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SZANOWNI PAŃSTWO!
Wszystkim Mieszkańcom
naszej gminy,
którzy wzięli czynny udział
w wyborach samorządowych
w dniu 21 października 2018 r.
pragnę wyrazić uznanie
i podziękowanie za patriotyczną,
i odpowiedzialną społecznie
postawę.
W szczególny sposób dziękuję
tym z Państwa, którzy oddali swój
głos na moją kandydaturę.
Otrzymując Państwa poparcie
umożliwiliście mi pełnienie funkcji
Wójta Gminy Adamów przez kolejną
pięcioletnią kadencję. Wynik
wyborów jest świadectwem tego,
że zauważyliście zmiany jakie zaszły
w okresie sprawowanej przeze mnie
funkcji Wójta. Jest także wyzwaniem
do dalszej wytężonej pracy i służby
dla dobra społeczeństwa naszej
Gminy. To wielki zaszczyt oraz niez-

mierna radość, że obdarzyliście mnie
tak dużym zaufaniem. Wszelkie
obowiązki wynikające z dalszego
rozwoju naszej małej ojczyzny
oraz pełnionej funkcji Wójta, będę
wykonywał sumiennie i najlepiej
jak potrafię. Chciałbym, aby była
to pewna forma podziękowania
z mojej strony za Waszą rzetelną
i pozytywną ocenę moich dokonań.
Dziękuję i gratuluję wyboru
nowym radnym. Ufam, że będziemy
współpracować dla dobra mieszkańców i Gminy Adamów. Moim
kontrkandydatom składam
podziękowania za walkę wyborczą
i obiecuję, że będę pracował na rzecz
wszystkich mieszkańców, także ich
wyborców. Liczę, że swoją pracą
i efektywnymi działaniami przekonam tę część mieszkańców, która
w tych wyborach wyraziła niezdecydowanie wobec mojej osoby.

Wygrana w pierwszej turze
zobowiązuje i motywuje do jeszcze
lepszych działań. Czuję tę odpowiedzialność i zrobię wszystko,
aby spełnić pokładane we mnie nadzieje, poprzez realizację przedstawionego programu wyborczego.
Obiecuję, że dołożę wszelkich starań,
by nie zawieźć Państwa zaufania.
Z wyrazami wdzięczności
Dariusz Szykuła

Z okazji Nowego 2019 Roku
życzymy
Mieszkańcom Gminy Adamów, ich rodzinom i znajomym
wszystkiego najlepszego.
Niech ten Nowy Rok
upłynie bez trosk i zmartwień.
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.
Życzymy Państwu wiary dodającej sił, nadziei rozjaśniającej życie
oraz miłości umacniającej w trudach codzienności.
Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Skiba

Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła
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I SESJA RADY GMINY ADAMÓW VIII KADENCJI

Na mocy postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zamościu
w środę 21 listopada 2018 r.
w Urzędzie Gminy Adamów odbyła
się I sesja rady Gminy Adamów
VIII kadencji.
Pierwszą część obrad poprowadził Radny Senior Ryszard
Krawczyk z Jacni, który
poinformował, że obrady sesji
transmitowane są bezpośrednio
na stronie internetowej Urzędu
Gminy. Następnie wspólnie został
odśpiewany Hymn Państwowy.
Pan Stefan Adamczuk Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Adamowie wręczył Wójtowi
zaświadczenie o wyborze Wójta

Gminy Adamów, a radnym
zaświadczenia o wyborze Radnego.
Nowo wybrani Radni złożyli
uroczyste ślubowanie, a następnie
wybrali Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących nowej Rady
Gminy. Przewodniczącą została
Bożena Skiba z Szewni Górnej, która
funkcję Przewodniczącej sprawowała
w poprzedniej kadencji Rady Gminy.
Natomiast wiceprzewodniczącymi
zostali Urszula Polakowska z Bliżowa
i Tomasz Michałuszko z Adamowa.
W dalszej kolejności ślubowanie
złożył Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła, wypowiadając słowa:
„Obejmując urząd wójta Gminy,
uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd
sprawować będę
tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy –
Tak mi dopomóż Bóg”.

Radni Gminy Adamów - VIII kadencja Rady Gminy Adamów na lata 2018 - 2023
Numer
okręgu

Granice okręgu

Nazwisko i imię

1

Adamów

Michałuszko Tomasz Marek

2

Bliżów, Trzepieciny

Polakowska Urszula Mariola

3

Bondyrz od nr 1 do nr 145

Komisarczuk Dariusz Wiesław

4

Bondyrz od nr 146 do nr 206a

Kuryło Jacek Marian

5

Boża Wola A, Boża Wola B

Chmiel Joanna Barbara

6

Feliksówka

Tyrka-Stećko Beata

7

Jacnia od nr 1 do nr 64

Krawczyk Ryszard

8

Jacnia od nr 65 do nr 144

Sołtys Dariusz Kazimierz

9

Rachodoszcze

Kawałko Jan Henryk

10

Suchowola A od nr 1 do nr 70

Grela Krzysztof Dariusz

11

Suchowola A od nr 71 do nr 161b

Matwij Renata Ewa

12

Suchowola B, Grabnik

Kostrubiec Piotr

13

Suchowola- Kolonia, Malinówka

Słota Katarzyna

14

Szewnia Dolna

Lewusz Mirosław Paweł

15

Szewnia Górna, Czarnowoda, Potoczek Skiba Bożena Ela

Pan Wójt pogratulował nowo
wybranym radnym uzyskanego
mandatu zaufania w swoich okręgach
wyborczych i życzył sukcesów
i satysfakcji w jego sprawowaniu.
oprac. E. Kaliszczak

Komisje stałe VIII kadencji Rady
Gminy Adamów na lata 2018-2023
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Gminy Adamów

Przewodniczący
Tomasz Michałuszko
Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kostrubiec
Członek
Joanna Chmiel
Członek
Ryszard Krawczyk
Członek
Katarzyna Słota

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Adamów
Przewodniczący
Mirosław Lewusz
Członek
Krzysztof Grela
Członek
Dariusz Sołtys

Komisja Budżetu, Finansów,
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Adamów
Przewodniczący
Beata Tyrka-Stećko
Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Komisarczuk
Członek
Jan Kawałko
Członek
Jacek Kuryło
Członek
Renata Ewa Matwij
Członek
Urszula Polakowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Adamów
Przewodniczący
Jacek Kuryło
Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kostrubiec
Członek

Beata Tyrka-Stećko
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UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
21 listopada 2018 roku odbyła się
I Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Adamów
 Uchwała nr I/2/2018 w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Adamów











29 listopada 2018 roku odbyła się
II Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr II/3/18 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/4/18 - w sprawie
powołania Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Porządku Publicznego
Rady Gminy Adamów oraz
ustalenia przedmiotu działania
 Uchwała Nr II/5/18 - w sprawie
powołania Komisji Budżetu,
Finansów, Rolnictwa, Spraw
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów
oraz ustalenia przedmiotu
działania
 Uchwała Nr II/6/18 - w sprawie
powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy
Adamów




Uchwała Nr II/7/18 - w sprawie
powołania Komisji Statutowej
Uchwała Nr II/8/18 - w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Uchwała Nr II/9/18 - w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok
2018
Uchwała Nr II/10/18 - w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu
osłonowego „Pomoc gminy
w zakresie udzielania posiłku
w szkole i w domu na lata 20192023"
Uchwała Nr II/11/18 - w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu
Uchwała Nr II/12/18 - w sprawie
ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Adamów

28 grudnia 2018 roku odbyła się
III Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr III/13/18 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej,
 Uchwała Nr III/14/18 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2018,
 Uchwała Nr III/15/18 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej,
 Uchwała Nr III/16/18 w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2019,





















Uchwała Nr III/17/18 w sprawie
u c h y l e n i a u c h w a ł y
Nr XXXII/275/18 Rady Gminy
Adamów z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zamiany nieruchomości,
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości,
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Adamów,
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Adamów,
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie
uchwalenia Ramowego Planu
Pracy Rady Gminy,
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Adamów,
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Budżetu, Finansów, Rolnictwa,
Spraw Gospodarczych i Ochrony
Środowiska Rady Gminy
Adamów,
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Gminy
Adamów,
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie
przyjęcia Planu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy
Adamów.
UG Adamów

Treść Uchwał, protokołów oraz nagrania z sesji Rady Gminy Adamów dostępne na stronie www.adamow.bip.gmina.pl

Modernizacja sali narad
W celu dostosowania do stawianych wymagań ustawowych związanych z obradami Sesji Rady Gminy,
w październiku br. wykonano modernizację sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Adamów, w której odbywają
się obrady. Nagrania z sesji są udostępnione na stronie
adamow.bip.gmina.pl
w zakładce „Nagrania z Sesji Rady
Gminy Adamów”.

podwieszany, zainstalowano rzutnik
multimedialny, system nagłośnienia,
kamerę do przekazu sygnału wideo
transmisji obrad posiedzeń Sesji Rady
Gminy oraz niezależny dostęp
do internetu poprzez sieć WiFi.
Tak wyposażona sala narad
będzie służyć posiedzeniom Sesji
Rady Gminy Adamów ale może być
także wykorzystywana jako sala
szkoleń i spotkań z wykorzystaniem
funkcji multimedialnych.

W zakresie prac wykonano sufit

oprac. P. Brach
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury
VAT.
W 2019 roku producenci rolni
mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
w dwóch terminach:
• od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego
2019 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 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia
2019 r.
• od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia
2019 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 2019 r. do 31 lipca 2019r.
w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2019 r.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako
iloczyn ilości oleju napędowego
zakupionego przez producenta
rolnego, wynikającej z faktur VAT
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, obowiązującej w dniu
złożenia wniosku o zwrot podatku,
w ramach rocznego ustalonego limitu.
Limit ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,
określonej w ewidencji gruntów
i budynków, według stanu
na dzień 1 lutego danego roku
(100,00 zł * ilość ha użytków
rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju
napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta
rolnego w roku poprzedzającym
rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku
(30,00 zł * średnia roczna liczba
dużych jednostek przeliczeniowych bydła)
Średnią roczną liczbę dużych
jednostek przeliczeniowych bydła,
ustala się jako iloraz sumy dużych
jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta
rolnego w ostatnim dniu każdego
miesiąca roku poprzedzającego rok,
w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku, ustalonych
z uwzględnieniem wartości
współczynników przeliczeniowych
sztuk bydła na duże jednostki
przeliczeniowe i liczby 12.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza
się:
1) faktury VAT albo ich kopie,
stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby
stada tego producenta, w ostatnim
dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym
został złożony wniosek o zwrot
podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników
przeliczeniowych sztuk bydła
na duże jednostki przeliczeniowe
określonych na podstawie danych
zawartych w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych,
o którym mowa w rozdziale
2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546
oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku
w odniesieniu do bydła.
3) oświadczenie o średniej rocznej
liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego.

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA
NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

UG Adamów
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Zadanie z patriotyzmu
1 października do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Adamowie
z/s w Potoczku zawitał Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa,
z przedstawieniem „Zadanie
z patriotyzmu”. Aktorzy w zabawny
sposób przedstawili młodzieży
ze szkół z terenu gminy wizerunek
współczesnego patrioty.
Fabuła spektaklu toczyła się
wokół zadania domowego młodej
dziewczyny, która w żaden sposób
nie mogła wyjaśnić czym jest
patriotyzm w XXI wieku. Pierwszy
z pomocą przyszedł jej „Szalik” – kibic
lokalnej drużyny sportowej, dla niego
patriotyzm, to walka o barwy biało-czerwone, w postaci „ustawki”.
Następnie przyszedł „Krawat”, który
bardzo dobrze wie kim jest patriota –
to człowiek, który urodził się w Polsce,
mówi po polsku, myśli po polsku i jest
Polakiem. Kolejny odwiedził
dziewczynę „Ziomeczek”, który
stwierdził, że w XXI wieku
patriotyzmu nie ma.
Żaden z gości nie pomógł
nastolatce w rozwiązaniu zadania.

Z pomocą przyszedł ojciec, który
naprowadził ją na właściwy tok
myślenia. Po głębokim zastanowieniu
dziewczyna dochodzi do wniosku,
że patriotką jest ona sama.
Poprzez humorystyczne scenki
młodzież mogła wyrobić sobie swoje

własne zdanie na temat patriotyzmu.
Artyści w bardzo interesujący sposób
przedstawili to ważne zagadnienie.
Była to wspaniała lekcja dla
wszystkich.
fot. i oprac. GBP w Adamowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Na podstawie §11 ust.7
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 października 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” dotyczącego
wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły
oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych
(Dz.U. z 2015 r. poz.1667 z późn. zm.)
informuję, że Gmina Adamów, jako
organ prowadzący szkoły
podstawowe otrzymała dotację
celową z budżetu państwa na dofi-

nansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
w łącznej wysokości 24 000 zł.
Wsparcie w ramach programu
wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” w 2018r.
otrzymały:
 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli - 12 000 zł
 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej - 12 000 zł.
Celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
szkolnych, rozwijanie czytelniczych
zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do no-

wości wydawniczych oraz organizację
wydarzeń promujących czytelnictwo.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie
finansowe było zapewnienie
przez Gminę Adamów wkładu własnego w wysokości 20% kosztów
zakupu książek, tj. 6 000 zł.
Zakup książek został zakończony. Na realizację programu
wydatkowano:
 Szkoła Podstawowa w Suchowoli:
14920,00 zł
w tym wkład własny: 2984,00 zł.
 Szkoła Podstawowa w Szewni
Górnej: 14 991,50 zł
w tym wkład własny: 2998,30 zł
oprac. A. Romaszko
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Adamów
W dniu 1 października po raz
kolejny w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej odbył się Gminny
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Adamów. Udział
w turnieju wzięło 36 uczestników
ze szkół z Suchowoli i Szewni.
W każdej kategorii wiekowej szkoła
mogła wystawić po trzech
zawodników i zawodniczek.
Uroczystego otwarcia dokonała pani
Dyrektor Elżbieta Kuźma, życząc
wszystkim młodym sportowcom
miłej zabawy oraz jak najlepszych
miejsc w turnieju. Było o co walczyć.
Wszyscy, którzy stanęli na podium,
otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody, które ufundował Wójt
Gminy Adamów.
W poszczególnych kategoriach
najlepsze miejsca zajęli:
Kl. IV Dziewczyny
1. Amelia Greszta - SP Szewnia Górna
2. Maja Cios - SP Szewnia Górna
3. Maria Skrzyńska - SP Szewnia
Górna
Kl. IV Chłopcy
1. Krystian Mlonek - SP Szewnia
Górna

2. Wiktor Świergoń - SP Szewnia
Górna
3. Jakub Pakuła - SP Szewnia Górna
Kl. V-VI Dziewczyny
1. Sandra Piskor - SP Suchowola
2. Gabriela Kusior - SP Suchowola
3. Izabela Kukiełka - SP Szewnia
Górna
Kl.V-VI Chłopcy
1. Jakub Gromadzki - SP Szewnia
Górna
2. Patryk Pura - SP Szewnia Górna
3. Przemysław Częścik - SP Szewnia
Górna
Kl. VII- VIII, IIIG Dziewczyny
1. Martyna Krzywonos - SP Szewnia
Górna

2. Kinga Malicka - SP Suchowola
3. Justyna Romaszko - SP Szewnia
Górna
Kl. VII- VIII, IIIG Chłopcy
1. Daniel Klimek - SP Suchowola
2. Bartłomiej Teterycz - SP Suchowola
3. Michał Szykuła - SP Suchowola

Wszystkim uczestnikom zawodów
dziękujemy za udział,
gratulujemy wysokich osiągnięć
oraz życzymy sukcesów
w przyszłości.
fot. i oprac. A. Kozyra

Mikołajowy Turniej Piłki Nożnej
Dnia 6 grudnia w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej, w którym uczestniczyli
uczniowie od klasy IV do VIII szkoły
podstawowej oraz uczniowie III klasy
gimnazjum. Do naszej szkoły
przyjechali zawodnicy ze SP
w Suchowoli. Łącznie w rozgrywkach
uczestniczyło 120 sportowców-zawodników, którzy grali w swoich
grupach wiekowych.

Wszystkim uczestnikom turnieju
przyświecał jeden wspólny cel,
którym była świetna zabawa
sportowo - integracyjna. Mikołajki
odbywały się na zasadach gry fair
play.
Uczestnicy wspaniałej zabawy
sportowej w nagrodę otrzymali czapki
Mikołaja, a po wysiłku sportowym
zostali wzmocnieni kaloriami, tak jak
przystało w ten dzień, czekoladowymi
mikołajami.

Po oficjalnym otwarciu turnieju
przez Panią Dyrektor Elżbietę Kuźmę,
przystąpiono do rozgrywek.

Na zakończenie wspólnie
bawiliśmy sie przy muzyce, tańcząc
belgijkę oraz skrzypka.

Wszystkim uczestnikom
turnieju sportowego
bardzo serdecznie
GRATULUJEMY,
dziękujemy za wspólną zabawę
i do zobaczenia za rok.
fot. i oprac. A. Kozyra
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Spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Martinką
22 października 2018 roku
mieliśmy przyjemność gościć
w Bibliotece słynną podróżniczkę,
fotografkę i pisarkę – panią Agnieszkę
Martinkę. Jest autorką wielu książek,
m.in. „Połowinka. Rowerem na Ural,
do miejsca zesłania Ojca.
Wspomnienia Ojca, wspomnienia
córki”. Pochodząca z Tomaszowa
Lubelskiego pisarka opowiedziała
czytelnikom o emocjach dotyczących
powieści.
Podczas spotkania autorka
podzieliła się swoimi przeżyciami
związanymi z decyzją o podróży
rowerem na Ural i dlaczego podjęła
ją z dwójką nieznanych sobie osób.
Podczas prezentacji multimedialnej
opowiedziała o okolicznościach
powstanie książki oraz trudzie
podróży, który mieszał się z osobistą
historią jej rodziny dotyczącą zsyłki

ojca, genezy napisania książki, której
wydania ojciec nie doczekał.
Książka zawiera osobiste
przeżycia Zdzisława Martinki,
rozgrywające się w latach 1939-1958
oraz przeżycia córki, która odkrywa
jak ciężką drogę przeszedł jej
wspaniały tata – patriota, który
w wieku 13 lat z wyrwaną kartką
z atlasu szedł by walczyć za Polskę.
Podróż Pani Agnieszki przez te
ok. 5 tys. kilometrów była podróżą
w głąb serca.
Opowieść o tych dalekich
stronach, zwyczajach i kulturze
wzbudziła wielkie zainteresowanie
widowni. Ogrom przeżyć, wspaniałe
zdjęcia i barwne opisy autorki
zaowocowały wspaniałym, pełnym
refleksji spotkaniem.
fot. i opr. GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP
25 października 2018 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Adamów odbyło się uroczyste
przekazanie dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy, wyposażenia i sprzętu
ratowniczego zakupionego
ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W ramach pozyskanych
środków 4 jednostki z terenu gminy
Adamów otrzymały następujący
sprzęt ratowniczy:
Jednostka OSP Potoczek
- Automatyczny defibrylator
zewnętrzny (AED)
- Torbę ratowniczą R 1
Jednostka OSP Suchowola
- Automatyczny defibrylator
zewnętrzny (AED)
- Torbę ratowniczą R1
Jednostka OSP Bondyrz
- Torbę ratowniczą R1
Jednostka OSP Adamów
- Pilarkę do drewna
Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła przekazał zakupiony sprzęt
na ręce przedstawicieli Ochotniczych
Straży Pożarnych. Uroczystość przekazania odbyła się w obecności

LZS - rok 2018
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu podsumowało rok swojej pracy.
W piątek (14.12.2018) jego członkowie,
sympatycy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym, przedświątecznym posiedzeniu Plenum Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS.
Podsumowania roku dokonał Krzysztof Pszenniak wiceprzewodniczący
Rady Powiatowej LZS w Zamościu.

Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP
Piotra Szmidta oraz Komendanta
Gminnego ZOSP RP w Adamowie
Stanisława Palonki.
Gmina Adamów zakupiła sprzęt
i wyposażenie za łączną kwotę
29 026,20 zł. Zadanie realizowane było
w 99% ze środków Funduszu
Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.
Zgodnie z wymogami umowy
dotyczącej powierzenia Gminie
Adamów realizacji zadań z Funduszu
Podczas spotkania złożono
podziękowania i wręczono wyróżnienia instytucjom wspierającym
oraz sponsorom LZS-ów. Podziękowania otrzymała także nasza
Reprezentacja Gminy Adamów,
za godne reprezentowanie powiatu
zamojskiego w zawodach sportoworekreacyjnych, organizowanych
przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
oraz województwa lubelskiego
na Igrzyskach Centralnych w 2018
roku.

Sprawiedliwości sprzęt został
opatrzony logotypami Funduszu
Sprawiedliwości i Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz oznaczony
klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości '' oraz przekazany
w drodze umów użyczenia w/w
jednostkom OSP. Zakup pozyskanego
sprzętu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo osób poszkodowanych,
zwiększając szanse na uratowanie
ich życia, a jednocześnie da druhom
strażakom możliwość skutecznego
udzielania pierwszej pomocy.
red.

Przedstawiony został również
kalendarz wydarzeń na kolejny rok.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
opłatkiem i życzeniami.
oprac. A. Kozyra
fot. LZS Zamość
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Kącik wędkarski
Dnia 2 listopada 2018 roku
odbyło się zebranie sprawozdawcze
naszego koła za 2018 rok. W roku 2018
składki opłaciło 58 członków, w tej
liczbie jest:
 38 osób płacących składkę
podstawową
 11 osób płacących składkę ulgową
 9 osób - członków, uczestników.
Powyższe dane świadczą o stałej
ilości czynnych wędkarzy w ostatnim
okresie, chociaż zdarzają się wyjazdy
za pracą lub podejmowanie nauki.
Najbardziej cieszy fakt, że do naszego
koła wciąż napływają nowi
członkowie. Podkreślić należy
również to, że młodzież podchodzi do
tego sportu w sposób profesjonalny
korzystając z doświadczenia swoich
starszych kolegów. Wszystkie
zawody organizowane przez nasze
koło są przeprowadzane w dwóch
kategoriach wiekowych: juniorzy
do 16-go roku i seniorzy. Należy
przypomnieć, że gościliśmy kolegów
z Koła OSW Rogóźno (Bogdanka)
w zawodach o „Kwiat Paproci”
jak również w zawodach
o „Największą rybę”, które odbyły się
we wrześniu.

październik - grudzień 2018
Naszą współpracę z OSW
'Rogóźno” uważamy za owocną.
Wyjazdy przyczyniły się
do podniesienia umiejętności sportowych naszych wędkarzy
oraz do propagowania walorów
turystycznych naszej gminy
m. in. atrakcyjności zbiornika
wodnego i stoku narciarskiego.
Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli przy zarybieniach zbiornika.
Zarząd Koła promował budowę dalszych zbiorników zgodnie z Uchwałą
WZ Koła PZW „Jacynka” uczestnicząc
w sesjach Rady Gminy Adamów.
Kol. Piotr - złowił szczupaka

Na zaproszenie Zarządu Koła
OSW ROGÓŹNO w dniu 05.08.2018r.
nasza drużyna uczestniczyła w Drużynowych Zawodach Wędkarskich
„Złota Orfa”, gdzie zajęliśmy 10 miejsce na 23 drużyny z województwa
lubelskiego.

Należy podziękować wszystkim
za prace społeczne przy zbiorniku tj.
prace porządkowe, wywóz śmieci,
koszenie trawy. Po raz kolejny
możemy poszczycić się tym, że mamy
jeden z najlepiej utrzymanych
zbiorników w Okręgu. Duże słowa
podziękowania należą się naszym
sponsorom: Wójtowi Gminy Adamów
Dariuszowi Szykule i Zarządowi
Okręgu, który współfinansował
koszenie grobli na zbiorniku i wyjazd naszej drużyny jako
przedstawicieli Okręgu PZW Zamość
na „Złotą Orfę”.
Za pracę z młodzieżą w 2018
roku Koło Jacynka zostało
wyróżnione, po raz drugi z rzędu,
w konkursie „Wędkuj za grosze”
zajmując drugie miejsce w Okręgu
Zamojskim Polskiego Związku
Wędkarskiego.
Warto nadmienić, że w roku 2019
również będzie prowadzona
promocja dla młodzieży i studentów
„Wędkuj za grosze”. Zachęcamy
do wędkowania i miłego spędzania
czasu nad wodą oraz bezpośredniego
obcowania z przyrodą.

W dniach 15 - 19 sierpnia br.
uczestniczyliśmy w zawodach indywidualnych o „Puchar Prezesa Koła
Rogóźno”. Trzy nasze pary wzięły
udział w zawodach „Srebrna
Patelnia”, gdzie zajęły wysokie noty.

Informacji udziela skarbnik Koła
Jacynka pod numerem telefonu
603 047 590 po godz. 1400.
Zbiornik w Jacni jest zarybiany
zgodnie z przepisami Prawa Wodnego.

W ciągu ubiegłego roku przeprowadziliśmy czterokrotnie zawody
w różnych metodach wędkowania.

Kol. Łukasz - w czasie zawodów
złowił medalowego okonia

Kol. Marcin - złowił karpia - 73 cm długości

Plan zawodów na 2019 rok
kwiecień
- 28.04.2019 - otwarcie sezonu 2019
- zawody spławikowe MK
czerwiec
- 02.06.2019 Zawody z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”- zb. Jacnia
od parkingu;
- 15.06.2019 - „Dni Suchowoli” - zawody z udziałem „OSW
Rogóźno”;
- 22.06.2019 zawody o Puchar Wójta
Gminy Adamów („Kwiat Paproci”)otwarte z udziałem „OSW Rogóźno”.
sierpień
- 04.08.2019 - udział w zawodach
zorganizowanych przez „OSW
Rogóźno” w zawodach „Złota Orfa” ;
- wyjazd nad J. Rogóźno - wycieczka
wędkarska (termin do ustalenia,
14-18.08.2019 albo 10-15.08.2019);
puchar „OSW Rogóźno”.
wrzesień
15.09.2019 - zakończenie sezonu zawody „O Największą Rybę.
fot. i oprac.
Zarząd Koła Jacynka
Kol. Rajmund
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Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej zorganizowane
zostało 8 listopada 2018 roku
w świetlicy wiejskiej w Jacni przez
Stowarzyszenie „Bezpiecznie Żyć”
z siedzibą w Biłgoraju z inicjatywy
Pani Agaty Borowiec – Posła na Sejm
RP VIII Kadencji. Celem szkolenia
było nabycie wiedzy teoretycznej
oraz umiejętności praktycznych
w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej
pomocy w najbardziej typowych
sytuacjach z życia codziennego.
W szkoleniu wzięło udział
40 osób. Składało się z kilku części. Na
początku prowadzący przedstawił
podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy w wybranych
przypadkach. Uczestnicy szkolenia
mogli zgłębić wiedzę jak wykonuje się
resuscytację krążeniowo - oddechową
osobom dorosłym.

Po instruktażowych
informacjach przyszedł czas
na działania praktyczne. Każdy miał
okazję sprawdzić wcześniej nabytą
wiedzę. Z opinii uczestników
szkolenia wynikało, że spotkanie

bardzo im się podobało a nabyta
wiedza i umiejętności praktyczne
będą im przydatne w sytuacji
ratowania życia ludzkiego.
red.

Spotkanie andrzejkowe w Bondyrzu
24 listopada 2018 roku w
budynku dawnej szkoły odbyła się
impreza andrzejkowa,
zorganizowana przez zespół
„Babeczki w kropeczki” z Bondyrza.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie
zespołu, mieszkańcy wsi i zaproszeni
goście: Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła, proboszcz parafii pw.
Opatrzności Bożej w Bondyrzu
Artur Sokół, pani dyrektor szkoły
podstawowej w Suchowoli Maria Sak,
oraz radni Dariusz Komisarczuk
i Jacek Kuryło.
Przewodnictwo wiodła, jak
zawsze niezastąpiona, pani
Stanisława Komornik, która wspólnie
z członkiniami zespołu przygotowała
sale, dekoracje i suto zastawiony stół.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół
ludowy, który przygrywał melodię

tworząc klimat rodzinnej atmosfery.
Oprócz smacznych potraw,
gospodyni przygotowała miłe
niespodzianki w postaci życzeń
i kwiatów dla gości. Tradycyjnie
obdarowano solenizantów będących
członkami zespołu.
Bardzo miłe życzenia zostały
skierowane także do pana Wójta
gminy, z tytułu objęcia piątej kadencji
na stanowisku Wójta. Miłym
akcentem były kwiaty i tort
ze świeczkami.
Gratulacje wraz z życzeniami
przekazano również radnym życząc
dobrej współpracy. Miłe rozmowy,
tańce, wspólne śpiewanie
towarzyszyły uczestnikom
do późnych godzin wieczornych.
Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się dla pań z zespołu

Babeczki w Kropeczki i Klubu Seniora
za wzorowo przygotowaną imprezę.
To miejsce żyje dzięki właśnie takim
osobom.
Gratulacje!!!
fot. i oprac. Jacek Kuryło
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Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości - podsumowanie
Rok 2018 to rok narodowego
świętowania niezwykłej rangi
jubileuszu – 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Ostatnie miesiące w Szkole
Podstawowej w Szewni Górnej były
więc kontynuacją wielu inicjatyw,
przedsięwzięć, projektów i innych
różnorodnych działań upamiętniających to wielkie święto.
Najmłodsi wychowankowie
realizują Międzynarodowy Projekt
Edukacyjny Mały Miś w Świecie
Wielkiej Literatury. W ramach tego
projektu został zrealizowany między
innymi moduł 100 - lecie
niepodległości. Pokaż radość,
Przedszkolaku!
Starsi uczniowie brali udział
w realizacji projektu Poprzez
Niepodległą w programie eTwinning.
Ósmoklasiści zaprojektowali
i własnoręcznie wykonali kartki
o tematyce niepodległościowej i wraz
z życzeniami przesłali je do zaprzyjaźnionych szkół.
Uczniowie szkoły w Szewni
uczestniczyli w uroczystości otwarcia
ekspozycji Niezłomni Zamojszczyzny
– walka zbrojna o niepodległość

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

w latach 1939 – 1953, której
organizatorem był Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Zamość. Następnie, w październiku

i listopadzie, dzięki uprzejmości Pana
Edmunda Sitka, Muzeum odwiedzali
uczniowie starszych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum,

Uroczystość otwarcia ekspozycji Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953
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dla których była to żywa lekcja
historii.
Z okazji jubileuszu chętni
uczniowie próbowali swych sił
w teście wiedzy historycznej
Warto być Polakiem. Finał konkursu
miał miejsce w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim, w Błękitnej Sali.
Punktem kulminacyjnym
obchodów była zorganizowana
9 listopada uroczysta akademia
szkolna. Punktualnie o 11.11 cała
społeczność odśpiewała cztery
zwrotki Mazurka Dąbrowskiego,
włączając się tym samym w bicie
rekordu śpiewania hymnu. Następnie
uczniowie słowem i piosenką oddali
hołd tym, którzy swoje życie oddali,
abyśmy mogli żyć w wolnej
i niepodległej Polsce. W tym samym
czasie dyrektor szkoły z przedstawicielem uczniów uczestniczył
w Uroczystej Gali w Zamościu,
w kinie „Stylowy”, podczas której
wręczano certyfikaty szkołom, które
włączyły się w akcję bicia rekordu
Polski na najwięcej osób tańczących
poloneza.
10 listopada 2018 r. uczniowie
szkoły w Szewni wraz z pocztem
sztandarowym wzięli udział
w uroczystości gminnej Ognie
Niepodległości, która odbyła się
w Suchowoli.
Koncert dla Niepodległej to
wspólna inicjatywa Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej
i w Wólce Wieprzeckiej. Spotkanie
integrujące społeczność obu szkół
zorganizowano 4 grudnia w szkole
w Szewni, na które przybyli wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście z Gminy Adamów
i Gminy Zamość. Uczniowie oddali
hołd swojej Ojczyźnie, recytując
wiersze oraz śpiewając piosenki
i pieśni o tematyce patriotycznej.
Wszystko odbywało się w podniosłej
atmosferze, której towarzyszyła
życzliwość, zrozumienie oraz radość
ze wspólnego świętowania.
Do ważnych zachowań
patriotycznych należy też zaliczyć
wizytę wolontariuszy w Domu Opieki
Społecznej w Krasnobrodzie. Montaż
poetycki zaprezentowany przez
uczniów przypomniał trudne
i jednocześnie wielkie chwile, które
przeżyli walczący na drodze
ku wolności.

Koncert dla Niepodległej

Wizyta wolontariuszy w Domu Opieki Społecznej w Krasnobrodzie

Inną formą obchodów tej
rocznicy była wizyta uczniów
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Adamowie, gdzie obejrzeli spektakl
teatralny Zadanie z patriotyzmu. Po
obejrzeniu sztuki młodzież tworzyła
własne definicje patriotyzmu, które,
jak się później okazało, były zbieżne
z podstawową definicją, że patriotyzm
to postawa szacunku, umiłowania
i oddania własnej Ojczyźnie.
Przejawem patriotyzmu był
udział uczniów w XXVI Biegach
Przełajowych o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
pod hasłem Bieg dla Niepodległej
oraz międzyszkolnym rajdzie
pieszym Szlakiem walk BCh
zorganizowanym przez szkołę
w Szewni wspólnie ze Szkołą
Podstawową im. Batalionów
Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej.

Szlakiem walk BCh

Wychowanie patriotyczne
nie kończy się wraz z mijającym
rokiem 2018, który przypadł
w 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę. Działania będą
podejmowane w dalszym ciągu,
a spotkania integrujące dzieci
i młodzież z sąsiednich szkół wpłyną
pozytywnie na relacje młodego
pokolenia.
fot. i opr. SP w Szewni Górnej
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Niecodzienna lekcja historii
Potrzeba nieustannej odnowy
umysłów i serc, aby przepełniała je miłość
i sprawiedliwość, uczciwość
i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, szczególnie
o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II

Jakże trafny jest cytat Jana
Pawła II w tym szczególnym
dla wszystkich Polaków roku,
w którym przypada 100 rocznica
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. 100 lat minęło
od dnia, gdy po 123 latach niewoli
nasza Ojczyzna powróciła na mapę.
Odzyskanie Niepodległości
przez Polskę to sprawa bliska sercu
każdego Polaka, dlatego też obchody
100 rocznicy w Szkole Podstawowej
w Suchowoli odbyły się pod hasłem
„W hołdzie dla Niepodległej”.
W trosce o kształtowanie postaw
młodego pokolenia szkoła
zorganizowała szereg atrakcyjnych
działań, mających na celu
pielęgnowanie ponadczasowych wartości:
- Narodowy program czytania
„Przedwiośnia” S. Żeromskiego
- Ogólnopolska akcja bicia rekordu
w tańczeniu poloneza
- Bicie rekordu – „Cała Polska śpiewa
hymn narodowy”
- Bieg patriotyczny „Dla Niepodległej”
- Konkurs plastyczny „Moja
Ojczyzna”
- Konkurs poetycki „Tobie Ojczyzno”
- Budki lęgowe dla ptaków
(100 budek na 100 lecie Odzyskania
Niepodległości)
Obchody rozpoczęły się
o godzinie 1800. Na placu szkolnym
zebrała się młodzież, dzieci, rodzice,
nauczyciele, mieszkańcy gminy
i zaproszeni goście: ksiądz Roman
Palonka - proboszcz parafii
Suchowola, ksiądz Artur Sokół- proboszcz parafii Bondyrz, wójt

Gminy Adamów- Pan Dariusz
Szykuła, przewodnicząca Rady
Gminy- Pani Bożena Skiba, kierownik
GOPS - Pani Danuta Jaworska,
przewodnicząca Rady RodzicówPani Jadwiga Szynkarczuk, kierownik
Niepublicznego Ośrodka Zdrowia
w Suchowoli- Pan dr Eugeniusz
Węcławik, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej- Pani
Elżbieta Kuźma, nadleśniczy
Nadleśnictwa Zwierzyniec - Pan
Ryszard Teterycz, gminny prezes
OSP- Pan Stanisław Palonka.
Patetycznego nastroju dodawała
uroczystości obecność pocztów
sztandarowych: Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Szewni
Górnej, OSP w Suchowoli. Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Suchowoli, nad bezpieczeństwem czuwali policjanci
z Posterunku Policji w Krasnobrodzie,
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Suchowoli oraz pracownicy
medyczni z Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Suchowoli.
Nad przebiegiem uroczystości
czuwała przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego-Paulina Konopa,
która po zebraniu meldunków
od przewodniczących klas głos oddała
Pani dyrektor. Dyrekcja szkoły
powitała przybyłych gości, wygłosiła
przemówienie na temat istoty
obchodów 100 rocznicy odzyskania
Niepodległości i rangi tego święta
dla Polaków. Głos zabrał również wójt
gminy – Pan Dariusz Szykuła, który
podziękował uczniom i nauczycielom
za organizację uroczystości
oraz zwrócił uwagę na fakt, jak ważną
rolę pełnią inicjatywy propagujące wartości ponadczasowe, organizowane z udziałem społeczności
lokalnej, integrujące mieszkańców
i pobudzające do refleksji.
Główna część uroczystości miała
miejsce w kościele parafialnym, gdzie
pod przewodnictwem księdza

proboszcza –Romana Palonki
odmówiono modlitwę za Ojczyznę.
Następnie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suchowoli
zaprezentowali program artystyczny
o tematyce patriotycznej. Występ
rozpoczęli ubrani w biało-czerwone
stroje uczniowie kl. V tańcem
narodowym- Polonez. Podniosłego
nastroju dodawały recytowane przez
uczniów wiersze i śpiewane pieśni.
Kolejnym dziełem młodych artystów
była zaprezentowana w świetle
reflektorów pantomima „Pisk Orła
Białego” przedstawiająca zabory
Polski i jej odradzanie się. Bardzo
wymowny i widowiskowy był
również „Taniec z flagą”.
Dużym zainteresowaniem
cieszył się także koncert pieśni
patriotycznej w wykonaniu zespołu
śpiewaczego „Roztoczańskie Echo”.
Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Zwierzyniec – Pan Ryszard Teterycz
odczytał odezwę Komitetu
Honorowego Obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Następnie proboszcz Roman
Palonka, wójt gminy-Dariusz Szykuła,
nadleśniczy-Ryszard Tetrycz,
dyrektor szkoły-Maria Sak oraz
prymusi szkoły zapalili Ognie
Niepodległości.
Na zakończenie dyrektor szkołyPani Maria Sak podziękowała
instytucjom za pomoc w organizacji
obchodów 100 rocznicy odzyskania
Niepodległości, zespołom za piękną
oprawę muzyczną, strażakom
i policjantom za zapewnienie
bezpieczeństwa a wszystkim
uczestnikom za wspólne świętowanie.
fot. i oprac. Zespół red. SP Suchowola

15

Informator Gminy Adamów
październik - grudzień 2018

Warsztaty szkoleniowe

W ramach programu
„ABC Przedsiębiorczości IV.
Edukacja Finansowa
dla mieszkańców wsi
i małych miast”
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Adamowie z/s w Potoczku odbyły
się warsztaty szkoleniowe.
W dniach 22, 24 i 26 października
2018 roku przedstawicielki LODR
w Końskowoli, oddział w Sitnie
z siedzibą w Zamościu przeszkoliły
obecne Panie z zakresu edukacji
finansowej rodzin mieszkających
na wsi. Trzydniowe warsztaty
pomogły zrozumieć uczestnikom

jak działają prawa rynku, jak założyć
własną firmę oraz jak stworzyć
rzetelny biznes plan.
To czwarta edycja projektu
Fundacji Wspomagania Wsi
realizowanego z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej.
Podczas osiemnastogodzinnego
szkolenia trenerzy doradzali,
jak analizować własne możliwości
finansowe, gdzie pozyskiwać
fundusze, skąd czerpać wiedzę
na tematy biznesowe oraz jak
reklamować swoje przedsięwzięcie.
Uczestnicy ukończyli warsztaty

otrzymując zaświadczenie o nabyciu
nowych umiejętności.
fot. i opr. GBP w Adamowie z/s w Potoczku

ZŁOTE GODY
W 2018 roku przypadał jubileusz
50 lecia zawarcia związku małżeńskiego przez Państwa Krystynę
i Czesława Łatyszewiczów z Bożej
Woli. Jubilaci świętowali swoje Złote
Gody 21 września 2018 roku na wspólnej uroczystości zorganizowanej
przez Wójta Gminy Adamów
w Szkole Podstawowej w Suchowoli.
Pani Krystyna Łatyszewicz jest
członkinią KGW Boża Wola. Z tej to
okazji, Panie z KGW Boża Wola
również zorganizowały dla jubilatów

BUDŻET GMINY
ADAMÓW
NA ROK 2019
Na sesji Rady Gminy w dniu
28 grudnia 2018 roku została podjęta
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok
2019.
Poniższe tabele przedstawiają
strukturę zaplanowanych dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów
oraz zaplanowanych inwestycji
do realizacji w 2019 roku.
U G Adamów

niespodziankę i przygotowały
spotkanie jubileuszowe w świetlicy
wiejskiej w Bożej Woli. W gronie
koleżanek z Koła oraz znajomych
Państwo Łatyszewiczowie po raz
kolejny mogli świętować swój

jubileusz. Nie zabrakło życzeń,
kwiatów ani szampana. Poczęstunek
przygotowany był przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Bożej Woli.
fot. i oprac. A. Malicka

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy Adamów na rok 2019

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Gminy Adamów na rok 2019

Tabela nr 3. Zadłużenie budżetu Gminy Adamów w 2019 roku
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Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia uczniów Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej

Osiągnięcia uczniów
Szkoły Podstawowej w Suchowoli

Wi k t o r i a B i e l a k i J u l i a
Wiśniewska, uczennice klasy III
Szkoły Podstawowej w Szewni
Górnej, zdobyły nagrody, w tym
Wiktoria specjalną, w Regionalnym Konkursie Plastycznym
„Ptaki Egzotyczne”, którego
organizatorem był Osiedlowy Dom
Kultury "Okrąglak" Zamościu.

Uczniowie z klasy sportowej
zakończyli rozgrywki w XIX Edycji
Turnieju „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku. To już kolejny raz
przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego
Turnieju, tym razem w kategorii U-12
dziewcząt i chłopców. Po rozgrywkach na szczeblu gminy, które odbyły
się w naszej szkole 08-11-2018
do kolejnego etapu zakwalifikowały
się dziewczyny, pokonując w ładnym
stylu konkurencję. Kolejne zmagania
obyły się 26-11-2018 w Starym
Zamościu. Tutaj rywalizacja była
większa, ale nasze zawodniczki
walczyły dzielnie, zostawiając w tyle
wszystkie drużyny z grupy wystawione przez szkoły z powiatu zamojskiego. Niestety walcząc o I miejsce
i awans do kolejnego etapu musieliśmy zmierzyć się z klubową drużyną. Walka była na wysokim
poziomie, której niestety uległyśmy,
zajmując ostatecznie II miejsce
w powiecie. To dobra pozycja. Brawo
dziewczyny.

Maja Artymiak z oddziału
przedszkolnego zdobyła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pt. „Mój ulubiony
Święty”, zorganizowanym
przez Przedszkole Niepubliczne
pw. „Ochronka Św. S. Kostki”
w Jasionkach. Maja otrzymała dyplom
i nagrody rzeczowe.
Oliwia Bil z oddziału przedszkolnego
zajęła I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym dla placówek
przedszkolnych „Piękno naszej
Ojczyzny w twórczości plastycznej
najmłodszych”.
oprac. SP w Szewni Górnej

Dnia 9 października 2018 roku
reprezentacja chłopców ze szkoły
podstawowej i oddziału gimnazjalnego udała się do Krasnobrodu,
aby rywalizować w półfinale
Powiatowych Igrzysk Młodzieży
w piłce nożnej. Zanim rozpoczęła się
rywalizacja na tym szczeblu, drużyna
musiała stoczyć bój ze Szkołą
Podstawową z Szewni Górnej
wygrywając 2:1. Do kolejnego etapu
awansowały bezpośrednio dwie
najlepsze drużyny. Niestety, zajęcie
3 miejsca nie pozwoliło nam na awans.
Drużyna uplasowała się za Krasnobrodem i Zwierzyńcem. Chłopcom
należą się ogromne brawa za determinację i wolę walki.

Igrzyska nagrodą za myślenie
14 listopada 2018 roku w Szkole
Podstawowej nr 6 w Zamościu odbyły
się powiatowe igrzyska dzieci
w szachy. Szkołę Podstawową
w Suchowoli reprezentowało czterech
uczniów z klas: Vb i IIIa. Na szczeblu
powiatowym okazali się najlepsi,
jednocześnie zapewnili sobie udział
w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Najmłodsza- Emilia Bargiel
okazała się być najlepszą reprezentantką, wygrała 4 z 5 pojedynków
pomimo tego, iż swoje mecze
rozgrywała z zawodniczkami 3 lata
starszymi. W „królewskiej grze”
wzięli udział także: Bartłomiej
Sendłak, Michał Góra, Dawid
Łagowski.

Kolejny etap rozgrywek
szachowych odbył się 4 grudzień 2018
roku. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Suchowoli pod opieką Pana
Konrada Płuciennika wzięła udział w
drużynowym, wojewódzkim turnieju
szachowym, gdzie znów najlepszą
okazała się być najmłodsza z kadry,
uczennica klasy IIIa - Emilia Bargiel,
która wygrała 4 z 7 pojedynków. Sam
awans do poziomu tych rozgrywek
należy uznać za wielki sukces.
Pracujemy dalej i mamy nadzieję
na kolejne wspaniałe osiągnięcia
w następnych latach.
Zespół red. SP Suchowola

Wszystkim sportowcom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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Wyjątkowy gość !!!
„6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty
Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.”

Mikołajki w przedszkolu to
ważne wydarzenie dla wszystkich
dzieci. Już pod koniec listopada
przedszkolaki pod okiem pań
rysowały swoje marzenia dotyczące
upragnionych prezentów.
Nadszedł wreszcie długo
oczekiwany dzień-6 grudnia.
Wszystkie dzieci już od samego rana z
wielką niecierpliwością spoglądały na
drzwi, nasłuchiwały Mikołajowych
kroków i dzwoneczków.
Ni stąd ni zowąd na szkolnym
korytarzu rozległ się głośny stukot
i gwar. Najpierw słychać było donośne
hou, hou, hou a następnie pukanie
do drzwi, po czym w sali przedszkolnej pojawił się św. Mikołaj. Za nim
podążały śnieżynki i elfy dźwigające
pudła z zabawkami. Dzieci z wielkim
entuzjazmem powitały przybyłych
gości, a szczególnie świętego Miko-

łaja, po czym na sygnał pani zaśpiewały głośno piękną piosenkę. Wyjątkowy
Gość wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków.
Podczas spotkania Mikołaj rozmawiał
z dziećmi, one recytowały mu wiersze,
śpiewały piosenki i zapewniały,
że były grzeczne.
Na zakończenie Mikołaj
obdarował dzieci wspaniałymi
prezentami. Każde z nich znalazło w
tajemniczym pudle coś dla siebie. Ileż
było radości, kiedy z pomocą elfów i
śnieżynek dziewczynki wyciągały z
pudła piękne lalki, klocki i zestawy
fryzjerskie a chłopcy samochody,
koparki czy warsztat małego
majsterkowicza. Niektóre z nich, te
bardziej odważne, siadały na kolanach
Mikołaja i pozowały do zdjęcia, inne
robiły to bardzo ostrożnie, w asyście
opiekunów. Wszystkim jednak
dopisywały humory.
6 grudnia w Szkole Podstawowej
w Suchowoli był dniem
przepełnionym radością, śmiechem i
wieloma atrakcjami. W szkole było

„czerwono od czerwoności”
mikołajkowych czapek, bowiem
wszyscy wychowankowie, uczniowie
i nauczyciele zaopatrzyli się w
takowe nakrycie głowy. Jakże
urokliwy był widok tak licznie
zgromadzonych małych Mikołajków i
wielkich Mikołajów. O wszystko
zadbał Samorząd Uczniowski, który
przygotował niespodzianki i słodki
poczęstunek. Magicznego nastroju
dodawały zabawne elfy i urocze
śnieżynki.
Okazuje się, że warto wierzyć w:
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA !!!
Zespół red. SP Suchowola

BEZPIECZNI NA DRODZE
W XI edycji konkursu
plastycznego pt.”Bezpieczni
na drodze”, którego organizatorem
był Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Zamościu,
uczestniczyły 102 szkoły podstawowe
z Zamościa i powiatu zamojskiego,
hrubieszowskiego, biłgorajskiego
oraz tomaszowskiego. Celem
konkursu było przygotowanie
uczniów do odpowiedzialnego
uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszego, pasażera
i rowerzysty. Patronat Honorowy
nad konkursem sprawowali: Kuria
Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska
Ks. Biskup dr Marian Rojek, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek
Województwa Lubelskiego, Minis-

terstwo Infrastruktury Sekretariat
Krajowej Rady Bezpieczeństwa.
Warunkiem uczestnictwa
w konkursie było indywidualne
wykonanie przez ucznia plakatu
z hasłem promującym prawidłowe
zachowanie się pieszych, pasażerów
i rowerzystów na drodze. Konkurs
przebiegał w dwu etapach: szkolnym
i rejonowym.
Oficjalne podsumowanie konkursu plastycznego pt.” Bezpieczni
na drodze” odbyło się 6 grudnia
w Zespole Szkół w Grabowcu. Imprezą towarzyszącą było otwarcie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Grabowcu. W spotkaniu uczestniczyło 300 uczniów,
których prace plastyczne zostały

wybrane w pierwszym etapie
konkursu realizowanym w szkole.
Prace zaprezentowane zostały w kalendarzu WORD na 2019 rok. Pośród
tych prac znalazły się prace uczniów
naszej szkoły: Kacpra Konopy z kl. I,
Kacpra Najdy z kl. I i Anny Blicharz
z kl. III. Laureaci uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu konkursu.
Uczniowie otrzymali w nagrodę
dyplomy za udział w XI edycji
konkursu plastycznego ”Bezpieczni
na drodze”, kamizelki odblaskowe,
plecaki szkolne z logo WORD i odblaskowym motywem i kalendarze na rok
2019. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pani Marty Smoter i Barbary
Michałuszko.
oprac. SP w Szewni Górnej
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Wigilia w CIS w Jacni
We wtorek 11 grudnia
w Centrum Integracji Społecznej
w Jacni odbyła się
Wigilia Bożego Narodzenia
Uroczystość była okazją
do wspólnego spotkania pracowników i uczestników Centrum
wraz z zaproszonymi gośćmi.
Wśród gości była Pani Mirosława
Konopka - Kierownik MGOPS
w Krasnobrodzie, Pani Dorota
Daniłowicz - pracownik socjalny
MGOPS w Krasnobrodzie,
Pan Dariusz Szykuła – Wójt Gminy,
Pani Bożena Skiba – Przewodnicząca
RG, Pani Ewelina Droździel - Szykuła
– Skarbnik Gminy.
Wspólne kolędowanie
poprzedziły świąteczne życzenia.

Kierownik Centrum Pani Magda
Krupa powitała wszystkich
oraz złożyła serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Do życzeń dołączył
również Wójt Gminy Adamów.
Tradycyjnie było czytanie ewangelii
oraz wspólne dzielenie się opłatkiem.
Dla uczestników Centrum były
również prezenty.
Panie z warsztatu gastronomicznego jak zawsze przygotowały
pyszne dania, dołożyły wszelkich
starań, by w tym szczególnym dniu,
nie zabrakło tradycyjnych przysmaków.
Wspólne kolędowanie wniosło
w to spotkanie wiele radości i optymizmu. Zapachniało świętami
i wszystkim udzieliła się ich magiczna
atmosfera.
opr. E. Kaliszczak

Wigilia w Bondyrzu
Spotkania wigilijne w Bondyrzu
stały się już tradycją. W niedzielę
(16 XII 2018) w budynku dawnej
szkoły w Bondyrzu panie z zespołu
kabaretowo-folklorystycznego
„Babeczki w Kropeczki” po raz
kolejny zorganizowały spotkanie
wigilijne i jak zwykle, spisały się
na medal. Spotkaniu jak zawsze
towarzyszyła wspaniała atmosfera,
było wspólne śpiewanie kolęd
przy akompaniamencie zespołu
oraz mnóstwo miłych życzeń.
Wśród zaproszonych gości byli:
Starosta Zamojski Pan Stanisław
Grześko, radny powiatu zamojskiego
Pan Kazimierz Mielnicki, Wójt Gminy
Adamów Pan Dariusz Szykuła,
przewodnicząca Rady Gminy
Adamów Pani Bożena Skiba,
proboszcz parafii Bondyrz ks Artur
Sokół, sołtys sołectwa Bondyrz
Pan Zbigniew Skóra, radni z Bondyrza

i około 40-tu pań z zespołu i klubu
seniora. Uroczystą kolację rozpoczął
ks Sokół modlitwą i życzeniami.
Z okazji zbliżających się imienin
najlepsze życzenia złożono Wójtowi
i radnemu Dariuszowi Komisarczukowi. Swoje wyrazy uznania
przekazał Starosta Pan Stanisław

Grześko życząc kontynuowania
tak miłych spotkań.
Jak zwykle nie zabrakło bardzo
smacznych potraw wigilijnych.
Dziękujemy Paniom z zespołu
za ich pracę
i wkład w rozwój gminy.
opr. J. Kuryło
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Spotkanie wigilijne w Szewni Górnej
W czwartek 20 grudnia 2018 roku
w Szkole Podstawowej w Szewni
Górnej odbyło się spotkanie wigilijne
dla mieszkańców gminy Adamów.
Wśród zaproszonych gości byli:
Pani Agata Borowiec - poseł na Sejm
RP, Pan Stanisław Grześko - Starosta
Zamojski, Pan Kazimierz Mielnicki radny powiatu zamojskiego, proboszczowie okolicznych parafii: ks Józef
Zwolak, ks Roman Sawic, ks Roman
Palonka, ks Artur Sokół; Pani Bożena
Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy
wraz z radnymi, dyrektorzy szkół,
kierownicy jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy,
członkowie zespołów ludowych i Kół
Gospodyń Wiejskich działających
na terenie gminy, a także najważniejsi, dla których zostało to spotkanie
zorganizowane - mieszkańcy gminy
Adamów.
Rozpoczynając spotkanie Wójt
Gminy Adamów Dariusz Szykuła
serdecznie przywitał wszystkich
zebranych po czym złożył wszystkim
mieszkańcom i ich rodzinom życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i nadchodzącego Nowego
Roku. Następnie modlitwę poprowadził ksiądz Józef Zwolak - Proboszcz
Parafii w Kosobudach.
Zebranych licznie gości w nastrój
świąteczny wprowadziły dzieci
i młodzież ze Szkoły Postawowej

w Szewni Górnej, które zaprezentowały przepiękny i wzruszający
bożonarodzeniowy program
artystyczny.
Przy dźwiękach kolęd uczestnicy
spotkania podzielili się opłatkiem
składając sobie nawzajem życzenia. Po
wspólnych życzeniach wszyscy
przystąpili do degustacji potraw
wigilijnych przygotowanych
przez uczestników Centrum Integracji
Społecznej w Jacni i panie ze Szkoły
Podstawowej w Szewni Górnej.
Na wigilijnym stole nie zabrakło
tradycyjnych potraw takich jak:
barszcz czerwony z pasztecikami,
ryba po grecku, kapusta z grochem,
śledzie, pierogi i wiele innych.
Świątecznego nastroju dodawała
piękna dekoracja bożonarodzeniowa
przygotowana przez uczniów
i nauczycieli ze szkoły. Odświętny

wystrój i śpiew kolęd wprowadziły
wszystkich w magiczny klimat.
Spotkanie przebiegło w wyjątkowej, świątecznej atmosferze i było
okazją do wspólnej integracji
mieszkańców gminy, a także
kultywowaniem tradycji i zwyczajów
bożonarodzeniowych.
Spotkanie przy stole zastawionym znakomitymi, tradycyjnymi
potrawami wigilijnymi, wspólne
śpiewanie kolęd, ciepła i uroczysta
atmosfera, życzliwość i miłość
na pewno długo pozostaną w pamięci
wszystkich uczestników.
Wszystkim uczestnikom
spotkania bardzo dziękujemy za to,
że mimo licznych obowiązków
domowych, znaleźli czas aby wspólnie z nami spotkać się przy wigilijnym
stole.
fot. i oprac. E. Kaliszczak
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Radość dzielenia się – czyli dlaczego warto pomagać innym?
Praca za darmo? – wiele osób
krzywi się z niesmakiem na samą
myśl, że miałoby swój cenny czas
i energię poświęcać innym.
Innego zdania są jednak
uczniowie SP w Suchowoli należący
do Szkolnego Klubu Caritas.
Ich zdaniem, każdy gest, nawet
najdrobniejszy… Zmienia świat…
Czyjś świat. Każdy z nas ma coś,
co może dać innym, posiadanie
wielkiego serca, nie ma nic wspólnego
z wartością konta bankowego.
Zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia są doskonałą okazją na
odkrycie radości dzielenia się
z innymi, może to być zwykła
rozmowa z kimś starszym, zrobienie
zakupów czy promienny uśmiech,
często nas to niewiele kosztuje, ale
sprawia, że świat staje się lepszy
i piękniejszy a drugi człowiek
szczęśliwszy. Tego właśnie pragną
wolontariusze ze SP w Suchowoli. Ich
dewizą stały się słowa Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki nie przez to co
ma, nie przez to kim jest, lecz przez to
czym dzieli się z innymi”.
To ponadczasowe motto jest dla nich
„motorem napędzającym”
do bezinteresownego zaangażowania
się na rzecz osób potrzebujących.
Podejmowane przez wolontariuszy
inicjatywy oraz udział w ogólnopolskich akcjach wyzwalają w nich
poczucie odpowiedzialności za siebie
i innych, uczą wrażliwości, tolerancji
i szacunku do drugiego człowieka.
Działania te wspierane są przez
zaprzyjaźnione ze szkołą instytucje
samorządowe. Miłym akcentem było
czynne uczestnictwo pani
wiceprezydent Zamościa - Magdaleny
Dołgan w akcji „Tak pomagam”.
Wykorzystując otwartość
wychowanków opiekun szkolnego
koła Caritas – Pan Marek Kaniuk
zaszczepił w młodych ludziach
altruizm. Podejmując kolejne
wyzwania kierują się dobrem i troską

o drugiego człowieka. Z roku na rok
przybywa członków szkolnego klubu
a podejmowane, różnorodne
działania przynoszą wymierne efekty.
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie uczestniczyli w licznych
akcjach ogólnopolskich oraz aranżowali działania w regionie. Oto
niektóre z nich:
- „Kromka chleba”- zbiórka żywności
dla potrzebujących
- „Pomóżmy Ukrainie”- zbiórka
słodyczy i środków chemicznych
dla naszych sąsiadów
- „Tak pomagam”- ogólnopolska
akcja zbiórki żywności dla rodzin
na święta
- Wigilijne dzieło pomocy- sprzedaż
świec z przeznaczeniem zebranych
funduszy na kolonie i dożywianie
dla dzieci
- Pomagamy choremu koledze”zorganizowanie loterii fantowej
oraz kiermaszu świątecznego w
szkole i w kościele
- Z dobrą nowiną – wizyta w DPS w
Krasnobrodzie z jasełkami

-Lubaczowskiej Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza. Udział we mszy
świętej, wspólne rozmowy, integracja
to doskonały sposób na uświadomienie sobie, że warto dać cząstkę
siebie innym. W zjeździe wolontariuszy uczestniczyli także
członkowie naszego Szkolnego Klubu
Caritas pod opieką Pana Marka
Kaniuka. Oprócz uroczystej mszy
świętej, prowadzonej przez biskupa
miłym zaskoczeniem była nagroda
w postaci zaproszenia na seans
filmowy pt.”Robin Hood – początek”
w Centrum Kultury Filmowej
„Stylowy”.
Podejmowana przez Wolontariuszy ze SP w Suchowoli aktywność
charytatywna wpływa pozytywnie
na rozwój ich osobowości. Jest także
pożądana ze względu na wymiar
edukacyjno-wychowawczy, bowiem
służy odnajdywaniu autorytetów
i budowaniu świata wartości.
„Najlepszym sposobem na odnalezienie siebie jest zagłębienie się
w służbie innym.”

Warto pomagać innym !!!

Dostrzegajmy to,
że świat może być lepszy
i to dzięki Nam.

Aby docenić i dowartościować
młodych ludzi za bezinteresowny
„dar dobroci” co roku organizowany
jest w Diecezji Zamojsko-

fot. i oprac. Zespół red. SP Suchowola
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Inwestycje
„Budowa placu zabaw
w miejscowości Bondyrz”
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 167 799,89 zł
Koszty kwalifikowalne: 106 589,44 zł
Kwota dofinansowania: 67 822,00 zł
„Budowa placu zabaw
w miejscowości Potoczek”
Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 170 055,14 zł
Koszty kwalifikowalne: 106 592,29 zł
Kwota dofinansowania: 67 824,00 zł
Powyższe zadania zostały
zrealizowane w ramach działania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014 -2020.

Celem projektów jest poprawa
atrakcyjności turystycznej terenu
gminy Adamów poprzez budowę
placu zabaw w miejscowości Bondyrz
oraz Potoczek
W ramach projektu, zarówno
w Bondyrzu jak i w Potoczku,
zakupiono i zamontowano
urządzenia zabawowe: potrójną
huśtawkę, zestaw zabawowy,
huśtawkę wagową, bujak o kształcie
lisa, karuzelę, lokomotywę i wagonik,
stożek linowy oraz piaskownicę.
Ponadto na placu zamontowano
urządzenia do ćwiczeń: biegacz,
rowerek oraz twister z wahadłem.
Place wyposażono w elementy małej
architektury: ławki z oparciem, ławki
z daszkiem, kosze na śmieci
oraz tablicę regulaminową. Tereny
zostały uporządkowane, ułożono
chodniki, wybudowano trawniki

i dokonano nasadzeń. Wybudowane
place zabaw zostały ogrodzone
przez co stały się bezpiecznymi
miejscami wypoczynku i rekreacji
najmłodszych mieszkańców gminy.
Realizacja operacji przyczynia się
do podniesienia jakości życia
społeczności lokalnej na obszarze
objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „Nasze
Roztocze”, zaspokojenia potrzeb
dzieci oraz wpłynęła na wzrost
atrakcyjności miejscowości
pod względem turystycznym.
OZE
Gmina Adamów zrealizowała
projekt pod nazwą Energia odnawialna w Gminie Adamów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonano:
dostawę i montaż 296 zestawów
solarnych w tym:
• 275 instalacji na połaci dachowej
lub elewacji
• 21 instalacji na gruncie
Cel projektu: Ochrona i poprawa
stanu środowiska naturalnego oraz jakości i warunków życia mieszkańców.
Wykonawcą przedsięwzięcia była
firma Solartime.

Montaż lampy UV
W związku z powtarzającym się
zanieczyszczeniem mikrobiologicznym na przepompowni wody
w miejscowości Potoczek zamontowano lampę UV. Lampa pozwoli
na usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych przy użyciu promieniowania UV bez konieczności
stosowania do dezynfekcji środków
chemicznych. Ponadto, na przepompowni zamontowano nowoczesny
zestaw dozujący podchloryn sodu,
który w uzasadnionych przypadkach
może wspierać pracę lampy UV
poprzez dozowanie właściwej dawki

chloru. Koszt realizacji zadania
wyniósł 29 864,40 zł. Montaż urządzeń
pozwoli na dezynfekcję wody pobieranej na ujęciu i zmniejszenie
zagrożenia, jakie wynika z mikrobiologicznego zanieczyszczenia
wody, przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Wymiana pokrycia dachowego
na budynku OSP w m. Suchowola
Wymiana pokrycia dachowego
z eternitu na blachodachówkę była
koniczna ze względu na jego zły stan.
Na zadanie składały się prace
rozbiórkowe istniejącego pokrycia
z eternitu wraz z obróbkami.
Wymieniono 5 szt. belek stropowych
oraz 5 par krokwi. Następnie dach
otrzymał nowe pokrycie z blachodachówki z folią i ołaceniem
oraz nowe orynnowanie. Koszt zadania wyniósł 79 tys. zł brutto.
Wymiana pokrycia dachowego
na budynku OSP w m. Feliksówka
Na wymianę pokrycia dachowego budynku OSP w m. Feliksówka
składały się prace rozbiórkowe
istniejącego pokrycia z blachy płaskiej
wraz z obróbkami. Następnie
wykonano ołacenie połaci dachowej
z foliowaniem. Na dachu zostało
zamontowane nowe pokrycie z blachodachówki oraz nowe obróbki
i orynnowanie.
Koszt zadania wyniósł 55 tys. zł
brutto.
Przebudowa zatoki parkingowej
w Bondyrzu
Pod koniec października grupa
gospodarcza przy Urzędzie Gminy
przy pomocy pracowników CIS
w Jacni zakończyła przebudowę
zatoki parkingowej przy drodze
p o w i a t o w e j n r 3 2 5 2 L
w m. Bondyrz (przy Kościele).
Na zadanie Powiat Zamojski
dostarczył 1320 m2 kostki, 170 mb
obrzeży betonowych oraz 167 m 3
podbudowy. Gmina Adamów
na przebudowę zatoki zakupiła 6,5 m3
betonu na ławę pod obrzeża
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oraz 56,5 m3 podsypki cementowopiaskowej 1:4 pod kostkę. Po stronie
Gminy Adamów były koszty
robocizny oraz sprzętu.
Do chwili obecnej wykonano
778 m 2 zatoki a pozostałe 542 m 2
planowane jest w 2019 roku.
Przebudowa drogi powiatowej
Pniówek-Suchowola-Maciejówka
10 października 2018 oficjalnie
przekazano plac budowy Wykonawcy
zadania dot. przebudowy drogi
powiatowej nr 3247L relacji dr. kr. 17
– Pniówek – Suchowola - Maciejówka, realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu.

Wartość robót drogowych wyniesie
około 20,9 mln złotych, z czego unijne
wsparcie wyniesie przeszło 8,7 mln zł.
Do zadania dokładają się również
samorządy, na terenie których biegnie
droga, czyli Gmina Zamość, Gmina
Krasnobród i również nasza Gmina
Adamów. Starostwo w Zamościu
wspólnie z gminami wyłoży nieco
więcej niż 12,1 mln zł .
Prace potrwają do przyszłego roku.
Zadanie jest częścią wspólnego
projektu pn. „Wygodniej, szybciej,
bezpieczniej” poprawa spójności
komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych usprawniających
dostępność komunikacyjną do
regionalnych i subregionalnych centrów
rozwoju w ramach RPO WL 2014-2020,
realizowanego przez powiaty
województwa lubelskiego.

Na liczącym przeszło 19 km
odcinku ciągnącym się przez Pniówek
i Suchowolę do Maciejówki położony
zostanie nowy asfalt, przebudowany
zostanie most na rzece Łabuńce
w Pniówku oraz powstaną chodniki.

Budowa pomostów wędkarskich
na zbiorniku wodnym w Jacni
Zadanie pn. „Regulowanie ruchu
turystycznego poprzez budowę
pomostów wędkarskich na zbiorniku
wodnym w Jacni” zostało 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”.

Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 166 993,69 zł
Koszty kwalifikowalne: 129 723,81 zł
Kwota dofinansowania: 110 265,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie
ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej z funkcją rekreacyjną
i wypoczynkową na zbiorniku wodnym w Jacni.
W ramach projektu został wykonany pomost wędkarski pływający
w kształcie litery „T”, trzy małe
pomosty do cumowania drobnego
sprzętu pływającego, oświetlenie
głównego pomostu pływającego
oraz montaż tzw. „licznika gości”.
Ponadto zakupiono tablicę informacyjną.
Realizacja operacji przyczynia
się do uatrakcyjnienia i poszerzenia
oferty spędzania wolnego czasu
na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy
Działania „Roztocze” oraz zaspokojenia rosnących potrzeb turystów
w zakresie budowy infrastruktury
turystycznej.
U. G. Adamów

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.
1. Jarosz Marek,
2. Kostur Stanisława,
3. Szwal Urszula,
4. Kwika Roman,
5. Czyrw Stanisław,
6. Góra Jadwiga,
7. Buczak Janina,
8. Sokołowska Krystyna,
9. Buryło Zofia,

Bliżów,
Bliżów,
Bliżów,
Bondyrz,
Bondyrz,
Feliksówka,
Jacnia,
Rachodoszcze,
Suchowola,

lat 52
lat 78
lat 89
lat 86
lat 67
lat 87
lat 86
lat 66
lat 84

10. Dębski Alfred,
11. Psiuk Marianna,
12. Zub Roman,
13. Przegon Ryszard,
14. Kozłowska Józefa,
15. Radlińska Janina,
16. Greszta Marian,
17. Wojczuk Józef,

Suchowola,
Suchowola,
Suchowola,
Suchowola-Kolonia,
Suchowola-Kolonia,
Szewnia Dolna,
Szewnia Górna,
Trzepieciny,

lat 66
lat 92
lat 60
lat 63
lat 94
lat 82
lat 69
lat 82

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.

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 - 11.00
Radca prawny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 8.00 - 10.00
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. 84 677 17 36,

kom. 798 003 643

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

Harmonogram odbioru odpadów

Dyżury będą prowadzone
w każdy poniedziałek od godziny
12.00 do 13.00 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 dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu
tel. 84 677-14-17.
red.

Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie
www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję
w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych
(odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane,
przeterminowane leki, chemikalia)
będą zabierane w styczniu 2019 roku.
Harmonogram na pozostałe miesiące będzie publikowany
w następnym numerze oraz na stronie www.adamow.gmina.pl
U G Adamów
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