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Gminny Dzień Strażaka
29 kwietnia 2018 roku w Jacni
odbyła się uroczysta Msza Święta
z okazji zbliżającego się wspomnienia
Świętego Floriana - Patrona
Strażaków. Mszę Świętą w intencji
strażaków z Gminy Adamów
odprawił ks. proboszcz Roman Sawic.
Swoją obecnością święto
strażackie uświetnili: Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Kazimierz
Mielnicki, Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła, Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów Bożena Skiba
oraz Prezes Zarządu Gminnego Piotr
Szmidt.
Z okazji 4 maja również
składamy serdeczne podziękowania
i najlepsze życzenia wszystkim
druhnom i druhom, a także całej braci
Strażackiej. Życzymy Wam satysfakcji
z pełnionej służby, powodzenia
w życiu osobistym a także tyle samo
wyjazdów, co powrotów.
życzy
Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w Adamowie

Święta majowe
Majowe święta kojarzą się
z radością i nadzieją, uczą
patriotyzmu i właściwej postawy
obywatelskiej. Jest to miesiąc
szczególny w historii Polski,
ponieważ w pierwszych trzech dniach
maja obchodzone są ważne święta:
1 Maja - Międzynarodowe Święto
Pracy,
2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej,
3 Maja – uchwalenie Konstytucji
z 1791 roku.
Dnia 30 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Suchowoli odbyła się
uroczysta akademia, której nadrzęd-

nym celem stało się upamiętnienie
tych wydarzeń. Uroczystość tę
rozpoczęto od wprowadzenia
sztandaru i odśpiewania hymnu
narodowego, po którym odbyła się
część artystyczna. Montaż słownomuzyczny o tematyce patriotycznej oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów
klas: III, IV „b” oraz klasy VII pod kierunkiem nauczycieli: pani Zofii
Niewiadomskiej, pani Anny Popławskiej, pana Jarosława Terleckiego i pana
wicedyrektora Adama Flagi, były
żywą lekcją historii. Uczniowie
odsłonili uczestnikom akademii karty
historii Polski, o których nie powinno
się zapominać, lecz z szacunkiem
pielęgnować i kultywować już od naj-

młodszych lat. Punktem kulmi
nacyjnym uroczystości było zasadzenie przez uczniów ,,Dębu
Niepodległości” będącego symbolem
siły, potęgi i trwałości,
upamiętniającego setną rocznicę
odrodzenia się Państwa Polskiego.
Akcja ta została zainicjowana przez
Wojewodę Lubelskiego - Przemysława Czarnka
w porozumieniu z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych
w Lublinie, która zadbała, aby do
szkół dotarły sadzonki. Udział w tak
cennej inicjatywie miał wyjątkowy
wymiar patriotyczny i wychowawczy.
Podczas uroczystości nie zabrakło
słów płynących z serca, świadczących
o miłości do Ojczyzny. Na zakoń-
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SP w Suchowoli

fot. SP w Suchowoli

czenie głos zabrała dyrektor szkoły
Pani Maria Sak, która nawiązując
do wydarzeń historycznych, podziękowała wszystkim za trud włożony
w przygotowanie uroczystości.
Dzięki tym wszystkim
działaniom uczniowie mają
świadomość, że patriotyzm to nie tylko udział w zorganizowanych
uroczystościach, ale też codzienna
praca, nauka, odpowiednia postawa
oraz szacunek do symboli narodowych. Przy każdej okazji
nauczyciele podkreślają rolę
wzorców, autorytetów, tradycji,
rodziny oraz wpajają uczniom dumę
z bycia Polakami.
Również w Szkole Podstawowej w Szewni Górnej 30 kwietnia
uczniowie przygotowali uroczysty
apel, w którym uczestniczyli - Wójt
Gminy Adamów, Przewodnicząca
Rady Gminy oraz przedstawiciele
Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.
W dalszej części przedstawiono
piękne wiersze i pieśni o tematyce
patriotycznej. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej
konstytucji. Wyjaśnili, dlaczego jest to
tak ważny dzień dla naszego kraju.
Bardzo wyraźnie zaznaczyli, że warto
i należy pielęgnować tę wielką
wartość, jaką jest patriotyzm.
Podczas drugiej części
uroczystości dyrektor szkoły Pani
Elżbieta Kuźma odczytała list
Wojewody Lubelskiego - Pana
Przemysława Czarnka skierowany do
szkół uczestniczących w akcji
sadzenia „Dębów Niepodległości”.
W liście Wojewoda zaznaczył,

jak bardzo ważna i piękna jest to inicjatywa. Inicjatywa, która jest nie tylko
formą godnego upamiętnienia
szczególnego jubileuszu naszej
Ojczyzny, ale także przypomina
o znaczeniu narodowej zgody i odpowiedzialności każdego obywatela
za jej rozwój i bezpieczeństwo.
Pięknie uformowaną kolumną
uczniowie wraz z nauczycielami
przeszli w okolice Pomnika upamiętniającego poległych w walce
o niepodległość żołnierzy Batalionów
Chłopskich i ludności cywilnej,
by obok posadzić Dąb Niepodległości.
Przedstawiciele władz samorządowych i nadleśnictwa wspólnie
z Panią Dyrektor posadzili to szczególne drzewo. Nie zabrakło również
reprezentantów społeczności uczniowskiej. Z dumą w tym akcie uczestniczyli: Maja Cios i Wiktor Świergoń –
uczniowie klasy III szkoły podstawowej oraz Daniel Farion – uczeń
klasy III gimnazjum. Przed posadzeniem Dębu, za pośrednictwem
inż. Nadzoru Nadleśnictwa
Zwierzyniec Pana Piotra Szewczuka,
wysłuchano słów Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, który stwierdził, że udział
w tej cennej inicjatywie dla leśników
ma wyjątkowy wymiar: patriotyczny
i przyrodniczy, dlatego też przekazali
drzewo szczególne, będące symbolem
leśnej siły, potęgi i trwałości. Zasadzony Dąb będzie stanowił pamiątkę
nie tylko bohaterskiej przeszłości
polskiego narodu, ale także symbol
wspólnych działań łączących
pokolenia.
Uroczystość zakończyła się
odśpiewaniem hymnu szkoły

SP w Szewni Górnej

fot. SP w Szewni Górnej

i pamiątkową fotografią.
Natomiast 30 maja br. na terenie
Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego
w Bondyrzu, podopieczni i członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok
za krokiem” w Zamościu świętowali
Dzień Rodziny. Na początku wszystkich zebranych przywitała Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem” Maria Król. Następnie wspólną
modlitwę odmówili księża proboszczowie Artur Sokół z Parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu
a także ks. Prałat dr Eugeniusz
Derdziuk – Proboszcz Parafii pw.
Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Krasnobrodzie. W uroczystości uczestniczyli m. in.: Jerzy Dębski
Dyrektor Lubelskiego Oddziału
PFRON, Henryk Matej Starosta
Zamojski, Ryszard Gliwiński Wójt
Gminy Zamość, Krzysztof Rusztyn
przedstawiciel Urzędu Miasta
Zamość, a także skarbnik gminy
Adamów Ewelina Droździel-Szykuła.
Posadzono „dęby wdzięczności”,
a następnie poświęcono kapliczki
usytuowane na terenie Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego. Poświęcone zostały również trzy nowe
pojazdy, które są niezbędne do dowozu wychowanków placówek Stowarzyszenia w Zamościu i Biłgoraju.
Zakup pojazdów został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości
521.215,70 zł.
Po części oficjalnej nastąpiła
zabawa oraz występy artystyczne
wychowanków, których motywem
przewodnim była ludowość.
red.

„Dzień Rodziny” w Bondyrzu

fot. www.spdn.pl
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VI Triathlon dla Zamojskich Amazonek Jacnia 2018
„VI Triathlon dla Zamojskich
Amazonek Jacnia 2018” zorganizowany przy współpracy Gminy
Adamów, Miasta Zamość i Starostwa
Powiatowego w Zamościu, odbył się
w sobotę 5 maja 2018 roku. Był wyjątkowy jak zawsze, tym razem CIEPŁY.
Wolontariusze, młodzież z Krakowa,
Tomaszowa Mazowieckiego,
Świdnika, druhowie OSP Suchowola,
Potoczek, Kol. Suchowola, Bondyrz,
Feliksówka jesteście WIELCY!!!
Wszystkim Zawodnikom bardzo
dziękujemy!!! Piękna rywalizacja,
emocje, małe "dramaty", czyli piękno
tego sportu.
W klasyfikacji generalnej na dystansie 1,9 km pływanie, 90 km rower,
21,1 km bieg:
 Chyłek Wojciech
czas 04:20:38 - Kraków
 Siatecki Paweł
czas 04:22:20 - Garbów
 Dudek Bartosz
czas 04:24:17 – Katowice
Klasyfikacja generalna kobiet:
 Maria Hajnos - Małecka
czas 05:03:43 – Szaflary
 Katarzyna Czechowska - Madej
czas 05:29:44 - Iwanowice
Na dystansie ¼ 950 m pływanie,
45 km rower, 10,55 km bieg:
 Kamecki Tomasz
czas: 02:24:27 – Przeworsk
 Szymon Gontarz
czas: 02:40:49 - Kozienice
 Karolina Kochaniec Matuszak
czas: 02:45:29- Lublin
 Katarzyna Kołaczko
czas: 02:49:09 - Przeworsk
Rodzinom zawodników
dziękujemy
za wspaniałe kibicowanie!
Fotorelacja dostępna na:
www.obiektywne.pl
oprac. J. Sprawka
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OPOWIEŚCI Z TECZKI PROFESORA KSIĄŻECZKI
10.05.2018r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej aktorzy
krakowskiego Teatru Edukacji
i Profilaktyki MASKA spektaklem
promującym czytelnictwo
„Opowieści z teczki Profesora
Książeczki” uświetnili Tydzień
Bibliotek. Obejrzały go dzieci
z klas 0-III ze Szkoły Podstawowej
w Suchowoli.
Profesor Książeczka uwielbia
czytać, a w zaciszu leśnej pracowni
tworzy nowe historie, które
za każdym razem chowa do kolorowej
teczki. Szalony bohater przeprowadził
widownię przez świat wyobraźni,
który okazał się bardzo zaskakujący.
Każda myśl w głowie przerodziła się
w spotkanie z żywym bohaterem.
W ten sposób dzieci poznały osobiście
Czerwonego Kapturka, Kopciuszka
oraz Misia Chrapka.
Głównym celem dydaktycznym spektaklu było zachęcenie najmłodszych widzów do regularnego
odwiedzania biblioteki oraz wypoży-

czania książek. Aktorzy ukazali,
jak ważną rolę w życiu każdego
człowieka pełni czytanie. Dostarcza
ono wiele rozrywki oraz przenosi
w odległy i magiczny świat
wyobraźni, dzięki czemu możemy
znaleźć się w samym środku akcji.
W ciekawy sposób podkreślili ważną
rolę bibliotek oraz szacunek
do książek.

W przedstawieniu czynny udział
b rali widzowie, k t órzy b ardzo
zaangażowali się w fabułę, którą sami
mogli wykreować.
Spektakl został nagrodzony
gromkimi brawami, a na koniec dzieci
zwiedziły bibliotekę.
oprac. i fot. GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Żołnierzom BCH walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny
11 maja 2018 r. uczniowie, rodzice i Nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej, przedstawiciele władz
państwowych, samorządowych,
kombatanci oraz mieszkańcy
okolicznych miejscowości uczcili 75.
rocznicę bitwy pod Wojdą a zarazem
37. Rocznicę nadania imienia
Batalionów Chłopskich szkole
w Szewni. Była modlitwa, okolicznościowe przemówienia oraz akademia
w wykonaniu uczniów, na którą złożyły się wiersze, pieśni patriotyczne
oraz taniec z wykorzystaniem biało czerwonej flagi.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor
szkoły Pani Elżbieta Kuźma, która
powitała Gości, a następnie odbyła się
Msza Święta w intencji poległych,
pomordowanych i żywych obrońców
Ziemi Zamojskiej w latach 1940 - 1945.

Mszę odprawił ksiądz Mateusz
Furmaniak, wikariusz Parafii
Kosobudy. Potem uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik upamiętniający poległych podczas bitwy
pod Wojdą oraz poległych mieszkańców Szewni, którzy oddali życie
za Ojczyznę w czasie hitlerowskiej
okupacji. Tam, w obecności pocztów
sztandarowych, złożyli wieńce
i kwiaty.

Wśród uczestników obchodów
Dnia Patrona byli: Pan Czesław
Walczak, członek Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Lublinie, Pan
Stanisław Misztal – Prezes
Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy
BCH – Zarząd Okręgu w Zamościu
z pocztem sztandarowym, Pani Teresa
Sawicka – starszy wizytator
Zamojskiej Delegatury Lubelskiego
Kuratorium Oświaty, Pan Edward
Harasim – v-ce Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy
BCH oraz członek Zarządu – Pan
Julian Strumiński. W uroczystości
wzięli również udział: Pan Dariusz
Szykuła – Wójt Gminy Adamów,
współgospodarz uroczystości,
Pan Janusz Bałabuch – Wójt Gminy
Krynice, Pan Jerzy Zawadzki –
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Sekretarz Powiatu Zamojskiego,
Pani Maria Sak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Suchowoli z pocztem sztandarowym, Pani Jadwiga
Gorzała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej z pocztem
sztandarowym, Pani Agata Baj - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krynicach z pocztem sztandarowym, Gminny Zarząd BCH
w Krynicach z pocztem sztandarowym, Zarząd Gminnego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Adamowie z pocztem
sztandarowym, przedstawiciele RPN
w Zwierzyńcu – zastępca dyrektora,
Pan Tadeusz Grabowski oraz Pan
Wojciech Bober, Pan Lucjan Bednarz
i Pan Jarosław Dąbrowski reprezentujący Nadleśnictwo Zwierzyniec,
Pani Bożena Skiba – Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów, Pani Ewelina
Droździel – Szykuła – Skarbnik Gminy
Adamów, sołtysi Szewni Górnej,
Szewni Dolnej i Wólki Wieprzeckiej,
Pan Edmund Sitek, Drużyna
Harcerska z Wólki Wieprzeckiej,

przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szewni Dolnej, byli
nauczyciele naszej szkoły, pani pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Adamowie, rodzice, mieszkańcy Szewni
Górnej i Dolnej oraz Pan Jerzy
Kądzielewski z żoną Lilianą.
Wygłaszający okolicznościowe przemówienia podkreślali,
że ta uroczystość, to doskonały
przykład patriotyzmu, a zarazem
żywa lekcja historii. Były to słowa
ważne, ponieważ szkoła stara się
przekazywać uczniom wartości,
którymi kierowali się w swoim życiu
i walce żołnierze Batalionów
Chłopskich - honor, odwaga, miłość
do Ojczyzny, poczucie odpowiedzialności za Polskę.
Wzruszenia podczas trwania
całej uroczystości nie ukrywał szczególny dla nas Gość, Pan Jerzy
Kądzielewski, były absolwent szkoły,
który przekazał do Izby Pamięci
eksponaty z czasów II wojny
światowej, a także prywatne
fotografie z lat 1930 do 1940. Jego prze-

mówienie skierowane do uczniów
szkoły zostało przyjęte entuzjastycznie, a przysłowiowy „żółwik” skierowany w ich kierunku sprawił,
że Pan Jerzy zyskał sympatię dzieci
pomimo znacznej różnicy wieku.
Takie momenty to okazja
do dumy z Patrona i lekcja historii,
by młodzież przechowywała pamięć
o tych, którzy oddali za nas życie.
Uroczystość Święta Patrona,
tradycyjnie już, zakończyła się
zwiedzaniem Izby Pamięci
oraz poczęstunkiem dla dzieci
i zaproszonych gości.
Oprac. i fot. SP w Szewni Górnej

Szkoła Podstawowa w Suchowoli ,,na antenie”
,,Profilaktyka to spotkanie
z drugim człowiekiem w atmosferze
życzliwości, empatii i zrozumienia.
Jest czasem poświęconym innym,
w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. To nadzieja
na lepsze jutro.”
(dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI)

Właśnie takim niepożądanym
zachowaniom przeciwdziałamy
w szkole, realizując Program wychowawczo-profilaktyczny. Program,
który zawiera treści dotyczące najważniejszych zagrożeń dla młodzieży, jakimi są alkoholizm i uzależnienie
od środków psychoaktywnych.
Tak szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień była tematem
audycji radiowej zrealizowanej
16 maja 2018 roku dla Katolickiego
Radia Zamość w Szkole Podstawowej
w Suchowoli. W audycji udział wzięli:

dyrektor i wicedyrektor szkoły,
proboszcz parafii Suchowola,
nauczyciele oraz uczniowie: Karolina
Oleszczak, Kinga Gęśla, Joanna Kot,
Eliza Deryło, Wiktor Zając, Dawid
Szykuła, Emilia Teterycz. Moderatorem spotkania był ksiądz Józef
Zwolak.
W trakcie spotkania pedagodzy
podkreślali, że profilaktyka to nie tylko przekazywanie rzetelnej wiedzy
dotyczącej mechanizmów i faz uzależnienia, lecz przede wszystkim kształtowanie i utrwalanie postawy zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, kształtowanie postaw asertywnych oraz wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
z pominięciem alkoholu i środków
psychoaktywnych.
Ze stanowiskiem pedagogów
w zupełności zgodzili się uczniowie
uczestniczący w audycji. Oni również

zwrócili szczególną uwagę
na kreatywny sposób spędzania
wolnego czasu. Podkreślali rolę
szkoły w realizowaniu ich marzeń,
zainteresowań i pasji. Udział
w zajęciach sportowych, warsztatach
plastycznych i muzycznych,
w różnorodnych konkursach i akcjach
charytatywnych jest dla nich
znakomitą okazją do efektywnego
zagospodarowania czasu.
Jednak wieloletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że działania profilaktyczne prowadzone
w szkole przyniosą pożądany efekt
tylko wtedy, gdy będą wspierane
przez najważniejszego partnera
szkoły, jakim jest rodzina. Rodzina,
która buduje poczucie bezpieczeństwa, z miłością i szacunkiem wyznacza dziecku granice i uczy odróżniać
dobro od zła.
Red. A. Gajewska
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Podaj dobro dalej
Jednym z aspektów pracy wychowawczej szkoły jest propagowanie
idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. Działając jako wolontariusze
otwieramy się na drugiego człowieka,
dostrzegamy jego potrzeby i problemy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli włączyli się z wielkim zaangażowaniem w dzieło
niesienia pomocy innym. Jednym
z działań było przystąpienie
do Ogólnopolskiego Projektu „Podaj
dobro dalej”. W ramach tej inicjatywy
przygotowali akcję pt. „Niesiemy
radość”, której hasłem był cytat
„Szanujcie, pomagajcie, kochajcie
starszych ludzi, bo Oni byli tacy jak
my, a my będziemy tacy jak Oni”.
16 maja 2018 roku uczniowie
klasy II i VII szkoły podstawowej
oraz II gimnazjum w Suchowoli
odwiedzili pensjonariuszy DPS-u
w Krasnobrodzie. Podczas spotkania
zaprezentowali program słowno-

muzyczny pt. „Majówka z Maryją”.
Podopieczni DPS-u z radością słuchali pieśni maryjnych zaprezentowanych przez uczniów oraz przyłączyli
się do wspólnego śpiewu. Uczniowie
przygotowali słodki poczęstunek
dla pensjonariuszy, więc po części
artystycznej przy ciastku i w miłej
atmosferze starsze osoby podzieliły
się z nimi wspomnieniami z lat
dziecięcych.
Wyjazd do Krasnobrodu okazał
się wspaniałą lekcją wychowawczą.
Uczniowie uczyli się, jak okazywać

szacunek i pomoc starszym ludziom
oraz jak obdarzać ich „miłością, która
nie ma limitów”.
Poprzez udział w akcjach charytatywnych dzieci i młodzież uczą się
pracy w zespole, kształtują dojrzałe
postawy moralne i społeczne. Będąc
wolontariuszami przeżywają wiele
pięknych chwil, w ciekawy i twórczy
sposób spędzają czas oraz zawiązują
nowe przyjaźnie i znajomości.
Red. M. Kaniuk
Fot. SP w Suchowoli

Zawody Strażackie w Krasnobrodzie
W dniu 20 maja 2018 roku
w miejscowości Krasnobród przy
słonecznej pogodzie odbyły się
Międzygminne Zawody SportowoPożarnicze. Uczestniczyło w nich
28 drużyn z gminy Adamów
i Krasnobród.
Z Gminy Adamów udział wzięło:
 9 jednostek OSP,
 3 Drużyny Kobiece,
 3 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze Chłopców,
 1 Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza Dziewcząt.

Grupa „A”
I miejsce jednostka OSP SuchowolaKolonia
II miejsce jednostka OSP Suchowola
III miejsce jednostka OSP Feliksówka
IV miejsce jednostka OSP Potoczek
V miejsce jednostka OSP Adamów
VI miejsce jednostka OSP Bondyrz
VII miejsce jednostka OSP Szewnia
Dolna
VIII miejsce jednostka OSP
Rachodoszcze
IX miejsce jednostka OSP Jacnia

MDP Chłopców
I miejsce – MDP”CH” z Suchowoli-Kolonii
II miejsce – MDP „CH” z Suchowoli
III miejsce – MDP”CH” z Jacni
MDP Dziewcząt
I miejsce – MDP”DZ” z Suchowoli

Grupa „C”
Zawody składały się z dwóch
konkurencji:
 sztafety pożarniczej 7 x 50 m,
 ćwiczenia bojowego.
Po dwóch konkurencjach klasyfikacja
przedstawia się następująco:

I miejsce – Drużyna Kobieca z OSP
Suchowoli
II miejsce – Drużyna Kobieca z OSP
Suchowoli-Kolonii
III miejsce – Drużyna Kobieca z OSP
Jacni

Natomiast w Gminie Krasnobród
czołowe miejsca klasyfikują się
następująco:
I miejsce jednostka OSP Majdan
Wielki
II miejsce jednostka OSP Krasnobród
III miejsce jednostka OSP Wólka
Husińska
red.
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Jubileusz 5-lecia CIS
W dniu 25 maja 2018 roku
w Świetlicy wiejskiej w Jacni odbyła
się uroczystość z okazji jubileuszu
pięciolecia funkcjonowania Centrum
Integracji Społecznej w Jacni.
Centrum Integracji Społecznej
w Jacni rozpoczęło swoją działalność
1 czerwca 2013 r. Powołanie CIS
w formie samorządowego zakładu
budżetowego, było odpowiedzią
na wysoką wówczas stopę bezrobocia
(ok. 16% w powiecie), a jednocześnie
ofertą pomocową dla osób poszukujących pracy, a przede wszystkim
długotrwale jej poszukujących.
Aktualnie stopa bezrobocia
wprawdzie jest znacznie niższa
(ok. 10% w powiecie), jednak CIS
w dalszym ciągu stanowi ofertę
dla poszukujących zatrudnienia
mieszkańców gminy. Natomiast
pięcioletnia działalność i obecność
na lokalnym (i nie tylko) rynku usług,
spowodowała rozpoznawalność CIS,
a „marka” pierogi słynie również
w regionie.
Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności.
W uroczystości wzięło udział
ponad 120 osób, m.in.: przedstawiciele
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”
w Poznaniu Państwo Barbara
i Tomasz Sadowscy, Pan Arkadiusz
Bratkowski - członek zarządu
Województwa Lubelskiego,
Pani Justyna Łucka - przedstawiciel
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie, ks Józef
Zwolak – Proboszcz Parafii
w Kosobudach, ks Roman Palonka - Proboszcz Parafii w Suchowoli,
ks Tomasz Winogrodzki – Proboszcz
Parafii w Lipsku, Pan Henryk Matej –
- Starosta Zamojski, Pan Kazimierz
Mielnicki – V-ce Starosta Powiatu
Zamojskiego, Pani Wiesława
Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów,
Pani Krystyna Bondyra – Z-ca
Dyrektora PUP w Zamościu,

Pan Wojciech Żurakowski – Dyrektor
Sanatorium Rehabilitacyjnego
w Krasnobrodzie, Pan Jarosław
Dąbrowski – przedstawiciel
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Zwierzyniec, Pani Bożena Skiba –
- przewodnicząca Rady Gminy
Adamów wraz z radnymi, Pan Janusz
Kowalczuk – były przewodniczący
Rady Gminy wraz z radnymi,
dyrektorzy szkół, pracodawcy, lokalni
przedsiębiorcy, przedstawiciele grup
społecznych, a przede wszystkim
uczestnicy Centrum. Łącznie przez
okres 5 lat zatrudnienie socjalne
w Centrum Integracji Społecznej
znalazło 109 uczestników i większość
z nich poprzez obecność na uroczystości, świętowała swój Jubileusz.
Na uroczystość przybyli również
przedstawiciele instytucji współpracujących i zaprzyjaźnionych
z Centrum, bez których prawidłowe
funkcjonowanie byłoby bardzo
trudne.
Uroczystość rozpoczął Wójt
Gminy Adamów - Pan Dariusz
Szykuła, który powitał wszystkich
zgromadzonych gości oraz skierował
wiele ciepłych słów pod adresem
uczestników, pracowników i kierownictwa CIS-u. W swoim przemówieniu m.in. dziękował za aktywną
działalność, dynamiczny rozwój
i gratulował sukcesów.
Następnie głos zabrał Pan
Arkadiusz Bratkowski – Członek
Zarządu Województwa Lubelskiego,

który w swoim wystąpieniu podkreślił także aktywność władz gminy
w zakresie działań na rzecz szeroko
pojętej ekonomii społecznej.
Pan Arkadiusz Bratkowski w imieniu
Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Sławomira Sosnowskiego
oraz na wniosek Wójta Gminy
Adamów przyznał wyróżnienia
i medale z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Wyróżnienia
otrzymali:
Pani Jolanta Sprawka
Pani Bożena Skiba
Pan Janusz Kowalczuk
Pan Stanisław Palonka
Pan Ryszard Monastyrski
Wyróżnienie oraz medal z rąk
Marszałka otrzymał również
Wójt Gminy Adamów – Pan Dariusz
Szykuła, co było dla niego nie małym
zaskoczeniem oraz Pan Andrzej
Budzyński.
Następnie o tym, jak powstało
i działało Centrum Integracji
społecznej w Jacni w latach 2013-2018
opowiedziała Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Adamowie.
Pani Kierownik w swoim wystąpieniu
podkreśliła, że gratulacje należą się
przede wszystkim wójtowi, który nie
bał się nowych, trudnych wyzwań
tworząc pierwszy w powiecie
zamojskim i jeden z nielicznych
w województwie lubelskim, podmiot
zatrudnienia socjalnego. Wyrazy
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wdzięczności skierowała również
do Państwa Barbary i Tomasza
Sadowskich, przedstawicieli Fundacji
„Barka”, za inspirację, ukierunkowanie i pomoc w tworzeniu Centrum.
Podziękowania „popłynęły” również
do uczestników Centrum za przyjęcie
oferty i podjęcie zatrudnienia,
angażowanie się w pracę i realizację
życiowych planów oraz osiągania
stawianych sobie celów.
Zabierając głos Pani Maria
Łapińska – kierownik CIS w Jacni
opowiedziała o dokonaniach,
osiągnięciach i sukcesach jednostki
od momentu jej powstania. Podziękowała uczestnikom, a także wielu
osobom i instytucjom wspierających
zarówno postanie, jak i działalność
Centrum oraz jednostkom współpracujących z CIS-em.
Swoimi doświadczeniami
z pracy podzielili się również sami
uczestnicy Centrum, którzy
twierdzili, że są zadowoleni z pracy,
cieszą się, że mogli podjąć pracę
w centrum by zdobywać doświadczenie zawodowe. Jak sami mówią,
to była słuszna decyzja.
Nastąpił także czas życzeń
dla Centrum ze strony obecnych gości,
nie zabrakło łez, wzruszeń , pięknych
słów i podziękowań.
Konferencja była również okazją
do wręczenia podziękowań dla instytucji i przedsiębiorców za okazaną
pomoc i współpracę na rzecz działalności i rozwoju Centrum Integracji
Społecznej. Podziękowania z rąk
Wójta Gminy Pana Dariusza Szykuły
i Pani Marii Łapińskiej p. o. Kierownika Centrum otrzymali:
- Państwo Barbara i Tomasz
Sadowscy – prezesi Fundacji
Pomocy wzajemnej „BARKA”
- Sławomir Sosnowski –
- Marszałek Województwa
Lubelskiego
- Henryk Matej – Starosta Zamojski
- Marian Hawrylak – Dyrektor PUP

w Zamościu
- Lucjan Bednarz - Dyrektor
Nadleśnictwa Zwierzyniec
- Wojciech Żurakowski – Dyrektor
Sanatorium Rehabilitacyjnego
w Krasnobrodzie
- Adam Zamoyski – przedsiębiorca
- Państwo Małgorzata i Wiesław
Greszta – właściciele Firmy EUROLAS w Jacni
- Edward Kudyba – właściciel Firmy
ART-RAM w Adamowie
- Piotr Ciuraszkiewicz- właściciel
Firmy Budowlanej „FORMA”
w Zamościu
- Dariusz Palonka - przedsiębiorca

- Marcin Piotrowski – przedsiębiorca.
Konferencja zakończyła się
poczęstunkiem przygotowanym
przez warsztat gastronomiczny
Centrum Integracji Społecznej w Jacni.
Jubilatowi – Centrum Integracji
Społecznej w Jacni raz jeszcze,
gratulujemy aktywnej działalności,
licznych osiągnięć i życzymy kolejnych lat prężnego i dynamicznego
rozwoju.

Dziękujemy wszystkim
za udział w uroczystości.
oprac i fot. GOPS w Adamowie
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Kącik Wędkarski
W dniu 6 maja na zbiorniku
wodnym w Jacni odbyły się Zawody
o Mistrzostwo Koła „Jacynka”.
W zawodach uczestniczyła młodzież
i dorośli. Mistrzem Koła kategorii
junior został Wiktor Kostrubiec,
a w kategorii dorośli Łukasz Rębisz.
W dniu 3 czerwca na zbiorniku w Jacni
nasze koło również zorganizowało
zawody wędkarskie, tym razem
z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka. W czasie zawodów, które
trwały cztery godziny, towarzyszyła
nam piękna pogoda, która stwarzała
idealne warunki do wypoczynku
i oderwania się od komputera i telefonu komórkowego. Można było
podziwiać przepiękne widoki, gdzie
gra świateł odbijanych od wody
stwarzała niezapomniane wrażenia.
Każdy z uczestników otrzymał
upominek wędkarski. Pierwsze
miejsce zdobył po raz kolejny Wiktor
Kostrubiec, druge miejsce zajął
Cezary Kalinowski a trzecie Karol
Oryszczak.
16 czerwca przepiękna pogoda
przywitała uczestników zawodów
o Puchar Dni Suchowoli na zbiorniku
w Jacni. Zawody odbywały się metodą
spławikową na jedną wędkę. Rybka
dobrze brała, co powodowało, że
uczestnicy aktywnie wypoczywali
delektując się pięknymi widokami
i łabędzi pływających po zbiorniku.
Dnia 7 czerwca br. na boisku
sportowym w Jacni odbył się Gminny
Dzień Dziecka. Podczas festynu
rekreacyjno-sportowego, zorganizowanego pod patronatem Gminy
Adamów, bawiły się dzieci z punktu
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkoły
podstawowej z Suchowoli i Szewni
Górnej.
Program imprezy został tak
przygotowany, aby każdy uczestnik
znalazł „coś” dla siebie. Na najmłodszych czekały między innymi

W wyniku rywalizacji pierwsze
miejsce w kategorii młodzieżowej
zdobył Wiktor Kostrubiec, a w kategorii dorośli Piotr Milczuk. Puchary
zostały uroczyście wręczone w czasie
Festynu Dni Suchowoli przez Beatę
Wróbel Dyrektor Biura PZW
w Zamościu.
W dniu 23 czerwca odbyły się
zawody o Puchar Wójta Gminy
Adamów z okazji festynu „Noc
Świętojańska”. W zawodach brali
udział koledzy z zaprzyjaźnionego
Koła OSW Rogóźno. Pogoda sprzyjała wędkarzom, co przełożyło się
na dobre wyniki wagowe złapanych
ryb. Atmosfera zawodów sprzyjała
wymianie doświadczeń wędkarskich
i zawiązywaniu przyjaźni. W wyniku
klasyfikacji Puchar Wójta Gminy
Adamów w kategorii junior zdobył
Wiktor Kostrubiec, a w kategorii
dorośli Zbigniew Gajowiak. Puchary
zostały wręczone w czasie trwania
festynu przez Dariusza Szykułę Wójta
Gminy Adamów. Uczestnikom
wszystkich zawodów Zarząd Koła”
Jacynka” serdecznie dziękuje.
Są już wakacje i można pomyśleć
o spędzeniu wolnego czasu nad wodą
obcując z przyrodą. Przypominamy
młodzieży o promocji „Wędkuj
za Grosze”. Informacje na temat
zapisów można uzyskać u skarbnika

Koła „Jacynka” kol. Rajmunda Kozyry
pod numerem telefonu 603 047 590,
po godzinie 1400..
opr. Prezes PZW Jacynka Zbigniew Słota
fot. Zygmunt Górski

Gminny Dzień Dziecka
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dmuchane zjeżdżalnie, bańki
mydlane, malowanie buziek,
a wszystkie te atrakcje odbywały się
pod okiem profesjonalnych
animatorów.
Nie zabrakło też rywalizacji
sportowych. Uczniowie mogli
spróbować swoich sił w konkurencjach z „przymrużeniem oka”.
Spacer farmera, kwaśna mina, skoki
na hopkach, ale jaja, biegający artysta
czy balonowa siatkówka, to tylko
niektóre z licznych, zabawnych
pomysłów na super zabawę
przygotowanych przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Ogromnym
zainteresowaniem wśród starszych
uczniów cieszyły się oczywiście
mecze piłki nożnej. Dla uczestników
festynu został przygotowany
poczęstunek w postaci: słodyczy,
lodów, napojów i grillowanych
kiełbasek. Taka forma uczczenia
Międzynarodowego Dnia Dziecka
była wspaniałą propozycją aktywnego, atrakcyjnego, pozbawionego

przemocy i używek spędzenia
wolnego czasu, a wspólna zabawa
pozwoliła zacieśnić więzi i relacje

rówieśnicze oraz nawiązać nowe
znajomości.
red.
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Festyn Rodzinny „Dni Suchowoli”
W tym roku Festyn Rodzinny
„Dni Suchowoli” rozpoczął się
16 czerwca br. o godz. 7.00 rano zawodami wędkarskimi nad zbiornikiem
w Jacni. Piękna pogoda sprawiła, że
ryby brały bardzo dobrze i zdobywca
Pucharu Suchowoli złapał 2 piękne
karpie. W kategorii młodzieżowej
I miejsce zajął Wiktor Kostrubiec,
a w kategorii dorośli Piotr Milczuk.
O godzinie 15.00 imprezę rozpoczął hejnał opracowany i wykonany
przez Adama Baraniaka. Następnie
Zespół Śpiewaczy „Roztoczańskie
Echo” zaśpiewał „Hymn”, do którego
słowa napisała Alina Kamińska, polonistka ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli, a muzykę opracował Karol
Kusy. I tak po raz drugi spotkanie
mieszkańców zostało rozpoczęte
wykonaniem Hejnału i Hymnu.
Były to już trzecie Dni Suchowoli
organizowane na boisku gminnym
w Suchowoli, a jeśli dodać wcześniejsze spotkania, które odbywały się
na „Ulicy”, to było już siódme spotkanie.
Organizatorzy zawsze starają się
zapraszać dostojnych gości. W tym
roku zaproszenia przyjęli i zaszczycili
nas swoją obecnością: Wojewoda
Lubelski prof. Przemysław Czarnek,
Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP
pochodzący z Suchowoli, Dyrektor
Lubelskiego Oddziału ARiMR
Krzysztof Gałaszkiewicz, Kierownik
Powiatowego Biura ARiMR
w Zamościu Stanisław Grześko,
Kierownik Powiatowego Zespołu

Doradztwa Rolniczego w Sitnie
Krzysztof Pilip, Starostwo Powiatowe
w Zamościu reprezentował
Wicestarosta Kazimierz Mielnicki,
Dyrektor Biura PZW Okręgu Zamość
Beata Wróbel, natomiast Gminę
Adamów pod nieobecność Wójta
reprezentowali: Przewodnicząca
Rady Gminy Bożena Skiba, Sekretarz
Gminy Piotr Szmidt oraz Skarbnik
Gminy Ewelina Droździel-Szykuła.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni
przedsiębiorcy.
Po części oficjalnej, organizatorzy prowadzenie imprezy przekazali młodzieży, którą reprezentowały:
Kinga Radlińska i Kamila Galant.
Część artystyczną rozpoczęły
występy dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Suchowoli. Piękna
pogoda i uśmiech maluchów stworzyły piękną atmosferę do dalszej
zabawy. Za grę na instrumencie
i śpiew należy wyróżnić Kingę Gęśla.
W czasie spotkania znakomicie
prezentował się zespół regionalny
”Babeczki w kropeczki” z Bondyrza.
Następnie odbyły się konkurencje sportowe i integracyjne
dla dzieci i młodzieży, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Nasz gość Kamil Skwaryło,
zaprezentował piękny pokaz
żonglerki piłką.
Wręczono nagrody i Puchar
Suchowoli wędkarzom przez Beatę
Wróbel, Dyrektor Biura PZW
w Zamościu oraz podziękowania dla
Druhów Strażaków za pomoc przy or-

Wręczanie nagród

fot. M. Galant

ganizacji Triathlonu dla Amazonek.
Dalsza część artystyczna była
w wykonaniu następujących
zespołów: „Roztoczańskie Echo”
z Suchowoli, „Gawęda” z Szewni
Dolnej, „Feliksowianki” z Feliksówki,
KGW z Bożej Woli, „Trzepiecianie”
z Trzepiecin i Kapeli Ludowej
„Adamowiacy”.
W ramach promocji młodzieży
śpiewającej wystąpiła Wiktoria Koza.
Dużą atrakcją cieszyły się zawody
sportowe dla dorosłych poprowadzone przez Annę Grabowską
i Konrada Płuciennika. Późnym
wieczorem były tańce przy muzyce
zespołu MOTIV.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy przyczynili się do tego, że
Festyn Dni Suchowoli mógł się odbyć.
Dziękujemy Dariuszowi Szykule
Wójtowi Gminy Adamów, Agnieszce
i Janowi Ciesielskim, Janowi
Teteryczowi, Janowi Droździelowi,
Państwu Greszcie, Eugeniuszowi
Węcławikowi, Krzysztofowi
Lipieckiemu przedstawicielowi Elite,
Adamowi Zamojskiemu, Łukaszowi
Najda, Andrzejowi Wiśniewskiemu,
Krzysztofowi Grela, Pawłowi Słota.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły,
nauczycielom, Druhom OSP Suchowola i wszystkim, którzy nawet
w najmniejszym stopniu przyczynili
się do organizacji Dni Suchowoli.
Dziękujemy mieszkańcom
za udział i mile spędzony z nami czas.
Serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do współpracy za rok.

Festyn Rodzinny „Dni Suchowoli”
fot. red.

Opr. na podst. inf. Pana Zbigniewa Słoty
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Noc Świętojańska
Dnia 23 czerwca 2018 roku po raz
piętnasty odbyła się impreza
plenerowa pod nazwą „Noc
Świętojańska”. Niezbyt sprzyjająca
aura nie popsuła jednak humorów
osób, które skorzystały z sobotniej
propozycji wspólnej zabawy.
O godz. 7.00 rano na zbiorniku
wodnym w Jacni odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
Adamów, których organizatorem było
koło PZW "Jacynka". W kategorii
JUNIOR najlepszym wędkarzem
okazał się Wiktor Kostrubiec.
Natomiast w kategorii SENIOR Pan
Zbigniew Gajowiak. Wręczenie
nagród odbyło się podczas festynu.
Puchary i dyplomy dla wędkarzy
wręczył Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła.
O godzinie 15 rozpoczęła się
część artystyczna imprezy. Dla
zgromadzonej publiczności wystąpili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Suchowoli i Szewni Górnej. Swój
dorobek artystyczny zaprezentowały
również zespoły ludowe i Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy:
 ”Feliksowianie" z Feliksówki
 “Gawęda” z Szewni Dolnej,
 “Trzepiecianie” z Trzepiecin,
 “Roztoczańskie Echo” z Suchowoli,
 “Babeczki w kropeczki”
z Bondyrza
 kapela ludowa “Adamowiacy”
 Koło Gospodyń Wiejskich z Jacni
 Koło Gospodyń Wiejskich z Bożej
Woli
Gościnnie podczas imprezy
wystąpiła solistka Pani Aneta
Szpinda.

cieszył się konkurs na poszukiwanie
kwiatu paproci.
Szczęśliwym znalazcą okazała
się Zuzanna Dragan, która za znalezienie kwiatu otrzymała z rąk Pana
Wójta nagrodę główną w postaci
tabletu.
W trakcie imprezy rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański.
Jury spośród zaprezentowanych
wianków wyłoniło trzech zwycięzców:
I miejsce – Wiktoria Zaleśna
II miejsce – Emilia Marguła
III miejsce – Ewelina Guczma

W trakcie imprezy były zabawy
i konkursy dla dzieci. Chętnych
nie brakowało, ponieważ każdy
uczestnik konkursu otrzymywał
nagrodę.
Największym zainteresowaniem

Zwycięzcy otrzymali nagrody,
a pozostałe osoby biorące udział
w konkursie otrzymały wyróżnienia
i symboliczne upominki.
Dla wszystkich uczestników
imprezy panie ze Szkoły Podstawowej

w Szewni Górnej przygotowały
grochówkę, a członkinie zespołów
ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich
tradycyjne przysmaki.
Na zakończenie części artystycznej mogliśmy podziwiać uroczyste widowisko sobótkowe - pochód
nad zbiornik i puszczanie wianków
na wodę, zaprezentowane przez młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Szewnii Górnej.
Impreza zakończyła się zabawą
taneczną z zespołem ENERGY GIRLS
i MEFFIS, której organizatorem był
BAR TOP.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom
„Nocy Świętojańskiej"
za wspólną zabawę. Dziękujemy
także osobom zaangażowanym
w przygotowanie imprezy.
red.
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To już jest koniec...
22 czerwca to dzień, na który
czekali wszyscy uczniowie. I choć
pogoda za oknem w żaden sposób
nie przypominała, że lato już nadeszło, to w sercach wszyscy odczuwali
atmosferę upalnego lata, bo w końcu
nadszedł moment, ten upragniony –
- wakacje!
W tym dniu zarówno Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
w Szewni Górnej - Elżbieta Kuźma
oraz Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki
w Suchowoli - Maria Sak powitały
wszystkich zebranych w swoich
salach gimnastycznych – uczniów,
pracowników szkół, rodziców, którzy
licznie przybyli na uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Najlepsi
uczniowie zostali uhonorowani
nagrodami oraz dyplomami. Z rąk
Pana Wójta otrzymali też stypendia
naukowe za wysokie osiągnięcia
dydaktyczne oraz osiągnięcia
w dziedzinach sportowych. Rodzice,
którzy szczególnie zaangażowani byli
w życie szkoły, otrzymali z rąk Pań
Dyrektor piękne podziękowania.
Na koniec części oficjalnej Pani
Dyrektor, każda odpowiednio
w swojej szkole, podziękowała
wszystkim za ciężką pracę,
trzecioklasistom z gimnazjum życzyła
powodzenia w podejmowaniu
życiowych decyzji, a wszystkim
pozostałym uczniom miłego
i bezpiecznego wypoczynku.
Kolejnym, bardzo miłym
punktem uroczystości była część
artystyczna przygotowana przez odchodzących gimnazjalistów, zarówno
tych z Suchowoli, jak również
z Szewni Górnej.
Jak co roku, po II okresie
uczniowie otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe przyznane
przez Wójta Gminy Adamów.
Lista uczniów Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnaz-

jum w Szewni Górnej, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce:
 Pliżga Klaudia,
 Gontarz Klaudia,
 Dudek Izabela,
 Szykulska Wiktoria,
 Kwaśniuk Paulina,
 Świrgoń Joanna,
 Kozyrska Oliwia,
 Wojczuk Dominika,
 Małyszek Julia,
 Gancarz Daria,
 Kotarba Oliwia,
 Romaszko Justyna,
 Szykulska Patrycja,
 Selech Oskar,
 Nawój Oliwia,
 Cios Igor,
 Szawracka Paulina,
 Skrzyńska Katarzyna,
 Greszta Dawid,
 Kukiełka Izabela,
 Radliński Jan,
 Skiba Jakub,
 Krupa Oliwia.
Za osiągnięcia sportowe
stypendium przyznano Wiktorii
Kucner i Przemysławowi Częścikowi.
W Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Suchowoli
stypendia otrzymali:
 Gabriela Kusior,
 Kamila Chrzan,
 Agata Gęśla,
 Kacper Gęśla,
 Natalia Konopa,
 Maciej Powroźnik,
 Emilia Niedźwiedź,
 Martyna Fałaga,
 Karol Gęśla,
 Dawid Łagowski,
 Julia Bazan,
 Martyna Pakuła,
 Bartosz Szykuła,
 Bartłomiej Dębski,
 Jakub Dragan,
 Michalina Komisarczuk,
 Karolina Oleszczak.

Monika Wnuk,
Emilia Teterycz.
Za całokształt osiągnięć sportowych
na zakończenie gimnazjum - wielokrotne reprezentowanie szkoły
podczas zawodów sportowych
na szczeblu szkoły, gminy i powiatu
w piłce nożnej otrzymał Jakub
Mierzwa.



Miłym akcentem podczas
uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2017/2018 było także
wręczenie statuetek prymusa
oraz nagród książkowych uczniom
szkoły podstawowej i gimnazjum
w Suchowoli, którzy uzyskali najwyższą średnią.
TYTUŁ PRYMUSA ROKU
SZKOLNEGO 2017/2018
OTRZYMAŁY:
Emilia Niedźwiedź
uczennica kl. IV B
Szkoły Podstawowej w Suchowoli
średnia ocen 5,25
prymus szkoły podstawowej

Monika Wnuk
uczennica klasy III
Gimnazjum w Suchowoli
średnia ocen 5,31
prymus gimnazjum

Absolwentom życzymy
prostych dróg,
jasnych drogowskazów,
życzliwości ludzkiej,
oddanych przyjaciół.
Pozostałym uczniom gratulujemy
wysokich wyników,
życzymy dalszych sukcesów
i mówimy
do zobaczenia we wrześniu...
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Natomiast z gimnazjum:
 Wiktoria Piotrowska,
 Klaudia Malicka,

SP w Suchowoli oraz SP w Szewni Górnej,
red.
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XIX Powiatowe Igrzyska LZS
W ramach XIX Powiatowych
Igrzysk LZS w dniu 23 czerwca 2018 r.
o godz. 14.00 na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Niewirkowie gm. Miączyn odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt i Chłopców
oraz Kobiecych Drużyn Pożarniczych.
Gminę Adamów reprezentowała:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Dziewcząt z OSP Suchowola, która
zajęła I miejsce; Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców z OSP
Suchowola-Kolonia, która zajęła
XI miejsce oraz Kobieca Drużyna
Pożarnicza z OSP Suchowola, która
zajęła IV miejsce.
Reprezentacja Gminy Adamów
24 czerwca 2018 r. wzięła udział
w XIX Powiatowych Igrzyskach LZS - Mieszkańców Zamojskich Wsi - Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego - Miączyn 2018. Naszą Gminę
reprezentowało prawie 30 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w różnych konkurencjach
sportowych, jak również i siłowych.
Nasi reprezentanci w ogólnej klasyfikacji zajęli IX miejsce gromadząc
154 pkt.

Przeciąganie liny
Medale zdobyli :
II miejsce - Przeciąganie liny
mężczyzn:
(Pakuła Adam, Zawiślak Sylwester,
Piotr Niedźwiedź, Grela Piotr, Korol
Kamil )
II miejsce - Przenoszenie worków
z piaskiem 50kg, 40kg, 30kg:
(Kozyra Adam, Rożynek Robert,
Kozyra Wojciech)
II miejsce - Przerzucanie opony
traktorowej: (Kozyra Adam)

fot. Kronika Tygodnia

II miejsce - Wyciskanie odważnika
17,5kg: (Kozyra Adam)
IV miejsce - piłka nożna kobiet:
(Kinga Radlińska, Natalia Pura,
Kamila Wiatrzyk, Martyna Kania,
Paulina Greniuk, Paulina Konopa)
IV miejsce - piłka nożna mężczyzn:
(Marek Cybura, Robert Rożynek,
Łukasz Kawka, Damian Monastyrski,
Kamil Markiewicz, Bartłomiej Pakuła,
Adam Kozyra).
oprac. M. Szykuła, A. Kozyra

„Sukcesy gonią sukcesy”
Co roku jesteśmy dumni
z sukcesów naszych uczniów
w konkursach i zawodach sportowych.
Wiosenne spotkania z Niepodległą - to hasło, które przyświecało
konkursowi literacko - plastycznemu
zorganizowanemu 13 marca 2018 roku
przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
Uczniowie szkoły w Suchowoli
zostali laureatami Konkursu
Plastycznego ”Wiosenne spotkania
z Niepodległą”. Karolina Oleszczak
z kl. VII odebrała dyplom i nagrodę

za zdobycie I miejsca, natomiast
Mateuszowi Teteryczowi z kl. III
gimnazjum przypadło drugie miejsce
w tej samej kategorii. Zadanie
polegało na wykonaniu ilustracji
do dowolnego utworu polskiej
literatury patriotycznej. Jak widać
tematyka przypadła do gustu naszym
uczniom, o czym świadczą czołowe
miejsca w konkursie. Kulminacyjnym
punktem wydarzenia było uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów
oraz wernisaż zwycięskich prac.

Dnia 15 marca 2018 roku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Zamościu odbył się międzyszkolny konkurs „Wiedzy o regionie”.
Honorowy Patronat nad konkursem
objął Prezydent Miasta Zamość - Pan

Informator Gminy Adamów

16
Andrzej Wnuk. Patronat Medialny
sprawowała Kronika Tygodnia.
Celem konkursu była popularyzacja historii, tradycji i kultury regionalnej oraz rozwijanie zainteresowań
turystycznych dotyczących
Lubelszczyzny. Ogółem w konkursie
wzięło udział 134 uczniów ze szkół
podstawowych, liceów i techników.
Szkołę w konkursie reprezentowały
uczennice klasy trzeciej gimnazjum:
Monika Wnuk, która zajęła III miejsce
i uzyskała tytuł laureata oraz Emilia
Teterycz, która otrzymała wyróżnienie. Nagrodą dla uczestników była
wspaniała wycieczka po Roztoczu
Zachodnim śladami walk o niepodległość w 100-ną rocznicę Odzyskania
Niepodległości.

12 kwietnia 2018 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Suchowoli
pod opieką pana Konrada Płuciennika
udali się do szkoły w Szewni Górnej,
aby rozegrać gminne eliminacje
w piłkę nożną zainicjowane
przez Szkolny Związek Sportowy.
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w dwóch kategoriach wiekowych:
chłopcy klas IV-VI i dziewczyny
z klasy VII i III gimnazjum. Chłopcy ze
szkoły w Suchowoli w pięknym stylu
zdeklasowali reprezentację Szewni
7:0. Dziewczyny po bardzo wyrównanym spotkaniu uległy gospodyniom
1:0.
Dzięki zwycięstwu chłopcy
awansowali do półfinału powiatu.

kwiecień - czerwiec 2018
24.04.2018 r. rozegrali mecze w Zwierzyńcu, gdzie zajęli trzecie miejsce,
pokonując szkołę podstawową
ze Szczebrzeszyna 5:1. Na pochwałę
zasługują chłopcy z klasy V, którzy
poprowadzili drużynę do zwycięstwa. Ich wysoki poziom gry
i zaangażowanie daje nadzieję
na sukcesy w kolejnych latach.

Aby zachęcić uczniów do czytania książek, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu
zorganizowano konkurs na plakat
promujący czytelnictwo. Wzięli w nim
udział także rozmiłowani w literaturze uczniowie szkoły w Suchowoli:
Karolina Oleszczak, Aleksandra Woś,
Wiktoria Piotrowska i Paulina
Konopa. Uczennice pod okiem pani
Aliny Kamińskiej wykonały ciekawe
plakaty, które ukazywały zalety
czytania książek. Podsumowanie
konkursu odbyło się 23 kwietnia 2018
roku. Podczas oceny wzięto pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, treść przekazaną na plakacie
i estetykę pracy. Wśród wielu
nadesłanych plakatów wysokie noty
uzyskały prace wykonane przez
uczniów ze szkoły w Suchowoli:
I miejsce zdobyła Karolina Oleszczak - uczennica klasy VII, natomiast
uczennica klasy II gimnazjum
Aleksandra Woś – zajęła III miejsce.

23 kwietnia br. odbył się trzeci
etap Wojewódzkiego Konkursu
J ę z y k a A n g i e l s k i e g o
CLICKONMANIAC, którego
laureatką została Daria Gancarz. Daria
jest uczennicą klasy VII Szkoły
Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Szewni Górnej. Zdobyła
tytuł w kategorii „Click 1”.
24 kwietnia, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli pod kierunkiem pani Katarzyny Bosiak
już po raz kolejny wzięli udział
w XIII Międzyszkolnym Turnieju
Ekologicznym, zorganizowanym
przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie.
Tegoroczny konkurs, propagujący
wiedzę o racjonalnej gospodarce
odpadami, odbył się pod hasłem
„Dobre rady na odpady”. Składał się
z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
Etap szkolny przeprowadzony
został w macierzystych szkołach i miał
formę konkursu indywidualnego,
podczas którego chętni uczniowie
z klas IV – VII rozwiązywali test
wyboru.
W etapie międzyszkolnym
rywalizowali ze sobą uczniowie
z Krasnobrodu, Józefowa,
Zwierzyńca, Majdanu Wielkiego,
Majdanu Nepryskiego i Suchowoli.
Ten etap składał się z części teoretycznej oraz konkurencji sprawnościowych. Po podsumowaniu wyników
końcowych uczennice z klasy V:
Aleksandra Babiuch i Martyna Pakuła
zajęły w swojej kategorii II miejsce,
natomiast Karolina Oleszczak i Joanna
Kot z klasy VII miejsce III.
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Roksana Włoszuk
Uczniowie klasy II i III szkoły
podstawowej w Szewni Górnej bardzo
chętnie angażują się w działania
propagujące ochronę środowiska
przyrodniczego. Bardzo licznie
przygotowali prace plastyczne na
konkurs „Leśna rodzina”
zorganizowany przez Nadleśnictwo
Zwierzyniec. Celem tego konkursu
było między innymi zwrócenie uwagi
dzieci i młodzieży na bogactwo
przyrodnicze lasów, na jego funkcje
ekologiczną, ale również ekonomiczną i socjalną. Wszystkim uczestnikom,
którzy przygotowali wspaniałe prace
już dziś serdecznie dziękujemy
za wzięcie udziału w konkursie,
a szczególnie gratulujemy uczennicy
klasy III szkoły podstawowej
Roksanie Włoszuk, która otrzymała
wyróżnienie w kategorii wiekowej
9-12 lat. Wręczenie nagród odbyło się
7 czerwca br.
Natomiast 11 czerwca 2018 roku
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
w XVI Powiatowym konkursie
twórczości „MOJA MAŁA
OJCZYZNA” – IDĄC ŚLADAMI
HISTORII pod patronatem Starosty
Zamojskiego i Wójta Gminy Nielisz.
Uczennica klasy III szkoły podstawowej w Szewni Górnej Amelia
Roczniak zajęła I miejsce w kategorii - praca plastyczna (klasy I – III). W tym
samym konkursie i z tej samej szkoły

wyróżnienie otrzymała uczennica
klasy II szkoły podstawowej Wiktoria
Bielak. Obie dziewczynki wykonały
prace plastyczne pod kierunkiem pani
Moniki Bochen.
Wychowanka oddziału
przedszkolnego w Szewni Górnej
Oliwia Bil zajęła II miejsce
w Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Moje miasto – moja
duma” Zamość 2018, który został
zorganizowany przez Przedszkole
Miejskie Nr 1 w Zamościu. Celem
konkursu było m.in. docenienie
wartości przywiązania do rodzinnych
stron, ukazanie piękna rodzinnego
miasta lub miejscowości. Na konkurs
wpłynęło 106 prac plastycznych
z Polski, Ukrainy, Białorusi, Irlandii,
Hiszpanii, Szkocji. Wszystkie
prezentowały wysoki poziom wykonania. Ponadto dwie inne wychowanki oddziału przedszkolnego uzyskały
wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Oliwia Kotlińska otrzymała
wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Przyroda
obok mnie”, a Aleksandra Kolano
otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Mamo, tato, nie siedź na kanapie!”.
Prace plastyczne zostały wykonane
pod kierunkiem p. Joanny
Skrzyńskiej-Kudełki oraz p. Danuty
Gruli.

Uczennica klasy II szkoły
podstawowej w Szewni Górnej
Nikola Teterycz zajęła III miejsce
w II Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „ Nasza biało –
- czerwona”, który został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom
Kultury im. K. Makuszyńskiego
w Zamościu, w ramach 187 rocznicy
ustanowienia barw narodowych
i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Na konkurs wpłynęło 274 prac
z 44 placówek województwa lubelskiego. Konkurs zorganizowany został
pod Patronatem Prezydenta Miasta
Zamość - Pana Andrzeja Wnuka,
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Weksylologicznym
oraz Pogotowiem Flagowym.
Przedsięwzięcie zorganizowano
w ramach jubileuszu 70-lecia
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu, którego finał odbędzie
się w marcu 2019 roku. Praca
plastyczna została wykonana pod kierunkiem p. Moniki Bochen.

Nikola Teterycz

Dyrekcja
oraz grono pedagogiczne
szkół w Suchowoli
i w Szewni Górnej
składa gratulacje dla uczniów!
Życzymy dalszych sukcesów!

fot. i oprac. Szkolny Zespół Redakcyjny
w SP w Suchowoli,
SP w Szewni Górnej
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OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 KWIETNIA 2018 R. DO 30 CZERWCA 2018 R.
1. Mołdoch Krystyna,

Adamów

lat 86

9. Szewczuk Barbara,

Rachodoszcze,

lat 69

2. Sokolińska Marianna,

Adamów

lat 74

10. Buryło Jan,

Suchowola,

lat 80

3. Borowiec Bolesław,

Bondyrz,

lat 90

11. Kmieć Janusz,

Suchowola,

lat 78

4. Kościk Bolesław,

Bondyrz,

lat 68

12. Kołtun Helena,

Suchowola,

lat 70

5. Malicka Marianna,

Boża Wola,

lat 85

13. Kurzyńska Krystyna, Suchowola,

lat 87

6. Gruszecki Wiesław,

Jacnia,

lat 58

14. Nowaczyk Józef,

Suchowola-Kolonia,

lat 88

7. Rembisz Kazimierz,

Jacnia,

lat 86

15. Sobczak Jan,

Suchowola-Kolonia,

lat 59

8. Bosiak Alicja,

Rachodoszcze, lat 69

16. Łaszkiewicz Janina, Szewnia Dolna,

lat 95

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

UCHWAŁY RADY
GMINY ADAMÓW

8 czerwca 2018 roku odbyła się
XXVII Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr XXVII/230/18
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Adamów z wykonania
budżetu za rok 2017
 Uchwała Nr XXVII/231/18
w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Adamów absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok
2017
 Uchwała Nr XXVII/232/18
w sprawie udzielenia dotacji
celowej Parafii Rzymskokatolickiej
Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 Uchwała Nr XXVII/233/18
w sprawie udzielenia dotacji
celowej Parai Rzymskokatolickiej
p.w. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna
32, 22 - 440 Krasnobród na dofi-





27 kwietnia 2018 roku odbyła się
XXVI Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr XXVI/227/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
 Uchwala Nr XXVI/228/18
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Uchwała Nr XXVI/229/18
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.












nansowanie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXVII/234/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej
Uchwała Nr XXVII/235/18
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
Uchwała Nr XXVII/236/18
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia (schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób
bezdomnych)
Uchwała Nr XXVII/237/18
w sprawie powołania doraźnej
komisji do zbadania skargi
na Wójta Gminy Adamów
Uchwała Nr XXVII/238/18
w sprawie określenia przedmiotu
działania doraźnej komisji
do zbadania skargi na Wójta
Gminy Adamów
Uchwała Nr XXVII/239/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 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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Bieżące informacje
Budowa wodociągu w Suchowoli
Kolonii
Prace przy budowie wodociągu
zostały już zakończone. Główną linię
już odebrano i oddano do użytku
mieszkańcom.
AKCYZA
W miesiącu lutym 2018 roku,
rolnicy posiadający grunty rolne
na terenie Gminy Adamów mogli
ubiegać się o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. W pierwszym
terminie 2018 roku rolnicy złożyli
267 wniosków o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego. Producentom rolnym
przyznano i wypłacono zwrot
w kwocie 163 935,09 zł. Rolnicy, którzy
nie wykorzystali przyznanego limitu
zwrotu podatku akcyzowego, bądź
nie składali wniosków w pierwszym
terminie, mogą ubiegać się o zwrot
w drugim terminie, t.j. od 1 sierpnia
2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Producent
rolny składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT
lub ich kopiami stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r.
do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2018r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2018 roku wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Usuwanie wyrobów
azbestowych na terenie gminy
Adamów w 2018 r.
W 2018 roku na terenie Gminy
Adamów wyroby zawierające azbest
będą usuwane w oparciu o środki
budżetowe Gminy Adamów i dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie oraz projekt pn. „System
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubels-

kiego” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, współfinansowany
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowe
informacje dotyczące wyżej wymienionych projektów są dostępne
na stronie internetowej Gminy
Adamów:
www.adamow.gmina.pl/
Regulowanie ruchu turystycznego
poprzez budowę pomostów
wędkarskich na zbiorniku wodnym
w Jacni
Dnia 3 lipca 2018 roku Gmina
Adamów podpisała z Zarządem
Województwa Podkarpackiego
umowę o dofinansowanie na
realizację operacji pn. „Regulowanie
ruchu turystycznego poprzez budowę
pomostów wędkarskich na zbiorniku
wodnym w Jacni”. Zadanie zostanie
zrealizowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”
w zakresie działania „Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W ramach
projektu zostanie wykonany i oświetlony pomost wędkarski pływający
w kształcie litery „T” oraz trzy małe
pomosty do cumowania drobnego
sprzętu pływającego. Zgodnie z umową o dofinansowanie całość zadania
opiewa na kwotę 129 723,81 zł, z czego
dofinansowanie stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych, czyli 110 265,00 zł.
Kolejnym krokiem będzie wyłonienie
wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
Place zabaw
4 lipca br. została podpisana
umowa pomiędzy Gminą Adamów,
a Województwem Lubelskim
reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Lubelskiego

o przyznanie pomocy na „Budowę
placu zabaw w miejscowości Potoczek”
i „Budowę placu zabaw w miejscowości
Bondyrz”. Zadanie zostanie
zrealizowane w ramach działania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014 - 2020.
Zgodnie z umową o przyznanie
pomocy całość zadania „Budowa placu
zabaw w miejscowości Potoczek” opiewa
na kwotę 106 592,29 zł, z czego dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów
kwalifikowalnych, czyli 67 824,00 zł.
Z kolei całość zadania „Budowa placu
zabaw w miejscowości Bondyrz” stanowi
kwotę 106 589,44 zł, z czego dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów
kwalifikowalnych, czyli 67 822,00 zł.
Kolejnym krokiem będzie wyłonienie
wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
Wsparcie dla rodzin z dziećmi
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Adamowie informuje,
że na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 wnioski o ustalenie
prawa do:
 świadczenie wychowawcze
(Program rodzina 500+),
 fundusz alimentacyjny
 zasiłek rodzinny i dodatki do
zasiłku rodzinnego
 specjalny zasiłek opiekuńczy
przyjmowane są od dnia 1 sierpnia
2018 roku.
Od 1 sierpnia 2018r. będą
również przyjmowane wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia
,,Dobry Start". Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące
się w szkole do ukończenia 20 roku
życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie
o niepełnosprawności. 300 zł nie będzie przysługiwało na dzieci uczące
się w przedszkolu oraz realizujące
roczne przygotowanie (tzw. zerówka)

Informator Gminy Adamów

20

kwiecień - czerwiec 2018

w szkole i przedszkolu. Wnioski
te należy złożyć do 30 listopada 2018r.
Wnioski na powyższe świadczenia przyjmowane są w GOPS
Adamów w godzinach od 8.00 - 15.00,
pokój 14. Kontakt telefoniczny
pod nr tel. 84 618 77 26.
Formularze wniosków można
osobiście pobrać w siedzibie tut.

Ośrodka, na stronie internetowej
UG Adamów w zakładce świadczenia
lub na stronie internetowej MPRiPS
w zakładce wsparcie dla rodzin
z dziećmi.
Od 1 lipca 2018 r. wnioski na powyższe świadczenia można również
złożyć w formie elektronicznej,
za pośrednictwem bankowości

elektronicznej, platformy e-PUAP,
Portalu Emp@tia, czy też Platformy
Usług Elektronicznych ZUS.
Dożynki 2018
Dożynki Gminne w tym roku
odbędą się 19 sierpnia w Szewni
Dolnej. Serdecznie zapraszamy.
UG Adamów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ADAMÓW ZA ROK 2017
Realizacja budżetu Gminy
Adamów za rok 2017 przedstawia się
następująco:
Planowane dochody na rok 2017
wynoszą 18 864 196,53 zł, wykonane
zostały w kwocie 18 642 713,57 zł, tj.
98,83% planu rocznego z tego:
1.dochody bieżące zaplanowane
w kwocie 17 326 145,88 zł, wykonane
zostały w kwocie 17 197 638,43 zł,
co stanowi 99,26% planu rocznego.
2. dochody majątkowe zaplanowane
w kwocie 1 538 050,65 zł, wykonane
zostały w kwocie 1 445 075,14 zł,
co stanowi 93,95% planu rocznego.
Planowane wydatki ogółem wynoszą
21 402 491,53 zł, wykonane zostały

Lp

w kwocie 19 171 694,47 zł, co stanowi
89,58% planu rocznego z tego:
1. wydatki bieżące zaplanowane
w kwocie 16 412 920,92 zł, wykonane
zostały w kwocie 15 102 218,80 zł,
co stanowi 92,01% planu rocznego ,
2. wydatki majątkowe zaplanowane
w kwocie 4 989 570,61 zł, wykonano
w kwocie 4 069 475,67 zł, co stanowi
81,56% planu rocznego.
Budżet gminy za rok 2017 zamknął się
deficytem w kwocie 528 980,90 zł. Deficyt został sfinansowany z pobranego kredytu w kwocie 528 980,90 zł.
Stan zobowiązań na dzień
31.12.2017r., wynosi 1 415 130,68 zł,
w tym:

kredyt długoterminowy
1 266 666,68 zł.
 pożyczka długoterminowa
148 464,00 zł,
Rozchody wykonane zostały
w kwocie 266 666,68 zł.
Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Adamów za rok 2017
przekazane zostało Radnym w dniu
20 marca 2018 roku oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Lublinie
w dniu 21 marca 2018 roku.
Na sesji Rady Gminy w dniu
8 czerwca 2018 roku udzielono
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok
2017.


Zadanie inwestycyjne

UG Adamów

Kwota poniesionych
wydatków w 2017 roku

1

„Wykonanie przyłącza i sieci wodociągowej w m. Suchowola A”

31 452,41

2

„Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L”

31 734,00

3

„Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola
/ulica/”

4

„Budowa chodnika w m. Rachodoszcze”

12 792,93

5

Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i
odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr
010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów”

573 409,57

6

„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
w m. Trzepieciny”

25 653,00

7995,00
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Lp

Zadanie inwestycyjne

Kwota poniesionych
wydatków w 2017 roku

7

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.
Szewnia Górna”

5 533,00

8

„Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu
Ruszowskiego do granicy miejscowości”

11 070,00

9

„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów”

402 237,09

10

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w
budynku świetlicy w m. Jacnia”

11

„Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów,
Gmina Adamów”

477 219,60

12

„Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka
oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia GórnaCzarnowoda, Gmina Adamów”

194 295,27

13

„Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola”

103 862,60

14

„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka”

1 659 333,20

15

„Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/”

121 467,71

16

„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w
Rachodoszczach”

65 568,90

17

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

24 969,00

18

„Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”

11 070,00

19

„Budowa placu zabaw w m. Bondyrz”

2 590,00

20

„Budowa placu zabaw w m. Potoczek”

2 590,00

5 000,00

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie
Adamów

21

– „Budowa placu zabaw w m. Jacnia”
– „Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum
Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół budynku”
– „Budowa parku linowego w m. Jacnia”
– „Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia”
– „Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego
w Jacni”
- „Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

56 863,50
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Zakupy inwestycyjne
Lp

Zadanie inwestycyjne

Kwota poniesionych
wydatków w 2017 roku

1

„Zakup działek”

2 939,46

2

„Zakup serwera”

19 862,04

3

„Zakup szafy chłodniczej”

3 897,87

4

„Zakup lampy ultrafioletowej”

9 569,40

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

3 862 975,55 zł
UG Adamów

Zaczytana szkoła
„Zaczytana Szkoła” to my !!!
Szkoła Podstawowa w Suchowoli
z ogólnopolskim certyfikatem
Czy warto czytać? Z całą
pewnością odpowiedź zawarta jest już
w pytaniu. Literatura od zawsze była
i jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość człowieka, inspiruje
uczucia, pomaga zrozumieć siebie
i innych. To źródło wiedzy i, a może
przede wszystkim, wartości.
Czytanie książki to nie tylko
zapoznawanie się z jej treścią, to
niewątpliwie przeżycia i refleksje. Siła
książki polega na wywoływaniu
i rozwijaniu osobistych doznań.
To właśnie książka prezentuje nam –
czytelnikom, przykłady różnych
zachowań, podaje sposoby rozwiązywania problemów oraz przykłady
wyborów życiowych, wskazując cele.
Jest wreszcie źródłem wiedzy, która
pozwala osiągnąć człowiekowi sukces
na różnych polach działalności.
Współczesny czas przynosi
kryzys czytelnictwa. Być może
wynika on z komercjalizacji rynku
wydawniczego (książki są drogie), być
może z rozwoju audiowizualnych
środków masowej komunikacji. Stąd
wynika wręcz obowiązek szkoły,

a więc i nauczycieli, by kształtowanie
kultury czytelniczej i rozbudzanie
zainteresowania książką rozpocząć
od najmłodszych lat.
Okazuje się, że w zrealizowaniu
tego zadania idealnie pomaga
uczestnictwo w Ogólnopolskim
Konkursie Zaczytana Szkoła. Poza
wymiernymi efektami, w postaci
zainteresowania dzieci i młodzieży
książką i czytaniem, szkoła, która
wykona zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzyma certyfikat Zaczytana Szkoła. My, jako społe-

czność szkolna to zobowiązanie wypełniliśmy doskonale! Otrzymaliśmy
wymarzony certyfikat! I choć byliśmy
świadomi, że czeka nas ogrom pracy,
to nie wahaliśmy się ani chwilę i przystąpiliśmy do udziału w konkursie.
Jakie zadania wykonywaliśmy?
Było ich wiele….
Przeprowadziliśmy międzyklasowe rozgrywki dotyczące znajomości lektur pod hasłem Szkolny
Mistrz Czytelnictwa. W ramach tego
zadania popularyzowaliśmy
twórczość H. Ch. Andersena, dzieci
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i młodzież rywalizowała o zaszczytny
tytuł mistrza.
Kontynuacją tego zadania był
konkurs plastyczny, podczas którego
uczniowie swoje emocje, refleksje po
lekturze przenieśli za pomocą
różnorodnych technik plastycznych
na papier. Natomiast uczniowie
biorący udział w konkursach
literackich Moje zakończenie
i Recenzja ulubionej książki na chwilę
stali się twórcami i ukazywali świat
z własnej perspektywy.
Innym, niezwykle istotnym
działaniem było spotkanie Czytanie
łączy pokolenia oraz udział w akcji
Narodowe Czytanie Wesela
i uroczystości środowiskowej Jan
Paweł II – pamiętamy. Były to działania ogromnej rangi, bowiem
integrowały społeczność szkolną
i lokalną. Inicjatywy wspierali rodzice,
którzy obok szkoły mają ogromny
wpływ na kształtowanie kultury
czytelniczej. Ich obecność i zaangażowanie były dowodem na to,
że literatura dla wszystkich pokoleń
jest tą samą wielką, niekwestionowaną wartością.
Debata to jedna z wielu aktywizujących metod nauczania, która
szczególnie pobudza do uczniów
do aktywności. Ułatwia proces
uczenia się, czyniąc naukę
przyjemniejszą i łatwiejszą. Poza tym
jej stosowanie sprawia, że uczniowie
są samodzielni, bardziej krytyczni,
łatwiej wypowiadają swoje opinie.
Zorganizowaliśmy więc debatę
na temat Książka naszym
przyjacielem. Był to cykl spotkań,
w trakcie których młodzież
rozmawiała o przeczytanych
książkach, dzieliła się wrażeniami
i emocjami. Była to okazja, by
wysłuchać merytorycznych argumentów przemawiających za czytaniem.
Okazuje się, że jeśli stworzy się
uczniom odpowiednią atmosferę,
można usłyszeć szczere, oryginalne
i co najważniejsze, rzeczowe wypowiedzi.
Okazało się też, że nasi
uczniowie doceniają rolę książki,
twierdząc, że to dobra forma
spędzania wolnego czasu, lek
na nudę, sposób na świetną zabawę,
ale też niekonwencjonalny sposób
przyswajania wiedzy.

Zmieniająca się rzeczywistość
szkolna spowodowała, że zmienia się
też sposób funkcjonowania bibliotek
szkolnych. Ma to być miejsce pracy
bibliotekarza z indywidualnym
czytelnikiem, miejsce, gdzie panuje
przyjazna atmosfera. To właśnie
biblioteka wpływa na zachowania
czytelnicze i preferencje uczniów.
Dlatego też, w ramach realizacji
regulaminu konkursu, ważnym
zadaniem było zapoznanie dzieci
z zawodem bibliotekarza. Uczestnicy
mieli okazję poznać pracę bibliotekarza szkolnego oraz bibliotekarza
publicznej i pedagogicznej biblioteki.
Wszyscy uczniowie doskonale
wiedzą, że spotkać się z książką można
nie tylko w bibliotece, ale też w księgarni. Najmłodsi odwiedzili więc
księgarnię im. Bolesława Leśmiana
w Zamościu.
Na koniec pojawiło się pytanie:
Kto pisze książki? Czym różni się

praca pisarza od pracy innych ludzi?
Odpowiedzi na pytania uczniowie
otrzymali podczas spotkania z pisarką
– Agnieszką Tyszką – autorką książek
dla dzieci i młodzieży.
Nie byłoby książki również
bez drukarza. Na czym polega jego
praca? Aby znaleźć odpowiedź,
zorganizowaliśmy cykl zajęć przybliżających arkana tego zawodu.
Z perspektywy upływającego
czasu wyraźnie widzimy, że warto
było uczestniczyć w konkursie.
Podjęte działania stworzyły uczniom
szansę poznania świata książki
i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Dzieci i młodzież czerpały
radość ze swojej pracy, rozwijały
kreatywność i wyobraźnię. Z własnej
woli potrafiły wykazać się wieloma
inicjatywami.
Oprac. J. Gajewska
fot. SP w Suchowoli

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
BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

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

KONKURS - LOGO pilnie poszukiwane
Jeśli lubisz bawić się grafiką,
Jeśli lubisz projektować,
Jeśli chcesz stworzyć coś,
Co ludzie będą podziwiali przez lata,
Zaprojektuj logo Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Adamowie z/s w Potoczku
i prześlij na adres

LOGO
ZMIANY W SZACOWANIU
SZKÓD ŁOWIECKICH
OD 1 KWIETNIA 2018r.
Od dnia 1 kwietnia 2018 roku,
wniosek o szacowanie szkód
w uprawach i płodach rolnych
wyrządzonych przez: dziki, łosie,
jelenie, daniele i sarny, w tym
ustalenie wysokości odszkodowania,
właściciel albo posiadacz gruntów
rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu
na miejsce wystąpienia szkody, tj.
do właściwego terytorialnie Wójta
Gminy.

Do wygrania tablet
Na zgłoszenia czekamy
do 31.08.2018r.

Podejmij wyzwanie!

gbpadamow@interia.pl
lub zgłoś się osobiście.
Zgodnie z wytycznymi
ustawowymi wniosek o oszacowanie
szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres
miejsca zamieszkania albo adres i
siedzibę oraz numer telefonu
właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia
szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej
uprawy lub płodu rolnego.
Wniosek składa się w terminie
umożliwiającym dokonanie
szacowania szkód.

ogł. GBP w Adamowie z/s w Potoczku

Szacowania szkód łowieckich,
a także ustalenia wysokości
odszkodowania dokonuje zespół
składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej
ze względu na miejsce wystąpienia
szkody, którym jest sołtys danej
jednostki pomocniczej – sołectwa,
na którym wystąpiły szkody
łowieckie;
2) przedstawiciela zarządcy albo
dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda.
UG Adamów
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