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Podsumowanie 4-letniej kadencji
Obecna kadencja Wójta
i Radnych Gminy Adamów trwająca
od grudnia 2014 roku dobiega końca.
Był to czas niezwykły i owocny
pod wieloma względami. Gmina
Adamów z każdym rokiem staje się
bardziej atrakcyjna, przyjazna
dla mieszkańców oraz turystów,
którzy coraz częściej decydują się
na odpoczynek na Roztoczu w licznych gospodarstwach agroturystycznych, jakie znajdują się na terenie
gminy.
Inwestycje
Niewątpliwie, Gmina Adamów
największe środki finansowe
przeznacza na inwestycje, które
podnoszą komfort życia jej
mieszkańców, zachęcają turystów
do odwiedzania oraz są podstawą
rozwoju gospodarki. Na przestrzeni
lat 2015 - 2017 na zadania inwestycyjne
wydatkowano środki w wysokości
9 382 436,37 zł, a na rok 2018
zaplanowano kwotę około 12 mln zł.
W czasie obecnej kadencji na zadania
inwestycyjne pozyskano środki
z zewnątrz na kwotę ponad 9 mln zł.
Bardzo ważną rolę w każdej
gminie pełni infrastruktura drogowa.
Każdego roku na remont, modernizację, budowę oraz przebudowę dróg,
gmina przeznacza duży procent
własnych środków budżetowych,
a także korzysta ze środków
zewnętrznych. Łącznie w latach 20152018 zmodernizowano ponad 13 km
dróg gminnych:
2015 – wykonano 2 867,51 m
2016 – wykonano 3 102,30 m
2017 – wykonano 4 863,02 m
2018 – wykonano 2 170 m.
W ciągu ostatnich 4 lat prawie
wszystkie miejscowości naszej gminy
wzbogaciły się o nowe odcinki dróg,
na które przeznaczono ponad
10 milionów złotych i pozyskano
z zewnątrz około 5 milionów złotych.
Natomiast w m. Jacnia, Trzepie-

Droga gminna w miejscowości Feliksówka

Droga gminna w miejscowości Adamów

Droga gminna w m. Bliżów

Droga gminna w m. Rachodoszcze (Żyznów)
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ciny, Bliżów, Suchowola przygotowywane są dokumentacje na kolejne
odcinki.
W tym roku, w programie
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej złożono
wniosek na kwotę 1 483 514,00 zł.
Zadanie dotyczy budowy odcinków
dróg w miejscowościach: Adamów,
Suchowola Ulica i Trzepieciny.
W Bondyrzu rozpoczęto prace
związane z budową parkingu przy
Kościele Parafialnym pw. Świętej
Bożej Opatrzności.
Dotacje na drogi powiatowe
Gmina Adamów partycypuje
w kosztach dróg powiatowych
Powiatu Zamojskiemu. W latach
2015-2017 udzielono wsparcia finansowego na łączną kwotę 829 104,96 zł.
Dotacje zostały wykorzystane
na drogi powiatowe pomiędzy
miejscowościami:
Adamów - Bliżów,
Adamów- Suchowola,
Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka,
Suchowola - Majdan Ruszowski,
Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia.
Ponadto na lata 2018 - 2019 gmina
Adamów zabezpieczyła środki
finansowe w budżecie gminy
w wysokości 2.220.699,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Pniówek - Suchowola - Maciejówka.

Droga powiatowa Adamów - Suchowola

Oświetlenie w Szewni Górnej

Droga gminna w m. Feliksówka

Oświetlenie
Na terenie gminy powstały nowe
punkty oświetleniowe oraz opracowano dokumentację na kolejne,
m. in. w Potoczku, Bondyrzu,
Rachodoszczach, Suchowoli A i B
oraz Bożej Woli A i B. Łączny koszt
oscyluje w granicach 140 tys. zł.
Świetlice wiejskie
W 2015 roku w miejscowości
Boża Wola wybudowano świetlicę
za około 133 tys. zł, natomiast w 2016
roku przeprowadzono prace
wykończeniowe, których koszt
wyniósł około 123 tys. zł.
W 2017 roku przeprowadzono
termomodernizację budynku remizy
OSP w Adamowie w kwocie około
402 tys. zł, a w ramach projektu

Świetlica w Bożej Woli
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grantowego ze środków pozyskanych
od LGD „Nasze Roztocze”
zaadaptowano budynek remizy OSP
w Rachodoszczach na świetlicę
wiejską. Koszt inwestycji opiewa
na kwotę ok. 74 tys. zł, z czego
otrzymano dofinansowanie w wysokości 44 969,00 zł.
Z kolei, w świetlicy znajdującej
się w miejscowości Jacnia, wykonano
instalację gazową w kwocie 5 000 zł.
Dodatkowo realizowane są wszystkie
wnioski w ramach funduszu
sołeckiego na doposażenie świetlic
wiejskich zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.
Obecnie trwają prace przy
wymianie pokrycia dachowego
na budynku świetlicy w Feliksówce
(koszt około 60 tys. zł) oraz w Suchowoli (koszt około 80 tys. zł).
Fundusz sołecki
W gminie Adamów od 2016 roku
funkcjonuje fundusz sołecki
w 15 sołectwach: Adamów, Bliżów,
Bondyrz, Boża Wola A, Boża Wola B,
Feliksówka, Jacnia, Potoczek,
Rachodoszcze, Suchowola A,
Suchowola B, Suchowola Kolonia,
Szewnia Górna , Szewnia Dolna
i Trzepieciny. Wydatki zrealizowane
z funduszu sołeckiego w latach 2016- 2017 wyniosły 398 762,83 zł.
Wysokość zwrotu dotacji celowej
z budżetu państwa części wydatków
gminy za rok 2016-2017 wynosi
140 775,74 zł. W 2018 roku zaplanowano na ten cel kwotę wydatków
w wysokości 255 282,17 zł.
Mieszkańcy środki finansowe
głównie przeznaczają na modernizację, wyposażenie świetlic wiejskich,
projekty oraz realizację oświetleń
ulicznych dróg, remonty dróg, prace
brukarskie, zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania porządku
w sołectwach, organizację spotkań
integracyjnych mieszkańców.
Wodociąg
Także w bieżącym roku zakończona została budowa sieci
wodociągowej o długości 8,072 km
w miejscowościach: Suchowola
i Suchowola-Kolonia. Inwestycja
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Świetlica wiejska w Adamowie

Przepompownia wody w Suchowoli

współfinansowana jest ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, a koszt
realizacji zadania wyniósł
3 032 813,79 zł, w tym wysokość dotacji
opiewa na kwotę około 1,3 mln zł.
Również w Suchowoli A poczyniono
inwestycje wodociągowe. Wykonano
przyłącze na tereny sportowo - rekreacyjne, którego koszt wyniósł
31 452,41 zł.
Ponadto podpisana została
umowa na projekt wodociągu
w m. Boża Wola, którego koszt
wyniesie około 40 tys. zł.
W 2017 roku na studni
w Bondyrzu zamontowano lampę UV,
która eliminuje zanieczyszczenia
mikrobiologiczne w tym bakterie
grupy coli. W bieżącym roku

planowany jest montaż lampy UV
na przepompowni wody na wodociągu Potoczek. Umowa z wykonawcą
została już podpisana, a montaż
planowany jest w październiku br.
OZE
Obecnie trwa realizacja projektu
„Energia odnawialna w Gminie
Adamów”, którego zakres rzeczowy
obejmuje dostawę i montaż
296 kolektorów słonecznych
służących do podgrzewania wody
dla gospodarstw domowych. Koszt
inwestycji wynosi 3 105 336,35 zł.
Gmina pozyskała na ten cel dotację
w wysokości 2 286 889,16 zł.
Planowane zakończenie prac
przypada na koniec listopada br.
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Turystyka
Jednym z największych atutów
na terenie Gminy jest zbiornik małej
retencji na rzece Jacynka w miejscowości Jacnia. W celu uatrakcyjnienia
terenów wokół zbiornika i poszerzenia oferty spędzania wolnego
czasu gmina zamierza jeszcze w tym
roku ze środków finansowych
pozyskanych z PO „Rybactwo
i Morze” wykonać pomost wędkarski
w kształcie litery „T” i trzy pomosty
do cumowania drobnego sprzętu
pływającego. Ich koszt wyniesie około
176 tys. zł. Na to zadanie pozyskano
kwotę 93 725,25 zł, a termin jego
realizacji planowany jest na koniec
października.
Ponadto w wyniku oceny
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze” do dofinansowania
wybrano projekt polegający na utworzeniu Parku Edukacyjnego
„Roztoczańska Kraina Ryb”, czyli
ścieżki wyposażonej w elementy małej
architektury, tj. pergolę, tablice
informacyjne nt. poszczególnych
gatunków ryb, gry edukacyjne i ławki.
Koszt inwestycji wyniesie około
80 tys. zł.
Z kolei, w ramach będącego
w ocenie Urzędu Marszałkowskiego
projektu pod nazwą „Kompleksowa
rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” planuje się
budowę chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę
placu zabaw, budowę parku
linowego, wykonanie przebudowy
fragmentu czaszy zbiornika wodnego,
modernizację terenów sportowo rekreacyjnych, budowę oświetlenia
wraz z budową chodnika i ciągu
pieszo – rowerowego oraz adaptację
budynku remizy OSP w Adamowie
na Centrum Aktywności Integracji
Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Na wyżej wymienione działania
Gmina Adamów złożyła wniosek
opiewający na kwotę około 3,8 mln zł.
W doposażonym ze środków
pozyskanych z rewitalizacji obszarów
wiejskich budynku dawnej remizy
OSP w Adamowie planuje się
utworzyć w 2019 roku Spółdzielnię

Jacnia

Socjalną obsługującą infrastrukturę
wokół zbiornika oraz świadczącą
usługi na rzecz osób starszych. Aby
zwiększyć aktywność osób z tej grupy
wiekowej, Gmina złożyła w ramach
RPO WL na lata 2014- 2020 wniosek
opiewający na kwotę ok. 1 mln. zł
na rozwój usług społecznych
dla mieszkańców. W ramach projektu
planuje się utworzenie 4 klubów
seniora w miejscowościach: Adamów,
Bondyrz, Boża Wola i Feliksówka.
Uzupełnieniem dla planowanej
infrastruktury nad zbiornikiem
wodnym w Jacni jest pierwsza
w naszych okolicach tężnia
solankowa, która już od 7 września

jest ogólnodostępna dla lokalnej
społeczności. Koszt budowy to około
157 tys. zł. Szczegóły dotyczące tej
inwestycji dokładnie opisane są
na s 16.
Na poprawę atrakcyjności
turystycznej, zwłaszcza rodzin
z dziećmi, mają wpływ place zabaw.
W 2018 roku Gmina pozyskała
dofinansowanie na budowę kolejnych
placów, tym razem z elementami
siłowni zewnętrznej. Za planowane
inwestycje w miejscowości Bondyrz
gmina zapłaci ok. 165 tys. zł z dofinansowaniem 67 822,00 zł, a w miejscowości Potoczek ok. 167 tys. zł
z dofinansowaniem 67 824,00 zł.

OZE - przykładowa realizacja
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Kultura
Działalność kulturalną na terenie
gminy propaguje Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Gminy
Adamów, skupiające zespoły ludowe
i Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie
Gminy Adamów działa 6 zespołów
ludowych i 4 Koła Gospodyń Wiejskich. Członkowie poszczególnych
zespołów i KGW spotykają się
na różnego rodzaju warsztatach,
spotkaniach integracyjnych, a przede
wszystkim swoimi występami
uświetniają gminne i powiatowe
uroczystości.
Wójt Gminy corocznie przyznaje
nagrody pieniężne zespołom i KGW
za upowszechnianie kultury i osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej. W latach 2015 - 2018
na powyższe nagrody przyznano
kwotę w wysokości około 60 tys. zł.
Sport
Osiągnięcia gminnych
sportowców są bardzo ważne
dla naszej lokalnej społeczności.
Gmina Adamów w okresie obecnej
kadencji przeznaczyła dotacje
na kluby sportowe w wysokości
156 730,00 zł, dodatkowo 24 tys. zł
na wynagrodzenie dla organizatora
sportu, a od 2018 roku zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Adamów
przyznawane są nagrody
za osiągnięcia sportowe. Więcej
szczegółów dotyczących osiągnięć
naszych sportowców znajduje się
na s 10 - 11.

Informator Gminy Adamów
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Wręczenie nagrody KGW Boża Wola

Wręczenie nagrody za osiągnięcia sportowe

Oświata
W naszej lokalnej społeczności nie tylko sportowcy są doceniani. W gminie Adamów znajdują się
dwie szkoły podstawowe, tj. SP
w Suchowoli oraz SP w Szewni
Górnej. W poprzednich numerach
Informatora Gminy Adamów
już publikowaliśmy osiągnięcia
uczniów powyższych szkół
w różnych dziedzinach. Uczniowie
za wysokie wyniki w nauce
oraz osiągnięcia sportowe otrzymali
stypendia, na które od roku 2015
przeznaczono kwotę 32 790,00 zł.
Wręczanie stypendium w imieniu Wójta Gminy Adamów

Informator Gminy Adamów
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Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy Adamów
działa 10 jednostek OSP, których koszt
utrzymania ponosi gmina. Jednostki
OSP Potoczek i OSP Suchowola należą
do KSRG i są wyposażone w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
W 2017 roku jednostka OSP
Potoczek wyposażona została
w łódź ratowniczą Whaly 435 R
Professional wraz z przyczepą
podłodziową. Całkowity koszt
wyniósł ok. 50 000 zł, z czego ok. 30 000
zł pochodzi z Gminy Adamów,
a pozostała kwota to środki
z Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Łódź głównie przeznaczona jest do akcji ratowniczych
na zbiornikach wodnych.
Jezcze w tym roku zostanie
zakupiony strażacki samochód
bojowy, którego koszt wyniesie około
780 tys. zł. Straż z Potoczka na zakup
samochodu otrzyma dofinansowanie
z NFOŚiGW w wysokości 200 tys.zł i z
KSRG 200 tys. Pozostała kwota 380 tys.
zł będzie pochodzić z własnych
środków gminy.
Centrum Integracji Społecznej
W 2013 roku, został utworzony
samorządowy zakład budżetowy
o nazwie Centrum Integracji
Społecznej z siedzibą w Jacni.
Centrum swoją działalność
rozpoczęło 1 czerwca 2013 r., wówczas
jako pierwszy podmiot ekonomii
społecznej na terenie powiatu
zamojskiego i jeden z nielicznych
na terenie województwa lubelskiego.
Przez 5 lat swojej działalności
zatrudnienie socjalne podjęło
94 mieszkańców Gminy Adamów
(z tego 29 podjęło zatrudnienie
na otwartym rynku pracy)
i 15 mieszkańców Gminy Krasnobród.
W okresie od czerwca 2013 r.
do kwietnia 2018 r. Gmina Adamów
na rozwój i działalność CIS pozyskała
środki zewnętrzne w kwocie
1 844 640,33 zł. Kolejnym etapem
rozwoju ekonomii społecznej
na terenie gminy Adamów będzie
utworzenie w 2019 roku spółdzielni
socjalnej.

Łódź ratownicza Whally 435 R Professional

Centrum Integracji Społecznej w Jacni

Obecna kadencja dobiega końca.
Poniżej publikujemy listę radnych,
którzy w ostatnich 4 latach

podejmowali istotne decyzje
dotyczące Gminy Adamów.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamów
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamów
Radni Gminy Adamów – kadencja 2014-2018

red.

- Skiba Bożena Ela
- Michałuszko Tomasz Marek
- Skrzyński Czesław Marian

Informator Gminy Adamów
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Wakacyjne piątki w bibliotece
Wakacje, to czas odkrywania
nowych lądów, zwiedzania odległych
krain. Nasi czytelnicy dobrze wiedzą,
że dzięki książce można spełniać
swoje podróżnicze marzenia
nie ruszając się z miejsca. Stali bywalcy
Biblioteki chętnie uruchamiają swój
świat wyobraźni. Dlatego też
postanowiliśmy wyjść Im naprzeciw
i oprócz książek zaproponować
warsztaty artystyczne odbywające się
w cztery kolejne piątki.
Zajęcia zostały przeprowadzone
we współpracy z p. Agatą Piwko
z Pracowni Rękodzieła Artystycznego
„Agaart”. Młodzi artyści realizowali
się w różnych technikach plastycznych.
Na pierwszych zajęciach
wykonali zielone ogródki w słoiku.
Nie straszne Im było ubrudzenie rąk
i sadzenie kwiatów. Własnoręcznie
przyozdobione słoiki wprawiały
w dumę Ich właścicieli, a zamknięte
w nich rośliny cieszą wzrok niejednej
mamy.

Kolejnym wyzwaniem były
szklane lampiony. Ileż pracy i pomysłu trzeba było włożyć w ich przygotowanie. Ale opłaciło się. Efekt
końcowy był oszałamiający.
Wszystkie z wykonanych prac zostały
ozdobione według wizji
artystycznych ich twórców, co dało
wspaniałe rezultaty. Lampiony
uświetniają wieczorne chwile swoim
blaskiem.
W trzeci piątek nasi czytelnicy
wykonali pudełka-niespodzianki. Ilu
uczestników, tyle też było pomysłów
na ich wykonanie. Powstały kwiaty,

torebki, liście, oraz, co komu w duszy
grało. Pudełka zostały ozdobione
pięknymi kokardami. W środku kryły
słodką niespodziankę. Jedne zostały
przeznaczone dla mamy, inne dla
koleżanki, a niektóre łasuchy
postanowiły się ze swoim pudełkiem
nie rozstawać. Każdy uczestnik
warsztatów solidnie się przyłożył do
wykonania zadania, wszystkie prace
zostały zrobione bardzo starannie, co
spowodowało, że pudełka były piękne
i oryginalne.

spotkania miał okazję spróbować
sztuki wytwarzania baniek
mydlanych. Pięknie mieniące się
bombki uciekały wprost do nieba, inne
rozpryskiwały się tuż po
wytworzeniu. A potem... każdy mógł
zrobić balonowego stwora. Powstały
kwiaty, ośmiornice, biedronki, korony
i co tam jeszcze komu wyobraźnia
podpowiadała. Po pamiątkowych
zdjęciach i łyku orzeźwiającego soku
przyszedł czas pożegnania. Wszyscy
wyrazili chęć powrotu za rok, by znów
tworzyć wspaniałe prace. Ale nie
smucimy się tym rozstaniem, bo
przecież będziemy często się
widywać, gdy nasi czytelnicy wrócą tu
po książki...
fot. i oprac. GBP

W ostatnim tygodniu
artystycznych spotkań twórcy
wykonali obrazki na plastrze drewna.
Ale nie takie zwyczajne… Były to
plastry drewna z Aniołem Stróżem.
Za pomocą farb, gąbek i pędzli
powstały prawdziwe arcydzieła.
Zabrane do domu mają czuwać
i pilnować młodych artystów.
Na zakończenie przyszedł czas
na relaks. Każdy z uczestników
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Kącik Wędkarski
W dniu 5 sierpnia 2018 roku po raz
kolejny uczestniczyliśmy w zawodach
organizowanych przez zaprzyjaźnione
Koło PZW „OSW Rogóźno”. Należy
nadmienić że były to jubileuszowe
30. zawody „Złota Orfa” .Naszą drużynę
tym razem reprezentowali kol. Rajmund
Kozyra, Łukasz Rębisz i Piotr Milczuk
pod wodzą Prezesa PZW „Jacynka”.
W zawodach uczestniczyły
22 drużyny z całego województwa
lubelskiego. Nasza drużyna zajęła
10 miejsce, co jest bardzo dobrym
wynikiem, biorąc pod uwagę, że Koło
„Jacynka” liczy tylko 68 wędkarzy.
Uczestnicząc w zawodach,
reprezentowaliśmy również Okręg
PZW w Zamościu. W tym miejscu należy
podziękować Zarządowi Okręgu
za wsparcie finansowe naszego
uczestnictwa w zawodach. W wyniku
współpracy naszego Koła z Kołem
„OSW Rogóźno” 11 osobowa grupa
naszych wędkarzy wyjechała na 5 dni
d o O ś r o d k a S p o r t ó w Wo d n y c h
w Rogóźnie. Należy żałować, że tylko
rodzice 2 Juniorów zdecydowali się
pojechać wspólnie ze swoimi pociechami.
W trakcie pobytu uczestniczyliśmy
w zawodach o „Jeziorowy Puchar
Prezesa OSW Rogóźno”. Piękna pogoda
sprzyjała zawodom i przebywanie
na wodzie w łódkach było atrakcją
d l a n a s z y c h z a w o d n i k ó w. K a ż d y,
kto uczestniczył w zawodach, otrzymał
drobny upominek. W czasie pobytu nasi
wędkarze mogli łowić ryby z pomostu lub
łódki, które były do ich dyspozycji.
W ramach promocji Gminy
Adamów przekazano Informatory Gminy
Adamów na ręce kolegi, który
uczestniczył w zawodach wędkarskich
o „Puchar Wójta” podczas Nocy
Świętojańskiej.
19 sierpnia 3 nasze pary małżeńskie
uczestniczyły w Rodzinnych Zawodach
Wędkarskich „SREBNA PATELNIA”.
Każda uczestnicząca para otrzymała
patelnię do smażenia oczywiście ryb
proporcjonalną do zdobytego miejsca.

„Srebrna Patelnia”

Pobyt w OSW Rogóźno był dla Juniorów,
jak i Seniorów, oczywiście wspaniałym
przeżyciem wędkarskim i miłym
wypoczynkiem. Należy podziękować
Związkowi Zawodowemu Górników
w Polsce LW „Bogdanka” SA i Zarządowi
Koła PZW OSW Rogóźno za współpracę.
22 września na zbiorniku
w Jacni odbyły się zawody towarzyskie
z udziałem Naszych Przyjaciół z OSW
Rogóźno. Co prawda, pogoda była
deszczowa, ale za to atmosfera wspaniała.
Były rozmowy towarzyskie, jak również
wymiana doświadczeń wędkarskich.
Natomiast 23 września przy pięknej
pogodzie, odbyły się zawody Największą
Ry b ę k o ń c z ą c e s e z o n w ę d k a r s k i .
W klasyfikacji ogólnej w kategorii junior
pierwsze miejsce zajął Wiktor Kostrubiec,
a w kategorii senior, nasz kolega z
Rogóźna, Darek Zrobczyński. Największą
rybę, pięknego okonia, złowił Łukasz
Rębisz.

Przekazanie Informatora Gminy Adamów

I tak zakończył się nasz sezon
wędkarski. Dziękuję zawodnikom
za udział w zawodach, Zarządowi Koła
Jacynka za współpracę. Wszystkim Życzę
Szczęśliwego 2019 Roku.

oprac. Prezes PZW Jacynka
Zbigniew Słota
Zdjęcia Zygmunt Górski,
Zbigniew Słota
„Złota Orfa”

Informator Gminy Adamów
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XIX Wojewódzie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS
Spacer farmera
I miejsce - (Rożynek Robert, Kozyra
Grzegorz, Kozyra Wojciech,
Kozyra Adam)
Wyciskanie odważnika 17,5 kg
waga do 85 kg
I miejsce – Kozyra Adam
Wyciskanie odważnika 17,5 kg
waga powyżej 85 kg
I miejsce – Kozyra Grzegorz
Rzut lotką do tarczy
II miejsce – Rożynek Katarzyna
Reprezentacja Gminy Adamów
w 20-osobowym składzie
uczestniczyła w Wojewódzkich
Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych
LZS. Podczas zawodów, które odbyły
się w niedzielę, 29 lipca, w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Krzywdzie, Reprezentacja naszej
Gminy zajęła 10 miejsce.
Głównym organizatorem
igrzysk było Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS w Lublinie. Honorowy patronat
nad XIX Wojewódzkimi Igrzyskami
Rekreacyjno - Sportowymi LZS objął
marszałek woj. lubelskiego, Sławomir
Sosnowski. W organizację włączyli się
również m.in. Wójt Gminy Krzywda,
Jerzy Kędra, Starosta łukowski Janusz
Kozioł.
Podczas igrzysk rozegrano
konkurencje indywidualne i drużynowe. Swoich sił próbowała
młodzież z Ochotniczych Straży
Pożarnych. Seniorzy mogli rywalizować w ramach zorganizowanych już po raz czwarty Igrzysk
Seniorów.
Konkurencje drużynowe
to m.in.: piłka nożna, siatkówka
i siatkówka plażowa, koszykówka,
trójbój sprawnościowy kobiet, "spacer
farmera", czyli przenoszenie worków
z piaskiem mężczyzn, narty integracyjne i przeciąganie liny. W oddzielnym czwórboju rywalizowali przeds-

tawiciele władz samorządowych.
Wśród dyscyplin indywidualnych
było wyciskanie 17,5-kilogramowego
odważnika, rzut lotką do tarczy i
przerzucanie opony traktorowej.
W niedzielnych zawodach,
połączonych z Igrzyskami Seniorów,
rywalizowało ponad 1,5 tysiąca
zawodniczek i zawodników z 35 gmin
i 15 powiatów. W tej drugiej kategorii
wygrał powiat tomaszowski, przed
powiatami - zamojskim i bialskim.
Medale zdobyli:
Przerzucanie opony traktorowej
I miejsce – Kozyra Adam
III miejsce – Kozyra Grzegorz

Przeciąganie liny mężczyzn
III miejsce w składzie:
Zawiślak Sylwester, Niedźwiedź
Piotr, Słupski Mariusz, Grela Piotr,
Piłat Ireneusz
Przeciąganie liny kobiet
IV miejsce w składzie:
Rożynek Katarzyna, Bosiak
Dominika, Szomber Dominika,
Pliżga Joanna, Pić Joanna
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie powołało dwie osoby z naszej
gminy do reprezentowania Województwa na Centralnych Igrzyskach
LZS w Siedlcach (s 9).
fot. i oprac. A. Kozyra
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Finał Centralny
XXI Ogólnopolskich Igrzysk LZS „Siła Niepodległej”
W dniach 23-25 sierpnia
w Siedlcach rozegrany został Finał
Centralny XXI Ogólnopolskich
Igrzysk LZS „Siła Niepodległej”.
Igrzyska odbyły się
pod Narodowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Andrzeja Dudy
w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości.
Wzięło w nich udział prawie 900
osób:
- w bloku sportowym (lekkoatletyka,
zapasy, podnoszenie ciężarów,
siatkówka plażowa),
- rekreacyjnym (piłka nożna,
koszykówka, siatkówka,
przeciąganie liny, sztafeta
wyciskanie odważnika oraz
czwórbój władz samorządowych),
- integracyjnym (konkurencje
lekkoatletyczne i rekreacyjne, jak
rzut piłką do kosza czy tor
przeszkód),
- działacze, sędziowie, obsługa
techniczna i wolontariusze.
Województwo lubelskie
reprezentowało 93 zawodników,
w tym dwóch zawodników z naszej
gminy, o czym wspominaliśmy
w poprzednim artykule.
W rekreacji klasą błysnął Adam
Kozyra. Nasz siłacz zaliczył
aż 71 prób w wyciskaniu odważnika
17,5 kg, w kategorii 85 kg. Mistrz był
lepszy od drugiego w klasyfikacji,
Macieja Hojnackiego z Wielkopolski,
aż o 18 powtórzeń.
Również 71 prób zaliczył
Grzegorz Kozyra, który zajął
III Miejsce w kategorii +85 kg, co było
małym rozczarowaniem zawodnika, ponieważ do pierwszego
miejsca zabrakło tylko 9 powtórzeń.
Na Igrzyskach Wojewódzkich zaliczył
aż 82 próby.

W Igrzyskach rywalizacja
przebiegała w dwóch blokach:
rekreacyjno-integracyjnym
i sportowym. W pierwszym, na nasze
województwo, nie było mocnych,

w drugim zajęliśmy czwarte miejsce.
W klasyfikacji łącznej województwo
lubelskie zostało sklasyfikowane
na trzeciej pozycji.
fot. i oprac. A. Kozyra
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Dożynki Powiatowo - Gminne w Grabowcu
26 sierpnia odbyły się Dożynki
Powiatowo - Gminne w miejscowości
Grabowiec. Uczestniczyły w nich
delegacje ze wszystkich gmin powiatu
zamojskiego.
Święto plonów, zwane również
dożynkami, jest podsumowaniem
pracy w rolnictwie po zakończonych
żniwach. Wysokość oraz jakość
zebranych płodów rolnych ma istotny
wpływ na późniejsze ceny żywności.
W tym roku starostami dożynek
byli: Pani Barbara Kodeniec
zamieszkała w Grabowcu i Pan
Kazimierz Pietnowski zamieszkały
w Grabowczyku; oboje z gminy
Grabowiec.
Uroczystość rozpoczęto o godzinie 10.30 przemarszem ,,korowodu
dożynkowego” na centralny plac.
Przed rozpoczęciem Mszy Świetej
Starosta Zamojski, Henryk Matej,
spotkał się z rolnikami oraz wręczył
dyplomy.
Wyróżnienie otrzymali następujący
rolnicy:
Adamów - Waldemar Nogas, Witold
Romaszko
Grabowiec - Barbara Kodeniec,
Kazimierz Pietnowski
Komarów Osada - Sebastian
Szyprowski, Andrzej
Palikot
Krasnobród - Mateusz Kołtun,
Radosław Kawka
Łabunie - Urszula Pyś, Marek Skiba
Miączyn - G r z e g o r z H y r y c z ,
Janusz Fiedorek
Nielisz - Jarosław Bartoszczyk,
Andrzej Szczygieł
Radecznica - Jerzy Gumieniak,
Sławomir Dubaj
Sitno
- Tomasz Gąsior,
Piotr Palikot
Skierbieszów - Waldemar Leśniak,
Tadeusz Molas
Stary Zamość - Szymon Bielesz,
Jan Madyniak

Sułów

- Artur Gryba, Krzysztof
Koszel
Szczebrzeszyn - Karol Kołcon, Paweł
Cholewiński
Zamość - Kazimiera Główka, Paweł
Hildebrand
Zwierzyniec - Krzysztof Bielec, Michał
Romaszko
Podczas święta plonów rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy w dwu kategoriach: wieniec
tradycyjny i współczesny. Komisja,
oceniając wieńce, zwróciła szczególną
uwagę na wartości nawiązujące
do dawnych tradycji, obrzędów, jak
również, jakość oraz precyzję
wykonania i nagrodziła następujące
wieńce:
w kategorii tradycyjnego wieńca
dożynkowego nagrody otrzymały:
I miejsce - KGW Mocówka,
gm. Łabunie
II miejsce - KGW Sułów, gm. Sułów
III miejsce - KGW Horyszów,
gm. Miączyn
w kategorii współczesnego wieńca
dożynkowego:
I miejsce - KGW Siedliska,
gm. Zamość

II miejsce - KGW Grabowiec Góra,
gm. Grabowiec
III miejsce - Koło Kobiet Aktywnych
w Skierbieszowie
Pozostałe, 78 wieńców, otrzymało
wyróżnienia.
W trakcie dożynek zorganizowana została wystawa rolnicza.
Rolnicy mogli zapoznać się
z dorobkiem firm i instytucji naszego
regionu pracujących na rzecz
rolnictwa (stoiska wystawowe,
kiermasz sztuki ludowej, festyn
rekreacyjno – sportowy). Program
dożynek zakończył koncert „Pod
d o ż y n k o w ą w i e c h ą ” ,
w którym uczestniczyli:
- Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie” z Krasnobrodu,
- Zespół Śpiewaczy „Ogrodniczki”
z Łabuniek Pierwszych,
- Grabowiecka Kapela Ludowa,
- Zespół Śpiewaczy „Zaburzanki”
z Zaburza”,
- Zespół Śpiewaczy „Czerwone
Korale” z Zawady
- Kapela „Grześki” z Ruszowa.
red.
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Dożynki Gminne w Szewni Dolnej

W niedzielę, 2 września 2018
roku w Szewni Dolnej odbyło się
Gminne Święto Plonów. Słoneczna
pogoda zgromadziła wielu
uczestników.
Mieszkańcy włożyli dużo pracy
w przygotowanie uroczystości. Było
to widać na placu dożynkowym, ale
także w drodze na uroczystość, przy
której mieszkańcy ustawili ciekawe
dożynkowe kompozycje.
Uroczystości dożynkowe
rozpoczął barwny korowód, który
prowadziła Kapela Ludowa
„Adamowiacy”.
Na czele korowodu szli
starostowie dożynek: Pani Jadwiga
Kamińska z Suchowoli-Kolonii i Pan
Krzysztof Tyrka z Szewni Dolnej.
W korowodzie kolejno podążały
delegacje reprezentujące poszczególne sołectwa: Szewnia Dolna,
Suchowola, Bondyrz, Rachodoszcze,
Feliksówka, Trzepieciny, Jacnia, Stara
Huta, Boża Wola, Suchowola-Kolonia
i Bliżów. Delegacje niosły bogato
przystrojone i kolorowe wieńce
oraz dary w postaci chleba, miodu
i owoców.
Po złożeniu wieńców dożynkowych Wójt Gminy Adamów, Pan
Dariusz Szykuła, powitał wszystkich
gości i mieszkańców gminy Adamów.
Podziękował rolnikom za całoroczny
trud oraz kultywowanie tradycji
i zwyczajów dożynkowych. Jednocześnie skierował podziękowania
do mieszkańców Szewni Dolnej
za organizację oraz piękne przygotowanie, zarówno placu dożynkowego, jak i całej miejscowości.

W podziękowaniu za tegoroczne
plony uroczystą Mszę Świętą
w intencji wszystkich rolników
odprawił proboszcz Parafii Świętego
Andrzeja Boboli w Kosobudach –
ksiądz Józef Zwolak. Podczas Mszy
Świętej, zgodnie ze zwyczajem,
starosta i starościna dożynek
oraz poszczególne delegacje złożyły
na ręce Wójta Gminy Adamów, Pana
Dariusza Szykuły, Przewodniczącej
Rady Gminy Adamów, Pani Bożeny
Skiby oraz księdza proboszcza, Józefa
Zwolaka chleb wypiekany ze zbóż
zebranych w czasie tegorocznych
żniw oraz miód, owoce i kwiaty.
Zgodnie z tradycją, w czasie
Mszy Św., poświęcone zostały
dożynkowe wieńce i chleb, który
następnie został pokrojony i rozdany
wszystkim zgromadzonym na
uroczystości.
Za przepiękne wieńce dożynkowe wszystkie delegacje otrzymały
z rąk Wójta podziękowania i nagrody
pieniężne.
Po części oficjalnej odbyły się
wystąpienia zaproszonych gości oraz
część artystyczna i zabawa przy
muzyce.
Organizatorzy zadbali tego dnia
o różnorodne atrakcje dla mieszkańców i gości. Oprócz bogatego programu artystycznego przeprowadzano
konkursy dla dzieci i dorosłych. Dzieci
mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i elektrycznych
pojazdów.

Podczas Gminnego Święta
Plonów czas gościom umilały
występy zespołów ludowych i Kół
Gospodyń Wiejskich. Szczególną
atrakcją był koncert discopolowego
zespołu "VEEGAS".
W trakcie dożynek wystawę
zorganizował Zespoł Doradztwa
Rolniczego z Sitna oraz Koło
Łowieckie „Hubertus” z Kaczórek.
Wszyscy uczestnicy Gminnego
Święta Plonów mogli spróbować
pysznego bigosu oraz pieczonego
dzika ufundowanego przez Koło
Łowieckie "Hubertus". Członkowie
Zespołów Ludowych i Kół Gospodyń
Wiejskich częstowały przygotowanymi własnoręcznie lokalnymi
smakołykami, a mieszkańcy Szewni
Dolnej pieczoną na ognisku kiełbaską.
Bardzo dziękujemy wszystkim
u cz e st n i k om G mi n n e g o Św i ę t a
Plonów za przybycie i wspólną
zabawę.
red.

Informator Gminy Adamów

14

lipiec - wrzesień 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego
„Wakacje minęły jak sen kolorowy,
a trwały jak zwykle zbyt krótko…”
Jadwiga Koczanowska

Aż trudno uwierzyć, że tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem, a wrzesień jest znakiem
rozpoczynającego się roku szkolnego.
W całej Polsce, 3 września, a więc
i w naszych szkołach, tj. w Szkole
Podstawowej w Suchowoli
oraz w Szkole Podstawowej w Szewni
Górnej, odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.
W tym dniu w Szkole
Podstawowej w Suchowoli
społeczność szkolna powitała nowy
rok uroczystą Mszą Świętą w kościele
parafialnym, której dumnie
towarzyszył sztandar szkoły. Po mszy
św. wszyscy zgromadzeni udali się
do szkoły na dalszą część uroczystości. Po wprowadzeniu pocztu
sztandarowego i odśpiewaniu hymnu
państwowego głos zabrała Pani
Dyrektor - Maria Sak, która powitała
licznie zgromadzonych gości: Wójta
Gminy Adamów - Pana Dariusza
Szykułę, nauczycieli, rodziców
oraz brać uczniowską i przedszkolaków. Szczególne słowa zachęty
i otuchy skierowała do dzieci
rozpoczynających naukę w tej szkole.
Wszystkim uczniom i nauczycielom
życzyła wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz radości
z realizacji zamierzonych celów.
Słowa uznania i szacunku
skierował także do nauczycieli,
pracowników i uczniów szkoły Wójt
Gminy Adamów. W swoim wystąpieniu nie omieszkał wspomnieć
jak ważną rolę edukacyjno - wychowawczą, integrującą i promocyjną pełnią szkoły na terenie gminy.
Zaznaczył także, jak ważny wpływ
na poziom edukacji ma baza dydaktyczna szkoły. Podziękował pedagogom

i pracownikom placówki za sumienną, ofiarną pracę na rzecz młodego
pokolenia, natomiast uczniom
i wychowankom życzył spełnienia
zamierzonych celów i sukcesów.
Kolejnym punktem uroczystości
była część artystyczna, w której nie
zabrakło wątków związanych
z odchodzącym latem i rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.
Pojawiły się także akcenty patriotyczne, bowiem początek roku zbiega

się z rocznicą wybuchu drugiej wojny
światowej. Pamięć poległych
żołnierzy uczczono minutą ciszy,
po czym delegacja uczniów złożyła
kwiaty pod tablicą upamiętniającą
zbrodnię hitlerowską.
Również w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej ten dzień przyniósł
wiele ciekawych i pełnych wrażeń
doświadczeń. Na wstępie Dyrektor
szkoły - Pani Elżbieta Kuźma

Informator Gminy Adamów
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przywitała zgromadzonych w sali
gimnastycznej uczniów, ich rodziców,
pracowników szkoły oraz zaproszonych gości: Panią Ewelinę Szykułę
– Skarbnika Gminy Adamów
i Ks. Józefa Zwolaka – Proboszcza
Parafii Kosobudy. Oficjalna część
uroczystości rozpoczęła się Mszą Św.,
po której kolejny raz głos zabrała Pani
Dyrektor. W swoim wystąpieniu
również przypomniała tragiczny
moment w historii naszego kraju –
- wybuch II wojny światowej. Minutą
ciszy, złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod pomnikiem
upamiętniającym ten straszny aspekt
historii, oddano hołd bohaterom.
Ponadto, odczytała obszerne
fragmenty listów od Pani Minister
Oświaty oraz Kuratora Lubelskiego,
w których nie zabrakło serdecznych
życzeń dla uczniów i nauczycieli.
Tym samym odbiorcom, Pani
Ewelina Droździel - Szykuła
w imieniu Wójta Gminy Adamów
życzyła sukcesów w nauce i pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
Po zakończeniu uroczystości na
salach gimnastycznych, uczniowie
udali się do swoich klas na pierwsze
w tym roku szkolnym spotkania
z wychowawcami.
I choć to trudny czas, bo przecież
oznacza powrót do nauki, a więc
ciężkiej pracy, to również jest okazją,
by spotkać koleżanki i kolegów,
z którymi przez wakacje nie zawsze
można było się zobaczyć, a to jest
przyjemne.
Po części oficjalnej w obu szkołach uczniowie z wychowawcami
udali się do swoich sal, by omówić
sprawy organizacyjne.
W tym roku w Szkołach Podstawowych naukę rozpoczęło 455
uczniów, SP w Suchowoli 262 uczniów w 14 oddziałach, natomiast
w SP w Szewni Górnej 193 uczniów
w 12 oddziałach.
oprac. SP w Suchowoli,
SP w Szewni Górnej
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Ogólnodostępna tężnia solankowa w Jacni
Od niedawna mieszkańcy
i turyści odwiedzający naszą gminę
mogą korzystać z inhalacji
na świeżym powietrzu.
7 września 2018 r. podczas
Pikniku dla członków Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Gminy
Adamów, została uroczyście oddana
do użytku mieszkańców, pierwsza
na zamojszczyźnie, tężnia solankowa.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonał Dariusz Szykuła – Wójt Gminy Adamów, Eugeniusz
Węcławik – Dyrektor NZOZ
w Suchowoli, Mirosław Lewusz –
– Radny Gminy Adamów, Małgorzata
Greszta - przedsiębiorca, Maria
Kawałko - członkini Koła Gospodyń
Wiejskich w Bożej Woli oraz Ewelina
Droździel- Szykuła – Skarbnik Gminy
i Aneta Molenda – pracownik UG
pomysłodawczynie budowy tężni.
Tężnia znajduje się przy
zbiorniku wodnym w Jacni, w pobliżu
parkingu i siłowni zewnętrznej.
Tężnia solankowa to konstrukcja
z drewna i gałęzi, na które spływa
pompowana ku górze solanka, czyli
woda mineralna zawierająca dużą
liczbę jonów sodowych, soli
magnezowych oraz związków jodu i
bromu. Solanka, gdy spływa, rozbija

się o poszczególne gałązki – częściowo
paruje, nasycając powietrze wokół
budowli solnym aerozolem.
Pod konstrukcją tężni znajduje się
misa żelbetowa zbierająca solankę,
z której jest ona odprowadzana do
podziemnego zamkniętego zbiornika,
zlokalizowanego obok. Ze zbiornika
podziemnego solanka jest pompowana z powrotem do obiegu. Strugi
solanki ściekają po gałązkach,
na których rozbijają się, tworząc
leczniczy aerozol. Słońce i wiatr
potęgują oddziaływanie tężni.
Najlepszy efekt leczniczy osiągniemy,
przebywając w odległości do 10 m,
zaś zalecany czas trwania inhalacji
wynosi pół godziny.

Minerały i mikroelementy
znajdujące się w solance wchłaniane
są przez błony śluzowe dróg
oddechowych i skórę, uzupełniając
niedobór tych mikroelementów w
organizmie człowieka. Działanie
lecznicze solanki korzystnie wpływa
na układ nerwowy, układ gruczołów
dokrewnych oraz ogólną odporność
organizmu.
Tężnia czynna jest codziennie,
bezpłatnie dla wszystkich szukających zdrowia i wypoczynku.
Budowę ze środków własnych
zrealizowała Gmina Adamów,
jako jedną z atrakcji turystycznych
gminy i regionu.
red.
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Narodowe czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego
W roku jubileuszu setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej
Duda, wystosował list zachęcający
do przyłączenia się do ogólnopolskiej
akcji Narodowego Czytania
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Tegoroczna edycja miała wyjątkowy
charakter, ponieważ jej celem było
zarówno promowanie czytelnictwa
jak i uczczenie niezwykłego
jubileuszu.
Takie cele przyświecały także
uroczystości zorganizowanej w Szkole
Podstawowej w Suchowoli 8 września
2018 roku. O godzinie 13.00
uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły i zaproszeni goście spotkali się
w sali gimnastycznej, gdzie piękny
wystrój przeniósł zebranych w epokę
twórcy dzieła i wprowadził w patetyczny nastrój. Uroczystość
rozpoczęła Pani Dyrektor,
powitaniem licznie zgromadzonych
mieszkańców, przedstawicieli
zaprzyjaźnionych instytucji , uczniów,
pracowników szkoły, rodziców.
Ważnym akcentem podczas
uroczystości było odczytanie listu
Prezydenta-Andrzeja Dudy przez
wicedyrektora -Adama Flagę.
Po odśpiewaniu hymnu
państwowego uczestnicy uroczystości
mieli okazję podziwiać Poloneza
w wykonaniu uczniów klas V.
Aby odtworzyć realia epoki
Stefana Żeromskiego i wprowadzić
w tematykę powieści „Przedwiośnie”,
uczniowie klasy VII zainicjowali
wywiad na temat życia i twórczości
pisarza.
Czytanie powieści rozpoczęła
dyrekcja szkoły. Kolejne fragmenty
zaprezentowali uczniowie wraz
z wychowawcami, rodzice oraz
zaproszeni goście: ksiądz Roman
Palonka, pani doktor Joanna
Komisarczuk, pani Ewelina Bosiak
reprezentująca Bibliotekę Gminną

w Potoczku, przewodnicząca Rady
Rodziców- pani Jadwiga
Szynkarczuk, przedstawiciele
zespołu ludowego „Roztoczańskie
Echo”.
Zainteresowani lekturą
„Przedwiośnia” uczniowie klasy VIII
i III gimnazjum wraz z wychowawcami odegrali wybrane scenki
na podstawie fragmentów powieści.
Aby uatrakcyjnić uroczystość,
zaangażowano szkolne solistki, które
zaśpiewały pieśni patriotyczne.
Ważnym punktem, budzącym
emocje i zainteresowanie był konkurs
o życiu i twórczości Stefana
Żeromskiego. Rywalizowali ze sobą
uczniowie i rodzice.
Zwycięzcy konkursu otrzymali
nagrody książkowe, a uczestnicy
podziękowania w formie dyplomów.
Uroczystość zakończył krąg integracyjny przy piosence Arkadiusza
Kobusa pt. ,,Flaga”.
Również w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej odbyło się
Narodowe Czytanie pod Patronatem
Honorowym Pary Prezydenckiej.
W tym roku czytano „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego, autora, którego
nazywano sumieniem polskiej
literatury. Fragment, który odczytali
uczniowie klasy ósmej, opowiada
o życiu Cezarego Baryki w Baku,
uczęszczającego na spotkania
komunistów. Hasła, które słyszał,
uważał za słuszne.

SP w Suchowoli

fot. SP w Suchowoli

W patriotyczny nastrój
wprowadzały nie tylko słowa
wypowiadane przez uczniów,
ale też brzmiąca w tle muzyka
Lorenca. Całości dopełniały kadry
z wybranych scen adaptacji filmowej
cytowanego utworu.
Działania związane z Narodowym
Czytaniem znalazły ciąg dalszy
w Domu Opieki Społecznej
w Krasnobrodzie, gdzie
wolontariusze zaprezentowali
fragmenty lektury. I tu nie zabrakło
wzruszeń – pensjonariusze uważnie
śledzili losy głównego bohatera.
Chwile spędzone z książką
Żeromskiego były niewątpliwie
chwilami refleksji nad istotnymi
w historii naszego kraju
wydarzeniami.
Narodowe Czytanie stało się
dobrą okazją, do propagowania
czytelnictwa, kultywowania wartości
patriotycznych oraz podkreślenia
znaczenia klasyki polskiej literatury,
która nas kształtuje i stanowi część
naszego narodowego dziedzictwa.

SP w Szewni Górnej

red. A. Kamińska, B. Szmidt

fot. SP w Szewni Górnej
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ZŁOTE GODY
“ 50 LAT MINĘŁO …….”
Zawarcie małżeństwa to jedno
z najważniejszych wydarzeń w życiu
człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre
i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż
przeciwności w życiu bywa wiele:
i tych rodzinnych i materialnych,
a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać, jest to możliwe. Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 21 września 2018 roku świętowali swoje
"ZŁOTE GODY”
Przed Kierownikiem USC,
w obecności świadków, 50 lat temu
złożyli Oni oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński, wypowiadając
słowa przysięgi:
“Świadomi praw i obowiązków,
wynikających z założenia rodziny,
uroczyście oświadczamy, że wstępujemy
w związek małżeński i przyrzekamy
uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze
było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.
Po upływie 50 lat - spotkaliśmy się
ponownie. Jubileusz świętowało
25 par z terenu Gminy Adamów.
W gronie Szanownych Jubilatów
znaleźli się Państwo:
Emilia i Ryszard Gmitrzukowie
z Adamowa,
Irena i Kazimierz Pliżgowie z Adamowa,
Barbara i Roman Truszowie z Bondyrza,
Maria i Józef Słomazowie Bondyrza,
Alina i Tadeusz Teteryczowie z Bliżowa,
Janina i Jan Przegonowie z Bliżowa,
Józefa i Henryk Bigosowie z Bożej Woli,
Barbara i Roman Bosiakowie
z Bożej Woli,
Teresa i Czesław Bosiakowie
z Bożej Woli,
Krystyna i Czesław Łatyszewiczowie
z Bożej Woli,
Jadwiga i Adolf Sobczakowie
z Feliksówki,
Bogusława i Stanisław Zającowie
z Feliksówki,
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Krystyna i Józef Tabałowie z Jacni,
Leonarda i Józef Galantowie z Potoczka,
Wiesława i Antoni Frankiewiczowie
z Potoczka
Janina i Stanisław Szewczukowie
z Rachodoszcz,
Lucyna i Stanisław Baraniakowie
z Suchowoli,
Danuta i Kazimierz Szykułowie
z Suchowoli,
Stanisława i Tadeusz Piskorowscy
z Suchowoli,
Janina i Stanisław Kowalscy
z Suchowoli-Kolonii,
Mirosława i Kazimierz Kurzyńscy
z Suchowoli-Kolonii,
Stefania i Stanisław Struzikowie
z Suchowoli-Kolonii,
Emilia i Józef Flagowie z Szewni Dolnej,
Wiesława i Stanisław Wajlerowie
z Szewni Górnej,
Alicja i Tadeusz Bodysowie z Trzepiecin.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą odprawioną w intencji
Jubilatów w Kościele Parafialnym
pw. Przemienienia Pańskiego
w Suchowoli, celebrowną przez księdza proboszcza Romana Palonkę.
Uroczystego charakteru Mszy Świętej
nadała piękna oprawa muzyczna
w wykonaniu zespołu ludowego
“Roztoczańskie Echo”.
Następnie w Szkole Podstawowej w Suchowoli odbyło się spotkanie
z Jubilatami. Aktu dekoracji medalami
Prezydenta RP „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” dokonał Wójt

Gminy – Dariusz Szykuła. Do życzeń
dołączyli się także Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów – Bożena Skiba,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Adamowie - Elżbieta Kłyż
i Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Suchowoli – Maria Sak.
Był także tradycyjny tort i kwiaty. Jubileuszowe spotkanie uświetnił
wzruszający występ uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli
i piękny śpiew zespołu ludowego
“Roztoczańskie Echo” z Suchowoli.
Dziękujemy Szanownym
Jubilatom za tak liczne uczestnictwo
w uroczystości i życzymy samych
pogodnych dni na dalszej drodze
życia oraz przeżywania w zdrowiu
kolejnych rocznic swojego ślubu.
red.
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Liderzy lokalnych społeczności
W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze” organizowało IV edycję
konkursu pod nazwą „Liderzy lokalnych
społeczności”. Konkurs skierowany był
do organizacji pozarządowych
(stowarzyszenia i fundacje) oraz grup
nieformalnych (tj. koła gospodyń
wiejskich, kluby seniora i sołectwa)
mających siedzibę, filię lub prowadzących
działalność na obszarze LGD „Nasze
Roztocze”, tj. na terenie gmin: Adamów,
Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn,
Zamość i Zwierzyniec.
Wa r u n k i e m u c z e s t n i c t w a
w konkursie było poprawne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego. Każdy
uczestnik mógł wypełnić tylko jeden
formularz zgłoszeniowy, w którym
należało opisać formy swojej aktywności
podejmowanej na rzecz społeczności
lokalnej. Zgodnie z regulaminem,
do konkursu można było zgłosić jedno
wybrane przedsięwzięcie zrealizowane
na obszarze działania LGD „Nasze
Roztocze” w okresie od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r., którego uczestnik
konkursu był głównym organizatorem
lub współorganizatorem.
W ramach konkursu do Biura
Stowarzyszenia zgłosiło się 14 organizacji
oraz grup nieformalnych, które
zaprezentowały swoje projekty
zrealizowane w 2017 roku na obszarze
LGD „Nasze Roztocze”. Z gminy
Adamów udział w konkursie wzięły
dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Boża
Wola oraz KGW Suchowola Kolonia.
W dniu 02.08.2018 r. w Hotelu Polak
w Zamościu odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie IV edycji konkursu
„Liderzy Lokalnych Społeczności”
i wręczenie nagród uczestnikom.
III miejsce w konkursie oraz bon o
wartości 350 zł otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich Boża Wola. W
2 0 1 7 r. K G W z o rg a n i z o w a ł o
przedsięwzięcie pn. „Pomoc
potrzebującym” - skierowane

do mieszkańców gminy Adamów
korzystających z usług oferowanych przez
„Biały Domek” – dom pobytu dla osób
chorych, niesamodzielnych
oraz starszych. W ramach zadania
zorganizowano zbiórkę warzyw i innych
płodów rolnych dla osób korzystających
z usług Białego Domku w Majdanie
Ruszowskim. Produkty te zostały
wykorzystane do przygotowania
zdrowych posiłków dla pensjonariuszy.
Dodatkowo zorganizowano Wieczór
Wigilijny. Panie z KGW przygotowały dla
każdego pensjonariusza stroik świąteczny,
upiekły słodkie pierniki i wspólnie
udekorowały choinkę.

Wyróżnienie II stopnia
w konkursie oraz bon o wartości 200 zł
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich
Suchowola Kolonia. KGW w ramach
zadania pn. „Uśmiech dziecka”
zorganizowało imprezę choinkową
dla dzieci z miejscowości Suchowola
Kolonia. Podczas zabawy odbyły się
konkursy z nagrodami, zorganizowano
poczęstunek oraz przygotowano paczkę
od Św. Mikołaja, którą otrzymały
wszystkie dzieci do 17 roku życia.
Na zakup upominków i słodyczy
członkinie KGW pozyskały środki
od sponsorów.
oprac. A. Malicka
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Nagrody dla sportowców
Dnia 2 października 2018 roku
ośmiu sportowców z terenu naszej
gminy otrzymało nagrody za wybitne
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym za rok 2017. Nagrody
otrzymali zawodnicy, którzy mogą
pochwalić się sporymi osiągnięciami
i sukcesami w dyscyplinach:
 sumo
 wyciskanie odważnika.
Nagrodą za długoletnią i wyróżniającą się działalność na rzecz
sportu na terenie Gminy Adamów
uhonorowano jednego działacza
sportowego. Łącznie nagrodzeni
otrzymali kwotę 8 200 zł.
Wszystkim nagrodzonym życzymy
satysfakcji z podejmowanych
działań, dalszych sukcesów
w Polsce i na arenie
międzynarodowej.
red.

Informator Gminy Adamów

22

lipiec - wrzesień 2018

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 LIPCA 2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.
1. Pitura Ryszard,

Bliżów,

lat 81

6. Pakuła Józef,

Suchowola,

lat 77

2. Grela Zygmunt,

Bondyrz,

lat 85

7. Zieliński Tadeusz,

Suchowola,

lat 78

3. Konopa Wiktor,

Potoczek,

lat 65

8. Romaszko Zofia,

Szewnia Dolna,

lat 74

4. Kawałko Edward,

Rachodoszcze,

lat 87

9. Jędruszko Mieczysław,

Szewnia Dolna,

lat 90

5. Galant Leontyna,

Suchowola,

lat 86

10. Zgnilec Grażyna,

Szewnia Górna,

lat 56

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



20 lipca 2018 roku odbyła się
XXVIII Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:













Uchwała Nr XXVIII/240/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej.
Uchwała Nr XXVIII/241/18
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018.
Uchwała Nr XXVIII/242/18
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów.
Uchwała Nr XXVIII/243/18
w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Adamów
Uchwała Nr XXVIII/244/18
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Adamów
Uchwała Nr XXVIII/245/18
w sprawie rozpatrzenia skargi
....... na działania Wójta Gminy
Adamów.
14 sierpnia 2018 roku odbyła się
XXIX Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:















Uchwała Nr XXIX/246/18
w sprawie udzielenia Powiatowi
Zamojskiemu pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej na:
„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek –
Suchowola- Maciejówka„
/na odcinku przebiegającym
przez teren gminy Adamów/,
Uchwała Nr XXIX/247/18
w sprawie udzielenia Powiatowi
Zamojskiemu pomocy rzeczowej
na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej
Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki
w m. Bondyrz,
Uchwała Nr XXIX/248/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej,
Uchwała Nr XXIX/249/18
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2018,
Uchwała Nr XXIX/250/18
w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
Uchwała Nr XXIX/251/18
w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów”,
Uchwała Nr XXIX/252/18
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
Uchwała Nr XXIX/253/18
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,

11 września 2018 roku odbyła się
XXX Sesja Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
















Uchwała Nr XXX/254/18
w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej,
Uchwała Nr XXX/255/18
w sprawie zmian w budżecie
na rok 2018,
Uchwała Nr XXX/256/18
w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
Uchwała Nr XXX/257/18
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów,
Uchwała Nr XXX/258/18
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
Uchwała XXX/259/18
w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
Uchwała XXX/260/18
w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości,
Uchwała XXX/261/18
w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli logopedów,
psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych.
UG Adamów

Treść Uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl
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Informacje bieżące
PODATKI
W związku z przeprowadzoną
przez Starostwo Powiatowe
w Zamościu modernizacją gruntów
i budynków na terenie Gminy
Adamów oraz naniesieniem
przez Starostwo Powiatowe
w Zamościu z dniem 19.04.2018 r.
wszystkich zmian do ewidencji
gruntów i budynków, informuje się
właścicieli gruntów na terenie Gminy
Adamów o konieczności złożenia
stosownych informacji na podatek
rolny, leśny i od nieruchomości
z wykazaniem aktualnych danych.
Druki Informacji Podatkowych
dostępne są na stronie internetowej
www.adamow.gmina.pl w zakładce
„DO POBRANIA” oraz w pokoju nr 7
Urzędu Gminy.
Pomoc przy wypełnianiu
informacji można uzyskać w referacie
podatkowym Urzędu Gminy, pokój
nr 7 w godzinach pracy Urzędu,
tj. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku
do piątku.
Jednocześnie informuje się,
że zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Adamów Nr XXI/140/2004 z dnia
3 grudnia 2004 r. budynki mieszkalne
oraz budynki pozostałe będące
własnością osób fizycznych podlegają
zwolnieniu z podatku od nieruchomości z wyjątkiem budynków
zajętych na działalność gospodarczą.
Wszelkich informacji na powyższy temat udzielają pracownicy
referatu podatkowego Urzędu Gminy
w Adamowie, pokój nr 7, pod nr tel.
84 6187 714.
AKCYZA
W miesiącu sierpniu 2018 r.
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 drugim terminie 2018 roku

rolnicy złożyli 208 wniosków o zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Producentom rolnym przyznano
zwrot w kwocie 79 841,74 zł. Wypłata
środków przyznanych rolnikom
nastąpi w terminie do 30 października
2018 roku.
Czyste Powietrze
To kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się
na wymianie starych pieców i kotłów
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać
energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo
zwiększą domowy budżet dzięki
oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub osób
posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą
udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW).
Program przewiduje
dofinansowanie m. in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych
ź r óde ł ci e p ł a , sp e ł n i a ją cy ch
wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej,
– montaż lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej,
– instalację odnawialnych źródeł
energii (kolektorów słonecznych
i instalacji fotowoltaicznej),
– montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.

Wnioski będą przyjmowane
i rozpatrywane przez właściwe
terytorialnie Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Szczegółowe informacje na temat
programu dostępne są na stronie
internetowej
www.wfos.lublin.pl
U G Adamów

Muzeum w Bondyrzu
Na wniosek Posła na Sejm RP –
Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość
Sławomira Zawiślaka, Uchwałą
Prezydium Zarządu, z dnia 24 lipca
2017 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu
obiektu, konserwacji muzealiów
oraz modernizacji stałej ekspozycji
Muzeum Historycznego Inspektoratu
Zamojskiego Armii Krajowej
im. Stanisława Prusa „Adama”
w Bondyrzu. Po przeprowadzonym
remoncie w budynku Muzeum
dostępna jest m.in. mała sala kinowa
z możliwością obejrzenia
wyprodukowanych przez Związek
filmów, kiosk multimedialny,
nagłośnienie, nowoczesna ekspozycja
muzealna.
28 września br., odbyła się
uroczystość otwarcia ekspozycji pn.
„Niezłomni Zamojszczyzny – walka
zbrojna o niepodległości w latach
1939-1953”, pod honorowym
patronatem Jana Józefa Kasprzyka,
szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Została
zorganizowana przez Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość (właściciela ww.
muzeum).
oprac. na podst. www.akzamosc.pl

Przydatne informacje
Wójt Gminy Adamów, Dariusz Szykuła,
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 7.00 - 14.00

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów, Bożena Skiba,
pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 7.00 - 11.00

Pracownik LODR w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu
zaprasza interesantów do Urzędu Gminy Adamów, w poniedziałki, pok. nr 13, w godz. 7.00 - 15.00; tel. 607 724 879

Pracownik Starostwa Powiatowego w Zamościu prowadzący nadzór nad gospodarką leśną niestanowiącą własności
Skarbu Państwa (leśniczy)
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 13, w każdą środę w godz. 8.00 - 10.00

Radca prawny przyjmuje w każdy piątek.

Konta bankowe do wpłat:
za wodę i odprowadzone ścieki

B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

51 9639 0009 2002 0050 0122 0039

za śmieci

B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
UG Adamów

Dzielnicowy gminy Adamów
Mając na uwadze umożliwienie
szybszego oraz osobistego kontaktu
mieszkańców gminy Adamów
z dzielnicowym, informujemy,
że od listopada bieżącego roku
w Urzędzie Gminy Adamów będzie
funkcjonował
Punkt Przyjęcia Interesantów.

sierż. szt. Krzysztof Monastyrski
tel. 84 667 17 36,

kom. 798 003 643

Dzielnicowy gminy Adamów,
w ramach powyższego, będzie pełnił
dyżury w sali Konferencyjnej (pokój
nr 15) Urzędu Gminy Adamów.

Dyżury będą prowadzone
w każdy poniedziałek od godziny
12.00 do 14.00 oraz w każdą środę
od 10.00 do 12.00, w godzinach pracy
Urzędu Gminy Adamów
oraz w godzinach pełnienia służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki
należy dzwonić pod numer alarmowy 997 lub 112 albo stacjonarny
oficera dyżurnegoKomendy
Miejskiej Policji w Zamościu
tel. 84 677-14-17.
red.
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