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 Lato jest czasem festynów. 

Trudno znaleźć w kalendarzu termin, który byłby wolny 
od imprez. Największym gminnym festynem                 
w tym roku były Dni Mełgwi z koncertami, gwiazdami   
i zabawą. Organizowany po raz pierwszy Dzień Sportu 
wypełnił plac przy amfiteatrze. Relacje z licznych festy-
nów, jakie odbywały się w ostatnich tygodniach na      
terenie Gminy Mełgiew, znajdziecie Państwo w tym nu-
merze „Wieści z Gminy”.  
 Już teraz zapraszam na kolejny festyn, który bę-
dzie towarzyszył Gminnym Dożynkom w ostatnią       
niedzielę sierpnia. Atrakcji nie zabraknie.  
 Wakacje to okres wzmożonych inwestycji               
i remontów. W naszych szkołach przystąpiliśmy do    
odświeżenia sal lekcyjnych i korytarzy. Rok szkolny roz-
poczniemy już w czystych salach. Reforma oświaty    
wymogła na nas znalezienie miejsca dla dodatkowych 
roczników, póki co z klasy 7., a to oznacza niemałe 
koszty. Trzeba będzie wyposażyć nowe pracownie zwią-
zane z funkcjonowaniem dodatkowych oddziałów. Dy-
rektorzy naszych szkół podstawowych wyrazili opinię, 
że bez większych problemów pomieszczą w swoich pla-
cówkach dodatkowych uczniów, bez konieczności wpro-
wadzania pełnej     dwuzmianowości. My jako gmina 
czekamy na dodatkowych uczniów, bo to dla każdej ze 
szkół szkoły szansa rozwoju. Mam nadzieję, że projekt 
który złożyliśmy pomoże nam zabezpieczyć konieczne 
wyposażenie pracowni biologicznych, chemicznych,   
fizycznych i geograficznych, których obecnie w naszych 
szkołach nie ma.  
 Trwają prace projektowe przy zadaniu Mobilny 
LOF realizowanym w ramach RPO WL na lata 2014-
2020. Projekt zakłada min. budowę węzła przesiadkowe-
go w Mełgwi, który będzie łączył transport publiczny      
i prywatny. W ramach tego zadania ustawionych zosta-
nie 10 stojaków  na rowery we Franciszkowie, drugie    
10 będzie się znajdowało w Mełgwi. Wybudowana bę-
dzie również droga dla rowerów  o długości  6,7 km   
która położona wzdłuż drogi powiatowej przez miejsco-
wości: Franciszków, Jacków i Mełgiew. Mam nadzieję, 
że jego realizacja wpłynie na zmniejszenie zanieczysz-
czeń powietrza oraz poprawę bezpieczeństwa korzysta-
nia z infrastruktury drogowej. Wiemy przecież jak dużo 
osób jeździ obecnie na rowerach. Ścieżce rowerowej 
towarzyszyć będzie 90 sztuk oświetlenia energooszczęd-
nego  przy trasie Jacków – Mełgiew. Miło mi poinfor-
mować, że podjeliśmy decyzję o rozszerzeniu zakresu 
rzeczowego inwestycji. Ogółem na trasie będzie ponad 
100 lamp. Mieszkańcy będą również mogli skorzystać    
z 7 wiat przystankowych zlokalizowanych 
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przy drodze powiatowej. Projekt zakłada wykonanie 
chodnika o długości 400 m. w miejscowości Mełgiew. 
Temat, który wracał tak często w czasie różnych     
spotkań. Jeśli uda nam się go dokończyć, znaczenie 
poprawi się bezpieczeństwo nie tylko rodzin mieszka-
jących w pobliżu ale i korzystających podczas          
spacerów z tej trasy. Planowany koszt inwestycji to  
prawie 5 mln, poziom dofinansowania 85 %. To spory 
zastrzyk finansowy dla mełgiewskiego samorządu,    
bez którego zmiany funkcjonalności i estetyki terenów 
przystankowych, nie byłyby możliwe. W sytuacji,    
gdy potrzeb jest wiele, dodatkowe pieniądze na cele 
inwestycyjne są bardzo istotne. Dzięki nim możemy 
poprawić komfort komunikacji i warunki życia miesz-
kańców Gminy Mełgiew. Rzeczowe rozpoczęcie      
realizacji projektu planowane jest na styczeń 2018 r. 
Na chwilę obecną trwają prace na projektem             
dokumentacji oraz kosztorysem.  
Zakończył się remont mostku w Minkowicach Kolonia 
oraz kładki dla pieszych przy zbiorniku wodnym         
w Mełgwi. W Minkowicach wyremontowany został 
mostek w ciągu drogi gminnej nr 105529 L.    Prace 
dotyczyły wykonania remontu nawierzchni   mostka. 
Natomiast w Mełgwi prace objęły kładkę dla pieszych 
przy zbiorniku wodnym od strony terenu   amfiteatru. 
Prace te zostały przeprowadzone przy udziale człon-
ków Koła Wędkarskiego, za co serdecznie dziękuję.  
 Dobiegają końca prace przy budowie dróg    
gminnych na Krępcu w ciągu ulic Wyspiańskiego, 
Morsztyna i Niemcewicza. Zakończenie trwającej      
od maja 2017 r. inwestycji zaplanowano na wrzesień. 
Obecnie wykonana została już nawierzchnia asfaltowa 
oraz ciągi komunikacyjne dla pieszych. Dodatkowo 
zostały zamontowane lampy hybrydowe. Do wykona-
nia pozostały jeszcze roboty wykończeniowe               
tj. pobocza, tereny zielone oraz oznakowanie pionowe   
i poziome. Dodatkowo w uzupełnieniu przedmiotowej 
inwestycji realizowana jest przebudowa dróg w ciągu 
ulic Krasińskiego i Kadłubka. Prace obejmą nową    
podbudowę, nawierzchnię asfaltową oraz utwardzenie 
poboczy. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni             
z poprawy bezpieczeństwa i warunków dojazdowych 
do swoich posesji. Oczywiście przy realizacji            
inwestycji nie obyło się bez trudności ale liczy się      
przecież efekt końcowy.  Drobne niedogodności     
zawsze występują, zwłaszcza jeśli teren inwestycji    
dotyczy kilkudziesięciu domów. 
 Mam też dobre wiadomości dla mieszkańców 
Jackowa. Podpisałem umowę i otrzymamy dotację    
celową ze środków budżetu Województwa Lubelskiego 
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów        
rolnych w kwocie 50 000,00 zł. Gmina Mełgiew przy-
stępuje do realizacji inwestycji obejmującej drogę 
gminną nr 105527 L (droga do mebli holenderskich)   
w na odcinku o długości 530 mb.   
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BALLADA MEŁGIEWSKA 
 

Swojej rodzinnej miejscowości, Mełgwi. 
Historia prawdziwa tu opowiedziana, 

jej treść to nie żadna przesada. 
Powstała z potrzeby, jest sercem pisana, 

o Mełgwi serdeczna ballada. 
 

Słowa będą szczere, gdy się sercem pisze, 
a każdy je może zanucić. 

Z uśmiechem na ustach, głośno albo ciszej, 
bo w życiu nie warto się smucić. 

 
Gdy pod Dominowem* na wzgórzu się staje, 

by Mełgiew zobaczyć w dolinie. 
To ta panorama obraz piękny daje, 
ładniejszy niż dobry film w kinie. 

 
Ballada mełgiewska, mełgiewska ballada, 

w tych słowach to miejsce opiewa. 
Gdzie Stawek* i zalew, nad którym się siada, 

by słuchać jak ptak w górze śpiewa. 
 

Czas płynie spokojnie, rok za rokiem leci, 
a Mełgiew wciąż żyje, istnieje. 

I tak jest od dawna, od siedmiu stuleci, 
tu budzą się nowe nadzieje. 

 
A na rondzie młynarz* na żarnach pracuje, 

strudzony, pochylony cały. 
Lecz młynów nad rzeką tu bardzo brakuje 

jak dawniej, mgły tylko zostały. 
 

Strzeliste wieżyczki pięknego kościoła, 
wskazują nam drogę do nieba. 

Tak Mełgiew zaprasza i przybyszów woła, 
życzliwym być zawsze potrzeba. 

 
Jak każda piosenka ballada ma koniec, 

niech Mełgiew nabiera kolorów. 
I długo by jeszcze można mówić o niej, 
wśród długich, zimowych wieczorów. 

 

Jan Siuda 

*Mełgiew - wieś i gmina w pow. świdnickim, w woj. lu-
belskim. 
*Dominów - miejscowość sąsiadująca z Mełgwią. 
*Stawek - rzeka przepływająca przez Mełgiew. 
*młynarz - jego postać przedstawia rzeźba ustawiona na 
mełgiewskim rondzie. 

 

Na chwilę obecną trwają prace na projektem             

nia pozostały jeszcze roboty wykończeniowe               

poboczy. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni             

do swoich posesji. Oczywiście przy realizacji            

 
 Na potrzeby planowanych do realizacji dróg       
w miejscowości Dominów – Żurawniki oraz Nowy 
Krępiec zostały opracowane koncepcje projektowe. 
Wkrótce rozpocznie się procedura uzyskania             
niezbędnej decyzji środowiskowej. Planujemy sporzą-
dzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w 
2018 r. Gmina Mełgiew wystąpi z wnioskiem               
o dofinansowanie na budowę dróg:  nr 105520 L       
Dominów – Żurawniki oraz nr 105531 L – ul. Skośna 
w miejscowości Nowy Krępiec. W związku z powyż-
szym zainteresowani mogą zapoznać się ze                  
sporządzoną już koncepcją przedmiotowych dróg         
w Urzędzie Gminy. 
 Mieszkańcom ulicy Kusocińskiego pragnę      
powiedzieć, że przekazaliśmy z Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (bez konkursowo) ponad 2 mln   
ze środków zaplanowanych na rewitalizację dla Gminy 
Mełgiew z przeznaczeniem na realizacje tej, jakże    
potrzebnej nam wszystkim ulicy inwestorom: Gminie 
Świdnik i Starostwu Powiatowemu. Mam nadzieję,    
że inwestycja ruszy w roku 2018, a potencjalni inwe-
storzy dojdą do porozumienia. Z tego co mi wiadomo 
jeszcze 2 tygodnie trzeba poczekać na wniosek na     
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. 
 Zazieleniło się na boisku. Widać efekty pracy 
jaką wykonali członkowie Stowarzyszenia Ludowego 
Klubu Sportowego Perła przy pomocy gminy,           
Starostwa Powiatowego i sponsorów. Na zniwelowanej 
płycie boiska rośnie trawa, a co najważniejsze dobiega-
ją końca prace projektowe, które przewidują kolejne 
działania w celu udoskonalenia boiska. Chciałbym  
bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowa-
nym za trud, który włożyli w dotychczasowy wygląd 
obiektu. 
 Mamy za sobą udane wydarzenie: Dni Mełgwi 
2017, które cieszyło się dużą popularnością od          
początku do głównego koncertu  - jeśli wziąć pod   
uwagę frekwencję spełniły one Państwa oczekiwania. 
Jestem zadowolony, że tego dnia mogliśmy bawić się 
razem. Przed nami, już w ostatnia niedzielę sierpnia 
Gminne Dożynki. To równie ważne wydarzenie,    
związane z tradycją polskiej wsi. Mimo zmian       
związanych z urbanizacją i dynamicznym rozwojem, 
Gmina Mełgiew nie przestała być gminą wiejską,         
z gospodarującymi rolnikami. Dlatego też powinniśmy 
sięgać do rolniczych korzeni i czerpać ze źródeł.      
Rolnicy mieszkający w Gminie ciężko pracują. Warto 
po żniwach i zbiorach się spotkać na placu gminnym  
w Mełgwi, by wziąć udział w tegorocznych Gminnych 
Dożynkach, na które już dziś serdecznie Państwa     
zapraszam. 
      Podziękujmy Bogu za zebrane plony 

     
                                       Ryszard Podlodowski 
    Wójt Gminy Mełgiew 
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Koniec dziur na Krępieckiej! 
 

Każdy, z mieszkańców Gminy Mełgiew, który 
kiedykolwiek jechał ze Świdnika przez ul. Krępiecką, 
zdaje sobie sprawę, jak uciążliwa jest to podróż. Na-
wierzchnia drogi od ronda przy "Kauflandzie" aż do 
skrętu w Krępcu, pełna jest nierówności i łat po doraź-
nych remontach. Taki stan nawierzchni utrzymywał 
się przez wiele lat. 

Obecne władze Powiatu Świdnickiego i Gminy 
Mełgiew mają dobrą informację dla mieszkańców.  
Wczesną wiosna tego roku zarząd powiatu podjął decyzję 
o gruntownym remoncie tego odcinka Krępieckiej. Zosta-
ła zamówiona dokumentacja projektowa na re-
mont, a 13 lipca został ogłoszony przetarg, remont ma 
być wykonany do listopada bieżącego roku. – Informuje 
starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Cześć inwe-
stycji będzie finansowana przy udziale gminy Mełgiew. 
Jest to kolejny bardzo dobry przykład współpracy powia-
tu z gminą i bardzo się cieszę z planowanej inwestycji, 
ul. Krępieckiej, bo jest w tej chwili jedną z najbardziej 
uczęszczanych dróg w gminie – mówi wójt gminy Ry-
szard Podlodowski.  

Remont ul. Krępieckiej od granic Świdnika 
w kierunku Mełgwi uzupełni również planowany przez 
powiat na 2018 rok remont ulic: Racławickiej, Armii Kra-
jowej i Maczka. Nowe rozwiązania tych ważnych dróg 
w Świdniku, będą również służyć mieszkańcom Mełgwi. 
Remonty mają uwzględniać potrzeby kierowców, rowe-
rzystów, ale też pieszych.  

Planowane prace drogowe, to tylko część z serii 
projektów, które będą realizowane w Mełgwi i okolicach. 
Od początku obecnej kadencji osiągnęliśmy rekordowy 
poziom inwestycji. Także w 2017 roku, dzięki własnym 
i pozyskanym przez nas funduszom zewnętrznym, głów-
nie unijnym, budujemy i remontujemy - mówi Kołodziej-
czyk, Starosta Świdnicki. - Miło mi poinformować, że 
zabezpieczyliśmy środki finansowe na kolejne przebudo-
wy i remonty w tym zwiększyliśmy pulę na przebudowę 
mostu na drodze Mełgiew - Kajetanówka. Odpowiednie 
zmiany w budżecie zostały przyjęte przez Radę Powiatu 
na sesji nadzwyczajnej we wtorek 4 lipca. 

 

Oprac. Starostwo Powiatowe 

Konkursy dożynkowe 2017 
 

Serdecznie zapraszamy 27 sierpnia 2017 roku na Dożynki Gminno – Parafialne,  
aby wspólnie dziękować za zebrane plony. 

Z okazji dożynek zostały ogłoszone dwa konkursy: na: Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy oraz Najlepszy chleb domowego wypieku. Konkursy są organizowane 
w ramach uroczystych obchodów 700-lecia miejscowości Mełgiew. Zgłoszenia przyjmu-
jemy do 23 sierpnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu uroczystości 
dożynkowej. 

 
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy do zapoznania się z regulaminami 

uczestnictwa, które są dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi 
w zakładce „Festiwale, przeglądy, koncerty, konkursy”. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Mełgwi - osobiście lub telefonicznie pod numerami (81) 460-57-50 lub 600-354-983. 

WIEŚCI Z GMINY 
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Na drodze Minkowice – Wierzchowiska  
praca w pełni! 

 
Ruszyła przebudowa drogi powiatowej 2106L 

Minkowice – Wierzchowiska. Ta powiatowa inwesty-
cja realizowana jest w ramach wsparcia pt. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”. Remont drogi odbywa się na 
odcinku 3 tys. 900 m. 

Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe 
w Świdniku przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Me-
łgiew. Umowę na dofinansowanie przebudowy podpisali-
śmy 13 marca tego roku w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim. Obecnie trwają prace remontowe obejmujące: 
przebudowę nawierzchni do szerokości 5,5 m, umocnie-
nie poboczy kruszywem, budowę wyspy dzielącej przed 
wjazdem do miejscowości Podzamcze, a także przejście 
dla pieszych i chodniki w terenie zabudowanym. Od Pod-
zamcza w kierunku Wierzchowisk zlokalizowanych jest 
pięć przepustów poprzecznych. Dwa będą w ramach in-
westycji udrożnione, natomiast trzy będą w całości prze-
budowane, by spowodować swobodny przepływ wód po-
wierzchniowych – informuje starosta świdnicki Dariusz 
Kołodziejczyk. Całkowity koszt to 3 834 466, 33 zł. Dofi-
nansowanie wyniosło – 1 917 233 zł. 

Oprac. Starostwo Powiatowe 

W dniu 14 czerwca  2017 r.  zakończono realizację 
zadania  pn. „Wykonanie piłkochwytów na boisku o wy-
miarach 18x36 m o wysokości 6 m mocowanych na słup-
kach w miejscowości Franciszków Gm. Mełgiew”. Inwe-
stycję zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Franciszków. Montaż piłkochwytów był niezbęd-
ny ze względu na bezpośrednią bliskość pól uprawnych 
oraz konieczność remontu metalowej siatki ogrodzenia 
boiska, która była w 90 % oderwana od słupów mocują-
cych i nie spełniała swojej funkcji. 

Wykonawcą była firma PWU MAGSPORT. 
Na terenie boiska zamontowano piłkochwyty z siatki poli-
etylenowej bezwęzłowej, wysokości 6,00 m. Wykonano 
również zabezpieczenie antykorozyjnie słupów stalowych 
ogrodzenia.  

Obecnie przedostanie się piłki na zewnętrzną stronę 
boiska jest znacząco utrudnione, a uprawy okoliczne są 
zabezpieczone od zadeptywania. Całkowity koszt zadania 
wyniósł  14 883,00 zł. 

 
Oprac. Teresa Olszak 

Nowe piłkochwyty we Franciszkowie 

Zdj. Prace remontowe na drodze powiatowej 2106L 
 Minkowice-Wierzchowiska 
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Święto Strażaków w Gminie Mełgiew 
 

W dniu 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Strażaka. Patronem wszystkich strażaków jest 
rzymski legionista św. Florian, zamęczony za wiarę, uto-
piony w rzece Enns w 304 roku. Relikwie św. Floriana 
zostały sprowadzone do Krakowa w 1184r. przez biskupa 
Modeny na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego. 

W Gminie Mełgiew święto strażaków obchodzili-
śmy w sobotę 6 maja. Uroczystości rozpoczęły się o go-
dzinie 16 mszą świętą w intencji strażaków odprawioną 
w  kaplicy w Krzesimowie. Liturgię sprawował ksiądz 
dziekan Dariusz Moczulewski, proboszcz parafii pw. Św. 
Wita w Mełgwi. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Or-
kiestra Dęta Gminy Mełgiew. 

W uroczystościach wzięli udział strażacy z jedno-
stek: OSP Dominów, OSP Janowice, OSP Krępiec, OSP 
Krzesimów, OSP Minkowice, OSP Mełgiew, OSP Trze-
szkowice. Na uroczysty apel przebyli także zasłużeni 
członkowie, którzy ze względów zdrowotnych przeszli 
w  stan spoczynku. Wspólne świętowanie zaszczycili 
swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich. Wśród nich: Prezes Zarządu 
Powiatowego Oddziału Związku OSP RP - Dariusz Ko-
łodziejczyk, Zastępca Komendanta KP PSP w Świdniku 
– mł. bryg. Paweł Belniak, Przedstawiciel Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP - Dariusz Gawlik, Komen-
dant Gminny OSP Andrzej Wilkołazki, Prezes Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP - Sylwester Bereza, Wójt 
Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski, Zastępca Wójta 
Elżbieta Korbus, Przedstawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego Michał Zdun, Prze-
wodniczący Rady Gminy – Janusz Oleszek oraz radni: 
Anna Pytka, Renata Wińska, Waldemar Woźniak, 
Wojciech Lisiecki. W spotkaniu uczestniczyli radni po-
wiatowi Magdalena Narodowiec i Łukasz Reszka 
a także mieszkańcy. Po mszy świętej zgromadzeni uczest-
nicy obchodów przemaszerowali do Jednostki OSP Krze-
simów, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. 

Komendant Gminny OSP Andrzej Wilkołazki 
złożył na ręce Prezesa Zarządu Powiatowego Dariusza 
Kołodziejczyka meldunek po którym dokonano przeglą-
du pododdziału. Następnie wybrzmiały podziękowa-
nia i gratulacje kierowane do wszystkich strażaków peł-
niących służbę na rzecz lokalnego środowiska. 

Podczas uroczystości Złotym Znakiem Związku 
OSP RP nadanym przez Zarząd Główny Związku OSP 
RP wyróżniono druha Tadeusza Słomkę z OSP Mełgiew. 
Odznaczenia „Za wysługę lat” nadane przez Zarząd 
Gminny Związku OSP RP otrzymali: Sławomir Zieliński 
- 30 lat służby, Przemysław Kurowski - 20 lat służby, 
Sylwester Słomka - 20 lat służby, Sylwester Jesionek - 
15 lat służby, Artur Kochaniec - 5 lat służby, Krystyna 
Jankowska - 5 lat służby. Na zakończenie uroczystości 
wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew pod batutą ka-
pelmistrza Rafała Maruszaka. 

 
Oprac. Paulina Cimek 

WIEŚCI Z GMINY 

Zdjęcia: P. Cimek 
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Powiatowe Zawody MDP 
 

W dniu 21 maja 2017r. na placu przy Amfiteatrze  
w Mełgwi odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 
13 zespołów, w tym 10 chłopięcych i 3 dziewczęce. Tur-
niej składał się z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego  
400 m z przeszkodami oraz rozwinięcia bojowego. Głów-
nym sędzią zawodów był mł. bryg Piotr Łowicki. Podczas 
turnieju nikt nie doznał urazów, nie wpłynęły żadne skar-
gi. Klasyfikacja generalna drużyn przedstawiała się nastę-
pująco: 
Dziewczęta: 
I miejsce - MDP Bystrzejowice Drugie 
II miejsce - MDP Piaski  
III miejsce - MDP Dominów 
Chłopcy: 
I miejsce - MDP Brzezice 
II miejsce - MDP Kozice Górne 
III miejsce - MDP Częstoborowice 
IV miejsce - MDP Pilaszkowice - Bazar 
V miejsce - MDP Biskupice 
VI miejsce - MDP Bystrzejowice Drugie 
VII miejsce - MDP Piaski 
VIII miejsce - MDP Dominów 
IX miejsce - MDP Minkowice 
X miejsce - MDP Świdnik 

Na zawody przybyli: Starosta Powiatu Świdnickie-
go Dariusz Kołodziejczyk, Wójt Gminy Mełgiew Ryszard 
Podlodowski, Komendant Gminny Andrzej Wilkołazki, 
Zastępca Komendanta KP PSP w Świdniku – mł. bryg. 
Paweł Belniak. 

Zespoły, które zajęły miejsca I-III otrzymały oko-
licznościowe puchary. Wszystkie drużyny odebrały pu-
chary za uczestnictwo w zawodach. Laureaci pierwszych 
miejsc będą reprezentować powiat świdnicki na zawo-
dach wojewódzkich.  

NUMER 2(11)  

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 
 

Aż 27 wyjazdów odnotowali w dziennikach strażac-
kich druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych terenu Gminy Mełgiew. O tej porze sporo interwen-
cji dotyczyło pożarów, likwidacji skutków nawałnic prze-
chodzących przez gminę i podtopień ale zdarzały się też 
wypadki drogowe. Ponadto, strażacy brali udział w wyda-
rzeniach ważnych dla gminnej społeczności - festynach, 
zawodach pożarniczych, uroczystościach świeckich i ko-
ścielnych. Druhowie pomagali przy organizacji Dni Me-
łgwi, zadbali także o bezpieczeństwo mieszkańców pod-
czas procesji w dniu Bożego Ciała.  

XVIII Wojewódzkie Igrzyska LZS 
 

W niedzielę 30 lipca w Krasnobrodzie odbyły się 
XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-
Sportowe  LZS. Reprezentująca Gminę Mełgiew młodzie-
żowa drużyna pożarnicza OSP Dominów zajęła III miej-
sce. Gratulujemy!  

Artykuły oprac. Andrzej Wilkołazki 

zentowały drużyny męskie z Dominowa, Minkowic 
i  Trzeszkowic oraz jedna drużyna kobieca z Dominowa. 
Jury oceniało trzy konkurencje: musztrę, sztafetę pożarni-
czą oraz ćwiczenie bojowe. Klasyfikacja Gminna zawo-
dów wyglądała następująco mężczyźni: I m-ce OSP Do-
minów, II m-ce OSP Trzeszkowice, III m-ce OSP Minko-
wice oraz I m-ce OSP Dominów - drużyna kobieca. Ze-
społy otrzymały również dyplomy i puchary.  

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  
w Rybczewicach 

 
W niedzielę 25 czerwca na boisku sportowym 

w Rybczewicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. W zawodach wzięły udział zespoły z gmin 
Rybczewice, Trawniki i Mełgiew. Gminę Mełgiew repre-

Zdjęcia: A. Wilkołazki, S. Bereza 
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Złote Gody 
 

W czwartek 29 czerwca osiemnaście par małżeń-
skich z terenu gminy Mełgiew świętowało Złote Gody. 
Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego jest 
wydarzeniem niezwykłym dla Jubilatów oraz ich rodzin  
i przyjaciół. Z tej okazji w Urzędzie Gminy Mełgiew od-
było się uroczyste spotkanie Wójta z dostojnymi małżon-
kami i towarzyszącymi im rodzinami. W spotkaniu 
uczestniczyli: ksiądz kanonik Dariusz Moczulewski 
i Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Oleszek. 
Podczas uroczystości małżonkowie odnowili przyrzecze-
nia małżeńskie. Ksiądz proboszcz udzielił błogosławień-
stwa wszystkim parom.  

Aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy. 
Małżonkom wręczono też listy gratulacyjne, kwiaty oraz 
drobne upominki. Następnie wszystkich uczestników za-
proszono na słodki poczęstunek. Obchody uświetnił wy-
stęp Zespołu Śpiewaczego Podzamcze.  

Jubileusz 50Jubileusz 50Jubileusz 50Jubileusz 50----lecia pożycia małżeńskiego lecia pożycia małżeńskiego lecia pożycia małżeńskiego lecia pożycia małżeńskiego     
obchodziły pary:obchodziły pary:obchodziły pary:obchodziły pary:    

 
Bogumiła i Stanisław BesztakBesztakBesztakBesztak 

Wanda i Stanisław BiałyBiałyBiałyBiały 
Janina i Wiesław BielakBielakBielakBielak 

Władysława i Franciszek BochniarzBochniarzBochniarzBochniarz 
Emilia i Józef DziachanDziachanDziachanDziachan 
Marianna i Józef KlizaKlizaKlizaKliza 

Maria i Hipolit KonopkaKonopkaKonopkaKonopka 
Irena i Bolesław KubićKubićKubićKubić 

Leokadia i Jan KwiatkowscyKwiatkowscyKwiatkowscyKwiatkowscy 
Krystyna i Jan MatyjaśkiewiczMatyjaśkiewiczMatyjaśkiewiczMatyjaśkiewicz 

 Maria i Marek MogielniccyMogielniccyMogielniccyMogielniccy 
Stanisława i Władysław OrzełOrzełOrzełOrzeł 

Ewa i śp. Marian PrzytułaPrzytułaPrzytułaPrzytuła 
Halina i Henryk RoczonRoczonRoczonRoczon 

Elżbieta i Jan SaganSaganSaganSagan 
Bogumiła i Adam StaniszewscyStaniszewscyStaniszewscyStaniszewscy 

Irena i Józef WierzchowscyWierzchowscyWierzchowscyWierzchowscy 
Natalia i Jan WójcikWójcikWójcikWójcik    

    
Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości, 

szczęścia i dużo zdrowia na dalsze lata wspólnego poko-
nywania trudności życia codziennego.  

 
Oprac. Paulina Cimek 

WIEŚCI Z GMINY 

Zdjęcia: Dorota Ręba 
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Nowy paczkomat w Mełgwi 
 

W 2016 r. nasza gmina w ramach programu 
„Innowacyjna gmina” otrzymała paczkomat fir-
my  InPost oraz zestaw komputerowy, wykorzystywany 
na potrzeby urzędu.  

Paczkomat od początku jego funkcjonowania cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym 
firma InPost w najbliższym czasie dostarczy nowy sprzęt 
dostosowany do większej liczby odbiorców. Z pewnością 
to nowoczesne urządzenie zapewni komfort odbierania 
i nadawania przesyłek naszym mieszkańcom. 

 
Oprac. Agnieszka Szkudzińska 

Gmina Mełgiew wyróżniona! 
 

W dniu 9 czerwca podczas uroczystej gali poznali-
śmy Laureatów i Wyróżnionych VI Edycji Programu 
Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE organizo-
wanej przez Lubelski Klub Biznesu. W Gali Finałowej 
udział wzięło ponad 250 gości, w tym przedstawiciele 
świata biznesu, nauki, władz rządowych i samorządo-
wych.  

Program Promocji Firm i Gmin BUSINESS 
EXCELLENCE - to sprawdzona i ceniona zarówno przez 
przedsiębiorców jak i samorządowców formuła promowa-
nia wyróżniających się firm i jednostek samorządowych 
Lubelszczyzny. Głównym celem programu jest docenie-
nie i wyróżnienie gmin, które wywierają istotny wpływ na 
rozwój regionu lubelskiego, propagowanie przedsiębior-
czości i tworzenie warunków sprzyjających biznesowi. 
Nagrody przyznawane są w oparciu o system punktacji 
uwzględniający wiele elementów z różnych dziedzin. Ba-
dane obszary to zagadnienia z zakresu: polityki społecz-
nej, ochrony środowiska, zarządzania, promocji, polityki 
inwestycyjnej, infrastruktury technicznej i okołobizneso-
wej oraz wskaźników ekonomiczno – społecznych. Osta-
teczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Ka-
pituła Konkursu, którą tworzą cieszące się szerokim po-
ważaniem osobistości życia publicznego.  

Zdj. Lokalny Klub Biznesu 

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 7 gmin: 
Gmina Wiejska: Gmina Rejowiec Fabryczny, GMINA 
MEŁGIEW - wyróżnienie w kategorii Gmina inwesty-
cyjna, Gmina Ludwin - wyróżnienie w kategorii Gmina 
przyjazna inwestorom i turystom, Gmina Cyców - wyróż-
nienie w kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom.  
Gmina Miejsko - Wiejska: Gmina Piaski 
Gmina Miejska do 20 000 mieszkańców: Miasto Dęblin  
Gmina Miejska do 40 000 mieszkańców: Miasto Świd-
nik. 

Nagrodę podczas uroczystej gali odebrał Wójt Gmi-
ny Ryszard Podlodowski. Jest to ogromne wyróżnienie 
dla wszystkich mieszkańców. Gmina Mełgiew została 

wybrana spośród wielu samorządów, dlatego należy doce-
nić troskę tych, którzy dążą do poprawy jakości życia 
i dalszego rozwoju gminy. 

Oprac. Paulina Cimek 
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Kulturalny II kwartał 2017 w GOK 

Obecny rok jest rokiem szczególnym dla naszej 
gminy - obchodzimy 700 rocznicę powstania miejscowo-
ści Mełgiew. Pragniemy ten doniosły jubileusz świętować 
wspólnie z Wami, dlatego też w ostatnich miesiącach or-
ganizujemy szereg imprez wpisujących się w te obchody. 

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi angażuje się 
w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy 
z placówkami oświatowymi, sołectwami, stowarzyszenia-
mi, ośrodkami kultury z innych gmin. Od wielu lat cy-
klicznie organizujemy festiwale piosenki, kolęd, tańca 
nowoczesnego, konkursy plastyczne, festyny i inne wyda-
rzenia. 

W dniu 27 kwietnia odbył się VI Gminny Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej, pod hasłem „Ocalić od zapo-
mnienia”, a 18 maja - XXIV Gminny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. W obu wydarzeniach wzięło 
udział ponad 200 uczestników. Po raz trzeci, 17 czerwca, 
odbył się Festiwal Tańca Nowoczesnego pod patronatem 
Wójta Gminy Mełgiew-Ryszarda Podlodowskiego. Wzię-
ło w nim udział 350 młodych tancerzy z siedmiu placó-
wek powiatu świdnickiego i lubelskiego, którzy zaprezen-
towali układy taneczne z disco, jazzu, hip-hopu. Zachwy-
cająca podczas festiwalu była nie tylko dbałość o szcze-
góły układów ale i piękne, barwne stroje. Doceniony zo-
stał również wkład instruktorek, które przez cały rok 
szkolny ciężko pracowały ze swoimi grupami. Wszyscy 
zaprezentowali swój talent artystyczny, który ciągle do-
skonalą i rozwijają dzięki aktywnemu uczestnictwu 
w kolejnych edycjach przeglądów i festiwali. 

wioskę indiańską, mogły zobaczyć pokaz sprzętu strażac-
kiego, a aktywną zabawę zapewnili animatorzy z Teatru 
„Forma” z Białegostoku. Imprezę swoim występem 
uatrakcyjniła grupa wokalno-muzyczna z Zespołu Szkół 
w Mełgwi, a uczniowie szkoły pokazali swoje sportowe 
umiejętności. Przez cały czas trwania festynu w domkach 
przy amfiteatrze prezentowały się placówki oświatowe 
z terenu naszej gminy. Można było w nich obejrzeć wy-
stawy malarskie, modelarskie i rzeźbiarskie uczniów, 
a Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie 
z położną – Panią Małgorzatą Reja. Było ono skierowane 
do rodziców dzieci w wieku do lat trzech. W jego trakcie 
uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy dotyczą-
cej pielęgnacji i żywienia swoich pociech. Dzięki wspar-
ciu apteki Gemini w Mełgwi, rodzice otrzymali upominki, 
wśród których znajdowały się artykuły do pielęgnacji 
dzieci, suplementy witaminowe i kosmetyki dla mam.  

W niedzielę, 4 czerwca, kontynuowaliśmy obcho-
dy Dni Mełgwi. Rozpoczęto je Mszą Świętą  
w intencji mieszkańców gminy w Kościele Parafialnym 
pw. Świętego Wita. Oprawę muzyczną zapewniła trady-
cyjnie Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, a podczas uroczy-
stego przemarszu pod amfiteatr prezentowała się nowo 
powstała grupa Mażoretek. W bloku artystycznym tego 
dnia na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, 
Zespół Śpiewaczy Podzamcze, laureaci XXIV Gminnego 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, a także 
instrumentaliści i zespoły tańca nowoczesnego z GOK. 

Po południu liczną publiczność przyciągnęły wy-
stępy zespołów Miglanc, Blue Angels, The Wasted Time, 
Formacji Muzycznej LaVa oraz Verdis. Gwiazdą wieczo-
ru był Power Play, który zgromadził pod sceną najwięk-
szą rzeszę fanów. Dwudniową imprezę zakończyła dysko-
teka pod gwiazdami przy akompaniamencie Formacji 
Muzycznej LaVa. Jedynie pogoda w tym dniu była kapry-
śna, ale wszyscy bawili się do końca imprezy . 

Nowym pomysłem był I Gminny Dzień Sportu, 
który odbył się 18 czerwca. Festyn otworzyła parada pa-
sjonatów motocykli z Lublina i Świdnika, a później na 
uczestników czekały pokazy: treningu bokserskiego 
w  wykonaniu członków Stowarzyszenia „Płomień” dzia-
łającego przy OSP Minkowice oraz „Gwarka Łęczna”, 
których trenerem jest Marek Szeremeta, a także drużyny 
karate Shotokan, której trenerem jest Zbigniew Karski. 
Na festynie zaprezentowała się również młodzieżowa 
drużyna dziewczęca z OSP Dominów, której opiekunem 
i trenerem jest Maciej Zieliński.  Festyn Dni Mełgwi w tym roku obchodziliśmy 

w pierwszy weekend czerwca. To wydarzenie  
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym co roku cieszy się 
nieustającą popularnością wśród mieszkańców i nie tylko. 
Ma na celu zarówno promocję tradycji, jak i prezentację 
walorów gminy. Wspaniale aktywizuje mieszkańców co 
było widać podczas tegorocznej imprezy. W sobotę 
3  czerwca zorganizowaliśmy I Gminny Dzień Dziecka 
i Rodziny, tego dnia to dzieci zarządzały Gminą, a sym-
boliczny klucz do niej przekazał im Wójt Gminy - Ry-
szard Podlodowski. W radosnym świętowaniu wzięło 
udział ponad 600 najmłodszych uczestników, dla których 
wszystkie atrakcje na festynie były bezpłatne. Dzieci 
miały do swojej dyspozycji m.in. dmuchany plac zabaw, 
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Serdeczne podziękowania kierujemy do Komen-
dy Powiatowej Policji w Świdniku, która przeprowadzi-
ła na festynie akcję znakowania rowerów. Gminny Dzień 
Sportu zakończył się równie aktywnie - zabawą taneczną. 

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy też cztery 
konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców. Zarówno wielkanocne konkursy 
plastyczne: XXI Gminny Konkurs na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną oraz 7 Tradycji Wielkanocnych 
na 700 lecie Mełgwi, jak i czerwcowe - Super Latawiec 
oraz Moja rodzina - tak po prostu (przygotowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej) przyciągnęły wielu chęt-
nych. 

W dniu 3 czerwca odbył się jubileuszowy 
XXV Międzynarodowy Bieg Solidarności na trasie Świd-
nik-Lublin, który swoim występem uświetniły zespoły 
taneczne z GOK, przygotowane przez Annę Łakotę. Za-
proszenie do otwarcia biegu stanowi niezwykłe wyróżnie-
nie i powód do dumy zarówno dla tancerzy, jak i dla 
Gminy. 

Powodem do radości jest również fakt, że Zespół 
Śpiewaczy Podzamcze, po występach na Regionalnych 
Przeglądach Zespołów Artystycznych OSP RP, zakwalifi-
kował się na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej 
w Ciechocinku. Festiwal odbył się dniach 23-25 czerwca, 
a prezentacja zespołu została pozytywnie oceniona przez 
Jury oraz przez publiczność. Na ocenę końcową punkto-
wą, musimy cierpliwie poczekać do końca listopada tego 
roku. Oczekiwanie skrócą dwa wydarzenia. Zarząd Głów-
ny OSP RP w Warszawie zaprosił zespół do Opatowa na 
XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP, 
które odbędą się 27 sierpnia oraz do Warszawy do Świą-
tyni Opatrzności Bożej gdzie 10 września odbędą się 
główne obchody inauguracji 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości. 

Miło nam również poinformować o kolejnych 
sukcesach Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew. Na XXXII 
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Nałę-
czowie, który odbył się 25 czerwca, nasza orkiestra zajęła 
I miejsce w kategorii przemarsz oraz II miejsce w katego-
rii koncert, natomiast kapelmistrz naszej orkiestry, Rafał 
Maruszak, został wybrany najlepszym kapelmistrzem. 
Cieszymy się, że orkiestrze na przeglądzie towarzyszyła 
grupa Mażoretek, której występ również przyczynił się do 
osiągnięcia tak znakomitych wyników. 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działal-
ność o charakterze edukacyjnym. W naszej ofercie znaj-
dują się zajęcia przeznaczone dla każdej grupy wiekowej. 
Obejmują one aktywność w zakresie tańca nowoczesne-
go, grupy rytmicznej, indywidualnych zajęć muzycznych 
(pianino, gitara, keyboard, perkusja, instrumenty dęte), 
zespołów wokalno-muzycznych (orkiestra dęta, Zespół 
Śpiewaczy Podzamcze oraz dziecięce i młodzieżowe), 
a także plastyki. 

Przypominamy, że od sierpnia przyjmujemy 
zapisy na zajęcia prowadzone w GOK. 

 
 

Festiwal Turystyczny w Nieliszu 
 

W dniach 29-30 lipca w gminie Nielisz odbył się 
Festiwal Turystyczny 2017 połączony z Dniami Gminy. 
W ramach imprezy odbyły się także Pierwsze Regaty Że-
glarskie o Puchar Wójta Gminy Nielisz. Gmina Mełgiew 
została zaproszona do Nielisza, by zaprezentować na nie-
dzielnym festiwalu piękno naszego krajobrazu, bogatą 
przeszłość kulturowo-historyczną, ciekawe wydarzenia 
i imprezy, a także utalentowanych mieszkańców – 
wszystkie walory, o których należy mówić i którymi nale-
ży się chwalić. 

Oprac. Teresa Adamiec,  
Dorota Ręba 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 
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W Bibliotece nigdy nie jest nudno… 
 

W dniu 19 maja 2017r. w ramach obchodów Jubi-
leuszu 700 - lecia Mełgwi w gminnej bibliotece odbyło 
się spotkanie z asp. sztab. Witem Libickim - dzielnico-
wym Komendy Powiatowej Policji w Świdniku rejonu 
Gminy Mełgiew.  

Uczestnikami zgromadzenia byli uczniowie klasy 
IV szkoły podstawowej z Mełgwi. Gość spotkania omó-
wił zadania policji oraz rolę dzielnicowego. Uczniowie 
zadawali mnóstwo pytań na które otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi. Wizyta policjanta przebiegła w miłej, rodzin-
nej atmosferze.  

Noc Biblioteczna 
 
W piątek 26 maja uczniowie klasy V szkoły podsta-

wowej z Mełgwi wraz z opiekunem panią Katarzyną 
Wróbel przybyli na Noc Biblioteczną. Uczestnicy dosko-
nale bawili się grami planszowymi bez prądu. Chętnie 
brali udział w quizie czytelniczym związanym z historią 
naszej miejscowości. Zaplanowana wizyta w muzeum nie 
mogła być zrealizowana, ze względu na niekorzystne wa-
runki pogodowe. Tego wieczoru dobry humor dopisywał 
wszystkim uczestnikom.  

WIEŚCI Z GMINY 

Spotkanie z Przedszkolakami 
 

Gminna Biblioteka Publiczna cyklicznie organizuje 
spotkania biblioteczne z przedszkolakami, mające na celu 
zachęcanie do czytania książek, rozwijania swojej wy-
obraźni oraz kształtowania talentów plastycznych  

W dniu 21 lipca kierownik biblioteki odwiedziła 
dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Pani Edyty Szosta-
kiewicz w Mełgwi. Tematem przewodnim spotkania były 
wakacje. Podczas spotkania posłużono się książką pt. 
Wierszyki i zgadywanki dla dzieci. Dzieci po wysłuchaniu 
tekstów uwieczniły wszystko na własnych rysunkach.  
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Bicie rekordu w czytaniu... 
 

W dniu 1 czerwca od godziny 10 biliśmy rekord 
czytania w jednym momencie. Na miejsce wspólnego 
czytania i manifestowania zamiłowania do książek wy-
braliśmy salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Mełgwi. 

Wspólnie ulubione książki czytało 238 osób 
tj. uczniowie podstawówki i gimnazjum wraz z gronem 
pedagogicznym. Przed czytaniem i po wznoszono okrzy-
ki ,,Jak nie czytam, jak czytam!!'' Każdy uczestnik akcji 
chciał pochwalić się swoją ulubioną książką, wszyscy 
trzymając się za ręce utworzyli wielki krąg miłośników 
książek.  

Wizyta pisarki Anny Fryczkowskiej... 
 

Anna Fryczkowska – polska pisarka, autorka po-
wieści kryminalnych i obyczajowych. Mieszka na war-
szawskim Żoliborzu. Skończyła filologię włoską na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwo w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej, Filmowej i Te-
atralnej w Łodzi. Jest w trakcie studiów podyplomowych 
na Gender Studies na ISNS Uniwersytetu Warszawskie-
go. Dziennikarstwa uczyła się m. in. od Wojciecha Gieł-
żyńskiego. Pracowała jako tłumaczka, dziennikarka-
reportażystka, redaktorka. 

Pisze scenariusze telewizyjne, jest m. in. współau-
torką scenariuszy do seriali Przystań i Na Wspólnej oraz 
wybranych odcinków serialu Barwy szczęścia. Jej powie-
ści to literatura środka. Zarówno kryminalne, jak i oby-
czajowe charakteryzują się starannym stylem, zjadliwą 
ironią, zastosowaniem suspensu, rozbudowaną warstwą 
obyczajową i psychologiczną. Tworzy silne postacie ko-
biece.  

W piątkowe popołudnie 30 czerwca pisarka była 
gościem spotkania autorskiego w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Mełgwi.  

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projek-
tu Dyskusyjne Kluby Książek przy wsparciu finansowym 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Spotka-
nie przebiegło w miłym i bardzo serdecznym klimacie. 
Uczestnicy zadawali mnóstwo pytań. Wszystkim uczestni-
kom spotkania serdecznie dziękuję - podsumowała kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi.  

 
Oprac. Urszula Kowalczyk 
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Lp.  Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców  Wysokość środków przypadających na sołectwo 

1.  Dominów 707 30 078,75zł 

2.  Franciszków 1 143 33 162, 90zł 

3.  Jacków 665 28 685,91zł 

4.  Janowice  326 17 443,69zł 

5.  Janówek 265 15 420,75zł 

6.  Józefów 242 14 658,00zł 

7.  Krępiec I 511 23 578,82zł 

8. Krepiec II 974 33 162,90zł 

9. Krzesimów I 141 11 308,55zł 

10. Krzesimów II 425 20 726,81zł 

11.  Lubieniec 110 10 280,50zł 

12.  Mełgiew I 602 26 596,65zł 

13.  Mełgiew II 486 22 749,75zł 

14. Minkowice 548 24 805,85zł 

15.  Minkowice Kolonia 206 13 464,14zł 

16.  Nowy Krępiec 891 33 162,90zł 

17.  Piotrówek  98 9 882,54zł 

18. Podzamcze 342 17 974,29zł 

19. Trzeciaków 212 13  663,11zł 

20. Trzeszkowice 262 15 321,26zł 

21.  Żurawniki 201 13 298,32zł 

Razem 21 9 357 429 426,39zł 

Fundusz Sołecki na 2018 rok 
 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu 
gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć słu-
żących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną 
jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).  

O tym na co zostaną przeznaczone środki w kon-
kretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trak-
cie zebrania wiejskiego. Warunkiem wykorzystania środ-
ków finansowych jest złożenie przez sołtysa do Wójta 
Gminy w terminie do 30 września 2017r. wniosku 
uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego 
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.  

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniają-
cy następujące warunki:  
1. Wskazujący konkretnie przedsięwzięcia mieszczące się 
w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie wa-

runków życia mieszkańców zgodne za strategią rozwoju 
gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 
2. Zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsię-
wzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż 
kwota funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. 

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wnio-
sków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co 
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do aktywne-
go uczestnictwa w zebraniach wiejskich, które odbędą się 
we wrześniu. Informacje o terminach zebrań znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej gminy oraz tablicach 
ogłoszeń w sołectwach. 

Całkowita kwota funduszu sołeckiego na 2018 r. to 
429 426,39 złotych. Wysokość środków finansowych 
przypadających na dane sołectwo przedstawia poniższa 
tabela. 

 
Oprac. Paulina Cimek 



Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz 
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie 
z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1289), Wójt Gminy Mełgiew zwraca się 
z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mełgiew 
o wypełnienie druku oświadczenia, o posiadanym zbiorni-
ku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczysz-
czalni ścieków i dostarczenie do Sołtysa lub do Urzędu 
Gminy Mełgiew w terminie nieprzekraczalnym do dnia 
01 października 2017 r. 

Druk oświadczenia można pobrać: 
- u sołtysa, 
- w Urzędzie Gminy Mełgiew (pokój nr. 200, II piętro lub 
pokój nr.001, parter) 
 - ze strony internetowej Gminy Mełgiew w zakładce: dla 
interesanta → ochrona środowiska → ewidencja zbiorni-
ków bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczysz-
czalni ścieków 

Oprac. Anna Nowakowska 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
Podprogram 2017 

 
W związku ze zbliżającym się terminem realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, Podprogram 2017, Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mełgwi informują, aby osoby zainteresowa-
ne skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się 
do tutejszego Ośrodka (ul. Partyzancka 42, Mełgiew) 
w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbio-
ru żywności. 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być 
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
z dnia 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których do-
chód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 
tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Grupą osób najbardziej potrzebujących, do których 
będzie skierowana pomoc żywnościowa są: bezdomni, 
osoby niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pocho-
dzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności mar-
ginalizowane, takie jak Romowie), pozostałe grupy od-
biorców spełniające kryteria dochodowe. 

UWAGA: Osoby ubiegające się o wydanie skiero-
wania muszą okazać pracownikowi socjalnemu zaświad-
czenia potwierdzające dochód jego rodziny z miesiąca 
poprzedzającego uzyskanie skierowania. 
 
Siedziba:  
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew. 
Godziny pracy: 
Poniedziałek: 8.00 - 16.00 
Wtorek-piątek: 7.15-15.15 
Kontakt telefoniczny:  
81 467 05 51 lub 663 909 960  

Oprac. Iwona Jaworska 
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Od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski 

na świadczenie wychowawcze (500+) w budynku Ośrod-
ka Pomocy Społecznej - stanowisko 500+ ul. Partyzancka 
42.  

Formularze wniosków będą dostępne na stronie 
internetowej Gminy od dnia 1 sierpnia 2017r. W zakład-
ce: dla interesanta-> dokumenty, wnioski, druki do pobra-
nia i wypełnienia. Zachęcamy do składania wniosków za 
pomocą: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP, ban-
kowości elektronicznej lub za pośrednictwem poczty. 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 wrze-
śnia 2017r.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od 
dnia 1 sierpnia 2017r.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świad-
czenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października. 

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 
1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustale-
nie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 
następuje do dnia 30 listopada 2017r. 

 
Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie  
„Afrykański pomór świń (ASF)” 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku 

i  Urząd Gminy Mełgiew zapraszają na szkolenie adreso-
wane do rolników, producentów trzody chlewnej, przed-
stawicieli samorządów oraz wszystkich osób zaintereso-
wanych. Celem szkolenia jest przedstawienie źródeł za-
grożenia AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ, jak rów-
nież form powiązań między służbami i producentami pod-
jętymi w przypadku wystąpienia choroby na terenie na-
szego powiatu oraz skutecznych narzędzi zwalczania 
ASF. Podczas szkolenia przedstawione zostaną objawy 
kliniczne występujące u zarażonych dzików i świń wraz 
z regułami dotyczącymi bioasekuracji przed chorobą. 

Szkolenie odbędzie się: 05 września 2017 r. 
(wtorek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Me-
łgiew, (parter/ sala wystawowa). Zapraszamy! 
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Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew  
- obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. 

 
Mocą ustawy z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy 

o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) zmieniły się prze-
pisy dotyczące wycinki drzew. Teraz o zwolnieniu 
z obowiązku uzyskania zezwolenia wydawanego przez 
Urząd Gminy zadecyduje obwód pnia mierzony na wyso-
kości 5 cm, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.  

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzy-
skania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie przekracza: 
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolist-
nego oraz klonu srebrzystego, 
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
- 50 cm – w przypadku pozostałych drzew. 

Jeśli natomiast obwód pnia mierzony na wysokości 
5 cm przekracza podane wartości graniczne i drzewo ro-
śnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fi-
zycznej oraz jest usuwane na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunię-
cia zgłosić do Urzędu Gminy Mełgiew. Natomiast gdy 
drzewo rośnie na nieruchomości należącej do: 
a) osoby fizycznej i jest usuwane na cele związane z dzia-
łalnością gospodarczą, 
b) osób prawnych, jednostek organizacyjnych, firm, spół-
ek oraz pozostałych podmiotów, 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze-
w/krzewów. 

Druk zgłoszenia dostępny jest do pobrania:  
- dział ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Gminy 
Mełgiew, (pokój nr. 200, II piętro), 
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Mełgiew w za-
kładce dla interesanta -> ochrona środowiska -> usuwanie 
drzew. 
 
Mieszkańcy, pamiętajcie że: 
1. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich 
elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obo-
wiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 
2. W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia gminny 
urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatun-
ku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, 
wykonania dokumentacji fotograficznej drzewa, a w przy-
padku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – 
obwód każdego z tych pni. 
3. Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni, 
jest to czas na wydanie decyzji przez Urząd Gminy. 
4. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 
6 miesięcy konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała pro-
cedura zostaje uruchomiona na nowo. 
5. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usu-
nięcie drzew/krzewów termin na załatwienie sprawy - do 
30 dni (w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni). 
 

 
Oprac. Anna Nowakowska 

Kleszcze w natarciu 
 

Ciepła zima sprawiła, że pojawiły się już pod ko-
niec lutego. Stacje sanitarno-epidemiologiczne już dono-
szą o setkach ukąszeń. Według informacji sanepidu rośnie 
liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie 
mózgu, czyli najczęściej występujące w Polsce choroby 
odkleszczowe. 

Krwiożercze, szybkie i skuteczne – takie właśnie są 
kleszcze. Niezaprzeczalnie te kilkumilimetrowe pajęczaki 
stanowią prawdziwą zmorę właścicieli zwierząt. Ciężkie 
do usunięcia, uczepiają się ofiary by napić się jej krwi 
i zmagazynować ją we własnym odwłoku. Stanowią także 
zagrożenie dla ludzi. Nie ma skutecznych metod pozwala-
jących na eliminację kleszczy z lasów, łąk i zarośli. Moż-
na jedynie się zabezpieczyć przed ich atakiem, np. po-
przez odzież ochronną, unikanie przebywania w miej-
scach ich występowania, używanie preparatów odstrasza-
jących kleszcze. 

Wykrycie kleszcza na naszych zwierzętach widocz-
ne jest dopiero po kilku dniach, ponieważ przysłania je 
sierść. W miejscu wczepienia kleszcza może pojawić się 
reakcja skórna lub ropień. Kleszcze mogą występować na 
całej powierzchni ciała zwierząt domowych, jednak naj-
częściej można je znaleźć w okolicach słabo owłosionej, 
delikatnej skóry zwierzęcia. Zauważonego kleszcza nale-
ży natychmiast usunąć w bezpieczny sposób i zniszczyć, 
uniemożliwiając mu zakażenie kolejnego żywiciela. Pro-
filaktykę przeciwkleszczową należy stosować przez cały 
okres aktywności kleszczy, czyli najlepiej przez cały rok. 
 

Kilka mitów dotyczących kleszczy: 
 

Mit 1: Kleszcze skaczą z drzew 

Kleszcze wspinają się maksymalnie na wysokość 1,5 me-
tra, najczęściej na źdźbła traw oraz krzewy. Idealne są dla 
nich miejsca wilgotne i mocno porośnięte oraz uczęszcza-
ne przez ludzi i zwierzęta, takie jak ścieżki czy łąki. Im są 
wyżej, tym trudniej jest im znaleźć potencjalnego żywi-
ciela takiego jak pies czy kot. 
Mit 2: Ukąszenie kleszcza boli 

Ślina kleszcza zawiera środki znieczulające, dzięki czemu 
mogą one umocnić się w miejscu nakłucia i spokojnie pić 
krew. Ukryty w sierści pajęczak może pozostać przez dłu-
gi czas niezauważony. 
Mit 3: Usunąć kleszcza łatwiej po posmarowaniu tłusz-

czem 

Jest to bardzo często popełniany błąd. Posmarowanie 
kleszcza tłuszczem może wywołać u niego wymioty, 
a tym samym zwiększa ryzyko infekcji boreliozą lub bar-
dzo niebezpiecznym kleszczowym zapaleniem mózgu. 
Mit 4: Jasne kolory przyciągają kleszcze 

Mówi się, że wybierając się na spacer do lasu należy 
ubrać się w ciemne ubrania, ponieważ jasne przyciągają 
kleszcze. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponie-
waż te wampiryczne pajęczaki są całkowicie ślepe. 
Umieszczony na przednich odnóżach organ Hallera to 
swoisty radar – wyczuwa ciepło, wilgotność, stężenie 
dwutlenku węgla oraz drgania. Dzięki temu pajęczak po-
trafi wybrać idealny moment, by wskoczyć na ofiarę. 
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Przegląd boisk wielofunkcyjnych 
 

W dniu 12.07.2017r. przed upływem okresu gwa-
rancji (13 października 2017r.) dotyczącym 5 boisk wie-
lofunkcyjnych wykonanych na terenie gminy Mełgiew 
w  miejscowościach: Dominów, Jacków, Krępiec, Krzesi-
mów i Minkowice odbył się komisyjny przegląd tych bo-
isk z udziałem osób reprezentujących Gminę Mełgiew, 
przedstawiciela wykonawcy i inspektora nadzoru wystę-
pującego na tym zadaniu. 

Komisja stwierdziła, że na boiskach w Dominowie, 
Jackowie i Krzesimowie, siatka piłkochwytów oderwana 
jest częściowo od słupów, należy ją więc zamoco-
wać  ponownie do słupów. Na boiskach w Krępcu i Min-
kowicach siatka piłkochwytów była częściowo oderwana 
od słupów i wymaga ponownego zamocowania. Ponadto 
stwierdzono uszkodzenia spowodowane wandalizmem 
(nie objęte gwarancją) takie jak: wyrwana bramka wej-
ściowa i uszkodzona brama wjazdowa na boisku w Krze-
simowie oraz przecięcia siatki ogrodzeniowej na wszyst-
kich boiskach.  

Zobowiązano wykonawcę do usunięcia stwierdzo-
nych wad objętych gwarancją do dnia 15 sierpnia 2017r. 
Pozostałe uszkodzenia będą naprawiane przez użytkowni-
ków boisk. 

Oprac. Teresa Olszak 
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Z czym do PSZOK-u? 
 

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Mełgiew i pono-
sisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłat-
nie dostarczać niżej wymienione odpady do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli 
w  skrócie: PSZOK-u. Zlokalizowany jest on w Mełgwi 
przy ul. Partyzanckiej 42 - na terenie Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dla Gminy Mełgiew jest miejscem bezpłatnej zbiórki i 
czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpa-
dów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieru-
chomości objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi z terenu gminy Mełgiew. Nie jest możliwe 
oddawanie odpadów pochodzących z działalności gospo-
darczej. 

Odpady przyjmowane są przez upoważnionego pra-
cownika PSZOK-u, po uzyskaniu od przekazującego:- 
informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wy-
tworzone. PSZOK czynny jest: w dni robocze od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7 do 15.  
 
Co można oddawać do PSZOK? 
- odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 
- odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), 
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowa-
dzenia drobnych, prac remontowych [100 kg na rok od 
mieszkańca] 
 - zużyte opony. 
 
Uwaga! Do PSZOK nie będą przyjmowane następują-
ce rodzaje odpadów: 
- odpady zawierające azbest, 
- części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, 
elementy karoserii), 
- opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, 
- odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji 
(brak etykiety, oznaczeń), 
- odpady w opakowaniach cieknących; 
- sprzęt budowlany, 

- urządzenia przemysłowe, 
- odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej. 
Oznaczenia pojemników w punkcie PSZOK: koloru bia-
łego na gabaryty i elektrośmieci, brązowy na odpady zie-
lone, srebrny na gruz, kontenery na papier, butelki typu 
PET oraz szkło zostały opisane na zewnętrznej stronie  
pojemnika. 

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest 
w miejscu działania PSZOK oraz na stronie Gminy: 
http://www.melgiew.pl/193-al-odpady-komunalne.html 

 
Oprac. Andżelika Murgała 

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza? 
 
Istnieje wiele metod na usunięcie pożywiającego 

się kleszcza, jednak najbezpieczniejszym jest zastosowa-
nie pęsety. Chwytamy pasożyta za głowę i wyciągamy 
równolegle do osi wgryzienia. Jeżeli w miejscu ukąszenia 
nie został aparat gębowy, a pajęczak porusza nogami – 
zrobiliśmy to dobrze. Miejsce wkłucia należy zdezynfe-
kować i dokładnie obserwować czy skóra wokół nie jest 
zarumieniona. Jeśli skóra w miejscu, gdzie był wkłuty 
kleszcz, pozostaje przez kilka dni mocno podrażniona, 
a  nasz pupil przejawia nadmierną ospałość, cierpi na wy-
mioty lub biegunkę – należy natychmiast skontaktować 
się z weterynarzem. 

Oprac. Elżbieta Korbus 
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Bezpiecznie na rowerach 
 

Sezon rowerowy już w pełni, dla wielu osób jazda na ro-
werze to sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, dla 
innych środek transportu. Dobry, sprawny rower i znajo-
mość przepisów ruchu drogowego to gwarancja naszego 
bezpieczeństwa. Wypadki z udziałem rowerzystów stano-
wią coraz większy odsetek zdarzeń drogowych, dlatego 
pamiętajmy o tym, że nieznajomość podstawowych zasad 
bezpieczeństwa może się zakończyć poważnym uszczerb-
kiem na zdrowiu albo nawet śmiercią. Warto więc zapo-
znać się z ustawą z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym ( Dz. U. 2017.128 t.j.z 2017.01.20), zwłaszcza 
art .33 "Obowiązki kierującego rowerem lub motorowe-
rem" 
 
Rowerzysta jest zobowiązany do korzystania z drogi dla 
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyzna-
czone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza 
skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest 
on zobowiązany zachować szczególna ostrozność. 
 
Kierujący rowerem jest zobowiązany do: 

• używania sprawnego i w pełni wyposażonego 
roweru, 

•  
• korzystania z kasku, 

•  
• ocnieniu sytuacji zanim ruszy, 

•  
• korzystaniu z dróg rowerowych, 

•  
• przestrzeganiu przepisów, 

•  
• nie wymuszaniu pierszeństwa, 

•  
• sygnalizowaniu wykonywania manewrów, 

•  
• nie ścinania zakrętów, 

•  
 
Rowerzysta na chodniku 
Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć 
nie wolno, jednak istnieją trzy wyjątki: 

• opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą 
rowerem; 

•  
• panuje zła pogoda (śnieg, silny wiatr, ulewa, go-
łoledź, gęsta mgła); 

•  
• są spełnione jednocześnie trzy warunki:* chodnik 
ma co najmniej dwa metry szerokości,* ruch na jezd-
ni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w 
terenie zabudowanym),* brakuje oddzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczone-
go. 

•  
Rowerem po przejściu dla pieszych. 

Przejście dla pieszych - popularnie zwane "zebrą" jest 
oznakowane białymi pasami i służy pieszym do przekra-
czania jezdni. Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Dro-
gowym rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i 
przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je 
przekroczyć. Niezastosowanie się do tego przepisu grozi 
mandatem 100 zł. Zupełnie inaczej przedstawia się sytu-
acja, kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany 
przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie 
musi zsiadać z roweru. 

Dziecko na rowerze 

Dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby. Albo 
na rowerze w specjalnym foteliku albo w specjalnej 
przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fotelik jak i 
przyczepka muszą być dostosowane do przewożenia dzie-
ci. Długość zespołu 2 pojazdów: rower + przyczepka, nie 
może przekraczać 4 metrów. Z dzieckiem w przyczepce 
można jechać jedynie po jezdni, lub ścieżce rowerowej. 

Miłośników aktywnego wypoczynku, a szczególnie pa-
sjonatów rowerów, zapraszamy do bezobsługowej wypo-
życzalni . Już od kwietnia działa nasza stacja dzięki, któ-
rej można bezpłatnie wypożyczyć rower poprzez rejestra-
cję na stronie www.melgiew.rrs24.pl w razie jakichkol-
wiek problemów z rejestracją zapraszamy Państwa do 
pokoju 201 w godzinach pracy urzędu po kartę , która 
zostanie wydana w celu ułatwienia Państwu wypożycze-
nie. Rower można wypożyczyć na maksymalnie 24 go-
dziny. 



NAZWA IMPREZY  TERMIN ORGANIZATOR 

Jubileusz 700-lecia Mełgwi 
Dożynki Gminno-Parafialne  

27.08.2017 Wójt Gminy, Urząd Gminy, GOK 
Stowarzyszenia, sołectwa, 

„Ze sztuką przez życie” 
Impreza Integracyjna  

17.09.2017 Warsztat Terapii Zajęciowej Mełgiew, 
GOK, Gmina Mełgiew,  LGD Dolina Giełczwi 

Warsztaty pieczenia chleba 23-24.09.2017 Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa”,  
GOK, Gmina Mełgiew 

„Wspomnień czar” Gminne Obchody  
Dnia Seniora .Spotkanie integracyjne  

i konkurs piosenki dla seniorów  

 
15.10.2017 

GOK, Klub Seniora w Mełgwi,  
Klub Seniora Spokojna Przystań,  

inne zaprzyjaźnione zespoły 

Mój projekt na pocztówkę z Mełgwi Październik-
listopad  

Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi 

„Polsko pamiętaj” Gminne Obchody  
Narodowego Święta Niepodległości  

Wieczornica patriotyczna  

 
11.11.2017 

GOK,  
Gmina Mełgiew,  

szkoły  

Spotkanie andrzejkowe  
dla uczestników kół zainteresowań 

27.11.2017 GOK 

Wieczór wróżb dla dzieci 29.11.2017 GOK 

„Świąteczne klimaty” warsztaty plastyczne  11.12.2017 GOK,  

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ 
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Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Giełczwi” wraz z kilkoma LGD z terenu województwa 
lubelskiego przystępuje do przygotowania projektu 
współpracy pod roboczą nazwą „Utworzenie galerii pro-
duktu lokalnego i tradycyjnego”. 

Ideą tego projektu jest utworzenie stałego miej-
sca  sprzedażowego w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 
w GALERII GALA dla producentów produktów lo-
kalnych takich jak: owoce, warzywa, mleko, sery, ma-
sło, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, wędliny, 
wyroby rękodzieła, inne produkty lokalne. 

Od 2 lub 3 lat w tej galerii dzięki uprzejmości pod-
miotu zarządzającego co sobotę odbywa się sprzedaż pro-
duktów wytwarzanych w różnych częściach Lubelszczy-
zny głównie przez producentów z obszarów wiejskich. 
Wnoszą symboliczne opłaty za udostępnienie miejsc. Co 
tydzień wystawia się średnio Ok.. 20 producentów, którzy 
mają już swoich odbiorców. 

Lokalna Grupa działania zapewni zorganizowanie 
miejsc i mebli sprzedażowych oraz kampanię marketingo-
wo-reklamową tego przedsięwzięcia. 

Zainteresowanych producentów i twórców ludo-
wych zapraszamy do kontaktu z biurem LGD do dnia 
24 sierpnia 2017r. (tel. 81 52 53 012). 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew 
Sp.  z o. o. realizuje szereg zadań związanych między in-
nymi z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na 
terenie Gminy. Dodatkowo realizuje serwis paneli solar-
nych, serwis lamp hybrydowych, remonty i utrzymanie 
czystości dróg i chodników, wywóz nieczystości płyn-
nych.  

Przedsiębiorstwo odpłatnie świadczy wykonanie 
usług dla mieszkańców Gminy Mełgiew z zakresu: 
- wywozu nieczystości płynnych (cena za usługę 15,12 zł. 
(brutto) za1m/3), 
- wynajem rębaka do gałęzi (cena za usługę 100 zł/brutto 
za godzinę z operatorem i ciągnikiem,  
- będzie także możliwość skorzystania z usługi koparko-
ładowarką JCB 4CX SUPER (cena 98.4zł/brutto za go-
dzinę). 

GPK Mełgiew sp. z o. o. dokonało zakupu autobu-
su i planuje uruchomić transport na terenie gminy dla na-
szych mieszkańców. Autobus posiada 24 miejsca, 15 sie-
dzących i 9 stojących. Obecnie organizowany jest rozkład 
jazdy i rozmieszczenie przystanków. 

W przypadku pytań lub zamówień proszę o kontakt 
pod numerem telefonu (81) 460 57 30 . 
 

Oprac. Andrzej Najda 

Wakacyjne Warsztaty „Wczoraj i dziś” 
 

W dniach od 10 do 21 lipca Fundacja Dary Kultu-
ry zorganizowała dwutygodniowe warsztaty wakacyjne 
pn. Wczoraj i Dziś. W warsztatach wzięło udział ponad 
60 dzieci z naszej Gminy, m.in. z Jackowa, Franciszkowa, 
Dominowa i Krępca. 

Każdego dnia na dzieci czekały wspaniałe atrak-
cje. Już w pierwszym dniu odwiedziła nas Pani z Firmy 
Cukier Lukier z Lublina, która przeprowadziła warsztaty 
cukiernicze. Każde dziecko miało okazję zrobić własnego 
lizaka. Drugiego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach 
kuchmistrzowskich w Pubie Olimpic w Świdniku. Pizza 
własnoręcznie przyrządzana ma wspaniały smak. Trzecie-

Zwrot podatku akcyzowego 
 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napędowy używany do produk-
cji rolnej powinien zbierać faktury VAT za zakupione 
paliwo. 

W terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 
2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta w zależności od miejsca poło-
żenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017.  

Należna kwota rocznego zwrotu podatku akcyzo-
wego z 1 hektara to 86 złotych, odpowiadającego 86 li-
trów oleju napędowego. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy skła-
dać w pokoju nr. 200 Urzędu Gminy Mełgiew 
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go dnia byliśmy na wycieczce w IQ Studio w Lublinie. 
Tu na dzieci czekały warsztaty z robotyki, lego mind-
storm, labolatorium chemiczne oraz plac zabaw. Kolejny 
dzień to zajęcia sportowe z Panem Wiesławem Hereciem- 
nauczycielem wychowania fizycznego ze szkoły w By-
strzejowicach. W tym dniu przyjechała do nas też Pani 
z  Firmy Fantazja z Krasnegostawu z fotobudką. Zabawa 
była niesamowita. Ostatni dzień pierwszego tygodnia za-
kończyliśmy grając w gry planszowe, przygotowane 
przez Pana Marcina Wiśniewskiego ze sklepu e-Legion ze 
Świdnika. Na koniec dnia każde dziecko otrzymało grę 
planszową.  

Drugi tydzień rozpoczęły warsztaty garncarskie 
u Mistrza Garncarstwa, Pana Piotra Skiby z Jadwisina. 
Wtorek to kolejna wycieczka - tym razem odwiedziliśmy 
Wioskę Indiańską Topai w Olszance. Nauczyliśmy się 
tam wielu ciekawych rzeczy - były warsztaty z robienia 
łuków i proc, wyrobu biżuterii czy też pióropuszy. W śro-
dę mieliśmy okazję nauczyć się robienia różnych stwor-
ków z balonów, ponieważ odwiedził nas Pan Balonik 
Mmenes. W czwartek czekała na nas jedna z najlepszych 
niespodzianek. Pan z Firmy Narnia ze Świdnika, przyje-
chał do nas z maszyną do robienia lodów włoskich i każ-
de dziecko nauczyło się jak robi się prawdziwe włoskie 
lody. Następnie Pan Mariusz i pan Mateusz nauczyli nas 
bardzo ważnej rzeczy - przeprowadzili Kurs Pierwszej 
Pomocy. Piątek 21 lipca był ostatnim dniem naszych 
warsztatów. Dzień rozpoczęliśmy na sportowo. Pan Arek 
Pszeniczka, nauczyciel wychowania fizycznego z Gimna-
zjum nr 1 ze Świdnika nauczył nas grać w baseball. Po 
rozegraniu kilku meczy przyszedł czas na pożegnania. 
Każde z dzieci otrzymało drobne prezenty. To były czas 
spędzony bardzo miło, ale też bardzo owocnie. 

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie spon-
sorzy. Przede wszystkim pragniemy podziękować Panu 

Ryszardowi Podlodowskiemu - Wójtowi Gminy Me-
łgiew, Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi - Staroście 
Powiatowemu, Panu Arturowi Soboniowi - Posłowi na 
Sejm RP, Panu Michałowi Zdunowi - Radnemu Gminy 
Mełgiew.  

Podziękowania należą się też trzem piekarniom, 
które dostarczały drożdżówki oraz inne pieczywo dla 
uczestników warsztatów. Były to piekarnie: Grela z Me-
łgwi, Tkaczyk z Wierzchowisk, oraz Adampol ze Świdnika. 
Dziękujemy również Pani Elżbiecie Szypulskiej za możli-
wość korzystania z pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
w Krępcu.  

Dziękujemy także Przedsiębiorstwu Komunalne-
mu „PEGIMEK” Sp. zo.o., Firmie Top Cars Skup Aut ze 
Świdnika, Firmie Auto Dziupla z Franciszkowa, Firmie 
Forcarservice ze Świdnika, Firmie S-BUD Maciej Sarnec-
ki ze Świdnika, Kwiaciarni Bukieciarnia Anna Ekiert ze 
Świdnika, Firmie Alexander, Firmie Artkwadrat ze Świd-
nika, Pani Dorocie Pawlak, pani Violettcie Sikorze, Fir-
mie PHU STAL – ŚWID Agnieszka Kubiak ze Świdnika, 
Firmie Alegia Łukasz Rater, Sklepowi e-Legion ze Świd-
nika.  

Każda z tych firm oraz osób przyczyniła się do 
tego, ze warsztaty mogły się odbyć a dzieci mogły sko-
rzystać z wielu atrakcji. 

Składając podziękowania nie sposób pominąć 
czwórki wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 ze Świdnika. 
Zuzia, Filip, Jakub oraz Jarek poświęcili bezinteresownie 
swój czas. Dziękujemy Wam bardzo za Wasze zaangażo-
wanie. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
w przyszłym roku postaramy zorganizować ponownie 
tego typu przedsięwzięcie. Mamy już nawet kilkoro chęt-
nych dzieci na liście. 

Oprac. Anna Broda 
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Wypoczynek w Janowie Lubelskim  

Koniec roku szkolnego dla grupy uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum z gminy Mełgiew był cza-
sem pełnym emocji i niezapomnianych wrażeń. Dzięki 
zaangażowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych młodzież spędziła kilka wyjątko-
wych dni wśród janowskich lasów. Na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego ALMATUR w Janowie Lubelskim 
w ramach „Zielonej Szkoły” gimnazjaliści uczestniczyli 
w licznych zajęciach rekreacyjnych jak i tych mających 
na celu poznanie regionu, jego bogatych zasobów rekre-
acyjno-naukowych oraz historii, obejmującej w szczegól-
ności okres II wojny światowej. 

Już pierwszego dnia uczestnicy wycieczki, dzięki 
wystawie przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej, mieli możliwość poznania walorów przyrodniczych 
Lasów Janowskich. Kolejne dni wypełnione były emocjo-
nującymi atrakcjami, począwszy od zwiedzania uroczy-
ska Kruczek, kapliczki Św. Antoniego, leśnej drogi krzy-
żowej oraz kapliczki upamiętniającej walki partyzanckie 
w Lasach Janowskich, przez spacer po wydmach i gro-
blach między stawami, wejściem na torfowisko oraz za-
poznanie się z jego wyjątkową florą. Ciekawą atrakcją 
była również wizyta w tradycyjnej pracowni garncarskiej 
w Łążku Garncarskim . 

Najwięcej jednak emocji wzbudziły atrakcje wyma-
gające odwagi i sprawności fizycznej. Park linowy, zjazd 
na tyrolce, diabelskie wahadełko czy gra w paintball to 
tylko niektóre z licznych rozrywek, w których z wielką 
radością uczestniczyli wszyscy. Trzeba zaznaczyć, że nie-
które z wyzwań stawianych przed gimnazjalistami wyma-
gały dużej odwagi i sprawności fizycznej. Nasza mło-
dzież jest bardzo ambitna i chętnie stawiała czoła wyzwa-
niom. Najwięcej emocji i zachwytu wzbudziła w uczniach 
możliwość jazdy samochodami terenowymi w warunkach 
ekstremalnych, a następnie błotna kąpiel. 

Wieczorami, gdy opadły największe emocje i reszt-
ki z błotnych kąpieli, uczestnicy wycieczki chętnie spę-
dzali wspólnie czas szlifując swoje umiejętności taneczne 
na dyskotece lub wokalne podczas ogniska. Ogromne 
emocje wzbudziły też nocne podchody. Wymarzona po-

goda sprzyjała w korzystaniu ze wszystkich atrakcji jakie 
proponuje Janów Lubelski, w tym kąpieli w Zalewie Ja-
nowskim. Dzięki tak licznym atrakcjom, młodzież nie-
chętnie opuszczała gościnne progi Ośrodka Almatur. Te-
goroczna akcja „Zielonej Szkoły” była czasem niezwykle 
intensywnym i niezapomnianym. Dzięki temu wyjazdowi 
młodzież gimnazjalna Gminy Mełgiew miała możliwość 
zintegrowania się, uczestniczenia w przeróżnych formach 
spędzania czasu wolnego, a także zrozumienia, że można 
miło spędzić czas w dobrym towarzystwie, nie uciekając 
się do żadnych „poprawiaczy humoru”. 

Celem wyjazdu było również kształtowanie właści-
wych postaw wśród młodzieży, wskazanie że środowisko, 
w którym zamieszkujemy powinno być miejscem przyja-
znym i bezpiecznym, w którym można rozwijać swoje 
zdolności i zainteresowania. Organizatorzy chcieli rów-
nież przygotować uczniów do właściwego funkcjonowa-
nia w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej oraz do 
życia w rodzinie i społeczności lokalnej. 

Serdeczne podziękowania dla opiekunów wyciecz-
ki: Elwiry Iwaniuk, Anny Galant, Agnieszki Kwaśniak 
oraz Wojciecha Iwaniuka, którzy swoim entuzjazmem 
i zaangażowaniem nie ustępowali młodzieży, uczestni-
cząc we wszystkich atrakcjach na równi ze swoimi pod-
opiecznymi. 

Oprac. Agnieszka Kwaśniak 

WIEŚCI Z GMINY 

Zdjęcia: Anna Galant 
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Tego jeszcze nie było w Gminie Mełgiew  
 - boks w Minkowicach 

 
Dnia 07.04.2017r. przy wsparciu wójta gminy Me-

łgiew Ryszarda Podlodowskiego oraz Prezesa Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP Sylwestra Berezy został za-
łożony Gminno-Strażacki Klub Sportowy "Płomień" Min-
kowice. Pomieszczeń na działalność klubu udostępniła 
Ochotnicza Straż Pożarna w remizie strażackiej w Minko-
wicach.  

Zawodnicy klubu zadebiutowali na ringu podczas 
Turnieju Przeciw Uzależnieniom, który odbył 
się 08.04.2017r w Kraśniku. Udział w turnieju wzięło 
siedmiu zawodników oraz jedna zawodniczka. Trzech 
zawodników zajęło drugie miejsca, dla pozostałych nie 
było przeciwników w ich wagach.  

Gminno Strażacki Klub Sportowy „Płomień” Min-
kowice dopiero zaczął swoją działalność na terenie gminy 
Mełgiew, a już odnieśliśmy pierwsze sukcesy. 

W Mistrzostwach Okręgu województwa lubelskie-
go udział wzięli Patryk Dudek, który zdobył srebrny me-
dal a także Karol Burzak zdobywca złotego medalu oraz 
kwalifikacji na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 
w boksie. Pomimo wielkich nadziei na Olimpiadzie Mło-
dzieży w Pułtusku po wyrównanej walce Karolowi nie 
udało się zwyciężyć. Przegrał na punkty, jednak nie po-
wiedział jeszcze ostatniego słowa, wszystko przed nim. 

Zawodnicy klubu zaprezentowali się przed naszą 
publicznością podczas I Gminnego Dnia Sportu, który 
odbył się 18 czerwca w Mełgwi. Podczas imprezy pokaz 
treningu bokserskiego zaprezentowali zawodnicy GSKS 
„Płomień” Minkowice oraz zaprzyjaźnionego klubu  
„Gwarek Łęczna”.  

Zawodnicy GSKS "Płomień" Minkowice biorą 

udział w sparingach kontrolnych oraz treningach w klubie 
"Gwarek" w Łęcznej, gdyż chwilowo nie dysponujemy 
ringiem treningowym w naszym klubie. 

W dniu 29.07.2017r odbył się Pierwszy Turniej 
Bokserski na Moście w Lublinie z okazji 700-lecia mia-
sta. W turnieju wziął udział Karol Burzak zawodnik klubu 
"Płomień" Minkowice. Nasz reprezentant wygrał przez 
RSC w drugiej rundzie z zawodnikiem klubu "Hetman" 
Zamość Rafałem Kurpiszem. 

W celu propagowania kultury fizycznej wśród dzie-
ci i młodzieży z gminy Mełgiew odbyły się rozmowy 
z Komendantem OSP Panem Przemysławem Kurowskim 
o  udostępnienie pomieszczeń w remizie strażackiej celem 
prowadzenia treningów bokserskich dla dzieci i młodzie-
ży z terenu Dominowa. Negocjacje zakończyły się sukce-
sem. Treningi w remizie strażackiej w Dominowie roz-
poczną się po wakacjach we wtorki, czwartki i soboty 
o godz. 16.30.Treningi w remizie strażackiej w Minkowi-
cach odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
16.30. Zapraszamy wszystkich chętnych urodzonych 
w  2005r i  starszych. 

NUMER 2(11)  

Ze sportowym pozdrowieniem trener Marek Szeremeta. 
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Stypendium Wójta Gminy  
dla uzdolnionych uczniów 

 
Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września 

2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium 
Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.  

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się: 
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły 
ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych 
o  uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali 
w Gminie Mełgiew, - posiadający wybitne osiągnięcia 
w  nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest 
wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
- spełniający następujące warunki: 
1.Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej 
wzorowej oceny z zachowania na świadectwie ukończe-
nia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na 
zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych wynoszącej: 
- w klasach IV-VI szkół podstawowych - co najmniej 
5,50 
- w gimnazjach - co najmniej 5,30 
- w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 5,00 
2. Warunki dodatkowe: 
- jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przed-
miotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 
- jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim,  
- jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim. 
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać: 
1. dyrektorzy szkół i placówek, 
2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sporto-
wych, 
3. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formu-
larzu wniosku (do pobrania ze strony internetowej Urzędu 
Gminy Mełgiew oraz w pok. nr 107) w Urzędzie Gminy 
Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (pok. nr 001) 
lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 
ePUAP http://urzadgminymelgiew/skrytka. 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 
1) poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne 
osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - kopia 
świadectwa,  
2) zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki 
potwierdzające zdobyte osiągnięcia, 
3) opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której 
uczniem jest kandydat. 

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów, którzy 
legitymują się wysokimi wynikami w nauce, oraz wzoro-
wym zachowaniem do ubiegania się o Stypendium Wójta 
Gminy Mełgiew - Ryszarda Podlodowskiego. 

Dyrektorzy trzech szkół podstawowych  
wybrani na nową kadencję 

 
Zakończyły się konkursy na stanowiska dyrektorów 

placówek oświatowych podległych pod gminę Mełgiew, 
w których z końcem sierpnia kończą się kadencje dotych-
czasowych dyrektorów. Jako pierwsi przed komisjami 
konkursowymi w dniu 4 lipca stanęli kandydaci na dyrek-
torów szkół podstawowych w Krępcu i Jackowie. Kandy-
dowały obecne dyrektorki szkół i nie miały kontrkandy-
datów, w związku z tym w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Jackowie - wybrana została ponownie Pani 
Renata Piątek a w Szkole Podstawowej im. Marii Wój-
cik w Krępcu - wybrana została ponownie Pani Eliza 
Szypulska.  

Kolejny konkurs odbył się w dniu 5 lipca 2017r. 
W tym dniu wybierano kandydata na stanowisko dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domi-
nowie. Do konkursu stanęło trzech kandydatów, wybrany 
został ponownie Pan Andrzej Salitra. 

WIEŚCI Z GMINY 

Kończą się remonty w szkołach 
 

Wakacje to tradycyjnie czas na wykonywanie róż-
nego rodzaju remontów w szkołach. W zależności od 
zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych 
w  szkołach zostały wykonane następujące prace remon-
towe:  
- w Zespole Szkół w Mełgwi odmalowano wejście do 
szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum, ponadto 
w budynku gimnazjum odmalowano 1 salę lekcyjną, starą 
pracownię komputerową i szatnię przy basenie. 
- w Szkole Podstawowej w Krępcu wycyklinowano 
i polakierowano podłogi w 6 salach lekcyjnych i gabine-
cie dyrektora, odmalowano salę przeznaczoną na bibliote-
kę szkolną, odnowiono lamperie na korytarzach, zaadop-
towano pomieszczenie na szatnię dla starszych uczniów. 
- w Szkole Podstawowej w Jackowie wyremontowano 
pomieszczenie w piwnicy przeznaczone na jadalnię, od-
nowiono i pomalowano 3 sale lekcyjne. 
- w Szkole Podstawowej w Dominowie w trakcie jest 
wykonywanie odwodnienia i izolacji ścian piwnic oraz 
czyszczenie i uzupełnienie opaski okalającej szkołę z jed-
nej strony. 
- w Szkole Podstawowej w Podzamczu odmalowano 
2 korytarze i 3 sale lekcyjne oraz gabinet dyrektora, 
pouzupełniano listwy przypodłogowe, naprawiono znisz-
czone poszycie dachowe na wieży Pałacu. 
- w Szkole Podstawowej w Krzesimowie odmalowano 
i ułożono podłogę w 1 sali lekcyjnej, odnowiono lamperię 
na korytarzach oraz dokończono ogrodzenie szkoły. 

Wszystkie prace rozpoczęły się z początkiem lipca 
i zostaną ukończone do końca sierpnia. Dzięki przepro-
wadzonym remontom, dzieci uczęszczające do szkół będą 
miały lepsze warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. 

 
Oprac. Mariola Matyjaśkiewicz 

OŚWIATA W GMINIE. 
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O Poznaniu, trykających koziołkach  
i naszych aniołkach. 

 
Nauka w naszej szkole ma charakter wielopozio-

mowy, zdobywamy wiedzę w murach naszej szkoły, jak 
również poza nimi, odkrywając otaczający nas świat 
w  sposób empiryczny. Jak co roku uczniowie mieli moż-
liwość uczestniczenia w projekcie szkolnym realizowa-
nym w ramach ,,Zielonej szkoły’’ pt. Młodzi odkrywcy 
historii”. Finałem całorocznej pracy był pięciodniowy 
wyjazd do pierwszej stolicy Polski – Gniezna. Byliśmy 
również w Poznaniu, gdzie za pomocą GPS – a mieliśmy 
za zadanie odszukać wyznaczone miejsca i zdobyć cenne 
punkty w grze terenowej (Patryk Paździor okazał się w tej 
dziedzinie mistrzem – wielkie brawa dla ciebie). Mieli-
śmy możliwość uczestniczenia w rekonstrukcji historycz-
nej przedstawiającej początki naszego państwa.  

Małgosia Okoń, laureatka konkursu na najciekaw-
sze sprawozdanie z wycieczki, napisała: ,,...Następnie 
wybraliśmy się do Poznania. Przed zwiedzaniem prze-
wodnik podzielił nas na czteroosobowe grupy i wręczył 
karty pracy, które wypełnialiśmy podczas oglądania za-
bytków. Pod pręgierzem słuchaliśmy przewodnika prze-
branego za kata, biegaliśmy po rynku z kompasem wyko-
nując zadania, przebieraliśmy się za Przemysława II, 
Ludgardę i złośliwych Wieletów a nawet przeprowadzali-
śmy wizję lokalną z trykającymi koziołkami, które uciekły 
z wieży ratuszowej. Uważam ,że była to ciekawa lekcja 
historii.” W grodzie Pobiedziska uczestniczyliśmy w śre-
dniowiecznej bitwie wcielając się w rycerzy, giermków 
oraz damy dworu. Uczestnicy wyjazdu przeszli szkolenie 
z zakresu obsługi dział oblężniczych oraz machin wojen-
nych z tamtego okresu. Historia nawet ta najodleglejsza 
nie stanowi dla nas żadnego problemu. W ramach rekre-
acji po ciężkiej pracy średniowiecznego mieszkańca tam-
tejszych ziem, odpoczywaliśmy w Termach Uniejowskich 
korzystając z zasobów leczniczych wód termalnych. 
A całości dopełniły noclegi w prześlicznej okolicy nad 
Jeziorem Białym w miejscowości Skorzęcin. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy również obecną stolicę Polski – 
Warszawę. Było fantastycznie, tylko wracać było szkoda! 
Nie martwcie się, za rok pokażemy wam inne ciekawe 
miejsca w naszym pięknym kraju! 

Oddychaj głęboko, gdy dinozaur patrzy 
ci w oko - czyli o wycieczce do Bałtowa 

 
Dnia 22 maja uczniowie klas 0 – IV wraz z nauczy-

cielami wyruszyli na wycieczkę do Parku Jurajskiego 
w Bałtowie. Choć droga była daleka, a niektórzy troszkę 
niewyspani i zmęczeni okazało się, że było warto. Po 
szczęśliwej podróży dotarliśmy do celu, wtedy entuzjazm 
wśród dzieci wzbudziło zwiedzanie Bałtowskiego Zwie-
rzyńca. Najpierw nasi podopieczni odbyli przejażdżkę 
amerykańskim autobusem (school busem) pomiędzy 
zwierzętami współcześnie żyjącymi (m.in: strusie, lamy, 
wielbłądy, dziki, konie, jelenie i wiele innych gatunków) 
rozmieszczonymi na wielohektarowym terenie – tzw. Sa-
fari. Następnie wszyscy udali się do Jura Parku, wyciecz-
kowiczów powitał pan przewodnik, który opowiadał 
o zgromadzonych eksponatach. Rozmiary, dbałość 
o  szczegóły z jaką przygotowane zostały dinozaury oraz 
sposób pokazania ich w otoczeniu zachwyciły słuchają-
cych. Wszyscy dzielnie maszerowali pośród prehistorycz-
nych gadów .Z kolei w Muzeum Jurajskim dzieci obejrza-
ły różnego rodzaju skamieniałości. Były to kości dino-
zaurów, szczątki morskich gadów zęby rekinów, koralow-
ce i głowonogi.  

Największe wrażenie zrobiło Prehistoryczne Oce-
anarium i film w Kinie Emocji 5D. Za pomocą technolo-
gii trójwymiarowego przekazu przeniosły się w świat 
podwodnego życia ogromnych gadów. Miały okazję spo-
tkać się „oko w oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi 
tysiące lat temu. Wrażenie, że są bardzo blisko, wywołało 
u nielicznych strach, jednak większość uczniów była 
mocno podekscytowana i zafascynowana ich widokiem. 
Po emocjach w Oceanarium wszyscy z wielkim apetytem 
zajadali zamówiony obiad. Świetną metodą utrwalenia 
zdobytej wiedzy były warsztaty plastyczno – paleontolo-
giczne zakończone wręczeniem  uczestnikom certyfika-
tów. Wykonane podczas zajęć prace, dzieci zabrały do 
domu. Na zakończenie wizyty w Bałtowie w sklepikach 
z pamiątkami zakupiły pamiątki oraz mogły się pobawić 
w Parku Rozrywki. Z wycieczki do Krainy Dinozaurów 
wszyscy wrócili pełni wrażeń i zadowoleni. Mamy na-
dzieję, że dla dzieci była to niezapomniana przygoda.  

Oprac. Nauczyciele SP w Dominowie 
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Pięćdziesiąt lat minęło! 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jac-
kowie ukończyła pół wieku. Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się 20 maja. Świętowano na terenie szkoły. Więk-
szość atrakcji znajdowała się na świeżym powietrzu. 
Wszystko odbyło się w gorącej atmosferze wspomnień 
i  pięknej pogody. 

Uroczyste obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia 
rozpoczęły się na placu przy szkole o godzinie 10 Mszą 
Świętą koncelebrowaną przez księdza kanonika Dariusza 
Moczulewskiego i dawnego absolwenta szkoły księdza 
Łukasza Bogutę. Oprawą Mszy Świętej zajęła się kate-
chetka Mieczysława Radko, która przygotowała uczniów 
do śpiewania pieśni oraz akompaniowała. 

Po zakończeniu Mszy Świętej dyrektor szkoły Re-
nata Piątek przywitała wszystkich zgromadzonych gości 
i zaprosiła na część artystyczną. Młodzi artyści zabrali 
swoją widownię do nowoczesnej Akademii Pana Kleksa. 
Przedstawienie zostało oparte na twórczości Jana Brze-
chwy i zainspirowane kultowym filmem. Stworzono jed-
nak dalsze losy historii Kleksa, który tym razem postano-
wił otworzyć swoją Akademię w Jackowie. Nie zabrakło 
najbardziej znanych wierszy i filmowych piosenek. Moż-
na było usłyszeć zatem między innymi takie utwory jak: 
„Leń”, „Kłamczucha”, „Samochwała”, „Zosia Samosia”, 
„Skarżypyta”, a także odśpiewane wersje „Witajcie 

w  naszej bajce”, „Zoo”, czy „Na wyspach Bergamutach”. 
W czasie śpiewów pojawiły się także układy choreogra-
ficzne, które spotęgowały wrażenie, że jest to mały musi-
cal. W sceniczne role wcielili się uczniowie z klas IV-VI. 
Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki: Annę 
Krasucką-Chyćko (język polski), Marię Sokołowską 
(język angielski) i Annę Bąbik-Daniło (muzyka). W sce-
nariusz wpleciono także taneczny występ najmłodszych 
dzieci pod opieką instruktora Michała Lemieszka oraz 
pokaz akrobatyki opracowany przez prowadzącego zaję-
cia Mateusza Kawalca. 

Każdy z zaproszonych gości chciał pogratulować 
społeczności szkoły tak pięknego jubileuszu i złożyć ży-
czenia na kolejne dziesięciolecia działalności. Wśród 
ważnych osobistości pojawili się: starszy wizytator Moni-
ka Szlagowska reprezentująca Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski, 
Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych Rady Gminy Mełgiew Waldemar Woźniak, rad-
na Jackowa reprezentująca Radę Gminy Mełgiew Teresa 
Jasińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Teresa 
Adamiec, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Ur-
szula Kowalczyk. Nie zabrakło dyrektorów sąsiednich 
szkół, a wśród nich znaleźli się: Dyrektor Zespołu Szkół 
w Mełgwi Halina Załoga, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Podzamczu Anna Ciechan, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Krzesimowie Magdalena Mazurek-Ścirka, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Krępcu Eliza Szypulska. Swo-
ją obecnością jubileusz uświetnili także inicjatorzy zało-
żenia placówki: Aleksander Filipczak i Edward Mrozik 
oraz dawne panie dyrektor: Henryka Korbus i Leokadia 
Wiśniewska. 

W czasie całego przedsięwzięcia rozwiązano Gmin-
ny Konkurs Plastyczny, którego tematyka przedstawiała 
zilustrowane dzieła Jana Brzechwy. Przyznano także od-
znaczenia Amicus Vici, które otrzymali: Aleksander Fi-
lipczak, Edward Mrozik, Leokadia Wiśniewska, Hen-
ryka Korbus, Maria Michlińska i Anna Kurys. 

Po oficjalnej części gości zaproszono na seans fil-
mowy. Do obejrzenia przygotowano specjalnie nagrany 
na tę okoliczność materiał prezentujący wspomnienia ze 
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VII Wiosenne Spotkania Ekologiczne 
 
W słoneczny czwartek - 8 czerwca 2017r. odbyły 

się „VII Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesi-
mów 2017”. W imprezie udział wzięło około 120 osób 
w tym: uczniowie Szkół Podstawowych z Krępca, Me-
łgwi i Krzesimowa, młodzież ze SOSW w Świdniku, 
uczniowie Gimnazjum w Mełgwi, a także rodzice i na-
uczyciele. Po powitaniu uczestników imprezy przez panią 
dyrektor - Magdalenę Mazurek - Ścirkę rozpoczęła się gra 

terenowa pod hasłem „ZAGRAJMY W ZIELONE. 
PRZYRODĘ ZNAM, PODZIWIAM, CHRONIĘ!”, pod-
czas której uczniowie na 15 punktach kontrolnych, startu-
jąc w zespołach 4, 5 osobowych, rozwiązywali różnorod-
ne zadania z zakresu przyrody, ekologii, terenoznawstwa. 
Grając, sprawdzali swoje umiejętności plastyczne i lite-
rackie, nabytą wiedzę z zakresu ppoż. oraz udzielania 
pierwszej pomocy, a także sprawność fizyczną, celność 
i spostrzegawczość. Po grze terenowej odbył się pokaz 
strojów ekologicznych, przygotowanych samodzielnie 
przez uczestników imprezy. Spotkanie zakończył mecz 
towarzyski w piłkę nożną oraz poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. Na zakończenie spotkania przedsta-
wiono wyniki gry terenowej, wręczono nagrody i podzię-
kowania. Zmagania uczniów, starania nauczycieli oraz 
wysiłek organizatorów docenił, obecny na spotkaniu Wójt 
Gminy Mełgiew - pan Ryszard Podlodowski. Uścisk dło-
ni pana Wójta oraz pani Dyrektor dla wielu osób, oczywi-
ście poza nagrodą i podziękowaniem, był bezcenny. Fun-
datorem nagród dla uczestników gry terenowej była Gmi-
na Mełgiew oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Sponsorem po-
częstunku dla uczestników spotkania była Gmina Me-
łgiew oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Krzesimowie. 

VII Wiosenne Spotkania Ekologiczne nie mo-
głyby się odbyć gdyby nie zaangażowanie wielu osób, 
dlatego w imieniu uczestników spotkania dziękuję 
wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji gry te-
renowej. Rodzicom i paniom woźnym za przygotowanie 
poczęstunku, a strażakom z OSP Trzeszkowice za włą-
czenie się w organizację gry terenowej oraz czuwanie nad 
bezpieczeństwem uczestników imprezy. 

Organizatorem Wiosennych Spotkań Ekologicz-
nych, poza Szkołą Podstawową w Krzesimowie, był Od-
dział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesi-
mowie oraz Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekoro-
zwoju Wsi” w Krzesimowie, realizujące dofinansowane 
przez Gminę Mełgiew zadanie publiczne pt. „Młodzi dla 
przyrody. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z tere-
nu Gminy Mełgiew”. 

 
Oprac. Koordynator spotkania -Zofia Talarek 

Szkoły Podstawowej w Jackowie. Można było także 
zwiedzić wystawę poświęconą historii placówki, a na naj-
młodszych czekały gry i zabawy na dworze. Wszystko co 
dobre, kiedyś się kończy – tak było również i tym razem. 
Zakończenie imprezy było jednak wyjątkowe, bo na sce-
nie pojawił się Zespół Śpiewaczy Podzamcze, który pod-
sumował całe wydarzenie. 

Wsparciem dla całej uroczystości okazała się po-
moc sponsorów: Spółdzielczego Banku Powiatowego 
w Piaskach, restauracji Świdniczanka, Cukierni Sowa, 
Auto Serwisu przy Lotnisku, Stryjno-Sad, Piekarni Grela, 
KM Professional Sport Kamil Młynarski, Państwa Ewy 
i Mariusza Matys, Magdaleny i Tomasza Wójcik, Jadwigi 
i Grzegorza Dzwonkowskiego a także Gminy Mełgiew, 
oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jacko-
wie. 

Oprac. Renata Piątek  
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Tratwą w świat 
 

O tym , że podróże kształcą mogli się przekonać 
członkowie Stowarzyszenia ,,Razem dla Krzesimowa" 
oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

W dniach 27 i 28 maja 45 osobowa grupa wyjecha-
ła na długo wyczekiwaną wycieczkę w Pieniny. Program 
wyjazdu był bardzo ciekawy: zwiedzanie Czerwonego 
Klasztoru na Słowacji, rejs tratwami po Dunajcu, wjazd 
i zjazd kolejką krzesełkową na Palenicę. Dla miłośników 
historii - zamek w Niedzicy z wozownią, ruiny zamku w 
Czorsztynie oraz Kościół w Dębnie Podhalańskim wpisa-
ny na listę dziedzictwa UNESCO. 

Nie zabrakło wspólnego grillowania i dyskoteki 
w gościnnych progach ,,Horwatówki'' oraz oczywiście 
dobrego humoru i wspaniałej pogody. Z niecierpliwością 
czekamy na następną wyprawę w nieznane . 

 
Oprac. Anna Pytka  
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Wymiana pokrycia dachowego  
na budynku świetlicy w Jackowie 

 
W dniu 01.08.2017 r.  protokołem końcowym ode-

brano roboty budowlane wykonane na zadaniu pn.: Wy-
miana pokrycia dachowego z eternitu na blachoda-
chówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Jackowie.  

Wykonawca - firma UNI DACH zrealizował robo-
ty 6 dni przed wyznaczonym terminem. Protokół odbioru 
podpisano bez usterek. Wartość wykonanych robót to 
kwota brutto – 33 855,68 złotych, w tym z Funduszu 
Sołeckiego - 22 414,51 złotych. Pozostała kwota w wyso-
kości 11 441,17 złotych została sfinansowana z funduszu 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jackowie  

Oprac. Teresa Olszak 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku  
świetlico-remizy w Krzesimowie  

 
Początek lipca 2017 roku zapisał się dla mieszkań-

ców Krzesimowa bardzo pozytywnym wydarzeniem. 
W ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości 
Krzesimów I (8 940,04 zł.), Krzesimów II (16 076,61 zł.) 
oraz funduszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesimo-
wie oraz Stowarzyszenia ,,Razem dla Krzesimowa" łącz-

nie 9 534,12 zł. zostało wymienione pokrycie dachowe 
z orynnowaniem na budynku świetlico - remizy w Krzesi-
mowie. Szary eternit zastąpiła czerwona blachodachówka. 
Kolejne warsztaty, imprezy okolicznościowe odbywać się 
będą pod nowym, ekologicznym dachem. 

Oprócz wsparcia finansowego mieszkańcy i człon-
kowie straży usunęli zbędne krzaki, pomogli przy przebu-
dowie przyłącza elektrycznego oraz posprzątali po zakoń-
czeniu prac budowlanych. Najbardziej cieszy fakt zgodnej 
współpracy rad sołeckich, członków straży i stowarzysze-
nia, po raz kolejny okazało się, że wspólne działanie bar-
dzo łączy ludzi. 

Skorzystaliśmy również z programu usuwania 
i utylizacji wyrobów azbestowych, który został sfinanso-
wany ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska oraz budżetu Gminy Mełgiew. 

 
Oprac. Anna Pytka-sołtys Krzesimowa II  
Agnieszka Woźniak- sołtys Krzesimowa I  
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