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4 listopada 2018 r. dzięki Państwa głosom ponownie 
zostałem wybrany na stanowisko Wójta Gminy Abra-
mów. Pragnę Państwu serdecznie podziękować za po-
parcie mojej kandydatury, za zaufanie i za każdy odda-
ny na moją osobę głos. 

Niebawem minie rok od tej ważnej daty w moim 
życiu. Z grupą wspaniałych osób: Radnymi, Sołtysami, 
Radami Sołeckimi i pracownikami Urzędu Gminy pra-
cujemy wspólnie dla Państwa dobra z zaangażowaniem 
i troską dbamy o losy naszej Małej Ojczyzny - Gminy 
Abramów.

Szanowni Państwo z wielką radością odbyłem roz-
mowę z Zarządem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecz-
nych Gminy Abramów i przyjąłem informację, że Sto-

warzyszenie zamierza po prawie 3,5 rocznej przerwie 
wznowić wydawanie kwartalnika „Info Gminy Abra-
mów”. Będę współpracował ze Stowarzyszeniem a nie 
pozywał go o „nieuprawnione używanie nazwy Gmina 
Abramów”. Na łamach kwartalnika będziemy informo-
wać Państwa o wszelkich przedsięwzięciach i inwesty-
cjach, które realizuje Urząd Gminy a także planach na 
przyszłość. Przypominamy jednocześnie, że od tej ka-
dencji możecie Państwo oglądać Sesje Rady Gminy na 
żywo w internecie do czego serdecznie zachęcamy.

Z wyrazami szacunku
Marek Kowalski

Wójt Gminy Abramów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Abramów

WIEŚCI Z GMINY…

Zadanie priorytetowe w tej kadencji. W roku 2019 wy-
konanych będzie wiele inwestycji zarówno na drogach 
powiatowych jak i na drogach gminnych. Kontynujemy 
rozpoczętą w latach ubiegłych dobrze układającą się 
współpracę z Powiatem Lubartowskim w zakresie remon-
tu dróg powiatowych.

W sierpniu bieżącego roku podpisałem z Powiatem 
Lubartowskim umowę na realizację 3 zadań na drogach 
powiatowych.

Trwają obecnie prace przy budowie chodnika na 
skrzyżowaniu w Marcinowie. Wykonany będzie chodnik 
o długości ok. 330 metrów, który będzie łączył istniejący 
już chodnika ze Stacją Paliw oraz przystanki autobusowe 
usytuowane w kierunku Wielkolasu i Wielkiego. Inwesty-
cja ta poprawi bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzie-
ci poruszających się na skrzyżowaniu i osób korzystają-
cych ze stacji paliw.

Drugim zadaniem realizowanym z Powiatem jest 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L Wola Przyby-
sławska - Abramów”. W ramach zadania wykonany bę-
dzie 1 kilometr nowej nawierzchni - drogi od granicy gmi-
ny Abramów z Gminą Garbów w kierunku Abramowa. 
Remont ten znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze, 
która jest obecnie bardzo zniszczona i jest jednocześnie 
najbardziej uczęszczaną drogą w kierunku Lublina. Za-
kres prac obejmie również skrzyżowanie z drogą gminną 
w kierunku Glinnika.

Trzecim zadaniem, które będziemy realizować z Po-
wiatem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L 
Ciotcza - Wypnicha - Rudno do drogi woj. nr 809”. Wy-
konany będzie 530 metrowy odcinek nowej nawierzchni 

od odcinka drogi powstałej w ubiegłym roku w kierunku 
Wypnichy.

Prace na drogach powinny zakończyć się do końca 
października. Łączny koszt inwestycji to 900 000 zł. Gmi-
na Abramów na powyższe zadania udzieli Powiatowi Lu-
bartowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej w kwocie 450 000 zł.

Kolejne dwa zadania które będziemy realizować na 
drogach gminnych to zadania, które złożyliśmy w kwiet-
niu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Woje-
wody Lubelskiego. Przeszły one pozytywną weryfikację.

Pierwsze zadanie to „Przebudowa drogi gminnej nr 
112617 L w miejscowości Michałówka” Wykonany bę-
dzie 980 metrowy odcinek drogi asfaltowej z Michałówki 
w kierunku Wypnichy. Wartość kosztorysowa inwestycji 
przed przetargiem to 461 471,40 zł. Otrzymaliśmy 80% 
dofinansowania do tej drogi w kwocie 369 177,12 zł.

Drugie zadanie to „Przebudowa skrzyżowania dróg 
gminnych nr 103202 L i 103239 L oraz powiatowej 1523 
L w miejscowości Sosnówka”. W ramach prac przebudo-
wane będzie skrzyżowanie dróg o długości 260 metrów 
w Sosnówce od strony Abramowa. Wartość kosztorysowa 
inwestycji przed przetargiem to 351 250,82 zł. Otrzymali-
śmy 50% dofinansowania do tej inwestycji w kwocie 175 
625,00 zł.

Symboliczną promesę na tą inwestycje w kwocie 544 
802,12 zł. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wrę-
czył mi 8 września 2019 r. na Dożynkach Powiatowych 
w Ostrowie Lubelskim.

Docelowo w miesiącu październiku i listopadzie w ra-
mach bieżących remontów dróg gminnych wywiezione 
będzie na drogi gminne 3 900 ton pospółki i 1 800 ton kru-
szywa.

Remonty dróg

Trwa montaż kolektorów słonecznych. Firma wyłoniona w przetargu do końca października powinna zamontować 
206 zestawów solarnych na dachach mieszkań naszych mieszkańców, którzy podpisali umowy. Docelowo inne firmy 
zamontują w ramach projektu 12 zestawów paneli fotowoltaicznych, 8 pieców na biomasę i 5 pomp ciepła.

Całkowita wartość projektu według umowy to 3 561 595,51 zł. Dotacja wg umowy to 85% kwoty wydatków kwalifi-
kowanych w kwocie 2 790 484,77 zł.

6 sierpnia 2019 r. zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami gminy odnośnie instalacji paneli fotowoltaicznych. 
Cieszyło się ono sporym zainteresowaniem. Wpłynęło do Urzędu Gminy 80 ankiet od zainteresowanych osób. Posta-
nowiliśmy złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w związku z naborem wniosków „Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE”.

OdnaWiaLne źRódŁa eneRgii
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W kwietniu w miej-
scowości Wielkie i Wo-
lica wykonane zostały 
siłownie w ramach 
Otwartych Stref Ak-
tywności. Siłownie wy-
posażone są w 7 urzą-
dzeń każda. Siłownia 
w Wielkiem jest do-
datkowo rozszerzona 
o plac zabaw. Łączny 
koszt wykonania inwe-
stycji to 143 934,60 zł. 
Do tego zadania otrzy-
maliśmy dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kul-
tury Fizycznej i Sportu 
w kwocie 71 489,00 zł.

Z siłowni chętnie 
korzystała młodzież 
szczególnie w okresie 
wakacji i dniach wol-
nych od zajęć szkol-
nych.

Ostatnie miesiące obfitowały w wiele wydarzeń stra-
żackich z udziałem strażaków z Gminy Abramów a szcze-
gólnie Druhów z OSP Wielkolas.

W dniu 2 czerwca 2019 roku na boisku gminnym 
w miejscowości Kamionka odbyły się zawody sportowo – 
pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
szczebla gminnego. W zawodach wzięły udział drużyny 
z gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, 
Michów oraz Serniki. Zawodnicy mieli do pokonania szta-
fetę pożarniczą 7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe. Do zawo-
dów przystąpiło 41 drużyn w tym 7 kobiecych.

Klasyfikacja zwycięzców w naszej gminie przedstawia 
się następująco:

1. OSP Wielkolas 105,85 pkt. 
2. OSP Wolica 112,76 pkt. 
3.OSP Wielkie 145,89 pkt.
Na uwagę zasługuje fakt, że jednostka OSP Wielkolas 

miała najlepszy czas na zawodach w sztafecie a jednostka 
OSP Wolica najszybciej ze wszystkich jednostek na zawo-
dach wykonała ćwiczenie bojowe.

W dniu 23 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Lu-
bartowie przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze, w których udział wzięły 34 drużyny, w tym 11 
kobiecych. Gminę Abramów już kolejny raz reprezento-
wały jednostki z OSP Wielkolas i OSP Wolica.

Klasyfikacja generalna drużyn męskich przedstawia 
się następująco:

1. OSP Wielkolas – 99,09 pkt
2. OSP Niedźwiada – 99,97 pkt
3. OSP Brzeźnica Leśna – 102,77 pkt.
Druhowie z OSP Wielkolas po raz kolejny okazali się 

najlepsi spośród wszystkich jednostek z terenu Powiatu 

Lubartowskiego. Jeszcze nigdy drużyna z naszej gminy 
nie wygrała zawodów powiatowych dwa razy z rzędu (do 
tej chwili nie zrobiła tego prawdopodobnie jeszcze nigdy 
żadna inna drużyna). Druhowie z OSP Wolica zajęli wyso-
kie 9 miejsce – 112,04 pkt. Za rok druhowie z OSP Wielko-
las ponownie będą reprezentować Powiat Lubartowski na 
zawodach wojewódzkich. 

Chciałbym przypomnieć jednocześnie, że w dniu 24 
czerwca 2018 r. w Krasnymstawie odbyły się Wojewódz-
kie Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z tere-
nu woj. lubelskiego. Powiat Lubartowski reprezentowały 
drużyny: męska OSP Wielkolas i żeńska OSP Brzeziny 
(gm. Lubartów). W klasyfikacji generalnej OSP Wielko-
las zajęła III miejsce. W zawodach wzięli udział: Michał 
Zlot, Maciej Struski, Krzysztof Sieklicki, Mateusz Mitura, 
Rafał Rola, Grzegorz Rojek, Michał Kozak, Marcin Szcze-
paniak, Krzysztof Odzioba.

Jeszcze raz gratulujemy druhom z OSP Wielkolas 
wspaniałego wyniku !!!

dh Marek Kowalski
Prezes ZOGm ZOSP RP w Abramowie

Strażackie wieści

Otwarte strefy aktywności Remonty świetlic
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców miejscowości jak również próbom po-
przedniej władzy gminy w miesiącu maju zło-
żyliśmy wnioski do Lokalnej Grupy Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na remon-
ty świetlic wiejskich w Wielkolesie i Sosnówce. 
Są to ostatnie dwie strażnice, które nie przecho-
dziły poważniejszego remontu od chwili ich bu-
dowy. Wnioski przeszły pozytywną weryfikację 
w Lubartowie i przekazane zostały do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie gdzie oczekują na 
końcową ocenę.

Wartość kosztorysowa prac przed przetar-
giem to 211 062,00 zł. dla świetlicy w Wielko-
lesie, gdzie zakres prac obejmuje docieplenie 
budynku, wymianę okien i drzwi wejściowych, 
obróbki blacharskie i remont pomieszczeń 
w wewnątrz budynku.

Świetlica w Sosnówce będzie miała wymie-
nione poszycie dachowe, docieplonę będą ścia-
ny, wymienione drzwi wejściowe i wykonany 
będzie remont małej sali. Wartość prac przed 
przetargiem to 69 794,00 zł. Czekamy na końco-
wą ocenę złożonych wniosków.

Marek Kowalski
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Z uwagi na pojawiające się zapytania, co dalej z kwar-
talnikiem i sugestie mieszkańców naszej gminy na temat 
jego reaktywacji , postanowiliśmy wznowić publikowanie 
kwartalnika Info Gminy Abramów. Wydawanie naszego 
czasopisma zawiesiliśmy ponad 3,5 roku temu, głównie 
z powodu braku chęci współpracy władz gminy z naszym 
wydawnictwem. Publikowanie gazety bez informacji 
płynących z Gminy Abramów uznaliśmy za bezcelowe 
i bezsensowne. Po ostatnich wyborach, w wyniku których 
zmieniły się władze gminy, i pozytywnej odpowiedzi obec-
nego wójta Pana Marka Kowalskiego w kwestii przygoto-

wywania artykułu do rubryki „Wieści z Gminy”, postano-
wiliśmy wznowić działalność wydawnictwa.

Nasz kwartalnik, oprócz wersji papierowej w postaci 
gazety, będzie ukazywał się na Facebooku (operatorem 
strony będzie pan Łukasz Malesa) oraz dzięki przychyl-
ności pana Witolda Komsty, również na stronie interneto-
wej Nasz Abramów. 

Tak jak poprzednio, zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Gminy Abramów, jak i osoby spoza niej do współpra-
cy z naszym wydawnictwem. 

Z działalności  
Stowarzyszenia

Pomimo zawieszenia publikowania kwartalnika Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Abramów 
nie przestało działać. Członkowie Stowarzyszenia po na-
radzie, podjęli decyzję dotyczącą niełatwej inicjatywy, 
a mianowicie o próbie przeprowadzenia badań „tajem-
niczych ruin”, znajdujących się za wsią Wielkie. Zgodnie 
z tym założeniem przez ostatnie lata Stowarzyszenie sku-
piło się głównie na tym zadaniu. Uznaliśmy, że poznanie 
najstarszej historii Wielkiego jest sprawą priorytetową 
dla świadomości mieszkańców naszej gminy. Owe ruiny 
to dość zagadkowa budowla, choćby ze względu na fakt 
braku informacji źródłowych mówiących coś na jej temat. 
Jedyna przesłanką była miejscowa legenda mówiąca że 
są to ruiny zameczku Kazimierza Wielkiego. 

Zatem naszym celem stało się wyjaśnienie, czym była 
budowla oraz próba ustalenia przynajmniej w przybliże-
niu okresu jej powstania.

Z pracami ruszyliśmy w 2016 r. Przez kilka sezonów 
w nasze przedsięwzięcie udało się nam zaangażować 
wiele osób na różnych etapach prac. Po uzyskaniu zgo-
dy właściciela terenu, na którym znajdują się „ruiny”, 

w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do oczyszczenia 
tego miejsca z zarośli i różnorakich nieczystości głównie 
w postaci gruzu i ziemi nawiezionych tu przez ostatnie 
dekady przez niepożądane osoby. W pierwszym podejściu 
(26 czerwca 2016 r.) przy porządkowaniu obiektu brała 
udział koparko-ładowarka oraz trzy ciągniki z przycze-
pami, a w następnym (15 lipca 2016 r.) koparko-łado-
warka i ciężarówka. Oczyszczenie terenu było wstępem 
do dalszego etapu, czyli badań archeologicznych, które 
rozpoczęliśmy w roku następnym (2017). Osobą, która ze-
chciała prowadzić nadzór archeologiczny był pan Janusz 
Woć, absolwent Wydziału Archeologii UMCS. Po uzyska-
niu zgody na prowadzenie prac archeologicznych z Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przystąpiliśmy 
do działania. W międzyczasie Stowarzyszenie (8 sierpnia 
2017) wynajęło drona w celu wykonania zdjęć z lotu ptaka 
miejsca przyszłych badań. Następnie 31 sierpnia 2017 r. 
przystąpiliśmy do zebrania warstwy humusu z południo-
wo–zachodniego narożnika obiektu w celu wykonania 
dalszych wkopów. Zdejmowanie warstwy humusu odby-
ło się przy użyciu mini koparki z firmy Speed-Kan dzięki 
uprzejmości pana Pawła Kosiora. W trakcie tego etapu 
wykonano jeden duży oraz kilka mniejszych wykopów, 
w wyniku czego udało się odsłonić południowo-zachodni 
narożnik budowli oraz północną ścianę budowli. W toku 
dalszych prac, 5 września 2017 odsłoniliśmy zachodnią 

Kilka słów od redakcji
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ścianę budynku oraz częściowo jedna ze ścian wewnątrz 
obiektu. Czynnościami, które temu towarzyszyły było 
skrupulatne i pracochłonne ręczne czyszczenie murów 
oraz odnajdowanych artefaktów głównie w postaci frag-
mentów ceramiki. Kolejnym etapem było wydobycie 
gruzowiska przemieszanego z ziemia ze środka obiektu. 
Wymagało to użycia ciężkiego sprzętu w postaci koparki 
z długim ramieniem oraz fadromy, która odwoziła urobek 
na dalszą odległość od wykopu. Z pomocą przyszedł pan 
Tomasz Sztorc z Abramowa. W trakcie tych czynności 
30 września 2017 odsłonięto m.in. stopnie schodów wraz 
z klatka schodową oraz kręgi betonowe studni wykopanej 
tu w okresie międzywojennym przez jednego z mieszkań-
ców Wielkiego który miał swoje gospodarstwo w pobliżu 
„ruin”. Po każdym etapie prac wykop był zabezpieczany 
taśmami oraz tymczasowym ogrodzeniem. 

Na tym zakończono pierwszy sezonu badań w roku 
2017. Odsłonięte ściany na okres zimy zostały zabezpie-
czone zapobiegawczo folią.

Na wiosnę 2018 r. po uzyskaniu zgody na kontynuowa-
nie badań ruszyliśmy z odsłonięciem dalszej części klatki 
schodowej oraz fragmentu wewnętrznej ściany dzielącej 
piwnice. Wykonany został ponadto wykop odsłaniający 
zewnętrzne lico ściany od strony południowej. Po prze-
prowadzeniu oględzin i wykonaniu pomiarów „południo-
wy wykop” został zasypany a teren wyrównany dzięki po-
mocy i użytego sprzętu w postaci ciągnika przez Michała 
Ogórka z Marcinowa. Po czym obiekt znów został zabez-
pieczony na okres zimy. 

Badania prowadzone przez Stowarzyszenie odbiły 
się szerokim echem nie tylko na terenie naszej gminy. 
W trakcie prowadzenie prac, jak i po nich miejsce „ruin” 
odwiedzało wiele osób. Z zainteresowaniem gościły u nas 
lokalne media. Temat „Wielkiego” ukazywał się w telewi-
zji lubelskiej, jak i na łamach różnych pism niejednokrot-
nie wybiegających zbyt śmiało i zbyt wcześnie w swych 
tytułach co do rangi znaleziska. 

W trakcie prac zabezpieczono dużo fragmentów ce-
ramiki, liczonej w dziesiątkach oraz inne przedmioty. 

Najciekawszym zabytkiem jest srebrna moneta - szeląg 
litewski z 1584 r. znaleziony na polu tuż obok badanego 
obiektu. 

Weryfikacja zebranych materiałów trwa. Na chwilę 
obecną możemy podać kilka informacji odnośnie „ruin” 
w Wielkiem m.in.: jest to obiekt o wymiarach 13,5 na 19 m 
o grubość ścian od 130 do 150 cm. Do naszych czasów za-
chował się jedynie poziom podpiwniczenia. Składa się on 
z trzech piwnic, sklepionych kolebkowo cegłą. Posiadał 
też klatkę schodową której schody prowadziły do środko-
wej piwnicy a z niej wchodziło się do kolejnych wschod-
niej i zachodniej piwnicy. Wschodnia piwnica znajduje się 
obecnie pod jezdnia asfaltowa przez co jest ona poza za-
sięgiem badań. 

Dodatkowo teren dookoła obiektu został zeskanowa-
ny przy użyciu georadaru. W wyniku pracy georadaru 1 
października 2018 nie zarejestrowano anomalii i zaburzeń 
w strukturze gleby, co wyklucza możliwość istnienia tune-
lu tj. przejścia wychodzącego poza mury budowli, o któ-
rym wspominała legenda.

W następnym numerze kwartalnika przedstawimy 
Państwu dalsze wyniki badań i być może uzyskamy już 
odpowiedz czym był dany obiekt i z jakiego okresu po-
chodzi. Gdy tylko to nastąpi niezwłocznie podzielimy się 
z Państwem tą informacją. 

Leszek Kozak 

Remiza czy klub?
Dyskoteki w naszej gminie odbywają się niemal w każ-

dą sobotę. Najczęściej organizowane są w remizie strażac-
kiej w Wielkiem, Wielkolesie, Michałówce, nieco rzadziej 
w Wolicy, lub też w którejś z pobliskich miejscowości, np. 
w Woli Przybysławskiej czy w Michowie. Imprezy bez 
wątpienia, są dla młodzieży miejscem nawiązywania wie-
lu nowych kontaktów, spotkania się z przyjaciółmi i zna-
jomymi czy zwyczajnego wyszalenia się. Dlaczego więc 
pojawia się co raz więcej osób, które zamiast pobawić 
się na miejscu, wolą przejechać dziesiątki kilometrów do 
różnego rodzaju klubów? Otóż, na podstawie własnych ob-
serwacji oraz rozmów z innymi osobami, powodów można 
wymienić kilka, m.in.:

-  na wiejskich imprezach brak jest profesjonalnej 
ochrony, co sprawia że młodzież nie ma poczucia bez-
pieczeństwa podczas zabawy. Potwierdzają to częste 
bójki, które kończą się przyjazdem karetki pogotowia 
czy policji. 

-  brak toalet, co daje się we znaki szczególnie w zimie.

-  niepełnoletność osób wchodzących na imprezę, bo 
jak się okazuje na dyskotekach można spotkać mło-
dzież w wieku zaledwie 12-13 lat. 

Z tych i innych względów wiele osób wybiera wyjazd 
do profesjonalnego klubu rezygnując z udziału w „miej-
scowych” imprezach. Oczywiście oprócz wad tego rodzaju 
dyskotek, w rozmowach podkreślane są też pewne zalety. 
Przedstawiają się one następująco:

-  ceny biletów – najczęściej jest to 5-6 zł, a w przypad-
ku gdy koncertuje znany zespół disco polo, wówczas 
cena sięga 15 zł. To w porównaniu do cen klubowych 
jest znaczenie niższą kwotą. 

-  dobra muzyka, ponieważ jak udało mi się dowiedzieć, 
najczęściej opiekę nad szafą grającą sprawuje od 
kilku lat ten sam zaufany DJ, który „jest na bieżąco 
z nowościami i wie, czego ludzie potrzebują na par-
kiecie”.

Podsumowując, chcąc podnieść poziom wiejskich dys-
kotek, należałoby przyjrzeć się bliżej ich wadom i spróbo-
wać je wyeliminować. 

Paulina Pytka
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„Biała Niedziela” odbyła się w dniu 28 kwietnia 2019 
roku w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Abramowie. Mieszkańcy naszej gminy korzystali 
z porad wysokiej klasy lekarzy:

• Ortopedów;
• Ginekologa-Endokrynologa;
• Diabetologa;
• Lekarza rodzinnego;
• Pediatry;
• Rehabilitanta.
Z konsultacji lekarskich po wcześniejszym zapisaniu 

się w Urzędzie Gminy skorzystało 70 osób, krew oddało 16 
osób. Ponadto panie pielęgniarki mierzyły poziom cukru, 
który bezpośrednio można było skonsultować ze specjali-
stą i porozmawiać o sposobie żywienia i ewentualnej die-
cie. Porady odbywały się systematycznie i bez kolejek.

W trakcie trwania „Białej Niedzieli” odbywały się 
również pokazy ratownictwa podczas którego po krótko-
trwałym szkoleniu można było wypróbować na fantomie 
realną potrzebę udzielenia pomocy przedmedycznej.

Koła Łowieckie odwiedzających częstowały pyszną 
grochówką i pieczonym dzikiem.

Za zaangażowanie w szczególności dziękujemy:
Kołu Łowieckiemu nr 33 „LIS” w Lubartowie, 
Kołu Łowieckiemu nr 57 „DEBRA” w Sielcach, 
Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym Polskie-

go Związku Łowieckiego w Lublinie jak również Zarząd 
Gminny OSP.

Przeprowadzone przedsięwzięcie jest wspaniałym po-
mysłem umożliwiającym spotkanie lokalnej społeczności 
z lekarzami określonych specjalności i w przyszłości w mia-
rę możliwości organizacyjnych będzie kontynuowane.

Agata Zielińska

Delegacja z naszej gminy uczestniczyła w V Woje-
wódzkim Święcie Ziół. Na miejscu imprezy przy Centrum 
Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie wspólnie przy-
gotowano ozdobne stoisko promujące Gminę Abramów. 

Obchody Wojewódzkiego Święta Ziół rozpoczęły się 
korowodem wraz z wieńcem i zielnymi bukietami z gmin 
uczestniczących w wydarzeniu. 

Po Mszy Świętej polowej w Boniewie i poświęceniu 
bukietów zielnych rozpoczęło się uroczyste otwarcie V 
Wojewódzkiego Święta Ziół, a następnie na scenie rozpo-
częły się występy artystyczne oraz rozstrzygnięte zostały 
3 konkursy:

• fotograficzny „Zioła w obiektywie”,
• kulinarny „Ciasto z ziołami”,
• zielny bukiet,
Gmina Abramów znalazła się wśród laureatów kon-

kursu „Ciasto z ziołami”. W V Wojewódzkim Święcie Ziół 

pierwsze miejsce zajęło ciasto pn. ”Abramowska łąka”. 
Nagrodę odebrał Wójt Gminy Marek Kowalski wraz 
z przedstawicielką lokalnego KGW.

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji m.in. odbyła 
się wystawa fotograficzna, prezentacja dzieł artystycz-
nych, oraz animacje i zabawy dla dzieci. Nie zabrakło 
prezentacji gmin województwa lubelskiego. Duży teren 
Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie zo-
stał wypełniony straganami z różnych zakątków naszego 
województwa, na których prezentowano lokalne produkty 
przede wszystkim 

z ziół. 
Uroczystość była transmitowana na żywo przez Tele-

wizję Lublin w trakcie której Wójt Gminy Marek Kowal-
ski udzielił wywiadu.

     Agata Zielińska

dożynki gminno-Parafialne  
w abramowie

W niedzielę 1 września 2019 r. na placu Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Abramowie odbyły się Dożynki 
Gminno-Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się o godzi-
nie 12.00 mszą w kościele parafialnym w Abramowie, skąd 
ruszył korowód dożynkowy. Podczas mszy poświęcono 
symboliczny bochen chleba i wieńce dożynkowe, złożone 
na ołtarzu przez przedstawicieli wszystkich miejscowości 
z Gminy Abramów. Rolnicy z terenu naszej gminy podzię-
kowali za ukończone żniwa i tegoroczne zbiory.

Uroczystości obrzędowe rozpoczęto ok 13.15, a po nich 
Wójt Gminy Marek Kowalski powitał zaproszonych gości. 
Następnie wszyscy poczęstowali się chlebem.

Zorganizowane święto było okazją do podkreślenia roli 
i znaczenia upraw i zbiorów, a także tradycji ciężko pra-
cujących rolników. Starostami dożynek byli Małgorzata 

i Dariusz Pikul z Sosnówki. Wzięli w nim udział wystawcy 
w tym reprezentacje lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich 
i przedstawicieli sołectw z Wielkiego, Glinnika, Marcino-
wa, Dębin, Sosnówki prezentujący swoje wypieki i potra-
wy na własnych ozdobnie przygotowanych stoiskach.

Wśród zaproszonych gości którzy zaszczycili nas swo-
ją obecnością byli przedstawiciele administracji rządowej 
jak i samorządowej.

Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Jan Kanthak Rzecznik Gabinetu Politycznego w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości odczytał list skierowany do 
mieszkańców od Marszałka Województwa Lubelskiego 
Jarosława Stawiarskiego.

Zaszczycił nas wizytą Janusz Wawerski dyrektor kan-
celarii Sejmiku Województwa Lubelskiego, Przewodni-
czący Rady Powiatu Puławskiego,

W imieniu Lubelskiego Wojewody Przemysława 
Czarnka życzenia przekazał jego pełnomocnik Tomasz 
Pitucha.

„Biała Niedziela” czyli bezpłatne konsultacje lekarskie dla mieszkańców 
Gminy Abramów i sąsiednich miejscowości

V  Wojewódzkie Święta Ziół w Boniewie,  
gmina Fajsławice - 15 sierpnia 2019 roku
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W uroczystości wziął również udział Jan Zaworski 
Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego i Michał Rola 
sekretarz Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Miłym akcentem imprezy była obecność burmistrzów 
i wójtów:
Krzysztofa Paśnika Burmistrza Lubartowa,
Andrzeja Bunia Zastępcy Burmistrza w Ostrowie Lubelskim,  
Jerzego Bańkowskiego Zastępcy Wójta Gminy Jeziorzany,
Grzegorza Szymanka Zastępcy Wójta Gminy Kamionka.

Wśród gości był również Mariusz Barszczewski Kie-
rownik Posterunku Policji w Kamionce i  Grzegorz Wójto-
wicz Dzielnicowy Gminy Abramów.

Ponadto w wydarzeniu wzięła udział Danuta Adame-
czek Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubar-
towie jak również Żaneta Jakubas-Karczmarz Dyrektor 
Oddziału Banku w Abramowie.

W imieniu Wojewody Lubelskiego Pan Tomasz Pitu-
cha przekazał na ręce Wójta Gminy Abramów puchar 
Grand Prix dla wybranego wieńca dożynkowego. W tych 
okolicznościach i po wielu naradach po raz pierwszy od 
kilku lat odbył się konkurs wieńców. Komisja konkurso-
wa jednym głosem przegłosowała, a tym samym podjęła 
decyzję, iż Puchar Wojewody Lubelskiego otrzyma wie-
niec z Marcinowa przedstawiający ul w którym mieszkają 
pszczoły, królowe owadów: pracowite, gospodarne, zarad-
ne i współpracujące ze sobą. Ul jako symbol pracy zor-
ganizowanej grupy ludzi, pracowitości rolników. Wieniec 
został wykonany z kłosów zbóż: pszenicy, pszenżyta, żyta, 
owsa, jęczmienia. Ozdobiony kwiatami i ziołami.

Wieniec ten reprezentował Gminę Abramów na Do-
żynkach Powiatowych w Ostrowie Lubelskim.

Również najmłodsi mieli zapewnionych wiele atrakcji. 
Animatorzy doskonale zadbali o świetną zabawę dla dzie-
ci, organizując różne gry i zabawy oraz bardzo lubiane 
przez najmłodszych malowanie twarzy czy też modelowa-

nie kolorowych balonów. Nie zabrakło także dmuchanej 
zjeżdżalni, która zawsze cieszy się dużą  popularnością 
wśród maluchów oraz eurobungee i karuzeli.

W trakcie dożynek na scenie odbyło się rozdanie dy-
plomów dla sportowców z naszej gminy, którzy wykazali 
się wysokimi osiągnięciami sportowymi niejednokrotnie 
na arenie międzynarodowej.

Dyplomy otrzymali: Wioleta Furtak, Kacper Maciejuk, 
Filip Maciejuk, Karolina Stachyra, Amelia Rusinek

Dla nich zostaną przyznane przez Wójta Gminy Abra-
mów stypendia.

Ponadto Mleczarnia Ryki rozdała nagrody dla naj-
większych dostawców mleka.

Uroczystość obfitowała w wiele atrakcji przygotowa-
nych specjalnie na tą okazję. Mieszkańcy poszczególnych 
sołectw mogli uczestniczyć w kilku konkurencjach. Odby-
wały się również pokazy ratownictwa medycznego.

Oprócz występu kapeli To i Owo na scenie  pojawił się 
zespół Black Boys i New Active jak również gwiazda wie-
czoru zespół MEGUSTAR. 

Dożynkowy pokaz sztucznych ogni to już niemal tra-
dycja corocznej imprezy. Deszcz gwiazd rozsypał się na 
oczach gości w tysiące srebrzystych iskier w przerwie 
muzycznego koncertowania.

Podziękowania dla sponsorów dożynek, a są nimi:
1) Bank Spółdzielczy w Lubartowie;
2) Stacja Paliw Dariusz Ostrowski w Marcinowie;
3)  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ORI”  S.C. 

Zbigniew Ogórek, Paweł Ogórek w Marcinowie;
4)  Usługi Transportowe Skup Owoców i Handel Tere-

sa Zielińska w Abramowie;
5)  Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  

w Abramowie.
Agata Zielińska

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w Ostrowie 
Lubelskim. Ważną częścią obchodów jest msza św. która 
sprawowana była w Kościele pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Ostrowie Lubelskim, odprawiona w intencji 
rolników i ich rodzin. W trakcie nabożeństwa poświęcone 
zostały wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców 
gmin Powiatu Lubartowskiego oraz ziarno pod nowy za-
siew.

Obchody powiatowego święta plonów rozpoczął barw-
ny korowód dożynkowy przy śpiewach zespołów i kapel 
podążający na miejsce dalszego świętowania w centrum 
Ostrowa Lubelskiego. Impreza rozpoczęła się od pre-
zentacji wieńców dożynkowych przygotowanych przez 
wszystkie gminy. 

Świętowaniu towarzyszyły liczne imprezy kulturalne, 
wystawy, a także koncerty. Podczas imprezy Zarząd Po-
wiatu wręczył nagrody w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury, które z rąk Staro-
sty i Wicestarosty odebrały dwie osoby w tym mieszkanka 
naszej Gminy Pani Teresa Ogórek z Wielkiego.

Rozdano wyróżnienia dla rolników. Nie zabrakło wy-
różnień dla rolników z terenu Gminy Abramów Wyróżnie-
nia te otrzymali Ewelina i Michał Ogórek z Marcinowa. 

W trakcie dożynek Wojewoda wręczył również pro-

mesy na dofinansowanie remontów i budowy dróg w po-
wiecie oraz gminach naszego powiatu. Gmina Abramów 
również została wyróżniona, otrzymując czek w wysoko-
ści 544 802,12 złotych na ten cel. 

Na zakończenie części oficjalnej, został rozstrzygnięty 
Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych, w którym 
nagrody Grand Prix w postaci pucharów, za zajęcie pierw-
szych miejsc ufundował wojewoda lubelski Przemysław 
Czarnek. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach – 
tradycyjne i współczesne. 

Nagrodę pierwszą w kategorii wieńca tradycyjnego 
otrzymał wieniec z Ostrowa Lubelskiego, miejsce drugie 
przyznano wieńcowi gminy Lubartów zaś trzecią nagrodę 
otrzymało miasto Lubartów. Gmina Abramów otrzymała 
wyróżnienie, które odebrał Wójt Gminy Abramów Marek 
Kowalski wraz z sołtysem sołectwa Marcinów Mariuszem 
Korzeniowskim.

Delegacja naszej gminy przygotowała stoisko, które 
cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających. 
Podczas trwania dożynek w Ostrowie Lubelskim można 
było odwiedzić stoiska z rękodziełem oraz spróbować tra-
dycyjnych wyrobów z całego regionu.

Agata Zielińska

dożynki Powiatu Lubartowskiego w Ostrowie Lubelskim – 8 września 2019 roku
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dożynki w Marcinowie
Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła biesiadnikom 

Dożynek wiejskich we wsi Marcinów, które odbyły się w 
sobotę 17 sierpnia br. Głównymi organizatorami Dożynek 
była Rada Sołecka na czele z Sołtysem Mariuszem Korze-
niowskim.

Święto Plonów rozpoczęło się po południu na placu 
przy budynku dawnego baru. Przy biesiadnych stołach 
zasiedli miejscowi rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy 
oraz  p. Marek Kowalski- Wójt Gminy Abramów, p. Jan 
Zaworski- Radny Powiatu Lubartowskiego oraz sołtys wsi 
Marcinów Mariusz Korzeniowski. Dla wszystkich uczest-
ników dożynek został przygotowany gorący poczęstunek. 
Część artystyczną uświetnił miejscowy artysta p. Mie-
czysław Rola. Podczas biesiady mieszkańcy mieli okazję 
spróbować różnorodnych smakołyków jak również nie za-

brakło tańców i wspólnych przyśpiewek, które są nieod-
łącznym elementem dożynek.

Całość imprezy sfinansowana i przygotowana zosta-
ła przy wspólnej pomocy i zaangażowaniu mieszkań-
ców ,wśród których nie zabrakło również najmłodszych. 
Wieczór uświetnił pokaz sztucznych ogni i wojskowa gar 
kuchnia ,którą sfinansował p. Zbigniew Ogórek. Spotkanie 
było dobrą okazją do wspólnych rozmów i integracji ,co 
pozwoliło oderwać się od pracy codziennego zabieganego 
dnia.

Wspaniała organizacja i klimat polskiej wsi sprawiły, 
że dało się odczuć prawdziwą atmosferę dożynek. Dzię-
kujemy wszystkim sponsorom :p. Zbigniewowi Ogórkowi, 
p. Leszkowi Ogórekowi, p. Romanowi Korzeniowskiemu, 
p. Tomaszowi Staniakowi oraz wszystkim mieszkańcom, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
dożynek i wsparli nasze święto.

Justyna Korzeniowska 

Gmina Abramów realizuje mikroprojekt „Szkolenia 
z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gmi-
ny Abramów” realizowany w ramach projektu 

„W SIECI BEZ BARIER” w ramach  III Osi Priory-
tetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 
3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu  jest wzrost kompetencji cy-
frowych mieszkańców Gminy Abramów. 

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkole-
nia w zakresie obsługi Internetu w następujących modu-
łach tematycznych:

- „Rodzic w Internecie”
- „Mój biznes w sieci”
- „Moje finanse i transakcje w sieci”
- „Działam w sieciach społecznościowych”
- „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
- „Rolnik w sieci”
- „Kultura w sieci”
Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby zamieszku-

jące na terenie gminy Abramów (które ukończyły 25 rok 
życia),  nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcą-
ce rozwijać posiadane kompetencje. Zachęcamy w sposób 
szczególny rodziców  i opiekunów dzieci, rolników, przed-
siębiorców oraz osoby niepełnosprawne.  

Liczba godzin szkolenia: 8 spotkań po 4 godziny w su-
mie 32 godz. (po 45 min) na wybrany moduł, liczebność 
grupy – maksymalnie 12 osób. 

Rekrutacja: rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. i pro-
wadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. 
Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w październiku. 
Zapisy na szkolenie jak również szczegółowe informacji 
dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Abramowie (pok. nr 7), telefon  81 85 25 016 wew. 36

Zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, poczę-
stunek, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Sala komputerowa w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Abramowie.

Formularze zgłoszeniowe: są dostępne w wersji elek-

tronicznej na stronie internetowej Gminy Abramów oraz 
w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Abramów, 
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów (pokój nr 7). 

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne 
w formie papierowej, można złożyć w siedzibie budynku 
Urzędu Gminy pok. nr 7 lub wysłać pocztą tradycyjną 
na adres: Urząd Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 
Abramów.

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szko-
lenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Szczegółowy opis szkoleń:

„Rodzic w Internecie”
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświę-

cony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika 
dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzysta-
nia z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/
opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z le-
galnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić 
bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się 
korzystać z podstawowych usług e-administracji dedy-
kowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzi-
na 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. 
Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają po-
nadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania 
z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest 
bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu kulturowemu.

 „Mój biznes w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przy-

gotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczest-
nik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, 
aby podnieść skuteczność działania w ramach poszcze-
gólnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, 
zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna de-
dykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte 
w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto 
podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zaso-

„Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych 
dla mieszkańców gminy abramów”
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bów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. 
Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcie-

liby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, 
biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem In-
ternetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie 
potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem banko-
wym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwo-
wać podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać 
z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując  
o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o do-
wód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko 
i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać 

filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych 
oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej spo-
łeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończe-
niu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bez-
pieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, 
w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje 
znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać    
i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze 
szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskie-
go, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzy-
stać z podstawowych usług e-administracji z wykorzysta-
niem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby 

mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony in-
ternetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szko-
lenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im 
stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać 
i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, 
filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie pra-
wa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy 
analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, 
jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą 
się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji 
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolni-

ków, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przy-
datne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sie-
ci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje 
rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banko-
wej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji 
z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopular-
niejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.
pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gielda-
rolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rol-
niczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami 
meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). 
Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług 
e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i pro-
filu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń 
podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług 
online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.
pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), 
ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/
GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą 

dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych 
i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów 
edukacyjnych  z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać 
je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia 
zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentu-
jącymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka 
Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskie-
go, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobę-
dą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, 
w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestni-
cy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, 
miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci 
i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CYFRYZACJI 
USŁUG FIRM I URZĘDÓW

I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE.

Agata Zielińska
KOORDYNATOR PROJEKTU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Abramów. 
Dzięki wznowieniu Wydawnictwa Kwartalnika ,,Info 

Gminy Abramów”  będę miał możliwość przybliżyć Pań-
stwu niektóre z licznych zamierzeń Starostwa Powiato-
wego w Lubartowie na rok 2019 w różnych dziedzinach  
zatwierdzonych do realizacji  przez Radę Powiatu .

Najważniejsze z nich  to : -w zakresie inwestycji infra-
strukturalnych:

1. dalsza poprawa stanu technicznego dróg powiato-
wych poprzez ich modernizację i gruntowny remont ze 
środków własnych Starostwa i przy współudziale samo-
rządów gminnych jak również przy wykorzystaniu fundu-
szy z budżetu Państwa przeznaczonych na drogi powia-
towe .Jedną z ważniejszych inwestycji w tym zakresie 
było:

-  dokończenie modernizacji drogi w Kozłówce przy Pa-
łacu. /wartość 2 mln zł. - 50% budżet Starostwa , 50%  
budżet Państwa - zadanie to już zostało wykonane. 

-  na terenie naszej gminy - remont drogi w Ciotczy na 
odcinku ok. 500 mb. / wartość 180 tys. zł. /

-  remont drogi Abramów – Wola Przybysławska na od-
cinku ok.1000 mb. / wartość 450 tys. zł. /

-  budowa chodnika na krzyżówkach w Marcinowie 

zgodnie z nową organizacją ruchu /326 mb. / wartość 
220 tys. zł./ Obecnie na  wszystkich tych inwestycjach 
trwają roboty budowlane, przy zaangażowaniu 50 % 
środków pochodzących z budżetu Gminy Abramów. 
W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję Panu Wójtowi 
i Radzie Gminy za podjęcie decyzji o ich  współfinan-
sowaniu. Termin oddania do użytku tych inwestycji 
nastąpi w miesiącu październiku br. 

-  Wykonywana jest również dokumentacja na  drogę 
Wielkolas-Marcinów – ok.3 km. wraz z chodnikiem/. 
wartość 80 tys. zł. z funduszy Starostwa/. Rozpo-
częcie prac budowlanych przewidziany jest na rok 
2020.

2. W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu i poprawę 
funkcjonowania Szpitala oprócz drobnych remontów na 
poszczególnych oddziałach  przeprowadzono gruntowną 
przebudowę i modernizację Oddziału Położniczo- Neo-
natologicznego. Remont przeprowadziła Fundacja Polsat 
przy wsparciu marki Pampers. Wyremontowane zosta-
ły wszystkie pomieszczenia oddziału: sale chorych, po-
mieszczenia diagnostyczno – zabiegowe, węzły sanitarne 
i inne instalacje. Powstał pokój do badań USG, pokój so-
cjalny dla pacjentek i punkt laktacyjny dla młodych ma-
tek zapewniający intymność, spokój i komfort karmienia 
noworodków. Oddział został wyposażony w nowoczesny 
sprzęt i aparaturę medyczną min: skaner żył, laktatory, 

Bliżej Rady Powiatu 
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najwyższej klasy aparat USG i inne. Swój wkład w remont 
i wyposażenie mają również mieszkańcy Powiatu Lu-
bartowskiego oraz uczestnicy koncertu ,,Dzień Dziecka 
z Fundacją Polsat” zorganizowany przez Telewizję Polsat 
2 czerwca br. na Dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubar-
towie. Podczas koncertu zebrano ponad 200 tys. złotych. 
Szpital ma teraz Oddział doskonale wyposażony, spełnia-
jący wszelkie wymogi prawa, z oddanym i dobrze  wykwa-
lifikowanym personelem..Należy podkreślić, że w czasie 
3 miesięcznego remontu Oddział pracował ,, pełną parą’’ 
a na świat w tym czasie przyszło ponad 220 noworodków. 
Dzięki takim warunkom – jednym z najlepszych w woje-
wództwie mamy  nadzieję, że w kolejnych latach zanotu-
jemy wzrost urodzeń.

3. W najbliższym czasie zakończy się od kilku lat trwa-
jący remont i modernizacja starego budynku Szpitala 

przy ul Słowackiego 7. Oddanie do użytku tego obiektu 
przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia warun-
ków pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Po-
wiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Udostępniona 
będzie również dla publiczności  duża sala widowiskowa 
wraz ze sceną. W budynku tym w dalszym ciągu pro-
wadzona będzie Stacja Dializ przez NZOZ DIAVERUM. 
Ogólny koszt inwestycji znany będzie po zakończeniu 
prac budowlanych. Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć 
z budowy pokazujących stopień zaawansowania prac re-
montowych obiektu dostępnych na  stronie internetowej 
Powiatu Lubartowskiego: www.powiatlubartowski.pl. 

Jan Zaworski 
Członek Zarządu Powiatu 

Rok 2019 jest bogaty w wydarzenia odby-
wające się w GBP oraz Filii w Wielkolesie.

Na początku roku podsumowaliśmy kon-
kurs „Czytelnik Roku 2018”. Nagrodziliśmy 
oraz wyróżniliśmy 74 czytelników z GBP, fili 
i punktów bibliotecznych. Na imprezę został za-
proszony znany pisarz i autor książek dla dzieci 
Zbigniew Dmitroca, który opowiadał o swojej 
twórczości, prezentował napisane przez siebie 
książki, a w „Teatrzyku na walizkach” dekla-
mował swoje wiersze i przedstawiał je za po-
mocą kukiełek stworzonych przez żonę. 

Tradycją naszej biblioteki jest organizowa-
nie kiermaszów ozdób świątecznych. Ostatni zorganizowa-
ny był przed Świętami Wielkanocnymi wraz z warsztatami 
ozdób wielkanocnych dla uczniów ze szkół podstawowych 
w Abramowie i Wielkiem. W Filii w Wielkolesie również 
odbyły się podobne zajęcia.

„Muzyczne Podróże” - tak brzmiał tytuł spotkania 
z Michałem Kaczorem z Lubartowa, podróżnikiem, muzy-
kiem, znawcą instrumentów biblijnych. Podczas spotkania 
z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Abramowie 

Pan Michał opowiadał o swoich podróżach, prezentował 
liczne instrumenty przywiezione z Turcji, Syrii, Izraela, 
Jordanii i Syberii oraz tworzył kompozycje muzyczne na 
żywo. 

Ponadto odbywały się spotkania z młodzieżą szkolną 
oraz przedszkolakami, dla których staramy się przygoto-
wać zawsze ciekawe zajęcia. Filia w Wielkolesie zorganizo-
wała wiele atrakcji podczas „Tygodnia Bibliotek”, zarówno 
dla przedszkolaków, jak i dla starszych uczniów. Były lekcje 
biblioteczne, mini-konkursy, gry i zabawy.

 Prezentowaliśmy prace plastyczne uczniów oraz dużą 
wystawę pt. „40 rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny”.

Obecnie czytelnicy odwiedza-
jący GBP mogą obejrzeć wysta-
wę malarstwa pani Reginy Wi-
śniewskiej z Wielkolasu, z którą 
odbyły się też warsztaty plastyczne dla uczniów. 

Prezentujemy również obrazy „malowane” koralikami, 
które przedstawiają Świętych.

Po raz drugi GBP i Filia biorą udział w kampanii „Mała 
książka - wielki człowiek”, zorganizowanej przez Instytut 
Książki. Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do 
biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierw-
sze czytanki dla…”. W wyprawce dzieci otrzymają także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni”, czyli 
„przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenio-
nej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Z radością informujemy, że nasze biblioteki zakwalifi-
kowały się do projektu „Kraszewski – komputery dla bi-
bliotek”, w ramach którego otrzymamy dofinansowanie na 
zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych 
urządzeń peryferyjnych w wysokości 13 650 zł

Biblioteki zgłosiły się też do akcji „Kinder - Wspólne 
Czytanie”. Polega ona na codziennym oddawaniu głosu na 
wybraną bibliotekę, te które otrzymają najwięcej głosów 
zostaną nagrodzone (50 bibliotek otrzyma po 5000 zł na 
zakup książek oraz 250 bibliotek zostanie obdarowanych 
książkami za 300 zł). Szczegóły znajdują się na stronie: kin-
der.com./pl. Bardzo prosimy o oddawanie głosu na naszą 
bibliotekę codziennie, aż do 4 listopada.

 Elżbieta Kozdruń

Z życia bibliotek publicznych
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W wyniku wejścia w życie reformy systemu edukacji 
rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowa-
nia gimnazjów. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramo-
wie pozostawiło po sobie znaczący dorobek i pozwoliło 
młodzieży rozwinąć skrzydła, zarówno w obszarze eduka-
cyjnym jak i sportowym. Dobre przygotowanie uczniów 
umożliwiło uzyskanie bardzo wysokich wyników na egza-
minie gimnazjalnym. W ramach podsumowania przedsta-
wiamy osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie

Uczniowie naszego Gimnazjum z wielkim zaangażowa-
niem przystępowali do konkursów wkładając ogrom pra-
cy w przygotowanie się do nich. Pragniemy przedstawić 
wyniki wojewódzkiego etapu konkursów tematycznych 
i przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.

Z ogromną radością informujemy, że nasze uczennice 
zdobyły tytuły Laureata i Finalisty Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych z geografii i historii.

Łucja Komsta - Laureatką konkursu przedmiotowego 
z geografii;

Gabriela Kozak - Laureatką konkursu przedmiotowe-
go z geografii;

Olga Siudaj - Finalistką konkursu przedmiotowego 
z geografii;

Łucja Komsta - Laureatką konkursu przedmiotowego 
z historii.

Sukcesy w konkursach kuratoryjnych przekładają się 
na uprawnienia uczniów. Uprawnienia Laureatów kon-
kursów przedmiotowych 

- oceny klasyfikacyjne 
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu woje-

wódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyż-
szą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną

- zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego 
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu woje-

wódzkim, organizowanego dla uczniów gimnazjów z za-
kresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 

gimnazjalnym, jest zwolniony z danego zakresu odpo-
wiedniej części egzaminu gimnazjalnego

- rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół po-
nadgimnazjalnych 

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu woje-
wódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do pu-
blicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczennicom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!
Pani Ewie Guz nauczycielce geografii i Pani Monice 

Kozak - Kołodziej, nauczycielce historii dziękujemy za 
rozbudzenie zainteresowań przedmiotowych i gratuluje-
my sukcesu..

Laureaci konkursu językowego
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramo-

wie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie „WĘDRÓW-
KA PO KRAJACH ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 
OBSZARU JĘZYKOWEGO” w kategorii Nowa Zelandia. 

Do konkursu przygotowywała nauczycielka języka an-
gielskiego Pani Monika Kozak - Kołodziej.

Konkurs składał się z 3 etapów: szkolnego, okręgowe-

go i wojewódzkiego, a uczniowie pracowali w dwuosobo-
wych zespołach. Do konkursu przystąpili:

Bogusz Julia i Siudaj Olga 
Bogusz Dawid i Nalewajek Kacper 
Kozak Gabriela i Kołodziej Paulina 
Daniewski Bartłomiej i Skowronek Mateusz 
Pierwsze miejsce i tytuł laureata wywalczyły Kozak 

Gabriela i Kołodziej Paulina, a finalistami zostali Da-
niewski Bartłomiej i Skowronek Mateusz.

Wspaniałe osiągnięcie uczniów to wynik ciężkiej pracy 
i zaangażowania zarówno uczniów jak i nauczyciela.

Gratulujemy osiągnięcia zarówno uczniom jak i Pani 
Monice Kozak - Kołodziej.

Matematyczne gimnazjum
Nasi uczniowie uzyskali wysokie wyniki w konkursach 

matematycznych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim.
W Powiatowym konkursie „60 dni przed egzaminem” 

organizowanym przez LO im. Księcia Sanguszki w Lubar-
towie uczniowie Gimnazjum zajęli odpowiednio:

Łucja Komsta i Olga Siudaj- II miejsce
Wojciech Stępniak - III miejsce.
W Ogólnopolskim konkursie „Galileo” uczniowie 

Gimnazjum uzyskali tytuły laureatów oraz wyróżnienia:
Łucja Komsta i Karol Rodak - laureaci,
Julia Bogusz, Olga Siudaj, Wojciech Stępniak - wyróżnienie.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej organi-

zowanej przez MEN uczennica Gimnazjum Łucja Komsta 
uzyskując wysoki wynik w etapie wojewódzkim zakwalifi-
kowała się do rejonowego etapu olimpiady.

Gratulujemy osiągnięć.
Pani Halinie Grygiel nauczycielce matematyki składa-

my podziękowania za trud włożony w pracę z uczniami 
i zainteresowanie uczniów „królową nauk”.

Uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Abramowie w gronie stypendystów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Marszałek 

Województwa Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek 
Dariusz Stefaniuk wręczyli stypendia utalentowanym 
uczniom z Lubelszczyzny na rok szkolny 2019/2019.

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć 
na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowy-
mi m.in. udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obo-
zach naukowych, wymianach językowych, zakup literatu-
ry fachowej, książek, podręczników.

W gronie najlepszych uczniów w województwie, biorą-
cych udział w programie stypendialnym Lubelskie wspie-
ra uzdolnionych 2018 - 2019 znalazły się uczennice nasze-
go Gimnazjum: Łucja Józefina Komsta, Gabriela Kozak 
i Olga Siudaj. 

Uczennicom serdecznie gratulujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy Dyrekcji, Gronu 

Pedagogicznemu i rodzicom za trud podejmowanej pracy 
i wychowania uczniów. Życzymy dalszych sukcesów dy-
daktycznych i wychowawczych.

Gala dla Najlepszych Sportowców i Trenerów
W dniu 24 stycznia na Arenie Lublin odbyła się Gala 

rozdania nagród dla najlepszych sportowców i trenerów 
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w województwie lubelskim. 
Miło nam poinformować, iż tytuł Najpopularniejszego 

Sportowca - Kobiety Junior otrzymała Nasza absolwent-
ka multimedalistka Mistrzostw Polski - Wioleta Furtak, 
a tytuł Najpopularniejszego Trenera nauczyciel wycho-
wania fizycznego Gimnazjum w Abramowie, a także tre-
ner drużyny Mayday Team Mateusz Wręga.

Serdecznie Gratulujemy !!!

Mistrzostwa Powiatu w piłce halowej.
Dziewczęta
W grudniu 2018 roku w Kamionce odbyły się finałowe 

zawody o Mistrzostwo Powiatu.
Uczennice gimnazjum wywalczyły prawo udziału 

w zawodach finałowych, wygrywając wcześniej Mistrzo-
stwo Gminy i ółfinał Powiatu.

Naszą szkołę reprezentowały: Justyna Furtak, Julia 
Bogusz, Adrianna Sztorc, Joanna Cwajda, Karolina Kom-
sta, Oliwia Zdunek, Zuzanna Wronowska, Karolina Koło-
dziej, Amelia Rusinek oraz Karolina Stachyra wraz z na-
uczycielem Mateuszem Wręgą.

W zawodach finałowych uczestniczyło 5 drużyn. Za-
wodniczki z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie 
zajęły II miejsce.

 Chłopcy
W grudnia 2018 roku w Michowie odbyły się finałowe 

zawody, w których udział wzięło 6 drużyn. 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie reprezen-

towali: Bartłomiej Daniewski, Kacper Nalewajek, Karol 
Rodak, Mateusz Skowronek, Wojciech Stępniak, Konrad 
Struski, Bartłomiej Syta, Bartłomiej Szczerba, Krystian 
Wójtowicz, Jakub Żak wraz z nauczycielem wychowania 
fizycznego Mateuszem Wręgą. Chłopcy zajęli 5 miejsce.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
5 lutego w Kocku odbyły się zawody finałowe o Mistrzo-

stwo Powiatu Lubartowskiego w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

W zawodach rywalizowały 4 najlepsze szkoły z terenu 
powiatu, wyłonione w zawodach półfinałowych, a byli to:

- Szkoła Podstawowa z Kocka – Gospodarz zawodów,
- Szkoła Podstawowa z Ostrowa Lubelskiego,
- Gimnazjum Sportowe z Lubartowa,
- Gimnazjum z Abramowa.
Zawody rozgrywane były metodą „ każdy z każdym”. 
W zawodach uczestniczyły: Adrianna Sztorc (Kapi-

tan), Iga Grzesiak, Zuzanna Wronowska, Karolina Sta-
chyra, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Pecio, Emilia 
Molendowska, Karolina Komsta, Joanna Cwajda, Justyna 
Furtak oraz Oliwia Zdunek.

Ostateczne wyniki turnieju:
I miejsce Gimnazjum z Abramowa,
II miejsce Szkoła Podstawowa z Kocka,
III miejsce Szkoła Podstawowa z Ostrowa Lubelskiego,
IV miejsce Gimnazjum Sportowe z Lubartowa.

Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym dla 
uczniów Gimnazjum w Abramowie

W styczniu 2019 roku w Strzelcach Krajeńskich odby-
ły się 82 Przełajowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie.

Gimnazjum reprezentowali: Kacper Maciejuk - K.S. 
Pogoń Puławy i Karolina Stachyra - Mayday Team oraz 
trener - Mateusz Wręga.

Brązowy medal Mistrzostw Polski wywalczyła Karoli-
na Stachyra.

Mistrzostwa Polski par i drużyn
W październiku w Golczewie odbywały się Mistrzo-

stwa Polski par i drużyn.
Nasze Gimnazjum na tych zawodach reprezentowa-

ła dwójka uczniów - Amelia Rusinek i Kacper Maciejuk, 
a także dwójka absolwentów - Wioleta Furtak i Filip Ma-
ciejuk oraz nauczyciel wychowania fizycznego, a zarazem 
trener drużyny Mayday Team - Mateusz Wręga. 

Zawodniczki Amelia Rusinek i Wioleta Furtak zdobyły 
tytuł wice Mistrzyń Polski w jeździe parami na czas.

W tych zawodach Filip Maciejuk wraz z klubowym ko-
legą sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Polski.

Drużyna Mayday Team, w składzie Amelia Rusinek, 
Wioleta Furtak, Ewa Brożyna oraz Kinga Marek pod-
opieczne Mateusza Wręgi i Wojciecha Wręgi pewnie wy-
grały, sięgając po złote medale i koszulki Mistrza Polski 
w jeździe drużynowej na czas.

Jest to ogromny sukces dla naszej Szkoły, dla klubu 
Mayday Team, a także dla całego Województwa – gdyż 
jest to pierwszy złoty medal w jeździe drużynowej na czas 
wśród kobiet.

„Warto być Polakiem”
W listopadzie 2018 roku w Lubelskim Urzędzie Woje-

wódzkim odbył się Finał Wielkiego Testu Wiedzy o Nie-
podległości „Warto być Polakiem” – przedsięwzięcie re-
dakcji „Kuriera Lubelskiego” oraz Kuratorium Oświaty 
w Lublinie .

Tego dnia 1068 uczniów ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadpodstawowych z 376 szkół w wojewódz-
twie lubelskim zmierzyło się w finale konkursu. Uczestni-
cy musieli odpowiedzieć na 52 pytania związane z historią 
naszego kraju w latach 1914-1925.

 Nasze Gimnazjum reprezentowali: Komsta Łucja, Na-
lewajek Kacper i Stępniak Wojciech. 

Największą wiedzą wśród wszystkich uczestników 
konkursu wykazała się Łucja Komsta uzyskując I miej-
sce.

Gratulując sukcesu, składamy podziękowania nauczy-
cielowi historii Pani Monice Kozak - Kołodziej.

Stypendia sportowe Starosty Lubartowskiego
W dniu 7 marca w Starostwie Powiatowym w Lubar-

towie Pani Ewa Zybała - Starosta Lubartowski wręczyła 
stypendia dla uczniów, którzy uzyskali w I semestrze roku 
szkolnego 2018/2019 stypendia za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych. 

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w kolar-
stwie otrzymali uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Abramowie: Karolina Stachyra, Amelia 
Rusinek, Wioleta Furtak i Filip Maciejuk,.

Gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. 

Serdecznie dziękujemy P. Mateuszowi Wrędze za wło-
żony trud i zaangażowanie w rozwój sportowych umiejęt-
ności uczniów. Podziękowania kierujemy również dla ro-
dziców, którzy wspierają swoje dzieci w rozwoju kariery 
sportowej.

Przyg: Grono pedagogiczne
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Skład GKS na sezon 2019/2020:
Bramkarze: Antoniak Sebastian, Kwiatkowski Tomasz
Obrońcy: Myka Michał, Sulenta Piotr, Parzyszek To-

masz, Ogórek Paweł, Rusinek Mateusz, Kula Szymon
Obrońcy\Pomocnicy: Sokołowski Patryk, Sokołowski 

Damian, Kozłowski Rafał, Brzyski Piotr, Ogórek Robert
Pomocnicy: Janczyk Wojciech, Ogórek Kamil, Stanie-

wicz Piotr, Łukasiewicz Dawid, Czarnecki Patryk, Kula 
Mirosław, Marciniak Łukasz, Zając Ignacy

Pomocnicy\Napastnicy: Chabros Karol, Janek Kry-
stian

Napastnicy: Czarkowski Grzegorz, Kisz Przemysław, 
Zentara Bartłomiej

3 mecze – 3 zwycięstwa
Z kompletem punktów rozpoczęliśmy nowy sezon w B 

klasie. Sezon nadziei na korzystne wyniki pozwalające na 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli A klasy.

W pierwszym meczu odbywającym się w dniu doży-
nek gminno – parafialnych podejmowaliśmy na własnym 
obiekcie drużynę Orląt Nowodwór. Mecz ten zakończył 
się wynikiem 3-0 dla naszej drużyny, a bramki w tym me-
czu strzelali: Piotr Staniewicz po asyście Kamila Ogórka, 
Piotr Brzyski po asyście Piotra Staniewicza oraz Grzegorz 
Czarkowski po asyście Szymona Kuli.

Na drugi mecz udaliśmy się do Niedźwiady na obiekt 
miejscowego GKS-u. Wynik tego spotkania – 2-1 dla GKS 
Abramów, został ustalony w 1 połowie, obie bramki z rzu-
tów wolnych strzelił powracający po kontuzji do gry nasz 
stoper – Michał Myka, przy pierwszej bramce wstrzelona 
w pole karne pił-
ka nie dotknięta 
przez żadnego 
z graczy wpadła 
obok zaskoczo-
nego bramkarza, 
natomiast druga 
bramka po wspo-
mnianym rzucie 
wolnym i odbi-
ciu się najpierw 
od poprzeczki, 

a później od pleców bramkarza wpadła do bramki. Gospo-
darzy tego meczu stać było na strzelenie bramki kontakto-
wej, przez co do końcowego gwizdka trzeba było uważać, 
by nie stracić gola i nie wyjechać z tego trudnego terenu 
z remisem.

Natomiast na trzeci mecz wróciliśmy na własne boisko 
podejmując drużynę Czarnych Pliszczyn, powracających 
do rozgrywek ligowych po kilku latach nieobecności. 
Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla GKS-u. W meczu 
bramki strzelili: Piotr Brzyski i Piotr Staniewicz, przy obu 
golach asystę zanotował Łukasz Marciniak; oraz Grzegorz 
Czarkowski po asyście Karola Chabrosa.

Cieszyć może postawa obrońców – jesteśmy jedną 
z dwóch drużyn z najmniejszą liczbą straconych bramek. 
Mimo to wyniki powinny być lepsze, lecz zawodziła sku-
teczność; martwi też fakt, że już na początku sezonu tra-
fiają się kontuzje, które mogą wyeliminować czołowych 
zawodników na jakiś czas.

Szymon Kula
4 kolejka: BKS Bogucin - GKS Abramów
 22.09.2019 godz. 11.00
5 kolejka: GKS Abramów – LKS Kamionka
 29.09.2019 godz. 16.00
6 kolejka: KS Serniki – GKS Abramów
 06.10.2019 godz. 14.00
7 kolejka: GKS Abramów – Piekiełko Przykwa
 13.10.2019 godz. 15.00
8 kolejka: GKS Abramów – KS Nasutów
 20.10.2019 godz. 15.00
9 kolejka: Gigant Przytoczno – GKS Abramów
 27.10.2019 godz. 14.00

Kadra GKS Abramów sezon 2019-2020

S P O R T
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Projekt grantowy „W sieci bez barier” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

GMINA ABRAMÓW W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU „W SIECI BEZ BARIER”  
I OTRZYMANIEM GRANTU NA

„Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych 
dla mieszkańców Gminy Abramów”

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY ABRAMÓW 
którzy ukończyli 25 rok życia, nie posiadających kompetencji cyfrowych  

lub chcących rozwijać posiadane kompetencje na 

BEZPŁATNE SZKOLENIA
W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERNETU Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW TEMATYCZNYCH:

 - „RODZIC W INTERNECIE”
 - „MÓJ BIZNES W SIECI”
 - „MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”
 - „TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)”
 - „DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH”
 - „ROLNIK W SIECI”
 - „KULTURA W SIECI”
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY 
ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE, POCZĘSTUNEK I CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE  
UDZIAŁ W SZKOLENIU.
INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ: Urząd Gminy w Abramowie (pok. nr 7), tel. 81 8525 016 wew. 36

Festyn rodzinny w Dębinach 
W dniu 16 czerwca 2019 r. w Dębinach odbył się Festyn dla dzieci i mieszkańców gminy Abramów. Imprezę zorga-

nizowali we współudziale KGW Dębiny, OSP Dębiny, Laboratorium Turystyki i Stowarzyszenie ‘Sąsiedzi’ z Lubartowa. 
W Dębinach zjawił się Pan Wójt Marek Kowalski z małżonką oraz Pan Jan Zaworski-Radny Powiatowy. Przybyli rów-
nież Panowie Paweł Ogórek, Zbigniew Ogórek i Roman Korzeniowski zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy z naszej gminy. 
Panie z KGW przygotowały gorący poczęstunek: ciasto, napoje oraz lody. Panowie Mikołaj Lazor i Jacek Bednarski 
zapewnili przednią zabawę milusińskim. Zjeżdżalnię (zamek), gry i zabawy z nagrodami dla dzieci. Sponsorami nagród 
było również KGW i OSP Dębiny. Wielką atrakcją była prezentacja i przekazanie przez firmę ORI wyremontowanego 
samochodu strażackiego marki Żuk (rok produkcji 1969) wraz z przyczepką Stowarzyszeniu ‘Sąsiedzi’ z Lubartowa. 
Podczas przekazywania, Pan Mikołaj i jego towarzysze zostali sowicie oblani wodą przez strażaków ku uciesze dzieci. 
Pogoda dopisała, humory również. Pan Łukasz Malesa ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Gminy Abramów 
uwiecznił imprezę na fotografii. Mam nadzieję że następna impreza będzie również taka udana. 

Beata Łysiak
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