbarą
z Firlejów, a następnie jego syn hrabia
Aleksander Dominik Tarnowski
(zm. 1707 r.) żonaty z Marianną
z Dzieduszyckich. W 1707 r. Adamów
w spadku przypadł hrabiemu
Kajetanowi Amorowi Tarnowskiemu
żonatemu z Anną z Boguszów.
W początkach XVIII w. wieś nadal
leżała w dobrach krasnobrodzkich,
których dziedzicami byli Tarnowscy.
W 1738 roku, jak wykazują dokumenty, Kajetan Amor Tarnowski
zapisał na rzecz pięciu ubogich w szpitalu przy klasztorze dominikanów
w Krasnobrodzie, zobowiązanie
do uiszczania corocznie ćwierć żyta
i hreczki z folwarku Adamów.
Po śmierci Kajetana Amora Tarnowskiego w 1748 r. Adamów przeszedł
w posiadanie jego starszego syna
hrabiego Jana Amora Tarnowskiego
(zm. 1799 r.) żonatego z Teklą
Grabianką. W 1764 r. w wyniku
uzgodnień między braćmi, Adamów
stał się własnością młodszego z synów
Kajetana Amora – hrabiego Antoniego
Fortunata Tarnowskiego (zm. 1819 r.),
ożenionego z Zuzanną z Jełowickich.
W 1803 r., będąc kolatorem cerkwi
prawosławnej w Potoczku, nadał jej
prawo wolnego wrębu w swoich
lasach i pastwisko w dobrach

Adamów, Jacnia, Bliżów i Potoczek.
W 1814 r. dokonał on też podziału
swojego majątku pomiędzy trzech
synów: Antoniego, Feliksa i Jana. Sam
Adamów przypadł Feliksowi
(zm. 1851 r.) ożenionemu z Antoniną
z Grzembskich. W 1827 r. Feliks
Tarnowski odsprzedał wieś bratu
Antoniemu za prawie 400 000 zł
polskich. Nowy właściciel założył
dla swoich dóbr odrębną księgę hipoteczną, a w roku 1828 wraz z Adamowem, Potoczkiem, Bondyrzem,
Szewnią i Trzepiecinami przystąpił
do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
W początkach XIX w. funkcjonowały wieś i folwark Adamów.
W 1827 r. wieś liczyła 21 domów
i 131 mieszkańców. W 1835 r. trzeci
z braci Jan Tarnowski, ożeniony
z Michaliną z Wisłockich, najbardziej
pokrzywdzony w podziale dóbr, rozpoczął proces o unieważnienie testamentu ojca Antoniego Fortunata.
Niestety, śmierć Jana w 1838 r.
uniemożliwiła mu dokończenie tej
sprawy. Kontynuowali ją jego
synowie: Jan Teodozjusz i Kazimierz
Zachariasz Tarnowscy. W 1839 r. mocą
wyroku sądowego nabyli oni prawo
do 1/3 Adamowa i oddzielnych dóbr
krasnobrodzkich. Pozostałe 2/3
Adamowa należały do Antoniego
Tarnowskiego, a po jego śmierci
w 1840 r. odziedziczył je jedyny jego
syn Jan Chrzciciel Tarnowski.
Niedługo po tym nowy właściciel
majątku odkupił prawo do 1/3
Adamowa od Jana Teodozjusza
i Kazimierza Zachariasza Tarnowskich i tym sposobem został jego
jedynym właścicielem. Następnie
dobra te przeszły w ręce Jana Aleksandra Tarnowskiego, syna Feliksa
i Antoniny z Grzembskich (kuzyna
Jana Chrzciciela Tarnowskiego).
Dzierżył on ten majątek aż do śmierci
w 1904 r. Jego staraniem pobudowano
w Adamowie drewniany dwór i za-

łożono park dworski o powierzchni
ok. 10 ha. Po jego śmierci dobra
Adamów i Bondyrz w równych
częściach przeszły w ręce jego córek:
Natalii z Tarnowskich Tyszkiewicz
oraz Marii z Tarnowskich Łoś.
Według rejestru pomiarowego
z 1903 r. w Adamowie funkcjonował
folwark (ponadto w skład klucza
majątkowego wchodziły folwarki:
Bondyrz, Bliżów, Czarnowoda
i Szewnia). W 1905 r. doszło w dobrach
Adamów do zaburzeń chłopskich
na tle serwitutowym. Od końca XIX w.
aż do II wojny światowej wieś należała
do gminy Suchowola, z siedzibą
w Adamowie. Tu też znajdowała się
kasa wkładowo-zaliczkowa. Po śmierci Natalii w 1916 r. Maria z Tarnowskich Łosiowa (zm. 1942 r.) została
jedyną właścicielką Adamowa
i okolicznych dóbr. Ze względu na
fakt, iż Łosiowie mieszkali
w Piotrowicach pod Lublinem,
w Adamowie przebywał tylko ich syn
Adam Andrzej Maria Łoś, który
z ramienia matki był jej pełnomocnikiem w zarządzaniu tymi dobrami.
W 1921 r. wieś liczyła 49 domów
i 266 mieszkańców, w tym 14 Ukraińców, natomiast w folwarku było
9 domów i 177 mieszkańców, w tym
3 Ukraińców. W 1929 r. Maria Łoś
posiadała w Adamowie 802 ha ziemi,
cegielnię, gorzelnię i terpentyniarnię.
Adam Łoś, syn Marii, brał czynny
udział w wojnie obronnej w 1939 r.
jako oficer. Dostał się nawet do niewoli
niemieckiej. Podczas kampanii
wrześniowej w dniach 23-25 września
1939 r. w okolicach wsi toczyły się
zacięte walki oddziałów polskich
kawalerii gen. W. Andersa oraz 39 i 41
DP z niemieckim VII Korpusem.
W wyniku tych walk został zdziesiątkowany 2 pułk strzelców konnych.
Po śmierci Marii Łoś w 1942 r. jej syn
Adam Andrzej udzielił swemu stryjecznemu bratu Adamowi Łosiowi,
synowi Stanisława, całkowitego
pełnomocnictwa na posiadane dobra.
W nocy 29/30 czerwca 1943 r., wojska
niemieckie planowały wysiedlić całą
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wieś, jednak do obozu w Zamościu
zdołano wywieźć jedynie około 30
osób. Reszta mieszkańców uciekła
do lasu. Kiedy po akcji niemieckiej
ludność powróciła z lasu do wsi
25 lipca 1943 r. oddział SS rozstrzelał
we wsi 20 Żydów z Krasnobrodu.
Wyzwolenie Adamowa nastąpiło
w lipcu 1944 r. W tym też roku majątek
przejęło państwo na cele reformy
rolnej, a miejscowy dwór przeznaczono na szkołę.
oprac. na podst. Leksykonu Historycznego

Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa

Zdjęcie zbiorowe w remizie OSP w Potoczku
Teatr Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa, w odpowiedzi na
zaproszenie, przedstawił na terenie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
spektakl autorski: „Nie do wiary!
W bibliotece kryją się czary”. Widowisko odbyło się dnia 2 października
2017 roku. A uczestniczyli w nim
uczniowie z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej i Suchowoli.
Spektakl opowiadał o tym, że
w książkach znajduje się magia,
a dzięki temu, iż je czytamy, możemy
przeżywać niesamowite historie.
Każdy człowiek zaczyna swoją
przygodę z książką już w pierwszych

Fot. GBP

latach swojego życia. Ulubione
opowieści, nawet jeśli początkowo
są czytane przez rodziców
lub dziadków, zostają w pamięci
na całe życie. Domem dla wielu
ciekawych opowieści jest właśnie
biblioteka. Przesłaniem widowiska
był fakt, że abyśmy mogli docenić tę
skarbnicę, musimy odwiedzać
bibliotekę i odkrywać jej tajemnice
poprzez wypożyczanie i czytanie
nowych niesamowitych historii
ukrytych w książkach. Głównym
bohaterem spektaklu był Tomek, mały
chłopiec, który chciał zostać
czytelnikiem miejscowej biblioteki.
Poznaje on bibliotekarkę Sowę

i zakłada kartę, a zapisane na niej
słowa wprowadzają go w świat magii
i czarów. Poznaje tam wielu nowych
przyjaciół, z którymi przeżywa
ciekawe przygody.
Widzowie spektaklu z wielkim
skupieniem i zaangażowaniem
oglądali kolejne jego sceny. Widać
było, że młodzi czytelnicy bardzo
dobrze czują się w świecie magii,
czarów, wyobrażonych postaci,
fantastycznych przyjaciół. Tego
rodzaju przekaz był więc adekwatny,
aby zachęcić najmłodszych czytelników do regularnego odwiedzania
biblioteki oraz wypożyczania książek.
Umożliwił też promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie
postawy szacunku wobec książek.
Ponadto spektakl uzmysłowił
uczestnikom, jak ważną rolę w życiu
każdego człowieka pełni czytanie
czyli dostarcza rozrywki oraz rozwija
wyobraźnię od najmłodszych lat.
Uczniowie na zakończenie spektaklu
nagrodzili aktorów gromkimi brawami, a w rozmowie z organizatorami
spektaklu wyrazili chęć i zainteresowanie tego typu inicjatywami
dotyczącymi współpracy biblioteki
z Teatrem Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa.
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Uczniowie klasy I ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli, dnia
11 października złożyli uroczyste
ślubowanie. Zanim pierwszaki
zostały przyjęte do grona uczniów,
musiały przejść kilka prób. Zdały
egzamin z zakresu bezpieczeństwa
i zasad zachowania w szkole oraz
wykazały się umiejętnościami
recytatorskimi i wokalnymi.
Następnie przed sztandarem
szkoły, w obecności dyrekcji,
nauczycieli, rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek złożyli
uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor
każdego pierwszaka pasowała na
ucznia i wręczała dyplom
przynależności do klasy I. Miłym
akcentem dla bohaterów uroczystości
były liczne upominki od dyrekcji,
rodziców i starszaków. Uroczystość
zakończył słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców
Natomiast ślubowanie uczniów
klasy I w Szewni Górnej odbyło się

Ślubowanie uczniów klas I

Uroczyste ślubowanie w SP w Suchowoli
20 października 2017 roku. Dumnie
uczestniczyli w nim rodzice, Pani
Dyrektor, nauczyciele, koledzy z klasy
II i III oraz wychowankowie
oddziałów przedszkolnych. Uroczystość zapoczątkował taniec polonez,
który ze wzruszeniem oglądali zaproszeni goście. Nie mniej wzruszeń

Uroczyste ślubowanie w SP w Szewni Górnej

dziękujemy...

Jednym z najbardziej uroczystych dni w szkole jest 14 października
Dzień Edukacji Narodowej.To
znakomita okazja do wyrażenia
wdzięczności i uznania przez uczniów
dla trudnej pracy, jaką wykonują
nauczyciele. W Szkole Podstawowej
w Suchowoli uroczysta akademia

dostarczyły widzom piosenki
i wiersze płynące z ust małych
bohaterów dnia.
Swoim wystąpieniem dzieci
udowodniły, że są doskonale przygotowane do podjęcia roli ucznia. Na
pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki
otrzymały dyplomy oraz potwierdziły
ten fakt odciskiem swego palca
w kronice szkoły. Zwieńczeniem
wydarzenia był słodki poczęstunek.
Uczniom klas I życzymy, by
każdy dzień w szkole dostarczał
wspaniałych przygód z nauką
oraz radosnych chwil w towarzystwie
kolegów, koleżanek i pracowników
szkoły.
SP w Suchowoli, SP w Szewni Górnej, red.

Fot. SP w Szewni Górnej

Dzień Edukacji Narodowej
Za trud,
za serce,
za uśmiech,

Fot. SP w Suchowoli

odbyła się 13 października. Uroczystość została przygotowana przez SU
pod opieką pań: Agnieszki Pliżgi, Ewy
Nieć i Marii Jakubiszak. W akademii
uczestniczyli: Wójt Gminy Adamów,
emerytowani nauczyciele i rodzice.
Ten dzień był też doskonałą
okazją do wręczenia nagród. Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Suchowoli
Pani Maria Sak przyznała nagrody
za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowowczej i opiekuńczej dla następujących nauczycieli:.Katarzyna Bosiak, Renata Frankie-

wicz, Alina Kamińska, Agnieszka
Pliżga, Ewa Nieć, Małgorzata
Szewczuk, Anna Grabowska. Nagrody otrzymali również pracownicy
niepedagogiczni: Joanna Kozłowska,
Zbigniew Buryło, Agnieszka Grasza,
i Barbara Klimek. Za dbałość o rozwój

Wręczanie nagród

Fot. SP w Szewni Górnej
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i rozkwit szkoły, pracę społeczną
na rzecz szkoły, owocne działania
na rzecz dzieci, młodzieży oraz grona
nauczycielskiego i całej lokalnej
społeczności została przyznana
nagroda Wójta Gminy Adamów, którą
otrzymała Pani Joanna Gajewska –
Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Suchowoli. Po części oficjalnej
odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy piątej i drugiej
gimnazjum. Część artystyczną swoim
występem uświetnił szkolny chór
pod opieką pana Adama Flagi.
Po zakończeniu delegacja Rady
Rodziców złożyła życzenia i kwiaty
nauczycielom, a delegacja uczniów
wręczyła własnoręcznie upieczone
ciasteczka z życzeniami. Uroczystość
zakończyła się poczęstunkiem
i spotkaniem towarzyskim wszystkich
pracowników szkoły i zaproszonych
gości.
Również w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej tego samego dnia
obchodzono Dzień Edukacji
Narodowej. Część oficjalną apelu
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu
narodowego. Następnie głos zabrała
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Pani Dyrektor – Elżbieta Kuźma, która
serdecznie powitała wszystkich
zebranych. Pani Dyrektor podziękowała za trudną pracę nauczycieli
i wychowawców, za wskazywanie
właściwej drogi do osiągnięcia
najcenniejszego i najtrwalszego celu,
jakim jest wykształcenie. Podziękowała również władzom samorządowym za obecność na uroczystości,
za współtworzenie warunków pracy
w szkole. Podziękowania skierowane
były też w stronę Rodziców za to, że są
wsparciem dla działań nauczycieli.
Kończąc, Pani Dyrektor życzyła
pedagogom, by ich aktywna, twórcza
praca znalazła uznanie i wdzięczność
w oczach uczniów oraz była źródłem
osobistej satysfakcji. Podobne
życzenia złożyli: w imieniu Wójta - Pani Ewelina Droździel – Szykuła
oraz w imieniu rodziców - przedstawiciele Rady Rodziców.
Jak każdego roku, Pani Dyrektor
przyznała nagrody za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli:
Agnieszka Kuropatnicka, Dorota
Pędzierska i Adam Kozyra oraz pra-

cowników obsługi szkoły: Elżbieta
Mielnik, Joanna Pliżga, Iwona Buryło,
Agnieszka Fusiarz. Nagrodę Wójta
Gminy Adamów za dbałość o rozwój
szkoły i jakość pracy zgodnie z założeniami polityki edukacyjnej, osiąganie wysokich wyników nauczania
oraz owocne działania na rzecz dzieci,
grona nauczycielskiego a także całej
lokalnej społeczności otrzymała pani
Elżbieta Kuźma – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej, którą
wręczyła Skarbnik Gminy Adamów
Ewelina Droździel-Szykuła.
Ostatnią częścią uroczystego
apelu był występ przygotowany przez
uczniów. Duża doza humoru płynąca
z ust młodych artystów sprawiła,
że uśmiech na twarzach długo jeszcze
tego dnia towarzyszył widzom.
red.

Wręczanie nagród

Fot. SP w Suchowoli

„Naturalny odruch serca…” - wolontariat w SP w Suchowoli
Od wielu lat uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli bardzo
aktywnie włączają się w akcje
charytatywne, organizowane na rzecz
osób potrzebujących. Podejmowane
inicjatywy przybierają różnorodne
formy. Uczniowie i przedszkolaki
zbierają środki pieniężne, produkty
żywnościowe, korki plastikowe,
zabawki, organizują kiermasze, loterie
itp. Dzieląc się „sercem”, wspierają
następujące inicjatywy: Pomóż
Dzieciom przetrwać zimę, Góra
grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Świąteczna paczka,
Z pomocą dla niewidomych.
W miarę potrzeb i możliwości
wspierają także instytucje, które
inicjują pomoc potrzebującym:
Hospicjum Małego Księcia, Fundacja

Dr Clown, Hospicjum w Łabuniach,
Dom Dziecka w Zwierzyńcu, Dom
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie,
Oddział Hematologii i Onkologii przy
Klinice Dziecięcej w Lublinie,
Oddział Dziecięcy Szpitala im. Jana
Pawła II w Zamościu, Oddział
Geriatryczny w Zamościu, oddział
Pediatryczny Publicznego Szpitala
w Tomaszowie Lubelskim, DKMS
i inne.
Tego typu działania kształcą
postawy i uwrażliwiają na krzywdę
drugiego człowieka, wzbudzają także
empatię i poczucie odpowiedzialności
za siebie i innych. Były także bodźcem
dla uczniów naszej szkoły do szukania innych form niesienia pomocy
potrzebującym. Tak właśnie narodziła
się myśl, aby powołać:

Szkolne Koło Caritas.
Prace nad tym przedsięwzięciem
rozpoczęły się spotkaniem informacyjnym podczas rekolekcji
wielkopostnych, wiosną 2017 r.
Rekolekcje prowadzone były
przez Dyrektora Caritas Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Adama
Sobczaka oraz Koordynatora Diecezjalnego Wolontariatu Caritas Anetę
Tryniecką. Po licznych przygotowaniach (rozpropagowaniu informacji,
zebraniu deklaracji od uczniów,
zgody rodziców, wyborze szkolnego
zarządu) szczytny pomysł sfinalizowano.
Dzień 17 października 2017 roku
na długo pozostanie w pamięci
uczniów Szkoły Podstawowej
w Suchowoli. Odbyło się wówczas
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uroczyste powołanie Szkolnego Koła
Caritas. Aktu tego dokonano
w niezwykle podniosłej atmosferze,
w obecności Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks.
Adama Sobczaka, Dyrektora szkoły - Marii Sak, proboszcza parafii
w Suchowoli - ks. Romana Palonki,
koordynatora Diecezjalnego Wolontariatu Caritas - Anety Trynieckiej
oraz nauczycieli i uczniów całej
szkoły. Po wystąpieniach okolicznościowych przybliżających cele, zadania
i postawy wolontariuszy nastąpiło
uroczyste wręczenie zaprzysiężonym
wolontariuszom, opiekunom
i dyrekcji przez księdza dyrektora
koszulek z inicjałami Caritas.
Opiekunem Szkolnego Koła
Caritas został pan Marek Kaniuk,
natomiast asystentem kościelnym,
proboszcz parafii Przemienienia
Pańskiego w Suchowoli ks. Roman
Palonka, który sprawuje także opiekę
duchową nad SKC. Do organizacji
przystąpiło 24 uczniów-wolontariuszy, wielu innych zadeklarowało
chęć wstąpienia do SKC.
Szczytnej uroczystości towarzyszył podniosły nastrój .Wystrój
sali, galowy ubiór uczniów, montaż
słowno muzyczny sprawiły, że pano-

Powołanie Szkolnego Koła Caritas
wało skupienie i zaskakująca cisza.
Pieśni prezentowane przez chór
szkolny mobilizowały do refleksji,
niejednemu zakręciła się łza w oku.
Na to także zwrócili uwagę
nasi goście. Po uroczystościach
o Szkole w Suchowoli dało się usłyszeć
w Katolickim Radiu Zamość
oraz przeczytać w listopadowym
wydaniu miesięcznika Niedziela.
Słowa tak głęboko utkwiły w naszych
sercach, że pozwolimy sobie je
zacytować: Zdaniem Anety Trynieckiej, diecezjalnego koordynatora
wolontariatu Caritas, placówka
w Suchowoli przygotowała się do swej
działalności wyjątkowo: „Byłam
w niesamowitej szkole, która od początku
jest bardzo wrażliwa na niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi. Tam zostało
uroczyście powołane Szkolne Koło Caritas.
Bardzo się wzruszyłam, ponieważ
pierwszy raz od trzech lat powołanie SKC

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Powitanie

Fot. SP w Szewni Górnej

W znakomitej atmosferze
w Szkole Podstawowej w Szewni
Górnej, 17 października odbył się
turniej, w którym wzięło udział
35 uczestników z Suchowoli i Szewni.
W każdej kategorii wiekowej szkoła
mogła wystawić po trzech zawodników i zawodniczek.
Uroczystego otwarcia dokonał
Wójt Gminy Adamów, Pan Dariusz

Szykuła, życząc wszystkim młodym
sportowcom miłej zabawy oraz jak
najlepszych wyników. A było o co
walczyć. Wszyscy, którzy stanęli na
podium, otrzymali statuetki, dyplomy
oraz nagrody, które ufundował Wójt
Gminy Adamów. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni na koniec turnieju,
a wręczenia nagród dokonała Pani
Elżbieta Kuźma, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej.
Nagrodzeni w poszczególnych
kategoriach:
Kl. IV Dziewczyny
Izabela Kukiełka, Angelika
Michalska, Gabriela Oświecińska
Kl. IV Chłopcy
Dawid Greszta, Przemysław Częścik,

Fot. SP w Suchowoli

było uroczystością, nie tylko wolontariuszy, ale całej społeczności
uczniowskiej. Wszyscy byli ubrani na
galowo…”. Jesteśmy wdzięczni pani
Anecie za te słowa uznania, które
dodają skrzydeł, skłaniają do refleksji,
motywują do działania i „dawania
cząstki siebie innym”.
Dnia 18.10.2017r. odbyło się
w szkole pierwsze zebranie Szkolnego
Koła Caritas, na którym uczniowie
wraz z opiekunem wypracowali
i zatwierdzili Plan działań na bieżący
rok szkolny oraz powołali zarząd
w następującym składzie: przewodnicząca – Sara Bajak, zastępca – Kinga
Gęśla, skarbnik – Aleksandra Babiuch,
sekretarz – Paulina Konopa.
Uczniowie naszej szkoły po raz
kolejny pokazali, że mają wielkie serca
i w imię miłości są gotowi do niesienia
bezinteresownej pomocy bliźnim.
Opiekun SKC: M. Kaniuk

Karol Wiatrzyk
Kl. V - VI Dziewczyny
Sandra Piskor, Julia Kowalczuk,
Agata Kucner
Kl.V - VI Chłopcy
Maciej Pakuła, Michał Szykuła,
Jakub Gromadzki
Kl. VII, II - IIIG Dziewczyny
Monika Wnuk, Joanna Świrgoń,
Paulina Greniuk
Kl. VII, II - IIIG Chłopcy
Mateusz Łosiewicz, Piotr Bielak,
Karol Dębiński

Zwycięzcom
oraz wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
oprac. A. Kozyra
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Wyciek amoniaku - chłodnia w Adamowie

Wyciek amoniaku
Niezwykłym i zarazem widowiskowym wydarzeniem były ćwiczenia
zgrywające dla wybranych jednostek
ochrony przeciwpożarowej i służb
inspekcji współdziałających.
Przeprowadzono je 18 października
na obiekcie chłodni w Adamowie
należącej do Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Profesjonal
Sp. z o. o.
Założenie do ćwiczeń przewidy w a ł o, ż e p odcz a s r u t y n ow e j
kontroli instalacji amoniakalnej przez
pracownika zakładu dochodzi do
rozszczelnienia instalacji amoniakalnej. Przez powstałą nieszczelność
następuje emisja trującego amoniaku
do atmosfery. Dwóch pracowników
zostaje poszkodowanych. Strefa
niebezpieczna powiększa się. Istnieje
zagrożenie dla pobliskich zabudowań
i mieszkańców - na kierunku
rozprzestrzeniania się chmury gazu.
Celem nadrzędnym ćwiczeń
było doskonalenie prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych
podczas pożaru w zakładzie
wykorzystującym w procesie
technologicznym amoniak oraz
współdziałanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej z personelem
zakładu, pogotowiem ratunkowym,
policją, praktyczne sprawdzenie
możliwości prowadzenia działań

Fot. M. Wujec

ratowniczo-gaśniczych oraz
prowadzenie ewakuacji przez
personel zakładu i inne podmioty,
rozpoznanie operacyjne obiektu pod
kątem przejezdności dróg
pożarowych w obrębie obiektu oraz
kierunków ewakuacji.
Po uzyskaniu informacji od
służby ochrony, do zdarzenia zostały
skierowane w pierwszej fazie działań:
specjalistyczna grupa ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego
"Zamość 1", zastępy OSP Potoczek
i Jacnia. Personel techniczny
maszynowni uruchomił proces
technologiczny mający na celu
zminimalizowanie ilości wypływu
amoniaku do atmosfery. Strażacy
wraz z jednym z pracowników
zakładu (wykorzystującym ubranie
gazoszczelne zakładu) podjęli
działania mające na celu ograniczenie
strefy niebezpiecznej. W związku z
powiększaniem się niebezpiecznej
chmury amoniaku zaszła konieczność
ewakuowania mieszkańców
sąsiednich budynków. Działanie to
prowadzili policjanci przy
współudziale członków Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na potrzeby ćwiczeń, przy
uwzględnieniu specyfiki działań,
dokonano sprawdzenia możliwości
dostarczania dużych ilości wody

wykorzystywanej do ograniczania
strefy niebezpiecznej, którą
dostarczano ze zbiornika w Jacni.
Specyfika obiektu, szczególnie
kwestia możliwości wystąpienia
zagrożenia chemicznego
powodowanego przez amoniak
wskazuje, że przeprowadzenie
ćwiczeń w tego rodzaju obiekcie jest
niezbędna. Ćwiczenia pozwalają
w praktyce zweryfikować przyjęte
procedury postępowania na wypadek
awarii, co wpłynie na lepszą
skuteczność prowadzonych działań.
Drugim epizodem ćwiczeń był
wypadek pojazdu pożarniczego
oraz dwóch samochodów osobowych,
w wyniku którego kilka osób zostało
poszkodowanych - zaszła konieczność
używania narzędzi hydraulicznych.
Ten epizod został przeprowadzony
na terenie zakładu utylizacji pojazdów
w Adamowie.

Wypadek drogowy

Fot. M. Wujec

W ćwiczeniach łącznie wzięło
udział 6 zastępów PSP; 12 zastępów
OSP: Potoczek, Jacnia, Suchowola,
Bondyrz, Majdan Wielki, Białowola,
Krasnobród, Łabunie, Niedzieliska,
Radecznica, Komarów, Zwierzyniec,
Państwowe Ratownictwo Medyczne,
Policja. Obserwatorami ćwiczeń byli:
Kazimierz Mielnicki v-ce Starosta
Zamojski, bryg. Jacek Sobczyński
komendant miejski PSP w Zamościu,
Alfred Furlepa dyrektor Samodzielnej
Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Zamościu, Piotr Szmidt
sekretarz Gminy Adamów.
źródło: kmpspzamosc.eurzad.eu
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11 listopada - Dzień Niepodległości

Ognie Niepodległości

Fot. SP w Suchowoli

Dnia 10 listopada 2017 roku
o godzinie 21.00 w Gminie Adamów
zapłonęły ,,Ognie Niepodległości”.
Szkoła Podstawowa w Suchowoli,
jako jedyna w powiecie zamojskim,
włączyła się w ogólnopolską
inicjatywę, nad którą honorowy
patronat objął Wojewoda Lubelski –
– Przemysław Czarnek.
Celem projektu było uczczenie
99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i przypomnienie, że jest to święto
wszystkich Polaków.
W uroczystości udział wzięli:
Wójt Gminy Adamów – Dariusz
Szykuła, Przewodnicząca Rady
Gminy – Bożena Skiba, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zwierzyniec – Ryszard
Tetrycz wraz z pracownikami służby
leśnej, przedstawicielka Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych okręgu Zamość – Adela Flaga
oraz emerytowany leśnik Nadleśnictwa Zwierzyniec – Franciszek Cieplak,
Przedstawiciele Posterunku Policji
w Krasnobrodzie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Suchowoli, doktor Joanna
Komisarczuk – przedstawiciel służby
zdrowia, przewodnicząca Rady Rodziców – Jadwiga Szynkarczuk, radni
Gminy Adamów i sołtysi wsi Suchowola, nauczyciele, uczniowie, rodzice
i społeczność lokalna.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 19.00 zbiórką na dziedzińcu
szkolnym. Po apelu porządkowym
wszyscy wyruszyli na pobliski cmentarz, gdzie czekali tłumnie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych
miejscowości. Następnie odśpiewano
polski Hymn Narodowy w wykona-

niu chóru szkolnego i uczestników
uroczystości. Delegacje ze szkoły
w Suchowoli, z Urzędu Gminy w Adamowie i Nadleśnictwa Zwierzyniec
złożyły wieńce przy pomniku.
Potem głos zabrała pani Dyrektor, która zaapelowała do uczestników, aby potraktowali tę uroczystość jako hołd dla tych, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli żyć
godnie. Wszyscy zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.
Następnie w ciszy i skupieniu
wysłuchano części artystycznej
w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Suchowoli.
W patriotycznym nastroju
wszyscy z uwagą wysłuchali przemówienia Wójta Gminy Adamów,
oraz odezwy Wojewody Lubelskiego
odczytanej przez Nadleśniczego
Nadleśnictwa Zwierzyniec –
– Ryszarda Teterycza.
Wzruszającym momentem były
wspomnienia o latach grozy na terenie
wsi Suchowola uczestniczących
w uroczystości gości specjalnych, czyli
kombatantów.
Po części patriotycznej wszyscy
na czele z pocztem sztandarowym
szkoły przeszli na plac przy kaplicy
świętej Moniki, wzniesionej ku czci
poległych żołnierzy, gdzie odbyło się
o godz. 21.00 uroczyste odpalenie
„Ogni Niepodległości” przez Wójta
Gminy Adamów – pana Dariusza
Szykułę, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Zwierzyniec – pana Ryszarda
Teterycza i Komendanta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchowoli – pana
Andrzeja Wiśniewskiego.

Roztoczańskie Echo

Wszyscy uczestnicy mogli
skorzystać z gorącego poczęstunku
z ogniska i delektować się koncertem
pieśni patriotycznych w wykonaniu
zespołu ludowego „Roztoczańskie
Echo”.
oprac. SP w Suchowoli

Serdecznie dziękuję Organizatorowi –
– Szkole Podstawowej w Suchowoli
za przygotowanie i uroczystą oprawę
inicjatywy „Ognie Niepodległości”,
Nadleśnictwu Zwierzyniec, Policji, OSP
w Suchowoli za pomoc i czynne włączenie
się w w/w przedsięwzięcie, a zespołowi
ludowemu Roztoczańskie Echo
za uświetnienie uroczystości koncertem
pieśni patriotycznych.
Ponadto w imieniu własnym
i pracowników Urzędu Gminy
w Adamowie dziękuję wszystkim
biorącym udział w uroczystości za pamięć
i godne uczczenie Święta Niepodległości.
Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła
Natomiast w SP w Szewni Górnej
13 listopada odbył się uroczysty apel,
który rozpoczął się od wprowadzenia
pocztu sztandarowego i odśpiewania
hymnu narodowego. Wzięli w nim
udział uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły. Uczniowie klas
IV, VI i VII przedstawili program
artystyczny o patriotycznym
charakterze pt. „11 listopada - Dzień
Niepodległości”. Akademia z okazji
Święta Niepodległości była dla
uczniów wspaniałą lekcją historii
i patriotyzmu. Apel wywarł na uczniach i nauczycielach duże wrażenie.
Panowała podniosła atmosfera.
Taniec w wykonaniu uczniów klasy
IV z wykorzystaniem flag biało –
– czerwonych oraz cisza, która po nim
nastąpiła, był zwieńczeniem całej
uroczystości. Do występów przygotowały uczniów Pani Ewelina
Kozyrska i Pani Renata Szyper Michałuszko.
oprac. SP w Szewni Górnej

Fot. SP w Suchowoli
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Roztoczańskie Echo - jubileusz 15-lecia

Występ zespołu „Roztoczańskie Echo”
Zespół ludowy "Roztoczańskie
Echo" z Suchowoli 12 listopada 2017
roku obchodził jubileusz 15-lecia
istnienia. Uroczystość odbyła się
w świetlicy wiejskiej w Suchowoli.
Na uroczystość przybyli:
Starosta Zamojski Henryk Matej,
Wicestarosta Zamojski Kazimierz
Mielnicki, Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła, Dyrektor
Niepublicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Suchowoli Eugeniusz
Węcławik, Proboszcz Parafii P.W.

Fot. „Roztoczańskie Echo”

Przemienienia Pańskiego
w Suchowoli Roman Palonka, kierownicy zespołów i Kół Gospodyń
Wiejskich działających na terenie
gminy Adamów oraz osoby związane
z zespołem "Roztoczańskie Echo".
Uroczystość rozpoczęła Pani
Jadwiga Czerniak – kierownik
zespołu, która powitała przybyłych
gości, podziękowała za dotychczasową współpracę zarówno władzom
samorządowym jak i współpracującym z zespołem muzykom.

Następnie w skrócie przybliżyła
historię powstania i działalności
zespołu.
Zespół "Roztoczańskie Echo"
powstał w 2002 roku. Pierwszy
występ zespołu odbył się w kościele
parafialnym w Suchowoli.
W 2003 roku zaprezentował się
szerszej publiczności na Gminnym
Święcie Plonów w Jacni. Od 15 lat
godnie reprezentuje gminę poprzez
uczestnictwo na wszelkich
uroczystościach gminnych
jak i powiatowych, zdobywając
czołowe nagrody i wyróżnienia. Do
najwspanialszych osiągnięć zespołu
należy zdobycie w 2009 roku I miejsca
i nagrody w postaci Złotego Różańca
na Festiwalu Pieśni Religijnej
w Górecku Kościelnym.
Kolejnym punktem uroczystości
był przepiękny koncert zespołu
„Roztoczańskie Echo", a następnie
tradycyjny tort i poczęstunek
dla przybyłych gości.
red.

OSP Potoczek ma nową łódź
Jednostka OSP Potoczek,
należąca do do KSRG, zakupiła łódź
ratowniczą z polietylenu Whaly 435 R
Professional wraz z przyczepą
podłodziową oraz 5 hełmów
ochronnych. Całkowity koszt wyniósł
49 696,12 zł.
Gmina Adamów udzieliła dotacji
w kwocie 30 000,00 zł, pozostała kwota

to środki, które jednostka OSP
otrzymała z Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego przyznane
przez Komendanta Głównego PSP RP.
Zakupiona łódź ma wzmocnioną
konstrukcję, wykonana jest z polietylenu obrotowo formowanego. Jest
to materiał odporny na działanie:
kwasów, zasad, soli i większości

Łódź z przyczepą podłodziową

Wodowanie łodzi

Fot. OSP Potoczek

związków organicznych i chemicznych. Odporność na korozję gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych,
a przy tym nie wymaga konserwacji.
Odporny na promieniowanie UV.
Całość wykonana z jednego kawałka.
Dnia 12 listopada 2017 roku
zwodowano łódź Whaly 435R
Professional na zbiorniku wodnym
w miejscowości Jacnia.
Fot. OSP Potoczek

red.
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Anioły w Potoczku

Warsztaty w GBP w Adamowie z/s w Potoczku
„Anioły z kory palmowej” tak
brzmi tytuł warsztatów rękodzieła,
które Gminna Biblioteka Publiczna
w Adamowie z siedzibą w Potoczku
zorganizowała 15 listopada. Zajęcia
przeprowadziła znana już dzieciom
i bardzo lubiana Agata Piwko –
- artysta, plastyk, właścicielka
Pracowni Rękodzieła AGAART.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Suchowoli.
Celem warsztatów „Anioły
z kory palmowej” było poznanie

Fot. GBP

nowej innowacyjnej techniki
artystycznej polegającej na formowaniu z naturalnej kory palmowej
postaci, w tym przypadku osoby
anioła. Aby stworzyć tę postać w myśl
wyżej wymienionej innowacyjnej
techniki, prowadząca zaproponowała
uczestnikom zastosowanie różnorodnych materiałów plastycznych.
Były to między innymi: egzotyczna
kora palmowa, włóczki, kleje, koraliki,
sznurki, piłeczki pingpongowe,
markery, konfetti, jak również

pistolety do kleju na gorąco.
Podczas zajęć – warsztatów
rękodzieła uczniowie mieli szczególną
możliwość rozwijać się manualnie.
Ponadto tworzenie aniołów pobudzało ich kreatywność. Uczestnictwo
w tego typu spotkaniu polegało
również na pracy w grupie i współpracy między uczestnikami,
co wpłynęło pozytywnie na integrację
uczniów.
Uczestnicy warsztatów podczas
spotkania stworzyli własne, niepowtarzalne figurki aniołów z kory
palmowej. Powstałe nowatorskie
i ekologiczne postacie będą stanowić
doskonałą ozdobę bożonarodzeniową. Z uwagi na uniwersalność
postaci anioła może to być również
ozdoba całoroczna. Podczas tych
warsztatów uczniowie pracowali
z niezwykłym zainteresowaniem
i zaangażowaniem. W trakcie zajęć
między uczestnikami panowała
atmosfera wzajemnej współpracy
i wsparcia, co ostatecznie korzystnie
wpłynęło na końcowe efekty pracy
twórczej i samopoczucia uczniów
podczas warsztatów.

Warsztaty w GBP w Adamowie z/s w Potoczku

oprac. GBP

Fot. GBP
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Odblaskowa Gmina
W okresie jesienno – zimowym
szybciej zapada zmrok, co negatywnie
wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego,
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Żeby
więc zadbać o bezpieczeństwo uczniów, pod koniec listopada w szkołach podstawowych zorganizowano
spotkania w ramach akcji
„Odblaskowa Gmina”.
Spotkania zostały przeprowadzone przez Policjantów Posterunku
Policji Krasnobród oraz Policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Zamościu. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości
dzieci i młodzieży jako uczestników
ruchu drogowego, kształtowanie
prawidłowych postaw i zachowań
oraz budowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
i innych. Zajęcia z udziałem ekspertów pozwalają uczniom szybciej
przyswajać potrzebne informacje.

SP w Suchowoli

Fot. SP w Suchowoli

Od 31 sierpnia 2014 roku pieszy,
niezależnie od wieku, poruszający się
po drodze, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany
używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych
użytkowników ruchu. Policjanci
zachęcali do korzystania z elementów
odblaskowych również tam, gdzie
przepisy tego nie nakazują, czyli także
na nieoświetlonych odcinkach dróg
w obszarze zabudowanym. Okazuje
się, że te małe elementy naszej garderoby często mogą decydować o bezpieczeństwie. Odblaski znacznie
zwiększają widoczność, a każdy
kierowca będzie mógł skuteczniej
zareagować, gdy pieszy zostanie
wcześniej zauważony. Jako przestroga i dowód na to, jak niewiele
potrzeba, aby doszło do tragedii,
uczniowie obejrzeli film o niebez-

Spotkanie w SP w Suchowoli
piecznym zachowaniu kierowców
i pieszych.
W listopadzie 2017 r. funkcjonariusze z Posterunków Policji
przeprowadzili w szkołach podstawowych gminy Adamów spotkania
profilaktyczno - edukacyjne
pod nazwą „Odblaskowa Gmina”.
Celem spotkań była poprawa
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
jako niechronionych użytkowników
dróg oraz przekazanie wiedzy
na temat odpowiedzialności za siebie
i innych poprzez uświadomienie
uczniom zasad ruchu drogowego.
Program skierowany był do wszystkich wychowanków i uczniów szkół.
Mundurowi podczas pogadanki
kształtowali postawy i nawyki

Fot. SP w Suchowoli

związane z noszeniem odblasków
przez dzieci i młodzież.
Uczniowie szkół otrzymali
również odblaski w postaci opasek
odblaskowych z napisem
„Odblaskowa Gmina Adamów”,
zakupione przez Urząd Gminy
Adamów. Łącznie rozdano około 500
odblasków.
Dyrekcja, nauczyciele i rodzice
Szkoły Podstawowej w Suchowoli
oraz Szkoły Podstawowej w Szewni
Górnej serdecznie dziękują Wójtowi
i Funkcjonariuszom Policji za podejmowanie działań przyczyniających się
do poprawy bezpieczeństwa
na terenie Gminy Adamów.

Spotkanie w SP w Szewni Górnej

red.

Fot. SP w Szewni Górnej

Informator Gminy Adamów

13

październik - grudzień 2017

WIECZÓR ANDRZEJKOWY W BONDYRZU
W pierwszą sobotę grudnia
zespół śpiewaczy "Babeczki
w kropeczki" z Bondyrza,
kontynuujący także działalność Klubu
Seniora, zorganizował spotkanie
nawiązujące do tradycji andrzejkowych. Na wieczór andrzejkowy
przybył Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła, Przewodnicząca
Rady Gminy Bożena Skiba, radny
miejscowości Bondyrz Jacek Kuryło,
proboszcz tutejszej parafii ks. Artur
Sokół, przedstawiciele Rady
Parafialnej i Rady Sołeckiej
oraz mieszkańcy Bondyrza.
W miłej atmosferze i przy wspaniałej muzyce członkinie zespołu
ugościły wszystkich własnoręcznie
przygotowanym poczęstunkiem. Ten
wieczór andrzejkowy był również
podsumowaniem całorocznej
działalności artystycznej zespołu.
Ku zadowoleniu biesiadników,
wieczór trwał do późnych godzin
wieczornych.
red.

„Andrzejki” w Bondyrzu

Fot. S. Komornik

Św. Mikołaj w Jacni
W okresie przedświątecznym
wszystkie dzieci, starsi a nawet
staruszkowie wyczekują z utęsknieniem na wizytę niezwykłego gościa.
Zwykle przemieszcza się pod osłoną
nocy przez nikogo niepostrzeżony.
Cicho i sprytnie odwiedza nas
w domach, czego dowodem
są prezenty, które zostawia
dla domowników podczas wizyty.
Oczywiście tym zagadkowym
gościem jest Święty Mikołaj.
W tym roku jego wizyta obyła się
3 grudnia. Podobnie jak w latach
poprzednich, zapracowany Św.
Mikołaj znalazł chwilę czasu,
aby spotkać się z najmłodszymi
w Kościele P. W. Miłosierdzia Bożego
w Jacni. Dzieci pod opieką s. Urszuli
z wielką radością powitały przybysza.
Św. Mikołaj, rozmawiając z dziećmi,
mógł dowiedzieć się, czego dzieci
się uczą w naszym regionie, jak
spędzają wolny czas oraz mógł się
dowiedzieć, kto był grzeczny.
Następnie wręczył dzieciom prezenty.
red.

Mikołaj w Jacni

Fot. R. Świergoń

Informator Gminy Adamów
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Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi gminnej
Oficjalne otwarcie drogi odbyło
się 30 listopada br. w miejscowości
Feliksówka. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy radnego i zarazem sołtysa
tejże miejscowości Pana Henryka
Kierepki. Poświęcenia drogi dokonał
ks. Roman Palonka - proboszcz parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Suchowoli, a uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali: ks. Roman Palonka,
Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła, skarbnik gminy Ewelina
Droździel – Szykuła, przewodnicząca
Rady Gminy Adamów Bożena Skiba,
radny Henryk Kierepka oraz przedstawiciele rady sołeckiej i mieszkańców.
Długość wyremontowanego
odcinka to 3 349,75 m. Na całej długości została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza
oraz udrożniono rowy. W miejscowości Rachodoszcze na odcinku około
1100 m wykonano oświetlenie uliczne
zasilane kablem ziemnym. Ponadto
wykonano trzy zatoki przystankowe,
parking przy kościele oraz odcinek
chodnika od drogi powiatowej 3247L
do kościoła.
Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa
Lubelskiego. Inwestycja realizowana
była w ramach „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019". Wartość
inwestycji to 1 642 616,05 zł, z czego
50% stanowi dofinansowanie kosztów

Otwarcie drogi gminnej w m. Feliksówka
kwalifikowalnych z budżetu państwa.
Przebudowana została również
droga w miejscowości Feliksówka
(Kolonia) na długości 205 m wraz ze
zjazdami do posesji. Na drodze
położona została kostka betonowa.
Wykonawcą tego zadania była F.H.U
„STOLMEX” z Zamościa.
Z inicjatywy mieszkańców
sołectwa Rachodoszcze, w tejże
miejscowości, w sobotę 16 grudnia br.
odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej drogi gminnej 010825 L
Rachodoszcze-Feliksówka.
Na otwarcie drogi przybyli:
Wojewoda Lubelski Pan Przemysław
Czarnek, Poseł na Sejm RP Pan
Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy
Adamów Pan Dariusz Szykuła,
Przewodnicząca Rady Gminy
Adamów Pani Bożena Skiba
wraz z radnymi, przedstawiciele
głównego wykonawcy i podwykonawca oświetlenia, a także inni
zaproszeni goście. Oczywiście, nie zabrakło mieszkańców Rachodoszcz

i Feliksówki, dla których to otwarcie
zostało zorganizowane.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą, sprawowaną w intencji
wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do realizacji tej
potrzebnej inwestycji oraz w intencji
bezpieczeństwa dla użytkowników
drogi. Mszę odprawił proboszcz
parafii w Suchowoli ks. Roman
Palonka.
Po Mszy Świętej nastąpiło
poświęcenie drogi oraz uroczyste
przecięcie wstęgi. Po uroczystości
wszyscy udali się pod pomnik
poświęcony pomordowanym w czasie
II wojny światowej, aby uczcić ich
pamięć.
Na tę inwestycję czekali nie tylko
mieszkańcy Feliksówki i Rachodoszcz, ale również mieszkańcy
sąsiednich wsi. Nowa droga poprawi
bezpieczeństwo i komfort jazdy
oraz stanie się istotnym czynnikiem
rozwoju tej części gminy Adamów.

Otwarcie drogi gminnej w m. Rachodoszcze

red.

Fot. R. Flaga
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Dnia 12 grudnia 2017r., w
Centrum Integracji Społecznej w Jacni,
odbyła się Wigilia Bożego
Narodzenia. W spotkaniu
uczestniczyli pracownicy Centrum
oraz zaproszeni goście: Pan Dariusz
Szykuła Wójt Gminy Adamów, Pani
Bożena Skiba Przewodnicząca Rady
Gminy, Pani Ewelina DroździelSzykuła Skarbnik Gminy Adamów,
Pani Danuta Jaworska Kierownik
GOPS w Adamowie, Pani Mirosława
Konopka Kierownik MGOPS w
Krasnobrodzie wraz z pracownikiem
socjalnym Panią Dorotą Daniłowicz.
Wszyscy przełamali się opłatkiem
i złożyli świąteczne życzenia.
Po części oficjalnej nastąpiło
wspólne ucztowanie. Uczestnicy
pracowni gastronomicznej dołożyli
wszelkich starań, by w tym dniu
nie zabrakło tradycyjnych, wigilijnych
potraw.

Wigilia Bożego Narodzenia

Wigilia w Jacni
Ostatnim akcentem
wigilijnego spotkania były prezenty
od „Świętego Mikołaja”. Wszyscy
zgromadzeni otrzymali upominki.

Wigilia w Bondyrzu
Tradycją w Bondyrzu stało się
coroczne spotkanie opłatkowe
dla mieszkańców wsi organizowane
przez członkinie zespołu kabaretowofolklorystycznego „Babeczki
w kropeczki”. Także i w tym roku
21 grudnia 2017 r. panie z zespołu
zebrały się, by tej tradycji stało się
zadość. Świątecznego nastroju dodawała piękna dekoracja bożonarodzeniowa przygotowana właśnie
przez panie z zespołu. Odświętny
wystrój i śpiew kolęd wprowadziły
wszystkich w magiczny klimat.
To spotkanie swoją obecnością
zaszczycili: Proboszcz Parafii pw.
Bożej Opatrzności w Bondyrzu
Ks. Artur Sokół, Starosta Zamojski
Henryk Matej, Wicestarosta Zamojski
Kazimierz Mielnicki, Wójt Gminy

Fot. J. K.

Adamów Dariusz Szykuła,
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena
Skiba wraz z radnymi, członkowie
zespołu oraz mieszkańcy Bondyrza.
Ksiądz proboszcz zadbał o właściwą oprawę duchową, rozpoczynając
wieczerzę od modlitwy i odczytania
fragmentu Ewangelii według Św. Łukasza. Po zakończonej modlitwie
wszyscy zebrani przy wigilijnym
stole, łamiąc się opłatkiem, złożyli
sobie świąteczne życzenia. Starosta

Składanie życzeń

Fot. GOPS

Spotkanie upłynęło w przyjaznej i świątecznej atmosferze.
GOPS w Adamowie

Zamojski podziękował paniom
za wspaniale przygotowaną
uroczystość i wraz z Wicestarostą
wręczyli upominek dla zespołu
za całokształt pracy oraz złożyli
życzenia. Wójt Gminy Adamów
również podziękował paniom
za działalność na rzecz społeczności
lokalnej Bondyrza i całej gminy
Adamów, za podtrzymywanie
i kultywowanie tradycji w 2017 roku,
za znakomicie przygotowaną
uroczystość, korzystając z okazji,
złożył wszystkim świąteczne
życzenia. Po wspólnych życzeniach
wszyscy zasiedli do stołu zastawionego pysznym jedzeniem
przygotowanym przez panie z zespołu. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, pełne wspomnień,
wzruszeń i uśmiechów. Cieszymy się,
że przy licznych obowiązkach życia
codziennego panie znajdują czas
na pracę społeczną. Dbają nie tylko
o sferę kulinarną i kulturalną, ale również angażują się we wszelkie organizowane wydarzenia i uroczystości
w naszej gminie. Poprzez sztukę
kulinarną, śpiew oraz współtworzenie
wielu inicjatyw pielęgnują polską
kulturę ludową i wywierają wpływ
na rozwój swojego najbliższego
otoczenia.
red.

Fot. J. K.
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Realizacja inwestycji w IV kwartale 2017 roku
Oświetlenie w Szewni Górnej
Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Szewnia
Górna obejmowała montaż opraw
oświetlenia w ilości 4 sztuk wraz
z wykonaniem linii napowietrznej
oraz pomiarów. Poniesiono wydatki
w wysokości 5 533,00 zł, całość została
pokryta z funduszu sołeckiego.
Oświetlenie w Trzepiecinach
W 2016 roku w miejscowości
Trzepieciny zaprojektowano
oświetlenie uliczne. W roku bieżącym
wykonano montaż 3 sztuk słupów
wraz z szafą sterowniczą. Koszt
zadania wyniósł 25 653,00 zł;
z funduszu sołeckiego przeznaczono
7 624,75 zł, a pozostała część została
pokryta z budżetu Gminy Adamów.
W latach następnych będzie
kontynuowana budowa oświetlenia
do osiągnięcia zakresu określonego
projektem budowlanym.
Oświetlenie uliczne
w m. Rachodoszcze
Wykonano projekt oświetlenia
ulicznego w m. Rachodoszcze
przy drodze powiatowej Nr 3258L
w kierunku Majdanu Ruszowskiego.
Poniesiono wydatki w wysokości
11 070,00 zł. Całość została pokryta
z funduszu sołeckiego.
Wodociąg w Suchowoli
Dnia 17 listopada została
podpisana umowa na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.
,,Rozbudowa sieci wodociągowej
z przyłączami w m. Suchowola,
Suchowola Kolonia”. Gmina Adamów
wybrała na wykonawcę ZAKŁAD
Remontowo-Budowlany w Zamościu
Kustra Adam. Wartość kontraktu
wynosi 2 408 340,00 zł.
Będą wykonane następujące
prace:
 budowa sieci wodociągowej z PE,
 budowa pompowni strefowej,

budowa przyłącza energetycznego,
 budowa bezodpływowego dołu
na ścieki,
 wykonanie studzienek wodomierzowych.
Całkowita długość budowanej sieci
wodociągowej wynosi 8 350,9 m.


Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w m. Adamów
Do realizacji zadania wybrano
Zakład Produkcyjno-Usługowy
,,BUDREM” Marek Michałkiewicz
z Zamościa, który wykonał prace
na kwotę 380 119,82 zł. Zakres prac był
opisany w poprzednim numerze
Informatora Gminy Adamów.
Całkowity koszt zadania wyniósł
402 237,09 zł. Prace zakończono dnia
30 listopada 2017 roku.
Wykonanie przyłącza i sieci
wodociągowej w m. Suchowola
Wykonano przyłącze z wodociągu głównego do terenu
rekreacyjno-sportowego o długości
około 180 metrów. Główny cel
inwestycji to dostęp do wodociągu
dla OSP w trakcie ćwiczeń oraz imprez
kulturalno-integracyjnych. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł 31 452,41 zł,
w tym 3 703,91 zł pochodzi z funduszu
sołeckiego sołectwa Suchowola B,
4 950,00 zł - darowizna od osoby
fizycznej, a 22 798,50zł to kwota
pokryta ze środków budżetu Gminy
Adamów.
Adaptacja budynku remizy OSP
na świetlicę wiejską
w Rachodoszczach
Dnia 22 grudnia 2017 roku
zakończono realizację operacji pn.
„Adaptacja budynku remizy OSP
na świetlicę wiejską w Rachodoszczach”. Zadanie, którego wartość
całkowita zgodnie ze złożonym
wnioskiem o dofinansowanie
opiewała na kwotę w wysokości

49 965,80 zł, zostało zrealizowane
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia
ze środków grantowych zostały
przeprowadzone następujące prace:
malowanie ścian pomieszczenia
świetlicy, wykonanie sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu
świetlicy, czyszczenie i malowanie
drzwi (3 szt.), wykonanie podłogi
drewnianej na legarach, wykonanie
podłogi drewnianej na istniejącym
stropie sceny, wykonanie
pomieszczeń WC na podwyższeniu
sceny. W/w prace zostały wykonane
w okresie od 20.10.2017 roku do
22.12.2017 roku. Wartość wykonanych
robót budowlanych wyniosła 65
568,90 zł.
OZE
W ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego, Gmina Adamów złożyła
wniosek o dofinansowanie
pn. ”Energia odnawialna w Gminie
Adamów”. Przewidywana wartość
projektu wynosi około 3 mln zł, w tym
wysokość dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych wynosi 85 %.
2 listopada 2017 r. Gmina Adamów
otrzymała pismo z Urzędu
Marszałkowskiego informujące, że
wniosek pt. ”Energia odnawialna
w Gminie Adamów” został wybrany
do dofinansowania, a 13 grudnia 2017
roku została podpisana stosowna
umowa.
U G Adamów
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ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI
W PODZIALE NA SOŁECTWA NA ROK 2018
Zadania

Lp

Sołectwo

Kwota

1

Adamów

18 935,14

2

Bliżów

3

Boża Wola A

Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 6800,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej
11 080,80 w m. Boża Wola A-Dąbrowa
Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 4280,80 zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej oraz zakup garażu z blachy

4

Boża Wola B

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 5361,31 zakup kruszywa drogowego na drogi
10 722,31 Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 5361,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej
w m. Boża Wola B-Koziarka

5

Bondyrz

6

Feliksówka

7

Jacnia

8

Potoczek

Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek
Dz.900 rozdz.90095 §4300 -18735,14 wykonanie montażu podłogi w świetlicy wiejskiej

Dz.600 rozdz.60016 §6050 – 4000,00 wykonanie projektu dokumentacji drogi gminnej w m. Bliżów
13 688,05 Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
Dz.900 rozdz.90095 §4300 – 9488,05 wykonanie elewacji budynku w świetlicy wiejskiej

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 13477,50 zakup kruszywa drogowego na drogi, betonów oraz podkładów drewnianych
na most
Dz.600 rozdz.60016 §4300 - 4900,00 wznowienie granic drogi gminnej, odnowienie przystanku autobusowego
Dz.754 Rozdz.75412 §4300 -1600,00 malowanie budynku garażu
28 777,50 Dz.900 rozdz 90015 §6050 – 7000,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej
w m. Bondyrz
Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 800,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej,
Dz.900 rozdz. 90095 §4300 – 1000,00 montaż śmietników na przestankach autobusowych
Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 6000,00 zakup kruszywa drogowego oraz żużlu
Dz.900 rozdz. 90095 §4210 – 3074,68 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły, zakup wyposażenia
14 274,68
do świetlicy oraz zakup materiałów do remontu świetlicy
Dz 900 Rozdz 90095 §4300 – 5200,00 wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
Dz.600 rozdz. 60016 §4210 - 3139,33 zakup kruszywa drogowego
23 139,33 Dz.900 rozdz. 90095 §4210 – 20000,00 zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, zakup śmietników na przystanki
autobusowe, zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych
Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 600,00 zakup kruszywa na drogi
Dz.754 rozdz.75412 §4210 – 2171,00 zakup materiałów na utwardzenie drogi dojazdowej do OSP
12 971,06 dz 900 Rozdz 90015 §6050- 10000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej
w m. Potoczek
Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 200,06 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek
Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 15839,03 wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L
w kierunku Majdanu Ruszowskiego

9

Rachodoszcze 15 839,03

10

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 2000,00 zakup kruszywa drogowego na drogi
Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 3000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
w m. Suchowola A /doły/
Dz. 900 rozdz. 90015 §6050 – 5000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej
Suchowola A w kierunku Adamowa
Suchowola A 24 019,27 Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 2500,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
w m. Suchowola A /ulica/
Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 4219,27 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w zaplecze kuchenne oraz krzesełka
Dz. 900 rozdz. 90095 §4300 – 4300,00 wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie tablic
informacyjnych numerów domów
Dz.921 rozdz.92195 §4300 – 3 000,00 organizacja spotkania integracyjnego „Dni Suchowoli”

11

Suchowola B

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 12000,00 zakup klińca na drogi
Dz.900 rozdz.90095 §4300 – 6020,94 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż instalacji
21 020,94
elektrycznej w świetlicy wiejskiej
Dz.921 rozdz. 92195 §4300 - 3000,00 współfinansowanie wydarzenia kulturalno - integracyjnego „Dni Suchowoli”

12

Suchowola Kolonia

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 5000,00 zakup żużlu na drogi gminne
18 511,46 Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 13511,46 zakup wyposażenia świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy
oraz zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej

13

Szewnia
Górna

14 079,14

14

Szewnia
Dolna

Dz.600 rozdz.60016 §4300 – 700,00 odnowienie przystanków
18 544,05 Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 16844,05 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
Dz 900 rozdz.90095 §4300 – 1000,00 koszenie traw przy świetlicy wiejskiej

15

Trzepieciny

9 679,41

Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 13079,14 zakup kruszywa drogowego
Dz.900 rozdz. 90095 §4300 – 1000,00 wykonanie tablic informacyjnych numerów domów

Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 9 679,41 wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny

255 282,17
U G Adamów
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BUDŻET
GMINY ADAMÓW

Na podstawie projektu budżetu
gminy na rok 2018, który przekazany
został Radnym oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie w dniu
14 listopada 2017 roku, opracowano

plan budżetu Gminy na rok 2018.
Na sesji Rady Gminy w dniu
22 grudnia 2017 roku została podjęta
uchwała w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2018.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy Adamów na rok 2018
Opis
Dochody ogółem w tym:
dochody bieżące własne
dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu Państwa
dochody majątkowe własne – ze sprzedaży mienia
dochody majątkowe zewnętrzne – środki pozyskane na realizację inwestycji
Przychody ogółem w tym:
kredyty i pożyczki – planowane do pozyskania w 2018 roku
Dochody i przychody razem

Plan 2018 r.
23 117 488,46
11 794 965,00
5 549 907,46
61 000,00
5 711 616,00
5 879 612,00
5 879 612,00
28 997 100,46

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Gminy Adamów na rok 2018
Opis
Wydatki ogółem w tym:
wydatki bieżące własne
wydatki bieżące na zadania własne i zlecone z budżetu Państwa
wydatki majątkowe – inwestycje
Rozchody ogółem w tym:
spłata rat kredytów i pożyczek
Wydatki i rozchody razem

Plan 2018 r.
28 156 201,78
10 617 694,88
5 549 907,46
11 988 599,44
840 898,68
840 898,68
28 997 100,46

Tabela nr 3. Zadłużenie budżetu Gminy Adamów w 2018 roku
Opis
Dochody budżetu Gminy
Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2017 roku
Planowane do pozyskania w 2018 roku kredyty i pożyczki
Obsługa długu – spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia

Plan 2018 r.
23 117 488,46
1 415 130,68
5 879 612,00

% udział obsługi długu w dochodach Gminy

3,85

890 898,68

Tabela nr 4. Dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy Adamów w 2018 roku
2018 r.

Opis
Dochody
Dochody z podatków lokalnych w tym:
podatek od nieruchomości

1 798 301,00
977 580,00

podatek rolny

597 451,00

podatek leśny

170 370,00

podatek od środków transportowych
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)
Inne podatki i opłaty
Wpływy z opłat w tym:
Wpływy z gospodarki mieniem gminnym
Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych
Wpłaty za wodę i ścieki
Wpłaty – Oświata i wychowanie
Subwencje przekazywane z budżetu Państwa w tym:
subwencja oświatowa

52
1 600
219
504
56
281
120
45
7 636
3 551

900,00
559,00
600,00
470,00
500,00
920,00
200,00
850,00
117,00
072,00

subwencja wyrównawcza

3 952 154,00

subwencja uzupełniająca
Dotacje z budżetu Państwa( na zadania własne i zlecone)w tym:
na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny
na pozostałe zadania
Inne dochody bieżące
Dochody majątkowe
Razem dochody

132 891,00
5 549 907,46
5 510 700,00
39 207,46
37 418,00
5 772 616,00
23 117 488,46

% udział w dochodach
7,78

6,92
0,95
2,18

33,03

24,01

0,16
24,97
100,00
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Tabela nr.5. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Adamów w 2018 roku
Opis
Wydatki w zakresie rolnictwa w tym:
wydatki na opłatę składki na rzecz Izby Rolniczej
wydatki gospodarki wodnej

2018 r.
% udział w wydatkach
Wydatki
2 742 500,00
9,74
15 000,00
187 500,00

Wydatki majątkowe

2 540 000,00

Transport- drogi publiczne gminne i powiatowe

3 709 700,00

w tym utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, remonty bieżące dróg)
Wydatki majątkowe w tym: ( dotacja dla powiatu)

13,16

239 700,00
3 470 000,00

Gospodarka mieszkaniowa , działalność usługowa w tym:
wydatki związane z wyceną nieruchomości mienia komunalnego
i cmentarnictwo
wydatki ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany
studium
Wydatki majątkowe
Informatyka
W tym zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu
Administracja publiczna w tym :
Rada Gminy

2 219 933,46
68 000,00

Urząd Gminy- zadania własne i zlecone

2 056 912,46

238 000,00

0,85

170 000,00
48 000,00
20 000,00
53 550,00

0,19

53 550,00
7,88

diety i prowizja dla Sołtysów

49 200,00

pozostałe wydatki administracyjne( w tym składki członkowskie)
Krajowe Biuro Wyborcze
Obrona narodowa

45 821,00
1 017,00
600,00

0,01
0,01

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:

734 076,32

2,61

Ochotnicze Straże Pożarne

332 576,32

Obrona Cywilna

3 500,00

Zarządzanie kryzysowe

48 000,00

Wydatki majątkowe

350 000,00

Obsługa długu publicznego
Rezerwa ogólna budżetu
Oświata w tym:
oświata i wychowanie (administracja)

50
28
5 347
5 235

000,00
500,00
558,00
078,00

edukacyjna opieka wychowawcza
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna i Rodzina
Gospodarka komunalna w tym :
wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

112
55
6 276
6 488
301

480,00
000,00
014,00
753,00
079,00

energia oświetlenia ulicznego

176 200,56

pozostałe wydatki komunalne – usługi remontowe, koszty ścieków i obsługa

402 874,00

Wydatki majątkowe w tym: energia odnawialna rewitalizacja, oświetlenie ulic,
dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura Fizyczna i turystyka
w tym:

0,19
22,29
23,05

5 608 599,44
211 000,00

Biblioteka Publiczna (dotacja)

100 000,00

zadania realizowane w zakresie promocji (kultura,sport i turystyka)

66 000,00

dotacja w zakresie sportu

45 000,00

Razem wydatki

0,18
0,10
18,99

28 156 201,78

0,75

100,00
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Tabela nr 6. Plan inwestycji gminnych na rok 2018
Lp.

Nazwa inwestycji

Kwota

1

Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Boża Wola

2

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola

3

Zakup lampy ultrafioletowej

4

Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka

759 000,00

5

Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/

200 000,00

6

Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny

7

Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap

100 000,00

8

Przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda

550 000,00

9

Przebudowa drogi gminnej nr 010851L Bliżów Gmina Adamów

10 Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/
11

Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km0+650
do km 1+520

12 Zakup działek
13 Energia odnawialna w Gminie Adamów
14

Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B - Koziarka

20 000,00
2 500 000,00
20 000,00

20 000,00

4 000,00
20 000,00
1 550 000,00
20 000,00
3 082 393,00
5 361,00

15 Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyrz

7 000,00

16 Wykonanie dok. na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A - Dąbrowa

6 800,00

17 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny

9 679,41

18

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu
Ruszowskiego

15 839,03

19 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /doły/

3 000,00

20 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /ulica/

2 500,00

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Suchowola A
w kierunku Adamowa

5 000,00

21

22 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Potoczek

10 000,00

23 Budowa tężni solankowej w m. Jacnia

180 000,00

24 Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola

100 000,00

25 Budowa placu zabaw w m. Bondyrz

105 200,00

26 Budowa placu zabaw w m. Potoczek

105 205,00

27 Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni

140 794,00

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja
28 budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

516 552,00

29

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa chaty
rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa
30 oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej
nr 010843L w m. Jacnia
31

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie
przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni
Razem

394 915,00

627 878,00

290 483,00
11 371 599,44
U G Adamów
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UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
20 października 2017 roku odbyła się
XXII Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:










Uchwała Nr XXII/189/17
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
Uchwała Nr XXII/190/17
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
Uchwała Nr XXII/191/17
w sprawie zmiany w Statucie
Gminy Adamów
Uchwała Nr XXII/192/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół imienia
Tadeusza Kościuszki w Suchowoli
Uchwała Nr XXII/193/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt
Przedszkolny przy Zespole Szkól
imienia Tadeusza Kościuszki
w Suchowoli
21 listopada 2017 roku odbyła się
XXIII Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:











Uchwała Nr XXIII/194/17
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
Uchwała Nr XXIII/195/17
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2017
Uchwała Nr XXIII/l96/17
w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego
na 2018 r.
Uchwała Nr XXIII/197/17
w sprawie przedłużenia taryf
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXIII/198/17
w sprawie środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów
świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania



Uchwała Nr XXIII/199/17
w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy
Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018.


22 grudnia 2017 roku odbyła się
XXIV Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
 Uchwała Nr XXIV/200/17
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
 Uchwałę Nr XXIV/201/17
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2017
 Uchwała Nr XXIV/202/17
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej
 Uchwała Nr XXIV/203/17
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018
 Uchwała Nr XXIV/204/17
w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
 Uchwała Nr XXIV/205/17 zmieniająca Uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
 Uchwała Nr XXIV/206/17









w sprawie środków finansowych
przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli,
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Uchwała Nr XXIV/207/17
w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym
Gminy Adamów przez Urząd
Gminy Adamów
Uchwała Nr XXIV/208/17
w sprawie uchwalenia Ramowego
Planu Pracy Rady Gminy
Uchwała Nr XXIV/209/17
w sprawie przyjęcia Planu Pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Adamów
Uchwała Nr XXIV/210/17
w sprawie przyjęcia Planu Pracy
Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Adamów
Uchwała Nr XXIV/211/17
w sprawie przyjęcia Planu Pracy
Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego Rady
Gminy Adamów
U G Adamów

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.
1. Gumiela Janina
2. Jędruszko Kazimiera
3. Portka Adam
4. Radlińska Czesława
5. Powroźnik Stanisław
6.Wróbel Mateusz
7. Dworniczak Antonina
8. Łagowska Teresa
9. Szykuła Edward
10. Teterycz Urszula
11. Powroźnik Bartłomiej
12. Powroźnik Zofia
13. Kuniec Teresa

Bondyrz
Potoczek
Trzepieciny
Trzepieciny
Suchowola
Suchowola
Suchowola
Suchowola
Suchowola
Suchowola
Suchowola - Kolonia
Suchowola - Kolonia
Suchowola

lat 84
lat 96
lat 77
lat 83
lat 56
lat 24
lat 83
lat 65
lat 87
lat 79
lat 27
lat 74
lat 62

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.

Treść Uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl
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Debiuty literackie
W obecnym numerze
publikujemy fragment kolejnego
opowiadania uczennicy gimnazjum
w Szewni Górnej – Wiktorii
Szykulskiej. Zapraszamy do lektury,
ponieważ tu Czytelnicy odnajdą
znajome miejsca, które, jak się okaże,
mają tajemniczą moc...
Wspomnienia przykryte rzeką
Wieprz
Jest takie miejsce w Gminie
Adamów, które jak żadne inne koi ból,
leczy rozpacz, daje nadzieję...
Posłuchajcie mojej historii...
Woda chlupocze pod moimi butami,
a ja uderzam miarowo w hałaśliwe odmęty
rzeki Wieprz. Powietrze smakuje
świeżością, a gdy przechodzę po chybotliwych belkach tworzących prowizoryczny
most, wiatr szarpie moim ubraniem.
Zastanawiam się, gdzie zgubiłam
uśmiech, ale nie jestem w stanie nigdzie go
wypatrzeć. Myśli drepczą po mojej głowie
bez opamiętania, a ja wsłuchuję się w ich
echo.
- Zatrzymaj się. Wyrywa mnie
z zamyślenia Lola. - To tutaj.
Wiatr z każdą chwilą staje się
gwałtowniejszy, kiedy ostrożnie
przysiadamy na brzegu pożółkłej łąki.
Pełno tu błota, a zbyt wysoka trawa
przesłania mi widok na sieć rozległych
domostw. Czuję na sobie spojrzenie Loli i
staram się nadać mojej twarzy wyraz, choć
odrobinę przypominający opanowanie i
spokój. Nieoczekiwanie ogarnia mnie
wściekłość i mam ochotę na nią wrzeszczeć. Czuję, że mogłabym pluć, przeklinać
i krzyczeć jednocześnie, ale zamiast tego
siedzę cicho, jakby wiatr porwał mi głos
razem z uśmiechem. W ustach mam smak
goryczy, a gdy wpatruję się w lustro
wodne rzeki, czuję tę dziwną więź, która
łączy mnie również z szepczącymi lasami
Jacni. Przypominam sobie ich zielone
suknie, którymi wymachiwały podczas
tańca i długie dłonie o szczupłych palcach
wijących się w takt muzyki wiatru.
- To tutaj. Powtarza łagodnie Lola,
a mi nadal brakuje odwagi,
aby podnieść na nią wzrok.
- Tutaj umarłam.
Gwałtownie wciągam powietrze,
aby po chwili wypuścić je z sykiem.
Ciemne chmury gromadzą się na niebie,
jak kłęby zmartwienia, które tak samo

trudno przegonić. Chciałabym być
silniejsza, lepsza. Wtedy na pewno nie
zabrakłoby mi wiary, aby się do niej
uśmiechnąć.
- Myślisz, że to ładne miejsce na śmierć?
Pyta mnie po chwili, a jej głos jest
nabrzmiały od emocji. Zahacza swoim
podartym trampkiem o grudkę błota, która
po namyśle stacza się do wody. Nie wiem,
co na to odpowiedzieć. W głowie mam
pustkę, po kolei wyrzucam z niej wszystkie
myśli, które odfruwają i zawisają
na niebie wśród gwiazd. Nawet
nie zauważyłam, kiedy zapadł zmrok. Jest
jak gęsta powłoka otaczająca niewidzialną
barierą wszystko, co bezpieczne. Moje
dłonie odnajdują suchy patyk, leżący
samotnie wśród trawy i zanurzają go
w silnym nurcie, który porywa go
bezpowrotnie. Albie przysuwa się do mnie
i chyba chce mnie objąć, ale po chwili się
rozmyśla. Nigdy nie byłam zbyt
uczuciowa.
- Pamiętasz, jak cię tutaj zabrałam
w dzień moich urodzin? Zamyśla się,
a jej wielkie oczy lśnią w ciemności
jak u kota. - Narzekałaś, że jest tak mokro,
a twoje cienkie buty tego nie wytrzymają.
Zawsze tak ładnie się ubierałaś, jakby
każdy dzień był okazją do spotkania
z czymś nowym. Ale szczęście nie jest zbyt
wybredne, co? Podają ci go na tacy takie,
jakim jest, czasem ukryte w cuchnącej
potrawie, a czasem widoczne od razu. A ty
musisz je przyjąć. Od ciebie zależy, jak to
zrobisz.
- Przestań... - chrypię i zanurzam twarz
w dłoniach. Wspomnienia ciążą mi, jakby
były wypełnione ciężkimi kamieniami, a ja
nie jestem gotowa, aby je udźwignąć. Ku
mojemu zdumieniu dziewczyna zaczyna
chichotać.
- To ty przestań udawać, że jest ci przykro.
Jej słowa uderzają mnie w twarz, a ja
upuszczam na ziemię to wszystko,
co dotychczas udało mi się zebrać.
- Nie sądzisz chyba, że … zaczynam,
ale ona przerywa mi krótkim prychnięciem.
- Właśnie tak sądzę. Rzuca, nie patrząc
na mnie. - Wszyscy udajecie smutek,
jakbyście byli na jednej wielkiej scenie
w teatrze i czekali, aż wam zapłacą
za występ. Może i jestem martwa,
ale doskonale pamiętam, co się działo tutaj,
na tym świecie. Nie masz prawa wmawiać
innym, że jest ci źle. Nie po tym, co mi
zrobiłyście!

Moja twarz płonie, a serce kąpie się
w upokorzeniu. Czuję wściekłość,
choć wiem, że nie powinnam. Ma zupełne
prawo sprzedawać swoje słowa w dowolnej
cenie...
Na dalszy ciąg opowiadania
zapraszamy do następnego numeru
Informatora Gminy Adamów.
Na zakończenie artykułu
umieszczamy prace uczniów
ze szkoły w Suchowoli. Ich tematyka
nawiązuje do obecnej pory roku.
Mimo, że klimat się ociepla, nasza
gmina znajduje się na terenach, gdzie
śnieg utrzymuje się bardzo długo.
red.

ZIMA
Wszędzie biało dookoła
już nie lata nigdzie pszczoła
Mróz zamroził wodę w stawie
Już się teraz nie pobawię
Zimą od samego rana
Można lepić śnieżnego bałwana
I na sankach zjeżdżać z górki
Rzucać się w śniegowe kulki
Lecz pamiętaj przyjacielu
O zwierzętach ptakach wielu
Zimą musisz im pomagać
Bo to bardzo ważna sprawa
Dominika Zawiślak

PODWÓRKOWE IGRASZKI
Na podwórku wietrzyk hula
I z chmurkami gra w berka
Zima wszystkie drzewa otula
W śnieżnobiałe futerka
Na podwórku zadymka
Pierwsza gwiazdka już świeci
W pokoju świeci choinka
A pod nią prezenty dla dzieci
Na podwórku zawieja
Tańczą walca śnieżynki
A na górce świetna zabawa
Wokół bałwana i choinki.
Mateusz Chmiel

Informator Gminy Adamów
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Informacje wędkarskie
W podsumowaniu co rocznego
konkursu „Wędkuj za grosze”, Koło
PZW w Jacni zajęło I miejsce w okręgu
zamojskim PZW. Na ten wynik miała
wpływ bardzo dobra współpraca
Zarządu Koła z młodzieżą, tj. liczba
nowo wstępującej młodzieży do Koła
oraz liczba zawodów organizowanych przez koło dla młodzieży.
Zachęcamy wszystkich
do współpracy. Wszelkie informacje
udzielane są pod numerami telefonów:
603 047 590
- skarbnik
606 950 443
- prezes
Ponadto przypominamy,
że Walne Zebranie Koła odbędzie się
dnia 4 lutego 2018 roku w remizie OSP
w Jacni o godz. 16.00.
oprac. skarbnik Koła R. Kozyra

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
W ostatnim numerze ogłoszony
był konkurs fotograficzny o tematyce
odpowiadającej zagadnieniu:
dlaczego wśród Polaków znane jest
sformułowanie:
„Złota, polska jesień”?
Redakcja otrzymała ciekawe
i bardzo interesujące zdjęcia zgodne
z tematyką ogłoszonego konkursu.

W tym roku jesienna pogoda sprzyjała
fotografom, którzy mogli wielokrotnie wykorzystać słoneczną
pogodę. Niektórzy ją wykorzystali,
dobrali ciekawą i interesującą
scenerię, dzieląc się z redakcją swoją
pracą. Wybraliśmy najciekawsze
zdjęcia, które są najlepsze i najbliżej
przedstawiają tematykę konkursu.
Autorką i zarazem zwycięzcą jest Pani
Justyna Buczek.

Pani Justynie gratulujemy,
życzymy jak najlepszych ujęć,
satysfakcji przy pracy z aparatem
fotograficznym oraz samych
sukcesów w pracy i w życiu
osobistym.
red.

Przydatne informacje
Wójt Gminy Adamów, Dariusz Szykuła,
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 7.00 - 14.00
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów, Bożena Skiba,
pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 7.00 - 11.00
Pracownik LODR w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu
zaprasza interesantów do Urzędu Gminy Adamów, w poniedziałki, pok. nr 13, w godz. 7.00 - 15.00; tel. 607 724 879
Pracownik Starostwa Powiatowego w Zamościu prowadzący nadzór nad gospodarką leśną niestanowiącą własności
Skarbu Państwa (leśniczy)
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 13, w każdą środę w godz. 8.00 - 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
B S Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

51 9639 0009 2002 0050 0122 0039
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

Podatki
W 2018 roku stawki podatku rolnego,
od nieruchomości oraz od środków
transportowych nie uległy zmianie.
Zwrot podatku akcyzowego
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 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r.
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 sierpnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. Wypłata zwrotu
przyznanego na podstawie decyzji
następuje od 1 do 30 kwietnia 2018

roku. Kwotę limitu określa się
w następujący sposób:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT
potwierdzających zakup oleju
napędowego:
ilość litrów zakupionego
oleju napędowego x 1,00zł
Szczegółowe informacje
dostępne są w Urzędzie Gminy
Adamów, pokój nr 7, tel. 84 618 77 14.
UG Adamów

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Adamów – 2018
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Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na NIEBIESKO
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik).
U G Adamów
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