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L.p Nazwa Szkoły Koszt na-
uczania  1 
ucznia w zł 

Subwencja 
na 1 ucznia 

Dopłata do 1 
ucznia z bu-
dżetu gminy 

Liczba 
uczniów 

Wyniki szkoły w naucza-
niu tzw. Stanin*( max 

ilość pkt 9) 

1  SP Podzamcze 18 085 10 935 7 150,00 40 6 

2  SP Jacków 11 842 9 387 2 455,00 67 8 

3  SP Krępiec 14 119 9 519 4 600,00 58 3 

4  SP Dominów 11 211 9 114 2 097,00 78 3 

5  SP Krzesimów 9 047 8 320 727,00 96 5 

6  Zespół Szkół w Mełgwi 9 382 8 331 1051,00 251 6 

73 686,00 55 606,00 18 080,00 590     suma 

Szanowni Państwo 
Minęło już dziesięć miesięcy od kiedy zostałem wybrany na Wójta Gminy Mełgiew. 

Praca na stanowisku Wójta Gminy nie jest prostym zadaniem, szczególnie gdy mój poprzednik 
postawił wysoko poprzeczkę piastując ten urząd przez ponad dwadzieścia lat. Staram się pra-
cować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, tak jak ślubowałem. Nie jest 
to łatwe zadanie, gdyż budżet Gminy Mełgiew na rok 2015 został sporządzony w  2014 roku 
przez mojego poprzednika.  

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada pozycji zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych 

przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników 1- najniższy,  3- niski, 5- średni,6- wyżej średni,i8- bardzo wysoki) 

Pomimo tak dużych nakładów finansowych ponoszonych na oświatę systematycznie inwestujemy w nasze 
placówki. W ramach projektu w 5 szkołach zamontowano nowoczesne place zabaw dla najmłodszych. Maluchy 
uzyskały miejsce w którym będą mogły rozwijać swoją kreatywność oraz współzawodnictwo. Place zabaw popra-
wią estetykę naszych szkół i bezpieczeństwo bawiących się dzieci. 

Pomimo dużych wydatków budżetowych nie zapominam o inwestycjach, których oczekują mieszkańcy. 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie na budowę i modernizację dróg lokalnych przy-
gotowaliśmy już niezbędną dokumentację, ponadto przygotowywana jest dokumentacja do ubiegania się 
o dofinansowanie, w którego zakresie planowana jest modernizacja hydroforni w Nowym Krępcu, Podzamczu 
oraz Mełgwi, a także wodociągów we Franciszkowie. Planowana jest również budowa wodociągu 
w Trzeciakowie. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-polskiego programu współpracy na infrastrukturę tu-
rystyczno-rekreacyjną na terenie gminy w kwocie 600 000 zł. W ramach projektu zostaną wykonane m.in. plac 
zabaw w Podzamczu, bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, a  także zostanie zagospodarowany teren w centrum 
Mełgwi (wiaty dla rowerów miejsce do grillowania, ławki i  kosze na śmieci). 

Szanowni Państwo, pragnę poinformować że w dniu 30 września 2015r. otrzymaliśmy długo oczekiwaną 
zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. De-
cyzja dotyczy 117,5129 ha, co stanowi 100% terenów objętych wnioskiem.  

Nie ujęto w nim kosztów jakie musieliśmy ponieść żeby zapłacić za inwestycje wyborcze i rozliczyć kończące się 
projekty, które obciążyły dodatkowo budżet gminy na ponad 2 000 000 zł. Ponadto w bieżącym roku spłacamy 
raty długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 1 000 000 zł oraz długoterminowej po-
życzki zaciągniętej w 2013 roku w wysokości 166 000 zł.  

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych i wychowawczych oraz z zakresu edukacyjnej opieki wy-
chowawczej są stałym, znaczącym wydatkiem w budżecie Gminy Mełgiew. Subwencja na szkoły z terenu naszej 
gminy w 2015 r. wyniesie 5 230 178,00 zł. Aby zapewnić należytą realizację zadań oświatowych i wychowaw-
czych dołożyliśmy z budżetu w pierwszym półroczu 2015r. - 1 673 057,78 zł. czyli ok 1/3 środków przeznaczo-
nych na ten cel. W 2015r. z budżetu gminy dopłacimy do zadań oświatowych ponad 3 000 000 zł. Koszty naucza-
nia uczniów przedstawiam w poniższej tabeli: 



REMONTY NA TERENIE GMINY 
 
W ramach remontów bieżących oraz utrzymania dróg na terenie Gminy Mełgiew w miesiącach sierpień – październik 

wykonano naprawy nawierzchni oraz poboczy w miejscowościach: Piotrówek, Nowy Krępiec, Franciszków, Janówek, Pod-
zamcze, Krzesimów .  

Wykonano także zadania w ramach funduszów sołeckich sołectw: Krępiec I – uzupełnienie poboczy przy ul. Wierz-
chowickiej, Krępiec II - uzupełnienie poboczy przy ul. Spokojnej, Kusocińskiego, naprawy bieżące nawierzchni ul. Morszty-
na, Niemcewicza, Wyspiańskiego, Krasińskiego. Trwają prace nad zakończeniem budowy chodnika w m. Kol. Minkowice.  

Wykonywano prace nad utrzymaniem zieleni ( koszenia ) oraz prace porządkowe na terenach szkół podstawowych, 
cmentarza w Krzesimowie, pomnika pamięci w Krępcu, na terenie rekreacyjnym przy amfiteatrze oraz utrzymania boiska 
w  Mełgwi.  

Ponadto wykonano prace malarskie w szkołach w Mełgwi, Dominowie oraz pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mełgwi na poziomie -1. W połowie października zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne drogi gminnej nr 105503 L 
w  Józefowie na odcinku 470 mb w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej. 

Przygotowała: Magdalena Wójcik 
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NOWE ZASADY WYCINANIA DRZEW I OCHRONY ZIELENI 
 

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.), w szczególności w kwestii uzyskania ze-
zwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/
krzewów, bądź ich usunięcie.  

W związku z powyższym zmianie uległ również formularz wniosku na usuwanie drzew i krzewów, który jest do 
pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew, www.melgiew.pl, w zakładce „Dla interesanta” - Dokumenty, 
wnioski, druki do pobrania i wypełnienia. 

Opracowała: Edyta Śledź 

To duży sukces biorąc pod uwagę, że tematem odrolnienia ww. terenu gminy Ministerstwo zajmowało się od 
marca 2014 rok. Otrzymanie powyższej decyzji pozwoli na zakończenie prac związanych z planem, które trwają 
od 2010 r.  

 
Mełgiew to dobry przykład na to, jak na wspólnych działaniach gminy i powiatu zyskują mieszkańcy. 

W ciągu ostatnich czterech miesięcy wspólnymi siłami doprowadziliśmy do tego, że w gminie Mełgiew powstaje 
przy drodze powiatowej Nr 2023 L Mełgiew- Milejów w miejscowości Dominów chodnik,  została położona war-
stwa ścieralna na drodze Powiatowej Nr 2105 L - ul. Szkolna w Krępcu. Oczyszczono i uzupełniono chodnik na 
ulicy Krępieckiej, trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2020 L w miejscowości Jac-
ków. Na wniosek mieszkańców powstało przejście dla pieszych przy szkole w Krępcu i przedszkolu w Jackowie, 
na drodze powiatowej w Jackowie zostały namalowane długo oczekiwane oznaczenia poziome jezdni. Dzięki do-
brej współpracy ze starostwem udało się pozyskać kostkę brukową, którą wykorzystamy na bieżące naprawy chod-
ników na terenie naszej gminy. Ponadto Pan Starosta zobowiązał się do przedstawienia Zarządowi Powiatu i rad-
nym wniosku mieszkańców o zabezpieczeniu w budżecie powiatu na rok 2016 środków na projekt dokumentacji 
chodnika przy ul. Jarzębinowej w  Krępcu. Kolejne wspólne zadania jeszcze przed nami m.in. przebudowa drogi 
powiatowej Lublin – Mełgiew – Zakrzów, na którą tak długo czekali mieszkańcy Krzesimowa. Całkowita wartość 
projektu oszacowana została na 7 mln zł. 

Mimo upływu czasu niektórzy nadal nie mogą pogodzić się z faktem wyboru mojej osoby na stanowisko 
Wójta. W swojej pracy podejmuję decyzje dotyczące całej gminy, często są one bardzo trudne. Rozstałem się 
z niektórymi pracownikami, ponieważ utraciłem do nich zaufanie.  

Mieszkańcy otrzymują listy od radnego powiatowego, który twierdzi, że dba o interesy Gminy, jednakże 
swoim postępowaniem dowodzi, że bardziej szkodzi Gminie niż pomaga. Zamiast jako mieszkaniec Franciszkowa 
dumnie reprezentować interesy mieszkańców Gminy Mełgiew, wspierać władze gminy w podejmowaniu trudnych 
decyzji oraz pomagać w pozyskiwaniu inwestorów, buntuje społeczeństwo przedstawiając nieprawdziwe informa-
cje. 

Ryszard Podlodowski 
 

Wójt Gminy 
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INWESTYCJE W KRĘPCU 

Radną Gminy Mełgiew jestem już od roku. Aktywnie uczestniczę w pracach Komisji Gospo-
darki Przestrzennej i Budżetu Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady 
Gminy Mełgiew. 

Znając potrzeby mieszkańców miejscowości Franciszków staram się aby podejmowane 
przedsięwzięcia służyły nie tylko nam lecz wszystkim mieszkańcom całej naszej gminy. Od roku 
zajmuję się projektem budowy chodnika na przejeździe kolejowym Świdnik-Wschód. Jest to miej-
sce szczególnie niebezpieczne dla pieszych, rowerzystów i kierowców.  

PLANY DLA MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW  
ELŻBIETA ZAWADZKA - RADNA GMINY MEŁGIEW 

Dzięki dobrej współpracy z Gminą Mełgiew i Starostwem Powiatowym w Świdniku kwestia wykonania chodnika 
na przejeździe kolejowym jest już bliska realizacji. Ostatnie pismo z 22 września 2015 r. od PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. do Starostwa Powiatowego w Świdniku napawa optymizmem. Otóż Polskie Linie Kolejowe S.A informują 
o tym iż w niedługim czasie nastąpi naprawa przejazdu kolejowego Świdnik-Wschód. Planowany termin realizacji to 
I  połowa 2016 roku.  

Drugim moim projektem, który chcę zrealizować jest budowa oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury. Istnieje duża 
szansa aby to przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2016 r.  

Miejscowość Franciszków otrzymała od Gminy Mełgiew środki w wysokości 31 000 złotych w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2016. Na zebraniu Rady Sołeckiej wsi Franciszków, dzięki podziałowi środków pieniężnych dostaliśmy 
20 tys. złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na stworzenie dokumentacji projektowej i montaż lamp hybrydowych.  

 
Elżbieta Zawadzka 

Radna Gminy Mełgiew 

Mieszkańcy miejscowości Krępiec, Minkowice i Wierzchowiska od kilku tygodni 
mogą korzystać z przebudowanej drogi powiatowej na długości prawie 2  km. To efekt 
inwestycji, która w dwóch etapach (rok ubiegły i obecny) była przeprowadzona przez 
władze powiatu świdnickiego z pomocą finansową Gminy Mełgiew i  pochłonęła w su-
mie blisko 600 tys. złotych. W ramach kompleksowej przebudowy drogi wykonano po 
obu stronach utwardzone pobocza. 

 Bardzo się cieszymy, że doczekaliśmy się wreszcie po tylu latach pięknej, równej 
drogi. To poprawi nasze warunki życia i przede wszystkim bezpieczeństwo – mówi jeden 
z mieszkańców ul. Szkolnej.  

Swojego zadowolenia nie kryje też Radny Gminy Mełgiew z Krępca Michał Zdun - jestem niezwykle szczęśliwy, 
że dzięki przychylności władz powiatu udało się zrealizować tak potrzebną inwestycję. Mieszkańcy Krępca bardzo pozytyw-
nie ocenili realizację tej inwestycji i  to dla mnie, jako dla radnego z tej części gminy, jest najważniejsze”. 

 
Na tym jednak nie koniec. Władze Gminy Mełgiew planują jeszcze w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie 

w  2016 roku przebudowy około 1 km ul. Wąskiej w Krępcu do rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Jest to jedna z najbardziej zniszczonych dróg gminnych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja. Droga ma 
szansę uzyskać 50% dofinansowania — mówi Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski.  

Jednak biorąc pod uwagę ustalone kryteria oceny tj. 
znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w spo-
sób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, dla rozwoju spójnej sieci dróg 
publicznych na obszarze województwa oraz współpra-
cę w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez 
jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty 
będzie to niezwykle trudne - dodaje.  
 

 
Artykuł i zdjęcia: Michał Zdun 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Budżetu Gminy  
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1 września w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku odbyła się wojewódzka uro-
czystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. Wybór tej placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest powiat, 
nie był przypadkowy. Według Kuratorium Oświaty w Lublinie, za wyborem miejsca wojewódzkiej inauguracji nowego roku 
szkolnego przemawia 63 letnia historia szkoły, wyniki osiągane przez uczniów – 100% zdawalność egzaminu maturalnego 
oraz prestiż jakim placówka cieszy się w środowisku. Podczas uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Obok Wojewo-
dy Lubelskiego Wojciecha Wilka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza obecni byli reprezentanci Politechniki 
Lubelskiej, która ściśle współpracuje ze świdnickim liceum. 

Także we wrześniu oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany Blok Operacyjny oraz Izbę Przyjęć Szpitala Powiato-
wego w Świdniku. Odbyło się uroczyste zakończenie projektu, dzięki któremu świdnicka placówka zyskała nowe, wyższe 
standardy dotyczące sterylizacji szpitalnej. Projekt pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Opera-
cyjnego w części dotyczącej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia” był realizowany od grudnia ubiegłego roku. Współfinansowano go ze środków europejskich, przy współudziale fi-
nansowym Województwa Lubelskiego, Powiatu Świdnickiego i SP ZOZ w Świdniku. Modernizacja Bloku Operacyjnego ob-
jęła zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia. Dyrekcja szpitala może się pochwalić uzyskaniem prestiżowych certyfika-
tów oraz tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”. Sukcesem zakończyła się także akcja „Rodzić po ludzku”, zorganizowana 
z inicjatywy SP ZOZ Świdnik oraz kierownictwa Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. Dzięki udziałowi finansowemu 
pięciu gmin powiatu oraz wkładowi własnemu zakupiono dwa nowoczesne łóżka na salę porodową. 

POWIAT W CENTRUM WYDARZEŃ 

Artykuł i zdjęcie: Jacek Kosierb 
Rzecznik Prasowy Starosty Świdnickiego 

WIZYTA PANI MINISTER ELŻBIETY SEREDYN 
 
Na zaproszenie starosty świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka wizytę w jednym z powiatowych domów pomocy 

społecznej złożyła Pani Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pani minister 
rozmawiała z kierownictwem, pracownikami i pensjonariuszami, na temat zmian jakie w najbliższym czasie mogą nastąpić 
w kwestiach związanych z DPS-ami. 

Ważną kwestią jaką poruszyła Pani Minister była zasada finansowania pobytu osób niepełnosprawnych w placówkach. 
Chodzi o uzupełnienie deficytu ze względu na różnice finansowania. Dotyczy to mieszkańców, którzy zostali przyjęci przed 
rokiem 2004. Kolejnym aspektem było przyjmowanie nowych mieszkańców na zasadach komercyjnych co będzie pozwalało 
na odciążenie samorządów.  

Powiat świdnicki był gospodarzem Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Lubelskiego. W ramach posiedzenia odbyło się kilka 
interesujących prelekcji. Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik 
przedstawił zasady realizacji powiatowych inwestycji drogowych 
w  ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2020”. Ponadto przedstawione zostały propo-
zycje współpracy oraz opracowanie potrzeb i koncepcji rozwoju 
szkolnictwa zawodowego przez Konwent Powiatów Województwa 
Lubelskiego. Kolejnym bardzo interesującym tematem było podnie-
sienie poziomu kształcenia ogólnego jak i zawodowego uczniów, 
poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania wspartych 
innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Problematykę działalności Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej omówili: przewodniczący Forum Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Piotr Romanowicz oraz wiceprezes Zarządu Fundacji 
„Miedzy Nami” Marzena Bochenek. 

Dobrą informacją przekazaną przez Panią Minister jest wiadomość 
o rezerwie budżetowej w wysokości 60 mln. zł, a z racji tego, że DPS-y 
szczególnie wymagają dofinansowania było zasadnym wykorzystanie jej 
na ten cel. Zdaniem starosty świdnickiego jest to bardzo dobra wiado-
mość. „Jako były kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piaskach doskonale znam problemy związane z pomocą społeczną. Re-
zerwa budżetowa zostanie przekazana na wszystkie DPS-y, lecz istotną 
kwestią jest podpisanie zgody przez ministra finansów. Kolejną szansą na 
podniesienie standardów jest nowa perspektywa 2016-2020, do której się 
przygotowujemy. Planujemy poprawę infrastruktury w naszych Domach 
Pomocy Społecznej, myślimy także o Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej” – przyznał starosta Dariusz 
Kołodziejczyk. 

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości 
Starostwa Powiatowego w Świdniku 



DOŻYNKI POWIATU ŚWIDNICKIEGO 2015 

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To święto 
radości i odpoczynku po ciężkiej pracy, zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiąz-
ków. W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. w Mełgwi odbyły się Dożynki Powiatu Świdnic-
kiego. Piękna pogoda i urokliwy mełgiewski krajobraz sprzyjały dobrej zabawie i po-
dziękowaniu za obfite zbiory. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym 
Św. Wita w Mełgwi, którą celebrował ks. Dariusz Moczulewski dziekan dekanatu 
świdnickiego, a zarazem proboszcz parafii. Oprawę muzyczną przygotował chór para-
fialny oraz Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew. Podczas nabożeństwa kapłan pobłogosławił 
i poświęcił wieńce oraz chleby dożynkowe, które zostały jak co roku upieczone w pie-
karni Państwa Marii i Jarosława Kubić z Trzeciakowa. Po błogosławieństwie odbył 
się obrzęd dożynkowy. Przy dźwiękach pieśni ”Błogosławiony chleb” w wykonaniu 
zespołu „Podzamcze” z GOK w Mełgwi starostowie dożynek Janina Włosek z Pio-
trówka i Mariusz Matys z Krzesimowa złożyli na ręce Starosty Powiatu Świdnickie-
go Dariusza Kołodziejczyka i Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Podlodowskiego bo-
chen chleba – symbol całorocznej pracy na roli i tegorocznych plonów, którym gospo-
darze dożynek podzielili się ze wszystkimi wiernymi.  
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Następnie barwny korowód dożynkowy złożony z delegacji z wieńcami, rolników, zaproszonych gości, przedstawicie-
li powiatu i gmin, pocztów sztandarowych, zespołów ludowych z naszego powiatu, strażaków, poprowadzony przez staro-
stów dożynek w pięknej bryczce i Orkiestrę Dętą Gminy Mełgiew przemaszerował na plac przy amfiteatrze. Na dożynki 
przybyły delegacje wieńcowe z wszystkich gmin naszego powiatu. Gminę Mełgiew reprezentowały: Jacków, Janówek, Do-
minów, WTZ z Mełgwi, DPS z Krzesimowa, Gminę Trawniki: Stróża, Kolonia Struża, Biskupice, Dorohucza, Ewopole, 
Pełczyn, Siostrzytów, Bonów, Trawniki Kolonia, Gminę Piaski: Brzezice, Gardzienice I, Gardzienice II ,Kębłów, Sie-
dliszczki, Piaski Wielkie, Wola Piasecka, Kozice, Parafia Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach, Gminę Rybczewice: 
Stryjno I, Marysieńki z Pilaszkowic, Pilaszkowice II, Izdebno, Izdebno Kolonia. Gmina Świdnik przyjechała z pięknym 
koszem pełnym kwiatów przygotowanym przez Ogródki Działkowe im. Bohaterów Westerplatte w Świdniku.  

Gospodarze dożynek - Starosta Powiatu Dariusz Kołodziejczyk oraz Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski po-
witali wszystkich  zaproszonych gości i uczestników dożynek. Podczas przemówień podkreślili wielką wartość jaką przed-
stawia chleb i podziękowali rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. 

Stałym elementem każdych dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja oceniająca powoła-
na przez organizatora oceniła 28 wieńców i postanowiła wyróżnić następujące: z gminy Trawniki - sołectwo Biskupice 
i Kolonia Trawniki, z gminy Piaski - KGW w Piaskach Wielkich, z gminy Rybczewice- KGW w Pilaszkowicach Dru-
gich. Wszyscy wykonawcy wieńców otrzymali pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Starostę i Wójta Gminy. 

Wyróżniono też najlepszych rolników z Powiatu Świdnickiego, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz 
zestawy upominkowe. Wyróżnieni rolnicy z Mełgwi to: Pan Wojciech Wójtowicz z Podzamcza i Waldemar Wróbel 
z Jackowa. Podczas dożynek odbył się również konkurs dla sołtysów związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, który 
zorganizował KRUS w Piaskach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. 

W trakcie uroczystości dożynkowych Pani Anna Augustyniak Sekretarz Województwa wręczyła Panu Jerzemu 
Szpakowskiemu Wójtowi Gminy Trawniki i Pani Lucynie Mileszko - sekretarzowi Gminy Trawniki odznaczenia dla 
samorządowców z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego 

Wręczono również nagrody dla wszystkich uczestników konkursu fotograficznego pt.” Gmina Mełgiew w obiekty-
wie”. Nagrodę główną otrzymała Aleksandra Chyćko z Trzeszkowic za pracę „Nasza piękna Gmina Mełgiew”.  



W części artystycznej uroczystości prezentowały się: 
- zespół pieśni tańca „Leszczyniacy” ze Świdnika, 
- Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, 
- zespół „Podzamcze” z Mełgwi,  
- zespół ludowy z Gminy Rybczewice,  
- kapela ludowa z Trawnik,  
- zespół młodzieżowy „Venturo” z Mełgwi. 

Dodatkowymi atrakcjami były: wystawa płodów rolnych przygotowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Piaskach, stoiska z jadłem lokalnym, pracami plastycznymi, rękodziełem artystycznym z gmin powiatu świdnickie-
go. Gminę Mełgiew reprezentowały stowarzyszenia: „Razem dla Krzesimowa” i „Takt” z Mełgwi; Klub Seniora Koło Nr 1 
w Mełgwi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mełgwi. Można było też spróbować jabłuszek ze Stryjno Sadu a także gro-
chóweczki, którą zasponsorował dom weselny „Gloria” w Mełgwi. Nie zabrakło ogródka piwnego, kiełbaski z grilla 
i  innych potraw na gorąco.  

Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci m.in.: wesołe miasteczko, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, jazda na 
kucyku, lody, wata cukrowa, stoiska z zabawkami, balonami itp. Można było też przejechać się bryczką, którą jechali staro-
stowie dożynek 
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Wieczorem scenę opanowały cztery zespoły: „Łukash”, 
„Pudzian Band”, Magda Niewińska i „Niecik”. Licznie zebrana 
publiczność potwierdziła, że Święto Plonów jest ważnym wy-
darzeniem w naszym życiu. Rodzinna atmosfera sprawiła, że 
dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

To dzięki pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów na 
dożynkach było tak wiele różnych atrakcji. 

Serdecznie dziękujemy firmom: 
- Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, 
- Okręgowa Mleczarnia w Piaskach, 
- Justyna i Sławomir Matys dom weselny „Mendelson”  
w  Mełgwi, 
- DUO Joanna Jesionek Dominów gm. Mełgiew, 
-Alfreda Jesionek Dominów gm. Mełgiew, 
-Przedsiębiorstwo ”EXIN” Sp. z o.o. ul. Rynek 18 w Lublinie, 
-Remondis Świdnik Sp. z o.o.,  
-JJUST MAR FHU Marcin Pśnik Trzeciaków 
-Galant Dorota Przedszkole Niepubliczne w Mełgwi 
-CEJSI CAR Robert Słomka Krępiec, 
-PAKOtrans Paweł Kostruba Świdnik, 
-LSS w Świdniku.  

Wszystkim sponsorom, zespołom, pracownikom oraz 
tym którzy pomagali przy organizacji dożynek bardzo dziękuję 

 
Teresa Adamiec  

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi 

Zdjęcia: GOK Mełgiew 
Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Zdj. Nagrodzeni Rolnicy 



70-LECIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MEŁGWI 

WIEŚCI Z GMINY 
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Rok 2000 zaczął się wystawą  "Władysław Reymont życie i twórczość" oraz lekcjami 
tematycznymi tj. budowa książki, korzystanie z encyklopedii i słowników, kultura języka 
polskiego, Polska Niepodległa i wiele innych. W związku z obchodami 55-tych urodzin Bi-
blioteki w dniu 7 czerwca 2000 r. odbyła się skromna uroczystość z zaproszonymi czytelni-
kami i władzami gminnymi. Przybyli też sympatyczni goście z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.  

2001 rok obfitował w wydarzenia kulturalne: cykl lekcji bibliotecznych, tematycz-
nych, wycieczek oraz konkursów plastycznym wśród nich "Moja Miejscowość" oraz 
"Piękna Bajka". W czerwcu 2001 roku nastąpiło otwarcie Izby Pamiątek Regionalnych przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej mieszczącej się w budynku Starego Kościoła w Mełgwi. 
Zgromadzono tam przedmioty związane z historią regionu, stare naczynia kuchenne, narzę-
dzia pracy, zdjęcia, ozdoby. W Izbie Pamiątek prowadzone są zajęcia tj. lekcje o historii, 
wycieczki, odbywa się także zwiedzanie indywidualne i grup zorganizowanych z poza na-
szej gminy. 

Test i zdjęcia: Urszula Kowalczyk 

Aktualne wydarzenia biblioteczne proszę śledzić na stronie 
internetowej biblioteki: www.biblioteka.melgiew.pl oraz na Facebo-
oku: www.facebook.com/gbpmelgiew  

W latach 2002-2004 odbyło się dużo form pracy z książką. 
Uczczono Dzień Książki, najmłodsi czytelnicy pięknie recytowali 
wiersze i śpiewali piosenki o książkach. Organizowano konkursy: czy-
telniczy w formie rywalizacji, czytelniczo-rysunkowy oraz gminny 
konkurs ,,Stulecie urodzin Józefa Czechowicza. Odbył się także  
Gminny i Powiatowy konkurs poezji Anny Kamieńskiej. 

Dużym sukcesem było przystąpienie do projektu ,,Ikonka'' reali-
zowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji .  
Dzięki temu w pomieszczeniach Biblioteki uruchomiono punkt z dar-
mowym dostępem do internetu, Biblioteka otrzymała również trzy 
komputery i zaczęła działać czytelnia internetowa dla mieszkańców 
gminy. 

W Mełgwi powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które istnieje do 
dziś. Przez kolejne lata Biblioteka rozwija swoją pracowitą działal-
ność, na uwagę zasługuje konkurs gminny ,,Pisarze piszący o Lubelsz-
czyźnie'' przeznaczony dla klas gimnazjalnych czy akcja ,,Cała Polska 
czyta dzieciom''.  

W 2008 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu w cen-
trum Mełgwi, wreszcie Biblioteka pozyskała dobre miejsce na parterze 
z  oddzielnymi pomieszczeniami dla dzieci i dorosłych. Ponadto znaj-
dują się tu trzy stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do inter-
netu. 

Oprócz cyklicznych zajęć bibliotecznych przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki. Cdn... 



W sobotnie popołudnie 3 października 
rozpoczął się Festyn we Franciszkowie. 
Pogoda dopisywała, dlatego też od po-

czątku trwania imprezy towarzyszyła nam spora frekwencja. 
Pierwszym punktem naszego programu było przecięcie 
wstęgi i otwarcie siłowni na świeżym powietrzu. Siłownia 
została sfinansowana ze środków sołeckich oraz ze zbiórki 
wśród członków Stowarzyszenia, mieszkańców Franciszko-
wa oraz od Sponsorów. 

Wstęgę przecinali: sołtys Franciszkowa Krystyna 
Szewczyk oraz wójt gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski. 
Podczas otwarcia Marysia Karman WF-istka z Gimnazjum 
nr 1 w  Świdniku, pokazywała w jaki sposób powinniśmy 
prawidłowo korzystać z siłowni, aby efekty były jak najlep-
sze. Naszemu Wójtowi tak bardzo przypadła do gustu nasza 
siłownia, że sam zaczął ćwiczyć zachęcając tym samym na-
szych mieszkańców do wypróbowania poszczególnych sta-
nowisk do ćwiczeń i rekreacji. 

Podczas imprezy miała również miejsce wystawa 
zdjęć konkursowych I Powiatowego Konkursu Fotograficz-
nego "Franciszków w obiektywie". 
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Paulina Niezbecka 
Prezes Stowarzyszenia Wsi Franciszków 

Otwarcie siłowni na świeżym powietrzu we Franciszkowie 

Aleksandra Dzwonkowska mieszkanka naszej Gminy została laureatką II Międzynarodowego Konkursu 
Perkusyjnego we włoskim Montebello della Battaglia. Wyróżnienie otrzymała za występ z Kamilem Karmelitą 
pochodzącym ze Słubic, z którym tworzą zespół Chacra Duo. 

W programie ich koncertu znalazło się m.in. "Tango" Astora Piazzolli. Gra duetu tak spodobała się jury konkursu, że 
przyznano im prawie maksymalną ilość punktów (98/100) i główną nagrodę Grand Prix. Muzycy otrzymali od jurorów 
także nagrodę specjalną i zaproszenie do udziału w koncercie organizowanym w Konserwatorium Muzycznym "Lucio 
Campiani".  

MUZYCZNY SKARB NASZEJ GMINY - ALEKSANDRA DZWONKOWSKA 

Zdj. Montebello della Battaglia. Chacra Duo wraz z komisją. 

Zdj. Zespół Chacra Duo  

Aleksandra Dzwonkowska i Kamil Karmelita, tworzący zespół 
Chacra Duo, współpracują ze sobą od dwóch lat. Są laureatami wielu 
konkursów ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Mieli okazję 
występować m.in. na Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w Wilnie, 
XXIII Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym Drum Fest w Opolu czy 
na Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w Pescarze we Włoszech.  

Muzycy na co dzień pracują w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki 
w Poznaniu. Koncertują w Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego. 
Oboje są studentami Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 
w  Poznaniu. Aleksandra Dzwonkowska prowadzi również kameralną 
działalność z Poznańskim Zespołem Muzyki Współczesnej SEPIA 
ENSEMBLE, z  którym miała okazję koncertować m. in. w Dublinie, 
Tallinie, Berlinie oraz na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej.  

Z sukcesu ucieszył się ich opiekun i mentor profesor Marian 
Rapczewski, szef katedry perkusji na poznańskiej akademii. 
“Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. Świadczy o tym, że 
znajdujemy się w czołówce polskiej perkusji na uczelniach 
muzycznych” - powiedział w wywiadzie dla Głosu 
Wielkopolskiego. 

Już wkrótce jego studenci wezmą udział w kolejnym 
konkursie, tym razem na krajowym podwórku, ale za to w 
światowej obsadzie. Będzie to Międzynarodowy Konkurs 

Głównymi Sponsorami Konkursu byli Starosta Po-
wiatu Świdnickiego - Dariusz Kołodziejczyk, Wójt Gminy 
Mełgiew - Ryszard Podlodowski oraz Sołtys Franciszkowa 
– Krystyna Szewczyk. Ważnym elementem wydarzenia by-
ły również rozgrywki piłkarskie dzieci oraz mecz piłki siat-
kowej dla dorosłych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia było 
ognisko, które skupiło mieszkańców Franciszkowa i przy-
jezdnych gości. Sponsorem biesiady był sekretarz miasta 
Świdnik - Artur Soboń. 

Dodatkową atrakcją Festynu był kiermasz z rękodzie-
łami przygotowanymi w świetlicy wiejskiej przez mieszkań-
ców wsi. Impreza cieszyła się powodzeniem nie tylko wśród 
mieszkańców Franciszkowa, przybyło do nas również wielu 
przyjezdnych gości. Dobra atmosfera, wspólna zabawa 
i  rywalizacja sportowa sprawiły, że nikt nie chciał wracać 
do domu, do swoich sobotnich obowiązków. 

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie 
Wsi Franciszków oraz członkowie Rady Sołeckiej. 
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom oraz wszystkim 
mieszkańcom zaangażowanym w organizację przedsięwzię-
cia. 
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W ostatnim tygodniu lipca w naszej parafii miały miejsce rekolekcje ewangelizacyjne, realizowane w ramach projektu 
o nazwie „Źródło”. Jest to pomysł na ożywienie wiary, poprzez powrót do jej źródeł, czyli kwestii najbardziej oczywistych 
i  najważniejszych.  

Czym jest źródło, mogliśmy się przekonać podczas tegorocznego lata. Pan Bóg dał nam ten znak, abyśmy sobie mogli 
uświadomić, że bez Jego interwencji, bez Jego pomocy sami nie damy rady. Na nic się zdały wszelkie podlewania, nawad-
niania, deszczownie - ogrody powysychały, owce pomarniały… sami wiecie. Dlatego woda, źródło są dla człowieka czymś 
najważniejszym. Taka jest idea tych rekolekcji, polegających na wędrówce ekip ewangelizacyjnych przez wszystkie parafie 
naszej diecezji. Tak samo, po przygotowaniu przez ewangelizatorów, do wszystkich parafii przybywa obiekt sakralny o po-
dwójnej wartości. Jest to bowiem kopia słynącego łaskami Krzyża Trybunalskiego oraz umieszczone w nim relikwie 
prawdziwego Krzyża, na którym poniósł śmierć Jezus Chrystus. 

ŹRÓDŁO W CZASIE POSUCHY 

Poprzedzające przybycie relikwii rekolekcje były okazją do mobilizacji parafian zarówno w wymiarze duchowym 
jak i materialnym. W Dominowie trwało siedmiodobowe Jerycho Różańcowe. Kaplica w Minkowicach została gruntow-
nie odświeżona, w Krzesimowie wyremontowano dach. Okazało się, że jesteśmy dobrze zorganizowani, ofiarni i pracowi-
ci. Dzięki uwrażliwieniu przez księdza Proboszcza na wartość zbliżających się wydarzeń, wszystkie wspólnoty wiejskie 
i  cała parafia, mimo czasu żniw, potrafiły się zmobilizować do aktywnego uczestnictwa. Pomysł Proboszcza, aby przed wej-
ściem do kościoła ułożyć kobierzec z kwiatów został zrealizowany tak perfekcyjnie i efektownie, że ksiądz Biskup wyjął 
telefon i zrobił zdjęcia. Tego chyba jeszcze nigdy nie było! Pochwalił nas i powiedział, że takiego kwiatowego dywanu nie 
było w żadnej parafii w diecezji. Myślałam, że jest kurtuazyjna pochwała, ale okazało się, że rzeczywiście tak było. Nasz 
pomysł został wykorzystany w Wierzchowiskach i pewnie dzięki fotografii w „Niedzieli”, będzie inspiracją także dla kolej-
nych parafii. Dywany kwiatowe ułożono także przed kaplicami w Dominowie, Krzesimowie i Minkowicach. 

Misje były wydarzeniem, którego struktura rozłożona w czasie i przestrzeni dała możliwość przyjścia do Źródła 
w  różnoraki sposób. Spotkania z grupą ewangelizacyjną, które odbywały się w kościele i w kaplicach i miały nieco inny 
charakter. Wiele osób uczestniczyło w jednych i drugich. Tak samo Krzyż wędrował po parafii, a za nim ci, którzy chcieli 
uczestniczyć w osobistej adoracji. W kaplicach wierni czuwali przy nim według wyznaczonych dyżurów nieprzerwanie. By-
ło to niespotykane dotychczas doświadczenie o wymiarze duchowym. Świadomość, że kaplica jest otwarta cały czas, nawet 
w środku nocy, i jest w niej prawdziwe Drzewo Krzyża – tego nie było jeszcze nigdy. 

Świętość i niezwykła wartość tego Krzyża zostały w na-
szej parafii, jak w żadnej innej, uszanowane poprzez przygoto-
wanie specjalnego samochodu-kaplicy do jego przewiezienia 
z  Ciechanek, peregrynacji po kaplicach i odwiezienia do Świd-
nika. Samochód ten w asyście wozów straży pożarnej wzbudzał 
podziw nie tylko w naszej parafii.  

Nasza Gmina i parafia stanowią niemal ten sam obszar 
i tę samą wspólnotę. Jest to dostrzegane przy okazji ważnych 
wydarzeń o wymiarze społecznym, w których zaangażowani są 
ci sami ludzie. Nigdy nie brakuje aktywności strażaków, Akcji 
Katolickiej, Gminnej Orkiestry Dętej i Chóru Parafialnego, 
w  którym śpiewa nawet nasz Wójt. Chór pod kierunkiem pana 
organisty przygotował utwór Mozarta „Ave verum, Corpus”, 
wykonany na powitanie relikwii Krzyża. 

Zdj. Powitanie Krzyża przez wiernych Zdj. Piękny kwiatowy dywan przed wejściem do Kościoła 
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Rozłożenie wydarzeń rekolekcyjnych na dziesięć dni po-
zwoliło na pogłębione refleksje osobiste, ożywienie więzi są-
siedzkich i szansę dla tych, którzy mogliby tłumaczyć się bra-
kiem czasu.  

Trzeba przyznać, że przychodziło wielu parafian, zwykle 
niewidywanych na cotygodniowych Mszach św. Ostatnim akcen-
tem misji była agapa na terenie przykościelnym, kiedy można 
było jeszcze pobyć razem, podzielić się wrażeniami. Poczęstu-
nek, dzięki wsparciu licznych sponsorów, przygotował parafialny 
oddział Akcji Katolickiej. 

Bez źródła nie ma życia; dobrze, że mogliśmy zaczerp-
nąć z niego i dać sobie szansę, aby nasza wiara wydała plon. 

 
 Zofia Libicka 

Zdjęcia: Piotr Nowak 

Pani mgr Ewa Bieniek pracuje od 1 września 2006 r. w wielu szkołach na 
terenie Gminy Mełgiew. Oprócz zajęć muzycznych prowadzi także chór w szkole 
w Mełgwi i Krzesimowie. Od 20 lat dyryguje założonym przez siebie chórem 
CANTO, który ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w  Świdniku.  

Od 2006 r. bierze udział w ogólnopolskim programie "Śpiewająca Polska". 
Wspólnie z młodzieżą uczestniczy w różnych konkursach chórów, występach 
w Filharmonii Lubelskiej, a także wyjazdach zagranicznych.  

Bardzo chętnie angażuje się w przygotowywanie różnych imprez i uroczy-
stości. Umie pracować z młodzieżą uzdolnioną muzycznie. Ma z nimi doskonały 
kontakt. Cieszy się ogromnym autorytetem. Wraz z młodzieżą wyjeżdżała na wie-
le spektakli muzycznych. Jest osobą z temperamentem, bardzo pracowitą i wyma-
gającą nie tylko od innych ale przede wszystkim od siebie. Cechuje ją 
"wewnętrzna dyscyplina" (słowa Pani wizytator Elżbiety Pałki). Dba o dobre rela-
cje z wychowankami, organizuje warsztaty integracyjne i okolicznościowe spotka-
nia. W pracy i poza nią zawsze uśmiechnięta, uczynna i koleżeńska.  

AMICUS VICI DLA EWY BIENIEK 

Cieszymy się, że praca, której oddaje całe swoje serce została doceniona zaszczytnym tytułem AMICUS VICI przy-
znanym przez Wójta Gminy Mełgiew. Wyróżnienie to stanowi dowód uznania osób, które swoją działalnością szczególnie 
zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.  

Kochana Ewo, dyryguj tak 100 lat i jeszcze jeden dzień dłużej 
H. Załoga, J. Wardęga 

ZS Mełgiew 



WRZESIEŃ – to miesiąc, który na zawsze pozostanie dla 
Polaków wspomnieniem rocznic z 1939 roku, kiedy to 76 lat 
temu, bez uprzedzenia Niemcy z trzech stron wdarły się na 
nasze terytorium. Polacy bronili się do ostatniego naboju. Takie 
miejsca jak: Westerplatte, Mokra, Bzura, Wizna, Tomaszów 
Lubelski, Warszawa, Kock... pozostaną w pamięci jako 
przykłady męstwa, bohaterstwa i ogromnego poświęcenia. 

Tymczasem zgodnie z podpisanym 23 sierpnia 1939 roku 
tajnym protokołem dołączonym do paktu Ribbentrop-Mołotow, 
gdzie Związek Radziecki i Niemcy zadecydowały o podziale 
Polski. Już 17 września w nasze granice wkroczyła Armia 
Czerwona. Jeden agresor to wielki problem, a cóż dopiero, gdy 
pojawia się z zaskoczenia drugi. Aby wcielić w życie układ 
Ribbentrop- Mołotow, obydwa państwa musiały opanować 
obszar II Rzeczypospolitej, dzieląc jej terytorium wzdłuż rzek 
Narew – Wisła – San. Siły Frontu Białoruskiego liczyły ok. 201 
tysięcy żołnierzy. Polacy przeciw nim mogli wystawić zaledwie 
ok. 50 tys. źołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Strażnice KOP 
przyjęły na siebie impet radzieckiej agresji. Największe bitwy 
jakie stoczyły były to: Szack (28.IX) i Wytyczno (1.X), gdzie 
dowodził gen. Wilhelm Orlik-Rückemann. Sytacja była 
tragiczna. Brakowało amunicji i żywności, żołnierze 
zmordowani walką i ciągłym marszem. Byli przygnębieni, gdy 
30 września dowiedzieli się o kapitulacji Warszawy (28.IX). 
Nie wiedzieli wówczas, że w przeddzień kapitulacji 27.IX 1939 
roku powtała Służba Zwycięstwa Polski. Ta data to początek 
istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. 

Polska jako państwo - nie skapitulowała – ani przed 
Niemcami, ani przed ZSRR. Przez cały okres II wojny 
światowej i długo jeszcze po jej zakończeniu twało najdłuższe 
w naszej historii powstanie narodowe. Wpisywały sie w 
niego kolejne pokolenia ludzi, którzy wewnętrznie czuli co to 
jest polskość, godność, niezawisłość. Pokolenie Żołnierzy 
Wyklętych – Niepokornych, robotników Poznańskiego Czerwca 
1956 roku, studentów Marca 1968, tragedii Grudnia 1970 roku, 
Radomia 1976 roku, wreszcie światło Solidarności a potem noc 
i ofiary stanu wojennego .... 
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W HOŁDZIE PAMIĘCI  
 

"A jeśli komu droga otwarta do nieba,  
to Tym, co służą Ojczyźnie"  
    

Jan Kochanowski 

Tę tradycję zostawiamy Tym, którzy przyjdą po nas.                                                           
 
W dniu 17.IX.2015 roku uczniowie kl. III A i III B 

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi  wraz z ks. Pawłem 
Szczyglińskim, zastępcą Wójta panią Elżbietą Korbus, 
wychowawcami oraz panią Marią Winiarską. i  Teresą Drzymałą 
odwiedzili miejsca pamięci: bitwy pod Wytycznem i Obozu 
Zagłady w  Krzesimowie. Były kwiaty, znicze, treści historyczne, 
wieńce..., a  przede wszytkim wzruszenie na tych pięknych 
młodych twarzach. Właśnie to wzruszenie jest dowodem 
głębokiego patriotyzmu i szacunku dla Tych, którym bliskie były 
słowa naszego patrona: "Być pokonanym i nie ulec to zwycięstwo". 

 
Halina Załoga 

Zdj. ZS Mełgiew 



W dniach 13 – 26 sierpnia 2015 r. w Zespole Szkół w Mełgwi już po raz kolejny odbywały się półkolonie letnie. Bra-
ły w nich udział dzieci spędzające wakacje na terenie naszej gminy. Opiekunami byli: p. Ewa Małysz – Kubić, p. Wioleta 
Seroka-Śliwińska oraz p. Andrzej Mędzelewski pod kierownictwem p. Dyrektor Haliny Załogi. Środki na wypoczynek 
letni otrzymaliśmy z Instytutu Rozwoju Wsi, przy wsparciu posła na sejm RP dr Henryka Smolarza. Dofinansowanie to 
pokryło koszty wyżywienia (śniadanie i obiad) oraz wielu atrakcji kulturalnych. W półkoloniach udział wzięło 48 dzieci 
w wieku od 6 lat do 12 lat z terenu naszej i nie tylko naszej gminy. Wspólnie spędzony czas był bardzo intensywny, ale 
i twórczy. 

Korzystając ze słonecznej pogody udaliśmy się do Jedlanki nad jezioro, gdzie o nasze bezpieczeństwo w wodzie do-
datkowo zadbał Pan ratownik – Mateusz Kawalec. Dodatkową atrakcją tego miejsca był mini park linowy, gdzie straciliśmy 
resztki sił podczas zabawy. Następnego dnia pojechaliśmy do Bałtowa. Zwiedziliśmy Zwierzyniec Dolny (zoo) i Zwierzy-
niec Górny (safari), który dał nam możliwość oglądania z bliska różnych zwierząt, ponieważ jeździliśmy amerykańskim 
schoolbusem. Jednak najbardziej podobało nam się w parku rozrywki, gdzie mogliśmy do woli korzystać z wielu atrakcji 
(różnych karuzeli, statku pirackiego, basenów z kulkami oraz coasterów). Kolejnym miejscem była Kozłówka i pałac Za-
moyskich, który pozwolił nam cofnąć się w czasie. Mogliśmy podziwiać jak kiedyś mieszkano i czym się bawiono. Urzekło 
nas to wyjątkowe, przepiękne miejsce… 

Byliśmy również w Magicznych Ogrodach pod Janowcem. Jest to naprawdę magiczne miejsce, gdzie po przekrocze-
niu bramy poczuliśmy jakbyśmy przeszli do krainy baśni. Z każdej strony otaczały nas kwiatowe ogrody. Bawiąc się spotka-
liśmy na swojej drodze olbrzymie gąsienice, wróżki Smużki, magiczne ptaki (próbowały nauczyć nas swojego tańca), smoki, 
skrzaty Bulwiaki oraz psotliwe Mordole. A oprowadzały nas po tej krainie dzielnie strzegące tego miejsca Krasnoludy. 
Pod koniec pólkoloni udaliśmy się do Lublina do kina na film pt. „Mały Książe”, który podobał się wszystkim. Oprócz wy-
jazdów aktywnie spędzaliśmy czas w szkole, poznając naszą gminną okolicę. Byliśmy z wizytą w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, w Muzeum Regionalnym oraz w kościele, gdzie p. Andrzej opowiedział nam dużo ciekawostek o Domu Bożym 
oraz pokazał miejsca gdzie nigdy nie zaglądaliśmy, np. zakrystia czy chór. Jednocześnie korzystaliśmy z całego zaplecza 
sportowego: boiska „Orlik”, basenu, hali sportowej. Wspólnie śpiewaliśmy przy gitarze i malowaliśmy prace plastyczne. 

Na zakończenie półkolonii wraz z Panem Ryszardem Podlodowskim Wójtem Gminy Mełgiew odwiedził dzieci pan 
poseł RP Henryk Smolarz. Przyniósł upominki oraz opowiadał o pracy w sejmie. Wspólnie spędziliśmy czas na śpiewach 
i pytaniach, mieliśmy mnóstwo pytań … na które Panowie dzielnie odpowiadali. Na koniec każde dziecko otrzymało drobny 
upominek w formie wyprawki. W przyszłym roku również zapraszamy. Jednocześnie bardzo chcemy podziękować rodzicom 
p. Agnieszce Kwaśniak i p. Małgorzacie Wasilewskiej za wsparcie przy wyjazdach. 
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Tę tradycję zostawiamy Tym, którzy przyjdą po nas.                                                            

PÓŁKOLONIE LETNIE 

H. Załoga, W. Seroka - Śliwińska 

Zaproszenie  
 

W dniu 8 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Mełgwi pod Honorowym Partonatem Wójta Gminy Mełgiew 
odbędzie się uroczystośc 100- lecia istnienia szkoły w Mełgwi oraz 80 -lecie nadania szkole imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
 
Program uroczystości: 
9:30 -msza św. w Kościele pw. Św. Wita w Mełgwi 
- częśc artystyczna 
- wspomnienia nauczycieli oraz absolwentów. 
 

Serdecznie zapraszamy absolwentów naszej szkoły. Prosimy o udostępnienia zdjęć związanych z historią naszej 
szkoły. Zdjęcia można dostarczać do sekretariatu szkoły lub wychowawców. Prosimy także o udostępnienie prywatnych 
zdjęć, zostaną one zaskanowane i oddane. Z góry dziękujemy. Serdecznie zapraszamy na naszą uroczystość. 

Dyrektor: Halina Załoga 

Zdj: P. Cimek 
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UROCZYSTOŚCI W KRZESIMOWIE 
 

W dniu 27 września 2015 roku w Dolinie Krzyży w Lasku Pruszkowskim 
odbyły się uroczystości rocznicowe wmurowania tablicy z Ziemią z Katynia 
i  70  rocznicy likwidacji obozu pracy w Krzesimowie. Uroczystości rozpoczęły 
się od Mszy Świętej, którą odprawił ksiądz Paweł Szczygliński, w której uczest-
niczyli zaproszeni goście i poczty sztandarowe Jaworzniaków, Żołnierzy z or-
ganizacji kombatanckich, Zespołu Szkół w Mełgwi, Szkoły Podstawowej 
w Krzesimowie. Następnie uroczystości odbywały się w Dolinie Krzyży. 
W  ceremonii uczestniczyli: Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski, Za-
stępca Wójta Pani Elżbieta Korbus oraz Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew 
Pan Janusz Oleszek. .  

Na początku Wójt Gminy Mełgiew Pan Ryszard Podlodowski powitał 
wszystkich przybyłych gości, w szczególności: wicewojewodę pana Mariana 
Starownika, przedstawiciela marszałka pana Michała Zduna, Starostę Powiatu 
Świdnickiego pana Dariusza Kołodziejczyka, przedstawicieli Jaworzniaków 
na czele z prezesem panem Edwardem Gorajewskim, wiceprezesem Edwardem 
Łakomskim, prezesa Armii Krajowej Jana Dudę, księdza dziekana Dariusza 
Moczulewskiego, księdza kanonika Jana Rogowskiego, dyrektora Domu Pomo-
cy Społecznej pana Witolda Michalczuka, dyrektora Szkoły Podstawowej 
w  Krępcu panią Elizę Szypulską, wicedyrektora Zespołu Szkół w Mełgwi pana 
Jacka Wardęgę, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ze Świdnika z panią Ireną 
Kukiełką, panią Teresę Szablę wraz z innymi członkami Akcji Katolickiej 
w Świdniku, poczty sztandarowe, rodziców, uczniów Szkoły Podstawowej 
w Krzesimowie oraz mieszkańców okolicznych wiosek. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Mełgwi pani Halina Załoga przedstawiła zebranym krótki rys historyczny dotyczący Lasku 
Pruszkowskiego, w pięknych słowach opowiedziała o losie osób przebywających w obozie pracy. Podkreśliła jak wielkie 
znaczenie, dla nas i przyszłych pokoleń ma pamięć o tym miejscu, pamięć o naszej niełatwej historii.  

Następnie poprosiła uczestników Rajdu motocyklowego o przekazanie panu wójtowi ziemi przywiezionej z Monte 
Cassino. Pan Ryszard Podlodowski serdecznie podziękował motocyklistom za kolejny niezwykły dar (trzy lata temu również 
oni przywieźli Ziemię z Katynia) i oświadczył zabranym, że Ziemia zostanie wmurowana pod pamiątkową tablicę podczas 
uroczystości niepodległościowych. W trakcie przekazywania wyjątkowego daru pani Mieczysława Radko, a z nią wszyscy 
zebrani zaśpiewali „Czerwone maki na Monte Cassino”. Wszyscy obecni usłyszeli także wzruszający wiersz 
pt.  „Uroczystość poświęcona pamięci pogrzebanych ofiar w Krzesimowie” autorstwa przedstawicielki Jaworzniaków pani 
Heleny Kidaj-Gruszki.  

Delegacje złożyły też wieńce i zapaliły znicze przy obelisku. Na koniec uroczystości została odprawiona Droga Krzy-
żowa z rozważaniami uwzględniającymi trudną i tragiczną historię Polski. 

Dziękujemy mieszkańcom Krzesimowa i Piotrówka, z inicjatywy których odbyła się ta uroczystość, to oni byli 
faktycznymi organizatorami rocznicy. Zapraszamy wszystkich Państwa do poznawania historii Doliny Krzyży i odwiedza-
nia jej szczególnie podczas listopadowych świąt.  

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzesimowie 

Zdjęcia: ZS Mełgiew 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Obchody Święta Szkoły Podstawowej  

im. Jaworzniaków w Krzesimowie, które odbędą się dnia 14 listopada 2015 r. 
 
Program Uroczystości: 
Godz. 10:00 - Msza Święta w Kaplicy w Krzesimowie 
Wmurowanie tablicy upamiętniającej przywiezioną ziemię z Monte Cassino 
Złożenie kwiatów i wieńców okolicznościowych w Lasku Pruszkowskim 
Część Artystyczna w murach Szkoły Podstawowej  

 
 

Dyrektor Magdalena Mazurek-Ścirka   



Ostatni moment na regulowanie  
zaległości w opłatach! 

W październiku wysłane zostaną kolejne upo-
mnienia za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Przypominamy także, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na chwilę obec-
ną stawki na terenie naszej Gminy są jednolite dla 
wszystkich mieszkańców i wynoszą 8 i 12 zł tj. nie 
występują ulgi i zniżki w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, dlatego liczba osób określo-
nych na deklaracji powinna obejmować wszystkie fak-
tycznie zamieszkujące osoby niezależnie od wieku. 

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi został wprowadzony System Identyfikacji Ma-
sowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu 
każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego ra-
chunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącz-
nie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dla każdego z płatników zostanie dostarczona pisemna 
informacja o indywidualnym numerze rachunku ban-
kowego. Prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany 
numer rachunku odbiorcy zawarty w dostarczonym 
blankiecie. Szanowni mieszkańcy to ostatni moment na 
regulowanie zaległości! 

Sporządził: Łukasz Oleszek  
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PRZYZNANO STYPENDIA WÓJTA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 
 
Drugi rok z rzędu młodzi, zdolni i pracowici uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce są nagradzani 

przez Wójta. W tym roku stypendia otrzymało łącznie 38 uczniów mieszkających na terenie naszej gminy. Aby otrzymać 
stypendium uczeń kl. IV - VI szkoły podstawowej musiał osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,5 a uczeń gimnazjum średnią 
co najmniej 5,3. Średnia dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej to co najmniej 5,0. Poniżej przedstawiamy stypendystów 
z  terenu Naszej Gminy. 

Szkoła Podstawowa:  
1. Anna Profeta SP nr 7 w Świdniku 
2. Anna Kieraga SP w Jackowie 
3. Szymon Łaska SP w Dominowie 
4. Elżbieta Bochniak  SP Nr 7 w Świdniku 
5. Łukasz Pawlak SP w Podzamczu 
6. Izabela Krzeszowiec SP w Jackowie 
7. Michał Filipczak SP w Jackowie 
8. Patrycja Banach SP w Z.SZ w Mełgwi 
9. Kacper Wróbel SP w ZSZ w Mełgwi 
10. Natalia Mordel SP w Jackowie 
11. Jakub Bednarczyk SP w Dominowie 
12. Izabela Drewniak SP w Dominowie 
13. Julia Tutka SP nr 7 w Świdniku 
14. Agnieszka Koper SP w Jackowie 
15. Aleksandra Skainowski SP nr 5 w Świdniku 
16. Karolina Poleszak SP w ZSZ w Mełgwi  
17. Dominik Dyzma SP w Podzamczu 
18. Dawid Czupryn SP w Dominowie 
19. Patrycja Zielińska SP nr 7 w Świdniku 
20. Magdalena Gremplewska SP nr 3 w Świdniku 
21. Monika Dziak SP w ZSZ. W Mełgwi 
22. Natalia Terlecka SP nr 7 w Świdniku 

Gimnazjum: 
1. Beata Szczęśniak Gimnazjum nr 1 w Świdniku 
2. Kinga Szczęśniak Gimnazjum nr 1 w Świdniku  
3. Karolina Bondos Gimnazjum Nr 3 w Świdniku  
4. Patrycja Wójcik Gimnazjum Nr 1 w Świdniku  
5. Bartosz Sterniczuk Gimnazjum Nr 1 w Świdniku  
6. Weronika Górska Gimnazjum w Z.Sz. w Mełgwi  
7. Kamila Kopeć Gimnazjum Nr 1 w Świdniku  
8. Weronika Sierpień Gimnazjum Nr 1 Świdnik  
9. Dominika Pachuta Gimnazjum w Z.Sz. w Mełgwi  
10. Jakub Wiącek Gimnazjum Nr 1 w Świdniku  
11. Izabela Wasilewska Gimnazjum w ZSZ. W Mełgwi  
12. Paweł Czuchryta Gimnazjum w ZSZ. W Mełgwi  
13. Dawid Baran Gimnazjum w ZSZ. W Mełgwi 

Szkoła ponadgimnazjalna:  
1. Aleksandra Szymanek I LO im. Broniewskiego 
w Świdniku 
2. Jakub Bielak I LO im. Broniewskiego w Świdniku 
3. Magdalena Kozak Prywatne LO im. Paderewskiego 
w  Lublinie 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 
 

Opracowała: Mariola Matyjaśkiewicz  

W dniu 30 września 2015r. otrzymaliśmy zgo-
dę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Decyzja 
dotyczy  117,5129  ha, co stanowi 100% terenów objętych 
wnioskiem.  

Obecnie projekt zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego został przekazany pracowni pro-
jektowej EM sp. z o.o. w celu naniesienia uwag przekaza-
nych przez Ministerstwo (wiąże się to ze sporządzeniem 
nowych rysunków). Po otrzymaniu materiałów (na przeło-
mie listopada i grudnia) projekt niezwłocznie będzie przed-
stawiony mieszkańcom do zapoznania i ewentualnego 
wniesienia uwag. Dokładny termin wyłożenia będzie poda-
ny na stronie internetowej urzędu gminy oraz w prasie lo-
kalnej. Chcemy jak najszybciej zakończyć prace związane 
z  ww. planem, które trwają już od 2010r. 

Ponadto informujemy, że zakończyło się wyłożenie 
do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  
Uwagi do projektu można jeszcze składać do 29 paździer-
nika 2015r. Największe kontrowersje mieszkańców wzbu-
dza możliwość lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gmi-
ny Mełgiew. 

Przygotował: Bartosz Żułtak 

Miejscowy Plan Zagospodarowania  
Przestrzennego w Gminie Mełgiew 



Od 1 maja do 1 września 2015 roku Stowarzyszenie „ Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie realizowało 
projekt pn. „Aktywator zmian”. Głównym celem projektu było wsparcie organizacyjne Stowarzyszenia poprzez wzmocnienie 
jego potencjału merytorycznego i technicznego. W ramach projektu zrealizowano dwa działania:  
1. Wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia. Działanie to zrealizowane zostało poprzez zakup sprzętu oraz 
stworzenie w siedzibie Stowarzyszenia nowoczesnego stanowiska komputerowego. 
2. Wzmocnienie potencjału merytorycznego Stowarzyszenia. Działanie to zostało zrealizowane poprzez organizację w dniu 
27 czerwca 2015r. wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego do „Krainy Rumianku”. W wyjeździe tym udział wzięła 19 osobo-
wa grupa najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia. 

„Kraina Rumianku”, położona w miejscowości Hołowno na Polesiu, to wioska tematyczna prowadzona przez Stowa-
rzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Stowarzyszenie to prowadzi Ośrodek Edukacji Regionalnej, którego głównym 
celem, poza organizacją wypoczynku w scenerii dawnej polskiej wsi, jest edukacja dzieci i młodzieży w kierunku poznawa-
nia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego mało znanego regionu. Naszą wizytę w „Krainie Rumianku” rozpoczęły 
warsztaty szkoleniowe pod hasłem „Aktywni żyją ciekawiej”. Głównym celem szkolenia było zdobycie przez członków Sto-
warzyszenia informacji na temat pracy III sektora, poznanie narzędzi, metod pracy i źródeł finansowania działalności organi-
zacji pozarządowych a także poznanie przykładów praktycznych działań fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych na 
rzecz społeczności lokalnych. Na przykładzie działalności Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego oraz bogatej 
oferty Ośrodka Regionalnego, poznaliśmy różne formy aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz rozwoju małych, wiejskich 
miejscowości. Aby poznać bliżej ofertę „Krainy Rumianku” panie ze Stowarzyszenia uczestniczyły w warsztatach regional-
nych pn. „Złociste kwiaty”, podczas których poznały technikę wykonania kwiatów ze słomy oraz w warsztatach „Od ziarenka 
do bochenka” zakończonych wypiekiem i degustacją wyśmienitych rogalików. Na zakończenie naszego pobytu w tym nie-
zwykłym miejscu obejrzeliśmy spektakl zespołu obrzędowego Rumenok pt. „Szeptucha i czmut" w lokalnej rusińskiej gwa-
rze. „Krainę Rumianku” opuściliśmy późnym popołudniem. Żal było odjeżdżać, bo miejsce to jest magiczne i pełne uroku, 
a  gospodarze niezwykle gościnni. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach szkoleniowych w tak niezwykłym miejscu nie 
tylko zintegruje członków naszego Stowarzyszenia ale również zachęci ich do bardziej aktywnego działania na rzecz środo-
wiska lokalnego.  

Partnerzy 
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AKTYWATOR ZMIAN 

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane 
w ramach konkursu grantowego projektu "Lubelskie Lokalnie 
Mikrodotacje FIO", którego operatorem jest Fundacja Fundusz 
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Projekt ten dofinansowany jest ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Koordynatorem projektu „Aktywator zmian” była Prezes Sto-
warzyszenia pani Zofia Talarek, wspierana aktywnie przez sekreta-
rza Stowarzyszenia panią Annę Płonkę. 

  
Prezes Stowarzyszenia - Zofia Talarek 
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PERŁA PROGRES MEŁGIEW LIDEREM KLASY B 

Lp. Nazwa Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki 
1. Perła Progres Mełgiew 6 18 6 0 0 32:6 

2. Świdniczanka Świdnik 
Duży 

7 15 5 0 2 17:8 

3. Bronowice Lublin 7 15 5 0 2 11:6 

4. LKS Biskupice 7 15 5 0 2 20:15 

5. LKS Trawniki 6 13 4 1 1 25:12 

6. Vir Dorohucza 6 13 4 1 1 16:4 

7. Perła Rudnik 7 8 2 2 3 32:19 

8. Krzczonowia Krzczonów 7 8 2 2 3 14:21 

9. Sprint Wierzchowiska 7 6 2 0 5 16:24 

10. Starka Stara Wieś 6 3 1 0 5 9:18 

11. Widok Lublin 7 3 1 0 6 7:47 

12. Roztocze Batorz 7 0 0 0 7 7:26 

Perła Progres Mełgiew: 
 
Górny rząd od lewej: 
Jacek Kubicki (trener),  
Michał Mosak (kierownik drużyny), 
Rafał Porębski, 
Mateusz Szajduk, 
Kamil Piłat Enderson, 
Krzysztof Matusiak, 
Kamil Dyzma, 
Łukasz Gołąb, 
Mateusz Jarzębowski,  
Paweł Korona 
Artur Derkacz (prezes) 
 
Dolny rząd od lewej: 
Tomasz Korona, 
Grzegorz Cimek, 
Artur Długosz, 
Patryk Wiński, 
Krystian Kowalik, 
Mateusz Dybała, 
Sebastian Gołąb, 
Kamil Mosak, 
Adrian Kalita 

Wyniki rozegranych spotkań  
o Mistrzostwo Klasy B  

Sprint Wierzchowiska - Perła Progres Mełgiew: 1:4 
Perła Progres Mełgiew - Roztocze Batorz: 11: 1 
Perła Rudnik - Perła Progres Mełgiew: 1:5 
Krzczonowia Krzczonów - Perła Progres Mełgiew 1:3 
Perła Progres Mełgiew - Trawniki - mecz odwołany ze 
względu na zły stan boiska 
Biskupice - Perła Progres Mełgiew: 1:5 
Perła Progres Mełgiew – KS Bronowice Lublin: 4:1  
Widok Lublin - Perła Progres Mełgiew: 1:5 

Strzelcy: 
1. Korona Tomasz - 16 bramek 
2. Dyzma Kamil - 5 bramek 
3. Kalita Adrian - 5 bramek 
4. Mosak Kamil - 2 bramki 
5. Wiński Patryk - 2 bramki 
6. Długosz Artur - 1 bramka 

TABELA B KLASY 

Osiem długich lat kibice w Mełgwi czekali na powrót ligowej piłki. W sezonie 2015/2016 ich 
marzenia się spełniły. W lipcu dzięki kilku osobom i perswazji młodszych mieszkańców gminy, którzy 
wyrazili chęć gry, zapadła decyzja o  reaktywacji "LKS PERŁA MEŁGIEW". Podczas zebrania założy-
cielskiego ukonstytuował się zarząd klubu, prezesem został - Artur Derkacz, kierownikiem drużyny - 
Michał Mosak zaś na trenera zespołu wybrano Jacka Kubickiego .  

Dzięki przychylności Pana Ryszarda Podlodowskiego - Wójta Gminy Mełgiew oraz zaangażowaniu członków stowa-
rzyszenia doprowadzono do używalności boisko "na błoniach". Składamy podziękowania również panu Dariuszowi Koło-
dziejczykowi - Staroście Powiatu Świdnickiego oraz Jackowi Kosierbowi za pomoc przy zgłaszaniu stowarzyszenia oraz 
zakup części sprzętu sportowego.  

Klub otrzymał wsparcie od lokalnych przedsiębiorców i osób prywatnych. Głównym sponsorem drużyny została fir-
ma "Progres Opakowania" reprezentowana przez Katarzynę i Edwarda Kotulskich. Serdecznie podziękowania za wsparcie 
finansowe składamy również: Beacie i Tomaszowi Grela, Tadeuszowi Ostańskiemu, Wiesławowi Witkowskiemu, Sławomi-
rowi Matysowi, Jakubowi Górskiemu, Mieczysławowi Potapczukowi, Łukaszowi Latała, Witowi Krysa oraz radnemu -
 Dariuszowi Pawłowskiemu. Swoją pomoc zaoferowali również miejscowi sołtysi wraz z sołectwami: Jacków, Minkowice,  
Mełgiew I, Mełgiew II - w postaci zakupu sprzętu sportowego.  

 
Zapraszamy do dopingowania naszej drużyny w walce o Mistrzostwo Klasy B w sezonie 2015/2016. 

Artur Derkacz, Sebastian Gołąb, Michał Mosak 



W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi awarii instalacji solarnych oraz instalacji z piecem CO zamontowanych 
w ramach projektu „Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew” informujemy, że zgłoszeń wad lub usterek należy 
dokonywać pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej (www.melgiew.pl) w zakładce awarie instalacji solar-
nych i CO w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (pok. 001) lub poprzez przesłanie skanu 
wypełnionego formularza na adres mailowy: solary@melgiew.pl 

Zgłoszenie wad i usterek instalacji solarnych i instalacji z piecem CO 
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Informacja dotycząca gospodarki wodociągowej cd. 

Aktualnie Gmina Mełgiew z własnych ujęć zaopatruje w wodę 16 miejscowości. Ponadto występuje jeszcze jedno 
ujęcie wody w Mełgwi, które wymaga gruntownej modernizacji hydroforni (zastosowanie systemu odżelaziania wody).  

Łączna długość wodociągu gminnego wynosi 247 km, z czego sieć wodociągowa 140 km, a przyłącza wodociągo-
we 107 km. Budowa sieci wodociągowej należy do zadań Gminy, natomiast przyłącza wykonywane są już we własnym 
zakresie przez mieszkańców, po uprzednim złożeniu do Urzędu Gminy wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej 
(pokój 206). Obecnie jedynie w miejscowościach Trzeciaków i Dominów brak jest jeszcze sieci wodociągowej. Wybudo-
wanie odcinka wodociągu uwarunkowane jest m. in. uzyskaniem zgody właścicieli działek na przebieg trasy sieci wodocią-
gowej. Koszt wybudowania 1 km wodociągu wynosi średnio 160 tys. zł.  

W bieżącym 2015 roku zarejestrowano już 35 awarii wodociągowych najczęściej występujących we Franciszko-
wie, Krępcu i Podzamczu. Gmina na bieżąco stara się usuwać pojawiające się usterki.  

Całkowity koszt utrzymania infrastruktury wodociągowej oraz niezbędnych napraw do końca września 2015r. wy-
niósł 312 873, 74 zł. Sporym wydatkiem jaki Gmina ponosi są opłaty za zakupioną wodę.  

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji  
instalacji solarnych zamontowanych na posesjach w Gminie Mełgiew przez firmę NOVUM w ramach projektu „Energia 
przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew”: 

I. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej Użytkownik zobowiązany jest do prze-
prowadzenia wstępnej oceny zaistniałej sytuacji i przed zgłoszeniem usterki do Urzędu Gminy podjęcia działania, we 
własnym zakresie, w celu wyeliminowania nieprawidłowości tzn.:  
1.W przypadku zbyt wysokiej temperatury na kolektorze należy sprawdzić, czy nie zostało wyłączone zasilanie elektryczne 
w kotłowni, w budynku lub w danej miejscowości. Jeśli tak, to możliwie jak najszybciej przywrócić je, ewentualnie zapew-
nić awaryjne zasilenie lub zasłonić kolektor ciemnym materiałem.  
2. Po przerwie w dopływie prądu elektrycznego temperatura na solarze osiągnąć może ponad 120˚C. W takim przypadku 
należy niezwłocznie uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym, aż do obniżenia się temperatury na kolektorze poniżej 
100 ˚C. Jeśli nie będzie to możliwe należy wezwać serwis. 
3. Jeśli w zasobniku ciepłej wody temperatura wody osiągnęła 80˚C należy obniżyć jej temperaturę poprzez pobór ciepłej 
wody.  
4. Jeśli temperatura wody w zasobniku nie przekracza 50˚C w słoneczny dzień, a na kolektorze temperatura wynosi powyżej 
100 ˚C należy uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym (patrz instrukcja obsługi sterownika) i kontrolować temperatu-
rę na zegarach grupy pompowej oraz przepływ na grupie pompowej. W przypadku nie podwyższenia się temperatury wody 
w zasobniku cw i nie obniżenia się temperatury na kolektorze należy wezwać serwis.  
5. W przypadku braku ciepłej wody w zasobniku cw należy ustalić, czy nie było wcześniej poboru ciepłej wody, od kiedy nie 
ma ciepłej wody, jakie było nasłonecznienie i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.  
6. W przypadku braku ciepłej wody „ w kranie ” należy sprawdzić temperaturę wody w zasobniku, sprawdzić czy nie zostało 
zmienione ustawienie zaworu mieszającego i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 4.  

II. W przypadku braku możliwości wyeliminowania we własnym zakresie, nieprawidłowości w działaniu insta-
lacji solarnej, pomimo przeprowadzenia odpowiednich działań wymienionych w punkcie I, należy zgłosić do Urzędu 
Gminy informację o powstałej usterce na formularzu zgłoszenia awarii instalacji.  

III. W celu przyspieszenia/ ułatwienia podjęcia działań naprawczych podczas wypełniania zgłoszenia o powstałej 
usterce, zachodzi konieczność, podania informacji, które pozwolą na wstępne ustalenie miejsca i rodzaju usterki. W takim 
przypadku należy podać co najmniej następujące informacje: Czy awaria polega na wycieku glikolu czy wody? Gdzie jest 
miejsce wycieku: czy na dachu, czy w kotłowni? Jeśli w kotłowni, to przy jakim urządzeniu? Wskazane jest przesłanie zdję-
cia miejsca z wyciekiem. Jakie jest ciśnienie w instalacji glikolowej – odczyt z manometru. Jaka jest temperatura wody 
w  zasobniku? Wskazane jest również podanie temperatury na solarze. 
Uwaga:  
Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji 
solarnej będą wykonywane odpłatnie. 
W przypadku nie usunięcia usterki w terminie 3 dni prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. (081) 460 57 00 zgłoszenia 
przyjmuje Pani Paulina Cimek.  

Opracowała: Justyna Kuzioła 



W dniu 16 września 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował Targi Pracy. Patronat honorowy nad 
tegorocznymi Targami Pracy objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Starosta 
Świdnicki Pan Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Miasta Piaski Michał Cholewa, Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jak-
son, Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz, Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski, Wójt Gminy Trawniki Jerzy 
Szpakowski. 

Targi Pracy odbyły się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. 
Szkolna 1. Współorganizatorami Targów byli: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego 
w  Świdniku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Fundacja Fuga Mundi. 

Uroczyste otwarcie Targów nastąpiło po okolicznościowych przemówieniach Starosty Powiatu Świdnickiego Pana 
Dariusza Kołodziejczyka, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pana Mirosława Fatygi oraz Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pana Marcina Trocia.  

Na Targach Pracy obecni byli również Wicestarosta Pan Waldemar Białowąs, członek Zarządu Powiatu Świdnickiego 
Pan Leszek Czechowski, Burmistrz Miasta Piaski Pan Michał Cholewa, Sekretarz Miasta Świdnik Pan Artur Soboń, Zastęp-
ca Wójta Gminy Mełgiew Pani Elżbieta Korbus oraz Radni Powiatu Świdnickiego i Miasta Świdnik.  
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Targi Pracy 2015  

W celu zminimalizowania zakupu wody od sąsiadujących gmin (Świdnik, Łęczna i Milejów), a tym samym zapew-
nienia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych warunków do korzystania z naszych, własnych ujęć wody Gmina stara się 
o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę i poprawę wydajności studni głębinowych oraz moderniza-
cję istniejących hydroforni (już od kilku lat nie remontowanych). Dlatego w związku z ogłoszonym naborem wniosków 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.4 
„Gospodarka wodno – ściekowa”, który będzie trwał od 26 października do 7 grudnia 2015 roku, Urząd Gminy przygoto-
wuje dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie, poziom dofinansowania to 85%.  

Mając na uwadze poprawę warunków życiowych mieszkańców Naszej gminy planujemy na najbliższe lata następu-
jące inwestycje:  
- budowę nowej studni i modernizację hydroforni w Nowym Krępcu, 
-  modernizację hydroforni w Podzamczu – budowa drugiej studni, 
- modernizację hydroforni i ujęcia w Mełgwi (odżelaziacze), 
- modernizację wodociągu we Franciszkowie: ul. Spokojna, Szeroka, Żwirki i Wigury, Świerkowa, Lipowa oraz Zacisze, 
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Trzeciakowie.  

Ponadto rozważamy możliwość opracowania dokumentacji na budowę wodociągu w Dominowie pod warunkiem 
uzyskania zgód mieszkańców na poprowadzenie wodociągu po ich działkach.  

 Opracowała: Jolanta Hunek 

W trakcie Targów odbyły się prelekcje na temat różnych form wspar-
cia przedsiębiorców i pracodawców z  funduszy europejskich. W  tegorocz-
nych Targach Pracy wzięło udział ponad 60 wystawców. Tak liczna grupa 
przedsiębiorców i pracodawców reprezentowała nie tylko powiat Świdnicki 
ale i inne powiaty z województwa lubelskiego. 

Na Targach obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Lublinie, Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Lublinie, Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy 
PFRON oraz lubelskie fundacje, stowarzyszenia, ogólnopolskie agencje 
zatrudnienia i biura karier uczelni wyższych z terenu województwa lubel-
skiego. 

Na tegorocznych Targach Pracy Wystawcy dysponowali około 
250 ofertami pracy w Polsce i za granicą, między innymi z branży 
ochroniarskiej, transportowej, usługowej, handlowej, mechanicznej, 
przetwórczej, produkcyjnej, budowlanej, finansowo-ubezpieczeniowej, 
opiekuńczej w następujących zawodach: pracownik gospodarczy, kie-
rowca CE, pracownik biura obsługi klienta, sprzedawca-kasjer specjali-
sta ds. Zakupów, przedstawiciel handlowy, magazynier, operator wózka 
widłowego, spawacz, hydraulik, specjalista ds. ubezpieczeń, pracownik 
produkcji, laminater, ślusarz-nitowacz, operator CNC, opiekun osób 
starszych. 

Aleksandra Sidor 
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku  



PROGRAM OBCHODÓW „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCIPROGRAM OBCHODÓW „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCIPROGRAM OBCHODÓW „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCIPROGRAM OBCHODÓW „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI” ” ” ” ---- 11 LISTOPADA 2015 R. W MEŁGWI 11 LISTOPADA 2015 R. W MEŁGWI 11 LISTOPADA 2015 R. W MEŁGWI 11 LISTOPADA 2015 R. W MEŁGWI    

Godz. 9.45 - spotkanie pocztów sztandarowych przed kościołem parafialnym w Mełgwi  

Godz. 9.55 - wprowadzenie do kościoła  

Godz. 10.00 - Msza Święta za Ojczyznę- oprawa muzyczna Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew 

- część artystyczna „patriotyczna” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Mełgwi, 

- krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew, 

- przemarsz na cmentarz parafialny,  

- złożenie wiązanki okolicznościowej i zapalenie zniczy pod murem pamięci.   

Wydawca: Urząd Gminy Mełgiew Adres: 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Tel. (81) 460 57 00 , e-mail: wiescizgminy@melgiew.pl 

Zespół redakcyjny w składzie: Elżbieta Korbus, Paulina Cimek,  Monika Woźniak-Gołąb.  

Autobus linii nr 5 umożliwia dojazd w rejon cmentarza przy ul. Walecznych (dojście z al. Tysiąclecia), natomiast autobus linii nr 55 
pozwala na dojazd do cmentarza przy ul. Lipowej (dojście z Al. Racławickich lub Krakowskiego Przedmieścia) oraz do cmentarza na 
Majdanku (dojście z al. Witosa). Bilet jednoprzejazdowy za 3,80 zł (ulgowy za 1,90 zł) umożliwia dojazd jednym pojazdem na trasie 
Lublin - Mełgiew, z kolei bilet 90-minutowy za 5,00 zł (ulgowy za 2,50 zł) pozwala na dowolną liczbę przesiadek w czasie ważności 
biletu, również z linii nr 5 do 55.  

Rozkłady jazdy linii nr 5 i 55 obowiązujące w dniach 31 października - 2 listopada br.  


