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Szanowni mieszkańcy Gminy Adamów!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.
Niech ten szczególny czas napełnia Państwa radością i pozwala na nowo
odkrywać piękno otaczającego świata, a Zmartwychwstanie Chrystusa
budzi w Waszych sercach nadzieję i pomnaża dobro.
Niech zbliżające się święta będą czasem spędzonym w gronie rodziny
oraz chwilą spokoju i przystankiem od codziennych zmartwień i trosk.

Wesołych Świąt!
Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
Bożena Skiba

WYKAZ Sołtysów i Rad Sołeckich wybranych w 2019 r.
Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko Sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

1. Adamów

Ryszard Gmitrzuk

Wiesław Florek, Wiesław Teterycz, Józefa Swatek,
Agnieszka Łosiewicz, Kamil Teterycz

2. Potoczek

Jerzy Kaczoruk

3. Boża Wola A

Dariusz Kawałko

4. Boża Wola B

Aneta Wasiura

5. Suchowola A

Władysław Pokryszka

6. Suchowola B

Dariusz Żwirek

7. Bliżów

Leszek Kostur

8. Szewnia Dolna

Stanisław Kobel

Witold Lewusz, Witold Romaszko, Wojciech Radliński,
Patryk Kostrubiec

9. Szewnia Górna

Stanisław Lewusz

Jadwiga Koprowska, Alfred Garbaty, Mariusz Naworol,
Maria Kulczyńska, Tadeusz Teterycz

10. Rachodoszcze

Stanisław Bosiak

Danuta Teterycz, Roman Flaga, Katarzyna Kozyrska,
Monika Teterycz - Radlińska

11. Feliksówka

Henryk Kierepka

12. Jacnia

Ryszard Monastyrski

13. Suchowola-Kolonia

Katarzyna Słota

14. Trzepieciny

Janusz Kowalczuk

15. Bondyrz

Zbigniew Skóra

Agnieszka Konopa, Bożena Kraj, Łukasz Kolano, Ryszard Greszta
Jacek Chmiel, Barbara Szewczuk, Andrzej Kowalczuk,
Anna Rusinek-Malicka, Andrzej Popławski
Maria Bosiak, Wiesław Zwolan, Mariusz Wasiura, Janina Ćwik
Marek Słota, Krzysztof Grela, Anna Wyrwa, Piotr Kania,
Tadeusz Czerniak
Waldemar Legieć, Sławomir Piela, Janusz Galant, Piotr Szykuła
Czesław Skrzyński, Tadeusz Teterycz, Jan Szwal

Krzysztof Góra, Stanisław Palonka, Barbara Babiuch,
Andrzej Woś
Natalia Pliżga, Dariusz Sołtys, Monika Małyszko,
Elżbieta Droździel, Kazimierz Kniaź
Kinga Wasiura, Anna Arnott, Jerzy Struzik, Robert Gęśla
Robert Wojczuk, Piotr Bizior, Renata Zając
Dariusz Komisarczuk, Ewa Milczuk-Choma, Joanna
Wiśniewska, Halina Komisarczuk, Piotr Czarnecki

Informator Gminy Adamów

3

styczeń - marzec 2019

SPOTKANIE OPŁATKOWE W M. SUCHOWOLA ULICA
W dniu 6.01.2019 r., w świetlicy
wiejskiej Suchowola Ulica, Zespół
Roztoczańskie Echo z Suchowoli
zorganizował noworoczne spotkanie
opłatkowe. Takie spotkania
opłatkowe stały się już tradycją
kultywowaną przez panie od kilku lat.
W przepięknym klimacie
śnieżnej, mroźnej zimy spotkali się:
Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz
Szykuła, Proboszcz Parafii Suchowola
ks Roman Palonka, Kierownik
Ośrodka Zdrowia w Suchowoli
Pan dr Eugeniusz Węcławik
wraz z małżonką, radny Rady
Powiatu Pan Kazimierz Mielnicki,
mieszkańcy sołectwa wraz z sołtysem

Panem Władysławem Pokryszką
oraz osoby z innych miejscowości
zaprzyjaźnione z zespołem.
Były serdeczne życzenia, opłatek
i śpiew kolęd. Przy poczęstunku
przygotowanym przez panie
z zespołu była okazja, by wymienić
poglądy, podyskutować o minionym
czasie i o planach związanych
z nowym rokiem.
Wszystkim zebranym
uczestnikom towarzyszyła rodzinna
i życzliwa atmosfera.
red.

SPOTKANIE OPŁATKOWE OSP W ZAMOŚCIU
12 stycznia 2019 r., w sali
konferencyjnej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura
w Zamościu, zorganizowano już po
raz dwunasty spotkanie opłatkowe
dla 200 strażaków, prezesów
i naczelników oraz funkcyjnych
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych (OSP) z terenu powiatu
zamojskiego.
Organizatorami spotkania był
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP na czele z druhem Kazimierzem
Mielnickim, prezesem Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.
Ponadto, w trakcie spotkania głos
zabrali zaproszeni goście: Poseł
na Sejm RP Sławomir Zawiślak,
st. bryg. Piotr Zmarz zastępca
Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie, druh Janusz Szpak
członek Zarządu Głównego ZOSP RP,
Stanisław Grześko Starosta Zamojski
oraz płk. w st. spocz. Mieczysław
Skiba.
Spotkanie było dobrą okazją
do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem. Życzenia
wszystkim strażakom, w imieniu
biskupa Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, złożył ks. kan.
Andrzej Chmaj, kapelan zamojskich
strażaków. Spotkanie uświetnił
koncert kolęd w wykonaniu Echa
Roztocza z Suchowoli.
źródło www.straz.zamosc.pl
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Nowy samochód strażacki dla OSP w Potoczku

Ochotnicza Straż Pożarna
w Potoczku wzbogaciła się o nowy
średni samochód ratowniczogaśniczy VOLVO FLD3C FL, który
umożliwia prowadzenie działań
ratowniczych na obszarach trudno
dostępnych.
Pojazd o napędzie 4x4 posiada
m. in. układ wodno-pianowy, którego
zbiornik na wodę ma pojemność 3000 litrów, wyciągarkę elektryczną, zraszacze kół i wysuwany
maszt oświetleniowy. Koszt zakupu
pojazdu wyniósł 779 820,00 zł.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Potoczku został sfinansowany
poprzez:
1) dotację z Gminy Adamów
w wysokości 379 820,00 zł
2) Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP i Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w ramach dotacji do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w wysokości 200 000,00 zł
3) dotację ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie w wysokości
200 000,00 zł.
red.

Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”
18 stycznia 2019 r. w Adamowie
powstało Stowarzyszenie „Razem
dla Gminy Adamów”.
Zostało założone przez pracowników instytucji kultury, oświaty,
Urzędu Gminy, oraz mieszkańców,
którym zależy na promowaniu Gminy
Adamów.
Celem Stowarzyszenia jest
działalność na rzecz rozwoju
i promocji Gminy Adamów poprzez:
1) działalność na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
2) działalność na rzecz regionalnej
turystyki i krajoznawstwa oraz
poprawy atrakcyjności turystycznej regionu,
3) działalność na rzecz sportu,
edukacji fizycznej i rekreacji

4)

5)

6)
7)

oraz poprawy infrastruktury sportowej i turystyczno-rekreacyjnej,
podtrzymywanie i upowszechnianie regionalnej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność na rzecz promowania
postaw proekologicznych, w tym
innowacji z zakresu odnawialnych
źródeł energii,
działalność wspomagającą rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
wspieranie lokalnego rozwoju
społecznego, gospodarczego
i ekonomicznego, rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, infrastruktury
i ekonomii społecznej oraz podejmowanie działań mających na celu
pobudzenie aktywności społeczności lokalnej,

8) wzmacnianie kapitału społecznego
regionu oraz wspieranie lokalnych
zasobów i potencjału,
9) upowszechnianie ochrony
wolności, praw człowieka
oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających
rozwój demokracji,
10) działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
11) wspieranie działań i promocja
wolontariatu,
12) promocja Gminy Adamów
w Polsce i za granicą,
13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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14) rozwój osobisty osób zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia,
15) działalność charytatywna i prospołeczna,
16) budowanie społeczeństwa
obywatelskiego,
17) działalność na rzecz organizacji
realizujących powyższe cele,
18) integracja środowiska osób,
przedsiębiorstw, instytucji
oraz organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Adamów,
19) działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
20) działalność na rzecz osób
starszych,
21) działalność na rzecz dzieci
i młodzieży,
22) działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
23) przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym, a także

kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży właściwych postaw
życiowych, wolnych od uzależnień.
Zapraszamy wszystkich

mieszkańców Gminy Adamów
do współpracy.
Zarząd Stowarzyszenia
„Razem dla Gminy Adamów”

NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK 2019 ROKU
W związku z ogromnym
zainteresowaniem konkursem w roku
ubiegłym, w tym roku podjęto
decyzję, że również się on odbędzie.
Zachęcamy do odwiedzania naszej
placówki i aktywnego czytelnictwa,
by cieszyć się słowem pisanym
i pokazać, że w naszej społeczności
drzemie siła.
Szczegółowy regulamin konkursu:

Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie

"NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK
2019 ROKU
GBP W ADAMOWIE
Z SIEDZIBĄ W POTOCZKU”
Cele konkursu:

„Najlepszy Czytelnik 2018 r.”
Nagrodzonych zostało dziesięć
osób, które przeczytały najwięcej
książek. Pierwsze miejsce zajęła osoba,
która przeczytała 163 książki,
dziesiąte – 81. O wygranych każdy
laureat został poinformowany
osobiście przez pracowników
Biblioteki.

1. Promocja czytelnictwa.
2. Wzbudzenie pasji czytelniczych
oraz zamiłowania do literatury.
3. P o p u l a r y z a c j a w a r t o ś c i o w e j
literatury.
4. Podnoszenie kultury czytelniczej.
Zasady konkursu:
1. K o n k u r s p r z e z n a c z o n y j e s t

dla wszystkich czytelników Biblioteki.
2. Konkurs trwa od 02.01.2019 r.
do 30.12.2019 r.
3. Ocenie konkursowej podlega
aktywność i kultura czytelnicza
czytelników, której wyrazem jest:
 liczba wypożyczonych książek
(nie więcej niż 6 jednorazowo),
 terminowość oddawania
książek przez czytelnika,
 dbałość czytelnika o wypożyczone książki,
 odwiedzanie Biblioteki
przynajmniej raz każdego
miesiąca.
4. Zwycięzcę konkursu wyłania
Komisja powołana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie z siedzibą
w Potoczku.
5. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi do 25.01.2020 r.
6. Zwycięzca konkursu otrzymuje
wartościową nagrodę oraz dyplom.

oprac. GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Grali o Puchar Wójta Gminy Adamów
4 drużyny wzięły udział
w Turnieju Zakładów Pracy o Puchar
Wójta Gminy Adamów, który odbył
się w niedzielę, 20 stycznia br. w hali
sportowej Szkoły Podstawowej
w Suchowoli.
W zmaganiach piłkarskich
wzięły udział drużyny: Zakład
Stolarski ART-RAM, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Profesjonal",
Posterunek Policji w Krasnobrodzie
oraz Szkoła Podstawowa w Szewni
Górnej.
Z uwagi na mniejszą ilość drużyn
niż przypuszczano, odbyło się
losowanie i ustalono, że po rozegraniu
wszystkich meczów zostanie przeprowadzona runda rewanżowa.
Zawody gościnnie sędziował
Krzysztof Zub, który również czuwał
nad bezpieczeństwem wszystkich
zawodników jako pomoc medyczna
,,First Aid".
Po sportowej i zaciętej
rywalizacji na podium stanęły
następujące drużyny:
Pierwsze miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej z Szewni Górnej
w składzie: Adam Pakuła, Mateusz
Socki, Marcin Ciecierski, Michał Skiba,
Marek Margol, Adam Kozyra.

Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna Posterunku
Policji w Krasnobrodzie w składzie:
Wiesław Margol, Marcin Bukała,
Marek Myszka, Sebastian Sztafij,
Robert Maciukiewicz i Grzegorz
Kozyra.
Trzecie miejsce
zajęli zawodnicy z drużyny PW
,,Profesjonal w składzie: Sebastian
Selech, Tomasz Flaga, Sylwester Zub,
Kamil Jurczak, Damian Kolano.
Czwarte miejsce
przypadło Zakładowi Stolarskiemu
ART-RAM w składzie: Edward

Kudyba, Mariusz Grela, Piotr Szykuła,
Łukasz Pilczuk, Daniel Teterycz,
Patryk Skóra, Krzysztof Teterycz,
Damian Waga, Marek Cybura.
Na koniec turnieju drużynom
zostały wręczone dyplomy
oraz Puchary ufundowane
przez Wójta Gminy Adamów, Pana
Dariusza Szykułę.
Wszystkim zawodnikom
gratulujemy zaangażowania
w walce.
fot. i oprac. A. Kozyra
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W BOŻEJ WOLI
W dniu 26.01.2019 r. w świetlicy
wiejskiej w Bożej Woli Koło Gospodyń
Wiejskich zorganizowało tradycyjne
spotkanie opłatkowe dla mieszkańców wsi.
W spotkaniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Adamów
Pan Dariusz Szykuła,
Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Bożena Skiba,
Proboszcz Parafii Suchowola
ks. Roman Palonka,
Sołtys wsi Boża Wola B
Pani Aneta Wasiura,
mieszkańcy sołectwa,
Radna Pani Joanna Chmiel,
sołtys Pan Dariusz Kawałko.
Na spotkaniu nie obyło się
bez wspólnego śpiewania kolęd,
łamania się opłatkiem i serdecznych
życzeń. Przy poczęstunku przygotowanym przez panie z Koła była okazja
do wspomnień, dyskusji o sprawach
bieżących i planach na przyszłość.
red.

SPOTKANIE INTEGRACYJNO – CHOINKOWE
W sobotę, 2 lutego 2019 r.,
w miejscowości Szewnia Dolna było
gwarnie i wesoło. Wszystko to
za sprawą naszego miejscowego
zespołu śpiewaczego „GAWĘDA”,
który zorganizował spotkanie
choinkowe. W tym spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele samorządu:
Wójt Gminy Adamów Dariusz
Szykuła, Przewodnicząca Rady
Gminy Bożena Skiba, radny gminy
Mirosław Lewusz, sołtys
miejscowości Stanisław Kobel,
członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej z Szewni Dolnej, lokalni
przedsiębiorcy, członkowie zespołu
„Feliksowianie” z Feliksówki
oraz zaproszeni mieszkańcy.
Spotkanie przebiegało w miłej
i radosnej atmosferze. Przy suto
zastawionych stołach, przygotowanych przez panie z zespołu,
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nie zabrakło rozmów, wspomnień,
a także planów na przyszłość.
Była również zabawa. Do tańca
przygrywała znana wszystkim

kapela ludowa „Adamowiacy”.
Dziękujemy organizatorom
oraz wszystkim uczestnikom
za przybycie i wspólną zabawę. Mamy

nadzieję, że takich spotkań
integrujących lokalną społeczność
będzie coraz więcej.
red.

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej
Dnia 25 lutego 2019 r. w Remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Potoczku odbyło się spotkanie
z rolnikami z terenu Gminy Adamów,
dotyczące występowania
przypadków afrykańskiego pomoru
świń (ASF ) na terenie województwa
lubelskiego. Na spotkaniu zostały
przedstawione zagrożenia i konsekwencje wystąpienia ASF, sposoby
infekcji, czynniki sprzyjające
przenoszeniu, zasady bioasekuracji.
Przedstawione zostały również
koszty, jakie poniosło województwo
lubelskie w związku z wystąpieniem
ASF oraz nowe obowiązki rolników
utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
W spotkaniu uczestniczyli
rolnicy z terenu Gminy Adamów
oraz przedstawiciele: Wojewody
Lubelskiego, Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Inspekcji Weterynaryjnej, Wydziału
Środowiska i Rolnictwa LUW,

Państwowej Straży Łowieckiej,
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego LUW.
red.
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WARSZTATY KOMIKSOWE
W środę, 6 lutego, uczniowie klas
3 i 4 Szkoły Podstawowej w Szewni
Górnej im. Batalionów Chłopskich
odwiedzili naszą Bibliotekę, by spotkać się ze Zbigniewem Masternakiem
i nauczyć się trudnej sztuki tworzenia
komiksu.
Zbigniew Masternak – pisarz,
dramaturg, autor scenariuszy
filmowych, Mistrz Polski w Piłce
Błotnej, kapitan Reprezentacji
Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej, autor
wielu powieści, m.in. autobiograficznego cyklu „Księstwo”. Jego
książki przetłumaczono na języki:
wietnamski, mongolski, niemiecki,
hiszpański, macedoński, ukraiński
i białoruski. W 2012 roku otrzymał
nagrodę im. Władysława Orkana
„za wybitne osiągnięcia literackie”.
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Adamowie z/s w Potoczku odbyły
się warsztaty tworzenia komiksu.
Wzięła w nich udział ponad
30-osobowa grupa przyszłych
adeptów tej ciekawej sztuki. Na początku prowadzący warsztaty
przybliżył historię komiksu oraz podał cechy charakterystyczne tego gatunku literackiego. Po zapoznaniu się
z cechami charakterystycznymi
historii obrazkowych, trzeba było
przejść do działania. Uczestnicy mieli

za zadanie w ciągu kilkudziesięciu
minut stworzyć swój własny komiks
formatu A4. Po ukończeniu dzieła,
każdy przedstawiał je na forum.
Uczniowie wykazali się niezwykłą
wyobraźnią i pomysłowością. Akcja
niektórych z nich odbywała się
na przestrzeni naszej gminy,
a niektóre były zupełnie nierealistyczną wizją ich młodych twórców.
Nasz gość skomentował wszystkie
dzieła i udzielił dalszych wskazówek.
Przyznał, że po raz pierwszy ma tak
zdolną grupę młodzieży i nie spodziewał się tu tylu talentów.
Nagrodził dwie uczestniczki

warsztatów wspaniałymi książkami
oraz wymógł zapewnienie od pań
nauczycielek, że postarają się o bardzo
dobre oceny z plastyki dla reszty
komiksowych twórców. Na koniec
podziękował za zaangażowanie
w warsztaty i jeszcze raz zachęcił
do rozwijania swoich pasji i talentów.
Spotkanie przebiegło w bardzo
sympatycznej atmosferze pełnej
twórczego zapału młodych artystów.
Być może o którymś z nich usłyszymy
za kilka lat jako o wybitnym twórcy
komiksów.
fot. i oprac. GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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KGW „Adaś” - zapustowe spotkanie integracyjne
20 stycznia 2019 roku
w Adamowie powstało nowe Koło
Gospodyń Wiejskich pod nazwą
"Adaś". Należy do niego 27 kobiet
z miejscowości Adamów. Spośród
członkiń KGW został wybrany zarząd:
Józefa Swatek – Przewodnicząca
Agnieszka Łosiewicz – Sekretarz
Jolanta Kyć – Skarbnik.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Adamowie ma na celu integrację
miejscowej społeczności. Przy
współpracy z Urzędem Gminy, radą
sołecką i miejscową OSP chce zadbać
o wizerunek wsi, ogólny wygląd
obejść gospodarskich, a także dobro
mieszkańców. Program działania
Koła będzie się koncentrować
na działalności wspomagającej
aktywizację i rozwój wspólnoty wsi
Adamów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet.
Podtrzymując więzi międzyludzkie, członkinie KGW planują
organizować wiele wspólnych
spotkań, zarówno okolicznościowych,

jak i dbających o zdrowie, np. wspólna
gminastyka.
Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich "Adaś" w Adamowie liczą,
że ich zaangażowanie w realizację
założeń przyniesie korzyść całej
wiejskiej społeczności.
Doskonałym przykładem
realizacji powyższych założeń było
zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji tradycyjnego
"tłustego czwartku” 28 lutego 2019 r.,

w którym uczestniczyły m. in. władze
gminy i rada sołecka.
Kobiety zadbały o słodki
poczęstunek. Czas spotkania upłynął
na rozmowach w przyjaznej i miłej
atmosferze. Członkinie KGW liczą,
że zaangażowanie w realizację
założeń planu pracy działalności koła,
przyniesie korzyści całej wiejskiej
społeczności.
Fot. i oprac. KGW „Adaś”

Zebrania strażackie
Wzorem lat ubiegłych, zostały
przeprowadzone zebrania
sprawozdawcze w jednostkach OSP,
zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Adamowie
tj. od 05.01.2019 r. do 16.02.2019 r.
Zebrania przeprowadzono
we wszystkich 10 jednostkach OSP.
Spotkania przebiegały zgodnie
z ustalonym harmonogramem w miłej
i spokojnej atmosferze i w dobrych
warunkach lokalowych.
W zebraniach uczestniczyli: Wójt
Gminy Dariusz Szykuła, Prezes
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Adamowie - Piotr Szmidt,
Komendant Gminny ZOSP RP - Stanisław Palonka oraz zaproszeni
goście: Komendant PSP
w Zamościu brygadier Jacek
Sobczyński, Z-ca Komendanta PSP
w Zamościu - Mirosław Michoński,

brygadier Przemysław Ilczuk,
Prezes Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, Starosta
Zamojski - Stanisław Grześko,
Sławomir Zawiślak - poseł na Sejm RP
oraz radni Gminy Adamów i sołtysi.

W trakcie zebrań przedstawiono
sprawozdanie z działalności poszczególnych jednostek za ubiegły rok.
Opracowano także projekty działalności i plany finansowe na rok
bieżący.
red.
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Warsztaty kulinarne
4 marca 2019 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Adamowie
z/s w Potoczku po raz kolejny odbyły
się warsztaty kulinarne. Zaproszone
Panie mogły poznać nowe smaki,
wspólnie przygotować dania,
by następnie móc skosztować
wspaniałych potraw.
Warsztaty prowadziła Pani
Marzena Maziarczyk z LODR Sitno,
która jak zwykle zarażała swoją
energią i humorem i zachęcała
do aktywnego uczestnictwa
w szkoleniu. Wspólnymi siłami udało
się przygotować dania z kasz, mięs,
wspaniałe surówki oraz sałatki, które
być może będą inspiracją dla niejednej
z Pań na stół wielkanocny. Nasze
Czytelniczki dzielnie siekały, kroiły,
mieszały i smażyły, co dało wspaniałe
rezultaty. Na stole pojawiły się: schab
„Palce lizać”, rolada szpinakowa,
kotleciki z kasz z dodatkiem warzyw,
sałatka z buraczków oraz sałatka
szparagowa.
Wspólne gotowanie, a później

poczęstunek, były dobrym pretekstem
do nawiązania nowych znajomości
oraz wymiany kulinarnych
doświadczeń. Swoją obecnością
zaszczyciły nas Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Bondyrza, Suchowoli Kol.,

z Adamowa oraz nasze Czytelniczki.
Dziękujemy wszystkim chętnym
za przybycie i miłą atmosferę.
Fot. i opr. GBP w Adamowie z/s w Potoczku
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Dzień Kobiet w Bożej Woli
7 marca 2019 r. w świetlicy
wiejskiej w Bożej Woli, tradycyjnie
do lat ubiegłych, odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia
Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście - Skarbnik Gminy
Pani Ewelina Droździel-Szykuła,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pani Elżbieta Kłyż, Sołtys wsi Boża
Wola B Pani Aneta Wasiura
oraz wszystkie chętne Panie
z sołectwa Boża Wola A. Panowie,
wraz z sołtysem Dariuszem Kawałko
na czele, złożyli wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia, wręczając
każdej symbolicznego kwiatka,
a niespodzianką był ufundowany
przez nich pyszny tort. Ponadto,
Pani Skarbnik przekazała
wszystkim Paniom serdeczne
życzenia od Wójta Gminy Dariusza
Szykuły wraz ze słodkim
upominkiem. Na spotkanie panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowały pyszny poczęstunek,
przy którym wszyscy zgromadzeni
mile spędzili czas.
Fot. i oprac. KGW Boża Wola
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W niedzielę 10 marca 2019 r.
na hali sportowo-widowiskowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zamościu miał miejsce

Puchar Polski Seniorów
i Juniorów w sumo.
Zawody te zgromadziły
najlepszych zawodników
i zawodniczki z całego kraju. Były one
zarazem kolejnym etapem eliminacji
do mistrzostw Europy w Estonii, które
odbędą się w drugiej połowie
kwietnia.
W turnieju brali udział także
sportowcy z Gminy Adamów,
reprezentując UKS SORGA Zamość.
W klasyfikacji indywidualnej
w grupie seniorów:
II miejsce zajął
Łukasz Naworol, kat. wag. 70 kg
II miejsce zajął
Mateusz Naworol, kat. wag. 77 kg
III miejsce zajął
Łukasz Naworol, kat. wag. 77 kg

W klasyfikacji indywidualnej
w grupie juniorów:
I miejsce zajął
Michał Sokołowski, kat. wag. 90 kg
II miejsce zajął
Michał Sokołowski, kat. wag. 100 kg
II miejsce zajął
Michał Marguła, kat. wag. 70 kg
III miejsce zajął
Michał Marguła, kat. wag. 80 kg
II miejsce zajęła
Marta Gruszkiewicz, kat. wag. 50 kg
II miejsce zajęła
Marta Gruszkiewicz, kat. wag. 55 kg
red.

Puchar Polski w Sumo
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Sportowa Zima 2019
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Suchowoli wzięli udział
w ogólnopolskim programie
Sportowa Zima 2019, realizowanym
we współpracy z Towarzystwem
Krzewienia Kultury Fizycznej
w Zamościu. Akcja zorganizowana
została przez Polskie Stacje
Narciarskie i Turystyczne przy
wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki, MEN i MSW
(TOPR/GOPR) oraz Policję. Program
obejmuje następujące dyscypliny
sportowe: narciarstwo, łyżwiarstwo,
saneczkarstwo. Korzystało z niego
30. uczniów naszej szkoły, z klas
V i VI.
Dzięki pozyskanym środkom
udało nam się trzykrotnie wyjechać
na "BEZPIECZNY STOK 2019", który
realizowany jest w ramach kampanii
społecznej, mającej na celu kształtowanie świadomości i prawidłowych
zachowań podczas uprawiania
sportów zimowych (w szczególności
na stokach narciarskich i w górach).
Poprzez praktyczne akcje na stokach
narciarskich w całej Polsce wyrabiane
są nawyki prozdrowotne wśród
społeczeństwa, a w szczególności
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Suchowoli mieli okazję, w ramach
pozyskanych środków zewnętrznych,
szlifować swoje umiejętności narciarskie na Stoku w Jacni oraz korzystać
ze snowtobingu (pontony śnieżne).
Niestety, zima w tym roku
szybko nas opuściła, dlatego
uczniowie z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych (brak
pokrywy śnieżnej), korzystają
ze sportów alternatywnych w salach
sportowych lub w terenie np. sporty
halowe, basen, zabawy i gry
rekreacyjno-sportowe, marsze, biegi,
zajęcia na świeżym powietrzu.
Dzięki programowi uczniowie
aktywnie spędzają czas. Poznają
dyscypliny sportów zimowych
i sprzęt, doskonalą swoje umiejętności
sportowe, uczą się radzić sobie
w różnych sytuacjach, a przede
wszystkim integrują się, czerpią

radość z zabaw na śniegu i na hali
sportowej.
Serdecznie dziękujemy, w imieniu uczniów, nauczycieli i rodziców
Prezesowi Zarządu TKKF z Zamościa

za owocną współpracę i liczymy
na kontynuację inicjatyw w kolejnych
latach.
Oprac i fot. K. Płuciennik
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21 marca w Szkole Podstawowej
w Szewni Górnej odbył się Piłkarski
Turniej Piłki Halowej chłopców z
rocznika 2007 i młodsi
o Puchar Wójta Gminy Adamów.
Organizatorem turnieju był Wójt
Gminy Adamów oraz koordynator
sportu. Rozgrywki odbyły się
w systemie pucharowym „każdy
z każdym”. W turnieju udział wzięło
8 drużyn reprezentujących:
 SP z Suchowola,
 SP Kaczórki - dwie drużyny,
 SP Majdan Wielki,
 SP Krynice,
 SP Wólka Wieprzecka
 gospodarz imprezy SP Szewnia
Górna, również dwie drużyny.
Rozegrano 18 meczów,
w których padły aż 72 bramki.
Po przeprowadzeniu wszystkich
gier nastąpiło podsumowanie
zawodów. Kapitanowie drużyn
otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe dla szkół.
Piłkarze drużyn z miejsc I – III
dodatkowo otrzymali medale
oraz puchary. Najlepszy strzelec,

Piłkarski Turniej Piłki Halowej

zawodnik oraz bramkarz zastali
nagrodzeni pamiątkowymi
statuetkami. Wręczenia nagród
dokonała pani Dyrektor Elżbieta
Kuźma. Wszystkim uczestnikom
turnieju dziękujemy za wspaniałą
zabawę z duchem Fair Play
oraz dostarczenie mnóstwo pozytywnych wrażeń.
Kolejność końcowa turnieju:
1. SP Szewnia Górna
2. SP Majdan Wielki
3. SP Suchowola
4. SP Kaczórki
5. SP Krynice
6. SP Wólka Wieprzecka

7. SP Szewnia Górna II
8. SP Kaczórki II
Najlepszy zawodnik
Borek Daniel SP Majdan Wielki
Najlepszy bramkarz
Fus Kamil SP Krynice
Król strzelców
Częścik Przemysław SP Szewnia
Górna
Skład zwycięskiej drużyny:
Kozyrski Dawid, Częścik
Przemysław, Wiatrzyk Karol, Flaga
Karol, Greszta Dawid, Farion Hubert,
Radliński Jan
opr. i fot. A. Kozyra

PRZYJĘCIE URODZINOWE W KLASIE V,,B”
Od 30 stycznia do 8 marca 2019 r.
uczniowie klasy V,,b” pracowali
nad matematycznym projektem
edukacyjnym pt.: „Organizujemy
przyjęcie urodzinowe”.
Celem projektu było opracowanie budżetu przyjęcia urodzinowego dla kolegi lub koleżanki z klasy,
mając do dyspozycji kwotę 500 zł.
Na przyjęcie mieli być zaproszeni
wszyscy uczniowie z klasy, czyli
łącznie 16 osób.
Uczniowie pracowali w czteroosobowych zespołach, które miały
za zadanie sporządzić listę zakupów
oraz poznać i porównać oferty
produktów w różnych sklepach.
W tym celu wykorzystali gazetki
promocyjne oraz informacje
umieszczone na stronach
internetowych. Pracując w zespołach,
uczniowie doskonalili umiejętność
gromadzenia i selekcjonowania
informacji oraz właściwego
zarządzania budżetem. W trakcie

trwania projektu, każda grupa mogła
konsultować się z nauczycielem
matematyki Panią Anną Kościk. Pracy
było dużo, szczególnie przy obliczaniu wydatków i podsumowaniu
budżetu. Wszyscy uczniowie stanęli
na wysokości zadania i organizacja
przyjęcia urodzinowego została
dopięta na ostatni guzik. Efekty swojej
pracy każda grupa mogła przedstawić
w dowolnej formie. Wszystkie grupy
zdecydowały się jednak na wykonanie
plakatu.
Prezentacja projektu odbyła się
15 marca 2019 r. w obecności
Pana Wicedyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców zaproszonych
na to spotkanie.
Taki wysiłek zazwyczaj przynosi
pożądane efekty, czego dowodem
były wyciągnięte wnioski:
 Jeśli chcesz oszczędnie zarządzać
pieniędzmi, to przed wykonaniem
zakupów, sprawdź ceny w kilku
sklepach.

Ceny produktów wyprodukowanych przez firmy bywają
zróżnicowane – warto zwrócić
na to uwagę.
 Już potrafimy zrobić zakupy
i zaplanować wydatki, dysponując
określoną kwotą.
Przemyślane zakupy, czy projektowanie budżetu domowego, może
przynieść wymierne korzyści
zarówno w życiu, jak i podczas dalszej
nauki w szkole.


fot. i oprac. Zespół red. SP Suchowola
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Kącik wędkarski
Jak informowaliśmy poprzednio,
Koło „Jacynka” w 2017 roku wygrało
konkurs za pracę z młodzieżą. W 2018
roku nasze Koło ponownie znalazło
się w czołówce konkursu „Koło
Najlepiej Pracujące z Młodzieżą”
w Polskim Związku Wędkarskim
Okręgu Zamojskiego, zajmując
II miejsce.

Przypominamy, że w bieżącym
roku, Okręg PZW Zamość zaprasza
do udziału w promocji „Wędkuj
Za Grosze 2019 ”. Promocja dotyczy
dzieci i młodzieży w kategoriach
wiekowych 6 - 16 lat oraz 17 - 24 lat
(młodzież ucząca się i studenci).

Obok zamieszczamy terminarz
zawodów naszego Koła w bieżącym
roku oraz serdecznie zachęcamy
do udziału młodzież, jak również
dorosłych.
Zachęcamy do mile spędzanego
wolnego czasu nad wodą i obcowania
z przyrodą nad naszym pięknym
zbiornikiem w Jacni.
Informacje o promocji i opłatach
u skarbnika, telefon 603 047 590
po godz. 1500. Zbiornik został
zarybiony zgodnie z operat em
zarybień.

Prosimy kolegów wędkarzy,
którzy złowią rekordowe okazy ryb
w naszym zbiorniku o przesłanie zdjęć
na nr telefonu 606 950 443. Pozyskane
zdjęcia, za zgodą właścicieli,
będziemy zamieszczać w kolejnych
kącikach wędkarskich w celu
promocji kolegów wędkarzy
i zbiornika w Jacni.
Wszystkim wędkarzom
życzymy przyjemnego wypoczynku
i przysłowiowego połamania kija.

Uchwała Nr IV/28/19 - w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów
 Uchwała Nr IV/29/19 - w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
 Uchwała Nr IV/30/19 - w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów
funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
 Uchwała Nr IV/31/19 - w sprawie

wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr IV/32/19 - w sprawie
określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr IV/33/19 - w sprawie
określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej



UCHWAŁY
RADY GMINY
ADAMÓW
24 stycznia 2019 roku odbyła się
IV Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr IV/26/19 w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok
2019
 Uchwała Nr IV/27/19 - w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Adamów


oprac. Zarząd Koła „Jacynka”
Kol.Rajmund
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28 marca 2019 roku odbyła się
V Sesja VIII kadencji
Rady Gminy Adamów.
Radni podjęli następujące Uchwały:
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
 Uchwała Nr V/35/19 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019
 Uchwała Nr V/36/19 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodzin na lata 2019 2021
 Uchwała Nr V/37/19 w sprawie


uchylenia Uchwały XXXI/262/18
Rady Gminy Adamów z dnia
12 października 2018 r.
 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go
do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie
udzielenia dotacji celowej Parafii
Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja
Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr V/40/19 w sprawie
przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Adamów w 2019 r.
 Uchwała Nr V/41/19 w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie
odrębnej własności lokalu
użytkowego i przeniesienie
własności lokalu na Gminę
Adamów
 Uchwała Nr V/42/19 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy
Adamów.
UG Adamów


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

Stypendium za wysokie wyniki w nauce w I okresie roku szkolnego 2018/2019
Szkoła Podstawowa i oddział gimnazjalny w Suchowoli
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

1.

Diana Pasieczna

IV

5,08

2.

Paulina Kołodziej

IV

4,83

3.

Gabriela Kusior

VA

5,07

4.

Natalia Konopa

VA

4,76

5.

Maciej Powroźnik

VA

4,76

6.

Kamila Chrzan

VA

4,76

7.

Emilia Niedźwiedź *

VB

5,15

8.

Martyna Fałaga

VB

4,76

9.

Dawid Łagowski

VB

4,76

10.

Sandra Łoza

VB

4,76

11.

Martyna Pakuła

VI

4,91

12.

Michalina Komisarczuk

VII

4,85

13.

Wiktoria Piotrowska

III gim

4,80

Lp. Imię i nazwisko
1. Michał Góra

Klasa
Miejsce
VB
Za awans
i udział
w zawodach
szachowych
na szczeblu
wojewódzkim
2. Dawid Łagowski V B
Za awans
i udział
w zawodach
szachowych
na szczeblu
wojewódzkim
3. Bartłomiej Sendłak V B
Za awans
i udział
w zawodach
szachowych
na szczeblu
wojewódzkim

Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
Uczniowie ze szkoły w Szewni
Górnej osiągnęli też znaczące sukcesy
sportowe, za co zostali nagrodzeni
stypendiami za wyniki w sporcie.
Są to:
 Przemysław Częścik,
 Kacper Tymosz,
 Oskar Pawlik,
 Dawid Kozyrski,
 Marian Nogas,
 Karol Wiatrzyk,
 Jakub Buczek,




Dawid Greszta
Mateusz Szykulski.

Szkoła Podstawowa w Szewni
Górnej może pochwalić się również
wychowankami i uczniami utalentowanymi plastycznie. Ich prace
wzbudzają podziw i dumę.
Niżej przedstawiamy imienną listę
zwycięzców:


Oliwia Bil z oddziału przedszkol-

nego „B” zajęła I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
dla placówek przedszkolnych
Piękno naszej Ojczyzny w twórczości plastycznej najmłodszych;


Kacper Konopa, Kacper Najda
z klasy I oraz Anna Blicharz z klasy
III zostali laureatami konkursu
Bezpieczni na drodze;



Maja Artymiak z oddziału
przedszkolnego „B” została
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zwycięzcą Ogólnopolskiego
Konkursu Zimowy pejzaż
z Kubusiem Puchatkiem;


Julia Soboń z oddziału przedszkolnego „B” zajęła III miejsce
w V edycji Międzynarodowego
Konkursu Kolorowe witaminki
dla chłopczyka i dziewczynki;



Maja Pitura również z oddziału
przedszkolnego „B” otrzymała
wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Anioł w niebie
i w konkursie Anioł w za dużych
butach.
oprac. SP w Szewni Górnej

PIŁKA SIATKOWA
LZS 2019
Reprezentacja Gminy Adamów
brała udział w Lidze Ludowych
Zespołów Sportowych Piłki Siatkowej
Mężczyzn, zajmując 8 miejsce
w następującym składzie:


Marek Łuszczak,



Piotr Łuszczak,



Robert Rożynek,



Grzegorz Kozyra,



Adam Kozyra,



Paweł Greszta,



Adrian Greszta,



Karol Bartosz,



Damian Monastyrski.
oprac. i fot. A. Kozyra

Uczniowie którzy otrzymali stypendia naukowe ufundowane
przez Wójta Gminy Adamów
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Uroczystości w szkole w Szewni Górnej
Tradycją w szkole w Szewni
Górnej są uroczyste obchody Święta
Babci i Dziadka. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
To również dzień pełen gorących
życzeń płynących z głębi serca
od najmłodszych.

i leszczynowych, pojawieniem się
przebiśniegów i krokusów
oraz przylotem ptaków z ciepłych
krajów i ich śpiewem. Dlatego
21 marca, zgodnie z tradycją, dzieci
z klas I – III oraz oddziałów
przedszkolnych pożegnały zimę

i powitały upragnioną wiosnę.
Kolorowe Gaiki (zrobione własnoręcznie przez dzieci) pięknie
prezentowały się w barwnym
korowodzie, a wokół szkoły
rozbrzmiewał donośny okrzyk
Witaj Wiosno!
oprac. SP w Szewni Górnej

Dzień Babci i Dziadka
fot. SP w Szewni Górnej

Innym, równie radosnym,
niecierpliwie wyczekiwanym przez
dzieci dniem, jest Pierwszy Dzień
Wiosny. Każdego dnia dzieci
obserwowały pogodę i przyrodę.
Wiosna, bowiem wszystkim kojarzy
się z kwitnieniem bazi wierzbowych

Pierwszy Dzień Wiosny

fot. SP w Szewni Górnej

REWITALIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH W GMINIE ADAMÓW
UMOWA PODPISANA
W poniedziałek, 25 marca
2019 r., Wójt Gminy AdamówDariusz Szykuła odebrał z rąk
Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Jarosława Stawiarskiego
i Wicemarszałka Pana Dariusza
Stefaniuka umowę na dofinansowanie
Projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 13.4 Rewitalizacja
O b s z a r ó w W i e j s k i c h
pt. „Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych w Gminie
Adamów”.
Całkowita wartość projektu wynosi:
3 797 485,87 zł
Wydatki kwalifikowalne:
2 221 887,92 zł
Dofinansowanie: 2 110 793,46 zł
Wkład własny: 1 686 692,41 zł
Okres realizacji projektu:
od 13.07.2017r. do 29.07.2022 r.

Główne zadania w projekcie:
 Budowa parku linowego w m.
Jacnia.
 Budowa "chaty rybaka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego
w Jacni.
 Adaptacja budynku remizy OSP
w Adamowie na Centrum
Aktywności Integracji Społecznej
wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku.
 Budowa placu zabaw w m. Jacnia.
 Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych w m. Jacnia.
 Zakup wyposażenia budynku
Centrum Aktywności Integracji
Społecznej w Adamowie.
 Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo–
-rowerowego przy drodze gminnej
Nr 010843L w m. Jacnia.
Głównym celem projektu jest
poprawa jakości życia mieszkańców
obszaru rewitalizacji i całej gminy
Adamów. Cieszymy się, że Gmina
Adamów znalazła się wśród 43 gmin,
które otrzymają wsparcie na realizację
tych zadań.
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Informacje bieżące
Nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 01.02.2019 r.
Za przejęcie obowiązków
związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy
Adamów jest pobierana opłata,
zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Ilość odpadów odbieranych
od mieszkańców nie ma wpływu
na wysokość opłat.
Ilość mieszkańców danej
nieruchomości to liczba osób, które
faktycznie zamieszkują
nieruchomość, a nie ilość osób
zameldowanych pod danym
adresem!
Dla mieszkańców wysokość
stawki opłaty zależna jest od sposobu
zbierania odpadów komunalnych.
 Opłata za odpady segregowane
wynosi 11,00 zł od osoby.
 Opłata za odpady niesegregowane wynosi 22,00 zł od osoby.
Wyliczoną opłatę należy wpłacać
bez wezwania, w terminach
 Do 15 marca za miesiące – styczeń,
luty, marzec
 Do 15 maja za miesiące – kwiecień,
maj, czerwiec
 Do 15 września za miesiące – lipiec,
sierpień, wrzesień
 Do 15 listopada za miesiące –
październik, listopad, grudzień
na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Adamów:
BS Tomaszów Lubelski
o/Krasnobród
73 9639 0009 2002 0050 0122 0031
lub u wyznaczonych inkasentów.
Zmiana stawki opłaty wiąże się
z koniecznością składania nowej
deklaracji przez właściciela nieruchomości. Nową deklarację należało
złożyć w terminie do 8 marca 2019 r.
Wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dostępny jest w pokoju
nr 7 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej:
www.adamow.bip.gmina.pl.

Akcyza

W miesiącu lutym i marcu
2019 roku rolnicy posiadający grunty
rolne na terenie Gminy Adamów
mogli ubiegać się o zwrot części
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej. W pierwszym terminie 2019
roku rolnicy złożyli 284 wnioski
o zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego.
Producentom rolnym przyznano
zwrot w kwocie 170 585,53 zł. Rolnicy,
którzy nie wykorzystali przyznanego
limitu zwrotu podatku akcyzowego,
bądź nie składali wniosków
w pierwszym terminie, mogą ubiegać
się o zwrot podatku akcyzowego
w drugim terminie t.j. 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 2019 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego
na 2019 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
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 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.

TĘŻNIA SOLANKOWA W JACNI
JUŻ DZIAŁA!
Informujemy, że tężnia solan-

kowa w Jacni została już uruchomiona. Z tężni można korzystać
codziennie i co ważne, BEZPŁATNIE.
Przypominany, że tężnia pracuje
w trybie czasowym. Aby uruchomić
tężnię należy zgodnie z instrukcją
nacisnąć włącznik znajdujący się
na skrzynce sterującej. Tężnia
samoczynnie wyłącza się po 30.
minutach. Aby działała dłużej, należy
ponownie nacisnąć włącznik.
Wszystkich chcących skorzystać
z mikroklimatu, jaki powstaje wokół
tężni i jego właściwości leczniczych,
serdecznie zapraszamy do Jacni.

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU ZAMOJSKIEGO
W 2019 ROKU
Na mocy Ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego
działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną
mogą otrzymać mieszkańcy powiatu.
Punkty mieszczą się w budynku
Starostwa Powiatowego w Zamościu,
przy ul. Przemysłowej 4.
W budynku zapewniony jest
dostęp do punktów także osobom
niepełnosprawnym.
I punkt
prowadzony przez adwokatów;
I piętro, pokój 118;
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 – 11:30; wtorek 8:00 - 12:00;
Tel.: 084 5300933
II punkt
prowadzony przez radców prawnych;
I piętro, pokój 118;
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
11:30 – 15:30; wtorek 12:00 - 16:00;
Tel.: 084 5300933
III, IV punkt
prowadzony przez Polską Fundację
Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland”
z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26; I piętro, pokój 124;
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7:30 - 15:30; wtorek w godz.
8:00 – 16:00;
Tel.: 084 5300934.
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Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest osobiście przez radcę
prawnego. Przyjmowanie zgłoszeń
na nieodpłatne porady odbywa się
wyłącznie telefonicznie pod specjalnie
wyznaczonym do tego celu numerem
telefonu 602 66 44 24. Porady
udzielane są według kolejności
zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty.

DYŻUR RADCY PRAWNEGO
W URZĘDZIE GMINY ADAMÓW
Informujemy, że wszyscy
Mieszkańcy Gminy Adamów mogą
skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej świadczonej przez Radcę
Prawnego, który udziela porad
prawnych w każdy czwartek
w godzinach od 8 00 do 10 00 w Urzędzie
Gminy Adamów (pokój nr 4).

INFORMACJA O PUNKCIE
PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
W związku z brakiem
w Gminie Adamów Posterunku Policji
oraz mając na uwadze umożliwienie
szybszego oraz osobistego kontaktu
mieszkańców gminy Adamów
z dzielnicowym, informujemy,
że od miesiąca listopada 2018 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Adamów funkcjonuje Punkt
Przyjęć Interesantów obsługiwany
przez dzielnicowego z Posterunku
Policji w Krasnobrodzie. Z pomocy
dzielnicowego można skorzystać
podczas dyżuru w w/w Punkcie:
 w każdy poniedziałek w godzinach
od 1200 do 1300
 w każdą środę w godzinach
od 1000 do 1200

Wyłożenie dotyczy uchwały
nr XI/104/16 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Adamów o pow. 17,32 ha w m. Jacnia,
Malinówka, Adamów oraz zmian
w MPZP objętych uchwałą
nr XII/114/16 z 29 kwietnia 2016 r.
obejmujące zmiany w m. Suchowola,
Suchowola Kolonia, Szewnia Dolna,
Potoczek, Bondyrz, Szewnia Górna,
Rachodoszcze o łącznej pow. 14,68 ha.

Bezpłatne szkolenia
Gmina Adamów zaprasza
mieszkańców powyżej 25 roku życia
do udziału w bezpłatnych szkoleniach
w ramach mikroprojektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
pn. „Adamów w sieci bez barier”.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O
PROJEKCIE:












INWESTYCJE
W miesiącu marcu podpisano
umowy na wykonanie oświetlenia
ulicznego w następujących
miejscowościach: Adamów, Boża
Wola B, Bondyrz, Potoczek,
Rachodoszcze, Trzepieciny.
Ponadto podpisano umowę
na wykonanie sufitu podwieszanego
w świetlicy wiejskiej w miejscowości
Suchowola A.
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Adamów - wyłożenie

szkolenia skierowane są do
mieszkańców, którzy ukończyli 25
rok życia,
w szkoleniach weźmie udział 180
osób ( 15 grup po 12 osób),
szkolenia będą miały formę
warsztatów z użyciem
komputerów udostępnionych
przez gminę,
jedno szkolenie obejmie 32 godziny
lekcyjne i będzie rozłożone
w czasie 8 dni po 4 godziny
lekcyjne,
szkolenia będą prowadzone na
terenie Gminy Adamów,
uczestnikom zapewnione zostaną
materiały szkoleniowe oraz
poczęstunek,
okres realizacji projektu:
01.01.2019r. – 31.07.2019r.
MODUŁY SZKOLENIOWE
DO WYBORU:

1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach
społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową
(blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci

Szczegółowe informacje
dostępne na stronie internetowej
www.adamow.gmina.pl
Zapisy na szkolenia w Urzędzie
Gminy Adamów - pok. nr 12.

INFORMACJA
w sprawie przeprowadzonej
modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na terenie gminy
Adamów.
Urząd Gminy Adamów
informuje, że z dniem 9 lutego 2020 r.
upływa okres obowiązywania rękojmi
na wykonaną modernizację ewidencji
gruntów i budynków przez firmę
MGGP S.A. z Tarnowa.
W ramach rękojmi wykonawca
prac modernizacyjnych jest
zobowiązany do naprawienia błędów
powstałych w wyniku modernizacji,
a jak się okazuje, błędy występują.
W związku z licznymi
zgłaszanymi w Urzędzie Gminy
uwagami właścicieli gruntów
o występujących błędach w ich
działkach w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dotyczących
przebiegu granic, powierzchni
działek, wykazanych w działkach
użytków, itp. - Wójt Gminy Adamów
zwraca się z prośbą, by wszyscy
mieszkańcy, właściciele gruntów
dokonali sprawdzenia w Starostwie
Powiatowym w Zamościu swoich
działek ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków na podstawie
przeprowadzonej modernizacji,
czy wszystkie dane są zgodne,
a w przypadku występowania
błędów, złożenia w Starostwie
wniosków o ich naprawienie.
Informuje się, że po upływie
okresu obowiązywania rękojmi,
naprawienie błędów powstałych
w wyniku przeprowadzonej modernizacji będzie możliwe tylko na własny koszt.

Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą
ubiegać się rodzice i małżonkowie
rodziców, którzy mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci,
bez względu na wiek tych dzieci
w chwili składania wniosku o KDR.
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Odszedł do wieczności ks. Henryk Nogalski

„Życie przez Boga raz dane,
jest kruche i szybko ucieka.
A w wierze, pracy i czynach
przejawia się świętość człowieka”.
Niezapomnianym dniem
dla parafian Kościoła Przemienienia
Pańskiego w Suchowoli pozostanie
28 stycznia 2019 r., kiedy to po
27 latach służby na stanowisku
proboszcza w/w parafii odszedł
do domu Ojca ks. Henryk Nogalskizasłużony kapłan, niezwykle
skromny, pracowity, wymagający
od siebie i innych.
Urodził się 30 sierpnia 1946 r.
w Śniadówce, w parafii Baranów.
14 czerwca 1970 r. otrzymał święcenia
kapłańskie w Katedrze Lubelskiej
z rąk biskupa Piotra Kałwy. Zanim
trafił do Suchowoli, jego droga
duszpasterska wiodła przez następujące parafie: Krzczonów (01.07.1970
– 07.06.1977) – wikariusz, Siedliszcze
(07.06.1977 – 15.06.1977) – wikariusz,
Krasnobród Nawiedzenia NMP
(15.06.1977 – 19.06.1979) – wikariusz,
Rudno (19.06.1979 – 14.11.1983)
– wikariusz, Bychawa (14.11.1983
– 15.12.1986) – wikariusz, Suchowola
(15.12.1986 – 09.01.1987) – adminis-

trator, Suchowola (09.01.1987
– 20.08.2014) – proboszcz, Suchowola
(20.08.2014 – 17.08.2016) – rezydent,
Suchowola (17.08.2016) – emeryt.
Od początku swojej posługi w parafii
Suchowola ks. proboszcz Henryk
Nogalski z wielkim oddaniem
wykonywał pracę duszpasterską. Jako
proboszcz, przez 27 lat, prowadził
prace remontowe i czuwał nad unowocześnieniem świątyni i jej otoczenia, a także cmentarza grzebalnego
i plebanii. Samodzielnie porządkował
kościół, jego otoczenie oraz teren
cmentarza. Dawał przykład, jak
należy dbać o powierzone mienie.
Lubił tworzyć i budować, cieszył się
na widok każdej nowej inwestycji
parafian. Udzielał im nie tylko
wsparcia duchowego, ale także, jak
mówił, „dokładam cegiełkę od siebie”.
Dostrzegał potrzeby innych i wspierał
swoich parafian. Już w 1987 roku
wybrał kamień potrzebny do wykonania głównego ołtarza w kościele.
Nauczał religii w szkole, więc
przygotowywał dzieci i młodzież
do przyjęcia sakramentów świętych.
Robił to z niesamowitą starannością,
nie tolerował lenistwa, więc jego
uwadze nie umykały niedociągnięcia.
Zawsze starał się prowadzić wiernych
drogą Jezusa i Maryi, pielęgnując
ponadczasowe wartości zgodne
z dogmatami wiary: organizował
pielgrzymki dla wiernych i uroczystości kościelne.

Jego największym osiągnięciem
jest wybudowana w latach 1996- 2001
kaplica w Rachodoszczach. Jej
budowa została rozpoczęta w 1996
roku, a ukończona w 2001 roku.
Jakim Go zapamiętamy?
Na pewno jako człowieka
pracowitego, który w każdą pracę
wkładał serce i wielki wysiłek, także
fizyczny. Zapamiętamy Go jako
księdza, który wiernie wypełniał wolę
Bożą, który całe swoje życie zawierzył
Matce Bożej. Był gorliwym duszpasterzem. Żył skromnie i godnie, nigdy
nie zaniedbywał swoich obowiązków.
Na pewno na długo w pamięci
wiernych pozostaną piękne słowa
płynące z Jego homilii, przepełnione
wiarą i troską o ludzi, dające nadzieję
i otuchę w trudnych chwilach. Często
nawiązywał do życia i wydarzeń
w parafii, dlatego Jego słowa trafiały
do serc, szczególnie mocno uderzały
w sumienia ludzi i wywoływały wiele
refleksji. Miał swoje wzloty i upadki
oraz słabości, jak każdy z nas. Był
jednak dla parafian przykładem
i wzorem rzetelnej służby w pełnieniu
obowiązków duszpasterza. Szczególnie bliskie i ważne były dla Niego
sprawy Ojczyzny. Zawsze polecał
opiece Bożej Polskę i ludzi
odpowiedzialnych za kraj, modlił się
o mądrość dla władz i umiejętność
podejmowania trafnych decyzji.
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styczeń - marzec 2019
Wprowadził do Kościoła młodzież
prezentującą programy artystyczne
z okazji Świąt Narodowych. Nadawał
im zawsze uroczysty charakter,
a młodych artystów wspierał
modlitwą. Nigdy nie zabrakło go
również na uroczystościach szkolnych. Z dumą odprawiał, bądź
uczestniczył we mszach z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, obchodzonych uroczystości patriotycznych
czy Wigilijnych w szkole.
Swoją wielkość i głęboką wiarę
pokazał podczas walki z chorobą,
szczególnie w ostatnim okresie życia.
Gdy choroba paraliżowała Jego mowę
i ruchy, nie rezygnował z pełnienia
obowiązków. Można by powiedzieć,
że nie tylko sprawował ofiarę Mszy
świętej, ale podczas mszy składał
na ołtarzu własną ofiarę - cierpienie.
Ciągle walczył ze słabościami, modlił
się i godził z wolą Bożą. Do końca,
nawet podczas pobytu w szpitalu,
interesowały go sprawy parafian.
Cieszył się z każdych odwiedzin
w szpitalu, pomimo coraz większych
trudności w mówieniu, łączył się
z nimi w modlitwie i rozmowie.
Smutnym wydarzeniem była
dla zebranych parafian odprawiona
w środę, 30 stycznia 2019 r. o godz.
17.00 Msza Święta, pod przewodnictwem Biskupa Mieczysława Cisło.
Już w południe rozpoczęło się
czuwanie przy trumnie, w kościele
parafialnym p. w. Przemienienia
Pańskiego w Suchowoli. Modlitwa
trwająca przez całą noc, zakończyła się
w czwartek -31 stycznia 2019 r. o godz.
12.00 Mszą Świętą Pogrzebową,
pod przewodnictwem Biskupa
Diecezjalnego Mariana Rojka. Kościół
wypełniony po brzegi w ciszy i skupieniu żegnał swojego wieloletniego
proboszcza, który ponad ćwierć
wieku „na posterunku duchowym”
służył na dobre i na złe, w pokorze,
swoim parafianom.
Jakże wymowna i niepowtarzalna była Msza Święta pogrzebowaskromna, zgodnie z życzeniem

zmarłego, przepełniona modlitwą
i zadumą nad życiem człowieka, który
ponad wszystko umiłował służbę
Bogu i ludziom, który nie zagubił się
we współczesnym świecie pełnym
przepychu i małostkowości. Zostawił
testament, a w nim ostatnią wolę,
(skromny pogrzeb, bez wieńców,
bez orkiestry, z obecnością sztandaru
szkoły i uczniów, cięte kwiaty

na ołtarz…) podziękowania i prośbę
o modlitwę. Ciało zmarłego
ks. Henryka Nogalskiego zostało
złożone na cmentarzu parafialnym
w Suchowoli. Polecajmy w naszych
modlitwach Śp. ks. Henryka
Miłosierdziu Bożemu.
Red. A. Kamińska

OSOBY ZMARŁE Z TERENU GMINY ADAMÓW
W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 MARCA 2019 R.
1. Szczerbińska Marianna,
2. Kowalczuk Kazimierz,
3. Dobek Jerzy,
4. Wawryszko Marek,
5. Wojczuk Jan,
6. Grela Bogumiła,
7. Piskorowski Tadeusz,
8. Monachowska Bronisława,
9. Marguła Ryszard,
10. Skrzyńska Marianna,
11. Kosiński Piotr,
12. Gontarz Witold,
13. Pakuła Marian,

Bliżów
Bondyrz
Bondyrz
Jacnia
Suchowola
Suchowola
Suchowola
Szewnia Górna
Szewnia Dolna
Szewnia Dolna
Szewnia Dolna
Szewnia Dolna
Trzepieciny

lat 90
lat 77
lat 77
lat 53
lat 83
lat 75
lat 83
lat 95
lat 61
lat 86
lat 68
lat 58
lat 83

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
za śmieci

B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród
B. S. Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

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

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Adamów – 2019

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na niebiesko
(marzec, maj, sierpień, listopad)
POJEMNIKI I WORKI W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE BLISKO GRANICY POSESJI.
POJEMNIKI NIEWYSTAWIONE NIE BĘDĄ ZABIERANE I NIE BĘDZIE TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI
W przypadku stwierdzenia braku segregacji, mimo takiego zadeklarowania, firma Ecler przekaże gminie Adamów
dane nieruchomości, na której stwierdzono brak selektywnego gospodarowania odpadami i zostanie naliczona wyższa
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UG Adamów
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