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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

będą dla Państwa niezapomnianym czasem,  

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.  

Życzymy aby upłynęły w spokoju, radości,  

wśród rodziny oraz wszystkich bliskich osób. 

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,  

mądrych  decyzji, satysfakcji oraz pomyślności  

w całym 2018 roku. 

 

Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski 

         oraz 

 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Oleszek 
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Szanowni mieszkańcy!  
 

Dobiega końca rok 2017. Rok ten 

był szczególny dla mieszkańców 

Mełgwi, bowiem miejscowość ob-

chodziła 700-lecie. 

 Główne uroczystości Jubileuszowe  obchodzili-

śmy razem z Dożynkami Gminno-Parafialnymi. Było 

uroczyście ponieważ dziękczynną eucharystię sprawo-

wał ks. Biskup Ryszard Karpiński oraz ks. Dziekan 

Dariusz Moczulewski Proboszcz Parafii pw. Św. Wita 

w Mełgwi. Przybyli także zaproszeni goście, miesz-

kańcy, poczty sztandarowe, jednostki Straży Pożarnej 

i Policji. Pogoda dopisała. Barwny dywan kwiatowy, 

ułożony przed kościołem przez parafian, budził po-

dziw uczestników obchodów. W odległe czasy prze-

niosła zgromadzonych inscenizacja historyczna pre-

zentowana przez Stowarzyszenie Chorągwi Zamku  

w Zawieprzycach. Dla upamiętnienia Jubileuszu  

w kościele parafialnym wmurowano tablicę pamiątko-

wą.  

 Korzystając z tej sposobności chciałbym podzię-

kować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział 

w Naszym Święcie oraz tym, którzy aktywnie włączy-

li się w przygotowanie uroczystości. Mam nadzieję, że 

obchody dostarczyły Państwu wielu niezapomnianych 

wrażeń i z pewnością zapiszą się na kartach naszej 

mełgiewskiej historii.   

 W kończącym się 2017 roku na terenie gminy 

Mełgiew udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. 

Zakończyliśmy prace związane z renowacją płyty bo-

iska w Mełgwi, udało się zasiać trawę. Mecz inaugura-

cyjny na nowej murawie rozegrali zawodnicy drużyny 

Perła Progres Mełgiew. W roku 2018 będziemy konty-

nuować działania mające na celu renowację obiektu. 

Aplikujemy o środki finansowe, które przeznaczymy 

na ogrodzenie boiska, wykonanie oświetlenia, montaż 

wiat, ławek rezerwowych i piłkochwytów. Jestem 

przekonany, że boisko stanie się miejscem integracji 

klubów sportowych oraz będzie służyło mieszkańcom 

podczas imprez. 

 Obecnie Nasza Gmina w partnerstwie z 10 

ościennymi gminami realizuje projekt Mobilny LOF 

będący częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

w ramach którego na terenie gminy Mełgiew zostanie 

wykonany m.in. węzeł przesiadkowy, przebudowa ist-

niejącej pętli autobusowej, ustawienie 7 wiat przystan-

kowych. 

 W ramach projektu powstanie ciąg pieszo-

rowerowy długości - 6,7 km wzdłuż drogi powiatowej 

nr 2102L, 2020L, 2021L w miejscowościach Me-

łgiew, Jacków i Franciszków, który zostanie oświetlo-

ny energooszczędnymi lampami. W Mełgwi i Fran-

ciszkowie powstaną stojaki „Bike&Ride”. 

 Cieszę się, że dokończony zostanie długo wy-

czekiwany odcinek chodnika łączący Mełgiew z Jac-

kowem. Dofinansowanie z ZIT wyniesie ok. 5 mln 

złotych, a wszystkie projekty zaplanowane w ramach 

partnerstwa zostaną zrealizowane do końca 2020 roku. 

 24 listopada w piątek otrzymaliśmy informację, 

że projekt  pn. Budowa instalacji energooszczędnego 

oświetlenia na terenie Gminy Mełgiew otrzyma dofi-

nansowanie. W ramach tej inwestycji wybudujemy 

energooszczędne oświetlenie w Podzamczu. Obecnie 

jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji do 

podpisania umowy. Całkowita wartość projektu to  

284 126,53zł,  z czego kwota przyznanego dofinanso-

wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego wyniesie 200 956,94zł, co stanowi 85%  kosztów 

inwestycji. Wkład własny gminy Mełgiew wyniesie 

około 80 000 złotych.  

 W trosce o bezpieczeństwo poruszania się pie-

szych i kierowców realizujemy kolejne działania.  

W październiku zakończyliśmy inwestycję pn: Moder-

nizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez 

przebudowę drogi gminnej nr 105527L w miejscowo-

ści Jacków, gm. Mełgiew" o długości 530 metrów. 

Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wy-

niosła 285 000,00 zł. W ramach zawartej umowy  

z Województwem Lubelskim, Gmina Mełgiew otrzy-

mała dotację celową w wysokości 50 000,00 zł na re-

alizację przedmiotowego zadania.  

 W ramach Programu rozwoju gminnej i powia-

towej infrastruktury drogowej na lata  2016-2019 

przebudowano ciąg ulic: Stanisława Wyspiańskiego, 

Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Andrzeja Morszty-

na w Krępcu. Wartość całego zadania to kwota  

1 750 679,55 zł. Na realizację  tego przedsięwzięcia 

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa  

w wysokości 850 531,00 zł oraz pomoc finansową 

partnera zadania - Powiatu Świdnickiego w kwocie 

459 000,00 zł.  Łącznie przebudowa objęła 976 me-

trów dróg. Wykonano jezdnię  o nawierzchni asfalto-

wej, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki i zjazdy 

z kostki brukowej, odwodnienie, przystanek komuni-

kacyjny oraz lampy hybrydowe przy wyniesionych 

przejściach dla pieszych. 

 Dodatkowo przebudowano ulice  Krasińskiego  

i Kadłubka,  stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej 

długości 205 metrów. Wartość całego zadania wynio-

sła 163 914,52 zł oraz stanowiła wkład własny Gminy 

Mełgiew 

 Ponadto, dzięki dofinansowaniu w ramach Pro-

gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019 zostanie przebudowana 
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droga nr 105513L w Trzeszkowicach. Na 85 wniosko-

dawców Gmina Mełgiew znalazła się na 27 miejscu 

listy rankingowej. Całkowity koszt inwestycji to  

764 279,62zł, a dofinansowanie z Urzędu Wojewódz-

kiego wyniesie 382 139,81zł. W ramach środków fun-

duszu sołeckiego przeprowadzono remonty chodni-

ków w sołectwie Mełgiew I, Mełgiew II i Krępiec.  Do 

tej pory naprawa lub budowa nowych dróg była możli-

wa dzięki funduszom pochodzącym z otrzymanych 

dotacji.  W 2018 roku koszty budowy nowych odcin-

ków dróg i chodników będziemy pokrywać ze środ-

ków własnych. Prace związane z  renowacją gminnej 

infrastruktury drogowej, będą wykonywały osoby za-

trudnione w ramach współpracy Gminy Mełgiew  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku. 

 30 października zakończyły się prace w ramach 

przebudowy przejazdu kolejowego „Świdnik-

Wschód”. Dzięki inwestycji wykonane zostało przej-

ście dla pieszych po drugiej stronie przejazdu kolejo-

wego od ulicy Żwirki i Wigury we Franciszkowie  

i ulicy Targowej w Świdniku. Realizacja przejścia jest 

wynikiem wspólnych działań Starostwa Powiatowego, 

Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK, Gminy Mełgiew 

oraz Radnej Franciszkowa Pani Elżbiety Zawadzkiej. 

Szczególne podziękowania kieruję do Zakładu Linii 

Kolejowych PKP PLK za zrealizowane działanie na 

które mieszkańcy czekali od wielu lat. Teraz wszyscy 

mogą bezpiecznie poruszać się nie narażając własnego 

zdrowia i życia.  

 Przez kilka tygodni mieszkańcy Gminy  zmagali 

się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. To wszystko za 

sprawą przebudowy mostu w centrum Mełgwi.  

12 grudnia ukończono przebudowę mostu i oddano go 

do użytku. Wartość inwestycji to aż 1 mln 532 tys. zł,  

a 42,4 % czyli 650 tys. zł. Pochodzi z Ministerstwa 

Infrastruktury pozostałe koszty pochodzą z budżetu 

powiatu świdnickiego. Zakres prac objął wzmocnienie 

konstrukcji przyczółków, podpór mostu oraz wykona-

nie nowej płyty żelbetowej wraz jezdnią i chodnikami. 

 Aktualnie Powiat Świdnicki realizuje ważne 

przedsięwzięcie, którym jest przebudowa drogi powia-

towej nr 2103 L Świdnik-Krępiec. Na wsparcie przed-

miotowej inwestycji Gmina   Mełgiew zabezpieczyła 

w budżecie na 2017 rok środki finansowe w wysoko-

ści 100 000 zł.  

 11 grudnia podpisałem umowę na Odnawialne 

źródła energii w Gminie Mełgiew I,  to kolejny pro-

jekt, który zostanie dofinansowany.  Przedmiotem pro-

jektu jest zakup i instalacja solarnych systemów 

grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje so-

larne zostaną zamontowane na ok. 400 gospodar-

stwach domowych. 

 Złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie pro-

j ek tu  p t .  Odnawialne  źródła  energi i  

w Gminie Mełgiew II w ramach którego zostaną zaku-

pione i zainstalowane systemy fotowoltaiczne na bu-

dynkach użyteczności publicznej. Projekt ten znalazł 

się na liście rezerwowej. 

 Mam też dobre wiadomości dla uczniów i na-

uczycieli naszych szkół. Projekt Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów z gminy Mełgiew spełnił kryteria  

i został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach 

RPO WL na lata 2014-2020. Istotą projektu jest pod-

niesienie jakości kształcenia w szkołach podstawo-

wych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydak-

tycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla na-

uczycieli. W ramach projektu również doposażymy 

szkoły w nowoczesne pracownie komputerowe i przy-

rodnicze. 

 Ubiegamy się o dofinansowanie projektu Termo-

modernizacja budynków użyteczności publicznej  

w gminie Mełgiew, budynków świetlic wiejskich  

a w szczególności remiz Ochotniczych Straży Pożar-

nych: w Krępcu, Minkowicach i Mełgwi. Projekt za-

kłada m.in. docieplenie budynków, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej,  modernizację systemów grzew-

czych. Działania te będzie wspierać Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Giełczwi”.  

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Życzę 

Państwu by były one radosne i wolne od trosk. Mam 

nadzieję, że spędzą je Państwo w rodzinnym gronie. 

Niech w Nowym 2018 roku spełniają się Wasze ma-

rzenia, a podejmowane przedsięwzięcia doczekają się 

pomyślnych rozwiązań. Wraz z nadchodzącym no-

wym rokiem  życzę zdrowia, sukcesów osobistych  

i zawodowych wszelkiej pomyślności oraz wiary  

w pogodne jutro.  

 

Wójt Gminy Mełgiew  

Ryszard Podlodowski  
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Nowy most w Mełgwi już otwarty! 
 

 W czwartek 12 grudnia pierwsi kierowcy wje-

chali na nowy most na drodze powiatowej nr 2021 L 

Mełgiew – Kajetanówka (rzeka Stawek-Stoki). Re-

mont mostu to inwestycja powiatowa, która została 

zrealizowana w ekspresowym tempie i kosztowała po-

nad 1,5 mln zł.   

 Już na początku września rozpoczęły się prace 

nad przebudową mostu w Mełgwi. Obiekt ze względu 

na zły stan nawierzchni i nadwyrężonej dużym natęże-

niem ruchu konstrukcji wymagał pilnego remontu.  

W ostatnich latach naprawiany był jedynie doraźnie, 

kilka razy w roku. Został wybudowany w 1961 roku, 

mierzy 11 metrów. 

 Przebudowa obiektu mostowego polegała na je-

go całkowitym wyłączeniu z użytkowania, w związku 

z powyższym nastąpiła czasowa zmiana organizacji 

ruchu. Wprowadzone zostały objazdy pozostałymi do-

stępnymi drogami powiatowymi oraz gminnymi, 

zgodnie z oznakowaniem pionowym. Przebudowa po-

legała na wzmocnieniu konstrukcji przyczółków, czyli 

podpór mostu oraz wykonaniu nowej płyty żelbetowej 

wraz z jezdnią i chodnikami. W planie jest także 

wzmocnienie dna rzeki kamieniem. Wykonawca daje 

7-letnią gwarancję na efekt prac. 

 Przebudowa mostu w Mełgwi to kolejna inwe-

stycja, którą Zarząd Powiatu Świdnickiego zaplanował 

i zrealizował w roku 2017. Inwestycja była bardzo po-

trzebna i od wielu lat wyczekiwana. Mam nadzieję, że 

nowe oblicze obiektu świetnie wkomponuje się w oto-

czenie i zrekompensuje mieszkańcom wszelkie utrud-

nienia, które były związane z jego remontem – mówi 

starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Wartość 

inwestycji to aż 1 mln 532 tys. zł, a 42,4 % czyli  

650 tys. zł. pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury 

pozostałe koszty pochodzą z budżetu powiatu świdnic-

kiego. To kolejny etap kompleksowych remontów mo-

stów, jakie podejmuje Starostwo Powiatowe w Świd-

niku. Pierwsza taka inwestycja została zrealizowana 

w Gardzienicach w 2016 roku. 
G.Z. 

Rusza budowa ul. Kusocińskiego 
 

 To niezwykle istotna inwestycja nie tylko dla 

Świdnika, ale i mieszkańców Gminy Mełgiew.  
 30 października starosta świdnicki Dariusz Ko-

łodziejczyk w trakcie konferencji wydał zezwolenie na 

realizację inwestycji dotyczącej ulicy Kusocińskiego. 

Decyzja ZRiD otwiera drogę do dalszych działań ku 

realizacji inwestycji - informuje starosta Dariusz Ko-

łodziejczyk. Wydanie tej decyzji kończy wielomie-

sięczną pracę urzędników nad przygotowaniem doku-

mentacji dotyczącej ul. Kusocińskiego. Należy zazna-

czyć, że nie były to proste działania. Złożoność postę-

powania w tej sprawie pokazuje chociażby liczba 

stron, które w nim występują - było to aż 131 działek 

przeznaczonych pod budowę ulicy. Oprócz tego 72 

działki zostaną przeznaczone pod budowę. W ramach 

inwestycji powstanie ok. 2 km droga wraz z chodnika-

mi i ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej. 

Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny oraz przebu-

dowana będzie sieć kanalizacji deszczowej. Przebudo-

wane będą skrzyżowania, zjazdy publiczne i indywi-

dualne, zatoki autobusowe, jak również oświetlenie, 

czy tereny zielone. Wartość kosztorysowa robót to po-

nad 28 mln zł. Najwięcej pochłonie branża drogowa, 

bo ponad 17 milionów. 

 Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach 

ZIT, ze środków marszałka województwa lubelskiego, 

oraz budżetu Gminy Miejskiej Świdnik oraz Powiatu 

Świdnickiego  - mówi starosta Kołodziejczyk. Swoje-

go zadowolenia z inwestycji nie krył wicemarszałek 

województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta, który 

uczestniczył w konferencji. - To dla nas również jest 

ważna inwestycja, dzięki której port lotniczy będzie 

lepiej skomunikowany z drogami w regionie, a to mo-

że wpłynąć na jego rozwój. To jedna z 10 inwestycji, 

która zostanie zrealizowana w ramach ZIT. Przezna-

czone na ten cel środki to ponad 400 mln zł - mówił 

Grzegorz Kapusta.  
G. Z. 
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Przejazd kolejowy „Świdnik-Wschód” 

 już otwarty 
 

 30 października został oddany do użytku remon-

towany przejazd kolejowy w ciągu ulic Kosynierów  

i Chemicznej. W ramach przebudowy przejazdu wy-

konane zostały przejścia dla pieszych po drugiej stro-

nie przejazdu kolejowego od ulicy Żwirki i Wigury we 

Franciszkowie i ulicy Targowej w Świdniku. 

 Już jest, ten upragniony i lata wyczekiwany 

chodnik. Nareszcie będzie bezpiecznie, a moje marze-

nie, mieszkańców Franciszkowa i Świdnika się spełni-

ło. Dziękuję mieszkańcom, którzy złożyli podpis  

w 2014 roku pod pismem do PKP, Powiatu i do Gminy 

-  komentuje powstanie chodnika radna gminy Elżbie-

ta Zawadzka. 
 Przed remontem drugą stroną przejścia miesz-

kańcy przechodzili nielegalnie, z narażeniem zdrowia  

i życia. Budowa przejścia po drugiej stronie była po-

trzebna, ponieważ z tego  rozwiązania korzystało bar-

dzo wiele osób, m.in. działkowcy i mieszkańcy Fran-

ciszkowa, a także dzieci uczące się w świdnickich 

szkołach. Teraz mogą przechodzić bezpiecznie. 

 Mieszkańcy Franciszkowa od wielu lat walczyli 

o budowę przejścia. Radna Zawadzka wielokrotnie  

w imieniu mieszkańców apelowała o to do poprzed-

nich władz powiatu, lecz jej apele nie spotkały się  

z przychylnością. Od 2007 roku, jeszcze nie będąc 

radną, interesowałam się tematem przejścia, apelowa-

łam o takie rozwiązanie, nigdy jednak nie było na to 

zgody i chęci pomocy od byłego starosty Króla i po-

przedniego wójta Mełgwi. W tamtym czasie problem 

nie istniał – informuje radna Zawadzka. Już 19 stycz-

nia 2016 roku w tej sprawie spotkali się starosta świd-

nicki Dariusz Kołodziejczyk, Zygmunt Grzechulski 

dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Lu-

blinie, Ryszard Podlodowski Wójt Gminy Mełgiew 

oraz radna Zawadzka. Podczas spotkania zapadły klu-

czowe decyzje dotyczące przebudowy. 
G. Z. 

Całoroczne korty tenisowe już otwarte! 
 

 Już od września mieszkańcy Gminy Mełgiew 

mogą korzystać z kortów. 22 września miało miejsce 

oficjalne otwarcie kortów tenisowych przy Powiato-

wym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 

Mecz inauguracyjny rozegrali medaliści Mistrzostw 

Polski: Mateusz Piątek, Marek Oratowski, Rafał Bed-

narczuk i Radosław Siczek. 

 Fani tenisa ziemnego z powiatu świdnickiego 

mogą już korzystać z dwóch nowopowstałych kortów, 

zachęceni niedawnym triumfem Łukasza Kubota na 

Wimbledonie - tymi słowami podczas otwarcia zapra-

szał mieszkańców powiatu starosta świdnicki Dariusz 

Kołodziejczyk. 

 Z kortów tenisowych o powierzchni 1347 m2 

można korzystać cały rok. Same korty wyposażone są 

w nawierzchnię zewnętrzną syntetyczną posiadającą 

certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej. In-

westycja sfinansowana została ze środków Powiatu 

Świdnickiego przy wsparciu Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. Całościowy koszt inwestycji to 1,2 mln zł.  

Ta inwestycja jest kolejnym przykładem skuteczności 

obecnego zarządu powiatu w zdobywaniu środków 

zewnętrznych – dodał starosta Kołodziejczyk w trak-

cie otwarcia. 

 W ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych 

i w weekendy z kortów mogą korzystać mieszkańcy 

powiatu. Nowo powstały obiekt sportowy cieszy się 

dużym zainteresowaniem, na chwilę obecną został 

niemal całkowicie zabukowany dla użytku komercyj-

nego. W czasie lekcji z kortów korzystają wyłącznie 

uczniowie szkół. 
G. Z. 
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Ulica Krępiecka do remontu 
 

 Rozpoczął się długo wyczekiwany przez 

mieszkańców gruntowny remont ulicy Krępieckiej, 

łączącej Świdnik z Mełgwią. Inwestycję o nazwie 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L Świdnik-

Krępiec w zakresie odnowy nawierzchni asfalto-

wej” realizuje powiat świdnicki przy wsparciu  

finansowym gminy Mełgiew.  

 Obecny stan jezdni pozostawia wiele do życze-

nia, koleiny i zastoiska wodne należą  tu do porządku 

dziennego. Takie zdanie mają osoby korzystające  

z drogi. Problem z ulicą nie powstał w przeciągu 

dwóch czy trzech lat, lecz istniał od dawna, od bardzo 

dawna - takie opinie funkcjonują wśród mieszkańców. 

Długość przebudowywanego odcinka to 815 metrów, 

a jego koszt to prawie 525 tysięcy złotych.  

 Pierwsze roboty budowlane miały rozpocząć się 

pod koniec października, ale w związku z przebudową 

i zamknięciem przejazdu kolejowego „Świdnik-

Wschód” zostały przesunięte na późniejszy termin.  

- Nie chcieliśmy odciąć mieszkańców Mełgwi i Świd-

nika od jedynej pozostałej drogi komunikacyjnej mię-

dzy tymi miejscowościami. Przesunięcie terminu reali-

zacji inwestycji było jedyną słuszną decyzją – infor-

muje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. 

 Początkowo roboty będą prowadzone bez zamy-

kania jezdni. Ruch będzie kierowany ręcznie przez 

uprawnione osoby.  Jedynie na czas układania war-

stwy ścieralnej droga będzie zamknięta dla ruchu sa-

mochodowego. Na czas zamknięcia wprowadzony zo-

stanie objazd Al. Armii Krajowej dalej ulicami leżący-

mi na terenie gminy Mełgiew: ul. Krańcową, Skośną, 

Kwiatową. Poprawa infrastruktury drogowej na tere-

nie gminy Mełgiew to jedno z priorytetowych zadań 

jakie realizujemy – stwierdza wójt gminy Mełgiew 

Ryszard Podlodowski. Jest to kolejny bardzo dobry 

przykład współpracy powiatu z gminą i bardzo cieszę 

się z realizowanej inwestycji. Takie działania przyczy-

niają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bez-

pieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospo-

darczy. Potrzeb jest jeszcze wiele. Staramy się w mia-

rę możliwości finansowych systematycznie je realizo-

wać – dodaje wójt Podlodowski. 
 

G.Z. 

Nowe przystanki, oświetlenie, chodniki i 6,7 km 

dróg rowerowych powstanie w Mełgwi 
 

 "Mobilny LOF" to największy projekt zaplano-

wany do realizacji poza miastem Lublin, skupiający 

11 gmin. Samorządy, które do niego przystąpiły,  

w tym Mełgiew, w ramach projektu chcą m.in. przy-

gotować punkty przesiadkowe z obiektami Park&Ride  

i Bike&Ride, w których kierowcy mogliby zostawiać 

swoje pojazdy, by przesiąść się na przykład na rowery.  

 W samorządowych planach jest również przebu-

dowa dróg gminnych i powiatowych, budowa chodni-

ków i ścieżek rowerowych oraz wymiana i budowa 

energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Program 

jest częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 W gminie Mełgiew projekt obejmuje: 

- budowę węzła przesiadkowego - przebudowę istnie-

jącej pętli autobusowej, 

- ustawienie stojaków „Bike&Ride” w miejscowo-

ściach Mełgiew i Franciszków,  

- budowę dróg dla rowerów (ciąg pieszo-rowerowy), 

6,7 km wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L, 

2021L w miejscowościach Mełgiew, Jacków, Fran-

ciszków, 

- oświetlenie energooszczędne – 90 sztuk przy trasie 

Jacków-Mełgiew, 

- wykonanie chodników w miejscowości Mełgiew, 

- ustawienie 7 wiat przystankowych oraz niezbędnej 

infrastruktury. 

 Nareszcie połączymy odcinki chodnikowe  

w Jackowie, które poprawią bezpieczeństwo pieszych 

na drodze. Dodatkowo zostanie wybudowany ciąg pie-

szo-rowerowy oświetlony energooszczędnymi lampa-

mi, który poprawi komfort zarówno pieszych, rowe-

rzystów jak również kierowców – informuje Wójt 

Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski. Wszystkie in-

westycje mają być zrealizowane do końca 2020r.  

 
G.Z. 

Str. 6 
WIEŚCI Z GMINY 



 

Sołtys z Krzesimowa Drugiego  

„Sołtysem roku 2017” 
 

 18 listopada po raz trzeci odbył się Konwent 

Sołtysów z Terenu Powiatu Świdnickiego. Podczas 

tegorocznej edycji wybrano „Sołtysa roku 2017”. Ten 

prestiżowy tytuł otrzymała pani sołtys z naszej gminy.  

 Trzecie spotkanie sołtysów z powiatu świdnic-

kiego miało miejsce w Rybczewicach Drugich. Tego-

roczną nowością był plebiscyt na najlepszego sołtysa. 

– Często sołtysi są niedoceniani. Należy pamiętać, że 

nie pobierają oni opłaty za swoją działalność, pracują 

charytatywnie. Dlatego pojawił się pomysł na taki 

konkurs. Warto wyróżnić szczególnie zasłużonych 

sołtysów, ich pracę i zaangażowanie – powiedział po-

mysłodawca konkursu, starosta Dariusz Kołodziej-

czyk. Wyniki ogłoszono podczas spotkania. Czytelni-

cy „Przeglądu Świdnickiego” mogli zagłosować na  

5 kandydatów. Bezkonkurencyjna okazała się Anna 

Pytka, która zdobyła najwięcej głosów i tym samym 

otrzymała tytuł: „Sołtysa roku 2017”. Pani Anna, Soł-

tys Krzesimowa Drugiego pełni swoją funkcję od 

 2003 roku. To już jej IV kadencja. Pani Anna aktyw-

nie działa społecznie – jest założycielką i Prezesem 

Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa”, a także 

Sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich. Jest Radną 

Gminy Mełgiew i Przewodniczącą Komisji Gospoda-

rowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji, Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska.  

 Pani sołtys planuje dokończenie asfaltowania 

dróg, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-

wowej w Krzesimowie, a także pozyskanie środków 

zewnętrznych na warsztaty i kursy ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet i emerytów. – W sołectwie 

mniej liczą się gładkie słowa, a bardziej twarde fakty  

i konkretne działania, które można zweryfikować. 

Mnogość i zakres działania pani Anny pokazują, że 

mieszkańcy powiatu i gminy słusznie zagłosowali 

przyznając jej ten tytuł. Muszę  przyznać się, że sam 

oddałem głos na naszą panią sołtys – poinformował 

wójt gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski. Wójt  

w trakcie konwentu podziękował pani sołtys wręcza-

jąc jej kosz upominkowy. Podczas konwentu starosta 

Kołodziejczyk (fundator nagrody) wylosował zwy-

cięzcę wśród głosujących w konkursie na sołtysa. Ta-

blet powędrował do pani Ewy Lisieckiej z gminy Me-

łgiew.  
G.Z. 
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Jubileusz 700 - lecia Mełgwi 

 
 W ostatnią niedzielę sierpnia świętowaliśmy  

i dziękowaliśmy za zebrane plony. Tegoroczne Do-

żynki Gminno - Parafialne w naszej gminie były 

szczególne, ponieważ zostały połączone z Jubileuszem 

700-lecia miejscowości Mełgiew. 

 Oprócz uroczystej Mszy Świętej i barwnego ko-

rowodu dożynkowego, Święto Plonów uświetniły wy-

stępy Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew wraz z grupą 

Mażoretki, Zespołu Pieśni i Tańca Włodawiacy z za-

przyjaźnionego MDK we Włodawie, a także grupy 

artystycznej “Pod Parasolem” z WTZ w Mełgwi. Za-

równo mieszkańcy, jak i lokalni artyści aktywnie włą-

czyli w obchody dożynkowe. Nasz niezawodny trę-

bacz, Bartłomiej Golon, odegrał na scenie amfiteatru 

hejnał Mełgwi, a Zespół Śpiewaczy Podzamcze za-

śpiewał „Balladę Mełgiewską” (sł. Jan Siuda, muz. 

Marek Augustyniak). Starostami tegorocznych doży-

nek byli Paula Kowalska-Gągoł z Mełgwi oraz Maciej 

Kołodziejczyk z Dominowa. Oficjalną część obcho-

dów zakończył tradycyjny obrzęd dzielenia się chle-

bem. 

 Należy wspomnieć, że o piękną i klimatyczną 

oprawę uroczystości zadbali członkowie Stowarzysze-

nia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, którzy przy-

gotowali widowisko historyczne „Dożynki Dworskie” 

i złożyli na ręce Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Pod-

lodowskiego, Akt Lokacyjny Mełgwi. Ponadto przy-

gotowali dla publiczności szereg innych atrakcji: 

warsztaty kuchni staropolskiej i ginących zawodów, 

pokaz parzenia pysznej kawy oraz zawody strzeleckie. 

 Część artystyczna imprezy dożynkowej rozpo-

częła się występem zespołu folk-rockowego Redlin,  

a później swoje skecze prezentował na scenie Kabaret 

z Konopi. W tym roku gwiazdą dożynkowego wieczo-

ru były Łzy. Występ zespołu był wydarzeniem wycze-

kiwanym przez wielu mieszkańców i fanów zespołu, 

którzy licznie przybyli do Mełgwi. Po zakończonym 

koncercie zespół przez dłuższy czas składał autografy 

w namiocie ustawionym obok sceny. Obchody zakoń-

czyła impreza taneczna z zespołem Blue Angels, który 

zapewnił publiczności przednią zabawę. Podczas ob-

chodów Jubileuszu 700-lecia Mełgwi i Dożynek nie 

zabrakło także stoisk ze smakowitym jadłem lokalnym 

przygotowanym przez niezawodny Klub Seniora Koło 

Nr 1 w Mełgwi oraz namiotów z małą gastronomią, 

a dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji wesołego 

miasteczka. 

 Zostały również rozstrzygnięte konkursy na Naj-

lepszy chleb domowego wypieku, do którego zgłoszo-

no 5 wypieków oraz na Najpiękniejszy wieniec dożyn-

kowy, na który przygotowano 5 wieńców. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszył się, jak co roku, kon-

kurs na Super Mleczarza dla dzieci i dorosłych, który 

sprawił wszystkim uczestnikom mnóstwo radości.  

W tym miejscu jeszcze raz serdecznie gratulujemy 

wszystkim laureatom. 

 
Oprac. Teresa Adamiec 

Zdj. D. Jacewski, P. Cimek, M. Denysiuk 
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Tak świętowaliśmy Jubileusz 700 - lecia Mełgwi 
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Festyn Integracyjny  

„Ze sztuką przez życie”  
 

 W niedzielę 17.09.2017 r. w ramach obchodów 

Jubileuszu 700-lecia miejscowości Mełgiew odbył się 

Festyn Integracyjny pod hasłem “Ze sztuką przez ży-

cie”. Tego dnia amfiteatr w Mełgwi zamienił się  

w centrum integracji osób niepełnosprawnych z lokal-

ną społecznością, gromadząc tych, którzy idąc Ze sztu-

ką przez życie pokazują jak żyć pięknie i dzielić się 

pięknem z otaczającym światem. Przedsięwzięcie zo-

stało zorganizowane przez Warsztat Terapii Zajęcio-

wej w Mełgwi przy udziale Gminnego Ośrodka Kultu-

ry. Współorganizator Wójt Gminy Mełgiew Ryszard 

Podlodowski dokonał uroczystego otwarcia imprezy. 

Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Sławomir So-

sonowski Marszałek Województwa Lubelskiego, 

Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz Da-

riusz Kołodziejczyk Starosta Powiatu Świdnickiego. 

 Poprzez prezentację twórczości artystycznej 

podopiecznych placówek pomocowych z terenu całe-

go województwa lubelskiego, ukazany został potencjał 

osób niepełnosprawnych, a zgromadzona na festynie 

publiczność mogła zachwycić się występami tanecz-

nymi, teatralnymi oraz wokalnymi.  

 Na scenie nie zabrakło występów zespołów tań-

ca nowoczesnego działających przy GOK, zaś na Sali 

Wystawowej ośrodka można było podziwiać ekspozy-

cję prac podopiecznych WTZ w Mełgwi. Choć pogoda 

tego dnia była wyjątkowo kapryśna i deszczowa, to 

nie zniechęciła uczestników festynu, na których 

oprócz występów, czekały liczne atrakcje towarzyszą-

ce, m.in. kiermasz prac uczestników przeglądu, malo-

wanie twarzy czy tworzenie balonikowych zwierzątek. 

Ponadto, organizatorzy zadbali o ciepły poczęstunek 

dla uczestników i gości – każdy mógł ogrzać się pysz-

nym forszmakiem. Humory dopisały, a występy arty-

styczne skutecznie wynagrodziły wszystkim pochmur-

ną aurę. 

 
Oprac. Teresa Adamiec 

 

 

Zespół Śpiewaczy Podzamcze w Warszawie 
 

  W dniu 10.09.2017 r. w Warszawie w Świątyni 

Opatrzności Bożej odbyła się inauguracja obchodów 

100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Motto 

uroczystości brzmiało: "Hasłem naszym zgoda będzie 

i Ojczyzna nasza". W obchodach wzięło udział kilka-

dziesiąt orkiestr dętych OSP RP, zespołów wokalnych 

oraz chórów z całego kraju. Uroczysta Msza Święta,  

a następnie parada orkiestr ulicami Wilanowa i wystę-

py zespołów wokalnych stanowiły piękny wstęp do 

Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

na poziomie krajowym i lokalnym.  

 Zespół Śpiewaczy Podzamcze wziął udział  

w uroczystości na zaproszenie Zarządu Głównego 

OSP RP, jako jedyny zespół z województwa lubelskie-

go. Udział w uroczystości wzięły poczty sztandarowe 

z OSP Dominów i Zespołu Szkół w Mełgwi im. Józefa 

Piłsudskiego, a także Z-ca Wójta Gminy Elżbieta Kor-

bus wraz z Dyrektor Zespołu Szkół w Mełgwi, Haliną 

Załogą. 
 

Oprac. Teresa Adamiec 
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Dzień Seniora  
 

 Październik to miesiąc, w którym w wielu miej-

scowościach w Polsce obchodzony jest Dzień Seniora. 

To wspaniała okazja, aby spotkać się w gronie ludzi, 

którzy wiele przeżyli i mają niezmiennie nadal dużo 

do przekazania kolejnym pokoleniom. W dniu 

15.10.2017 r. po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Mełgwi odbyła się uroczystość Dzień Se-

niora zorganizowana przez ośrodek pod patronatem 

Wójta Gminy Mełgiew. 

 Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Wójt 

Ryszard Podlodowski, który powitał zaproszonych 

gości, uczestników i sympatyków seniorów, a wśród 

nich: Teresę Celej - Prezesa Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Świdniku, Magdalenę Szczepanowską - przedstawi-

ciela Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, Beatę 

Portkę - Kierownika Miejskiego Centrum Usług So-

cjalnych w Świdniku, Elżbietę Korbus - Zastępcę 

Wójta Gminy Mełgiew, członków Klubu Seniora 

„Spokojna Przystań” z SDK w Świdniku, Klubu Se-

niora Koło Nr 1 w Mełgwi, a także Zespół Śpiewaczy 

Podzamcze. 

 Wspólne świętowanie rozpoczęto odśpiewaniem 

"Hymnu Seniorów", a następnie organizatorzy złożyli 

seniorom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne i kwia-

ty. Podczas uroczystości członkowie Zarządu Koła 

Seniorów w Mełgwi: Teresa Mateńko - skarbnik, Ka-

zimierz Krukowski - sekretarz i Adam Zieliński za 

swoją pracę i zaangażowanie otrzymali z rąk Prezes 

PZERiI Zarządu Powiatowego w Świdniku okoliczno-

ściowe puchary. 

 W części artystycznej spotkania zaprezentował 

się zespół “Spokojna Przystań” oraz Zespół Śpiewa-

czy Podzamcze. Seniorzy i goście mogli również wy-

słuchać prelekcji pt. „Bezpieczny Senior” wygłoszonej 

przez Magdalenę Szczepanowską, przedstawiciela 

KPP w Świdniku. Podczas spotkania wszyscy chętni 

mieli możliwość wzięcia udziału w karaoke, a także 

mogli powspominać swoje lata młodzieńcze, poopo-

wiadać wesołe anegdoty i podziwiać humorystyczą 

scenkę o Mełgwi, przygotowaną przez członkinie ze-

społu „Spokojna Przystań”. Po wspaniałej uczcie du-

chowej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Dnia Senio-

ra będzie równie wesoła i pogodna! 

 
Oprac. Teresa Adamiec 

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury 

Bezpłatne korepetycje z matematyki  

dla dzieci i młodzieży 
 

 Zapraszamy dzieci i młodzież do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mełgwi na nieodpłatne zajęcia 

uzupełniające z matematyki, które odbywają się  

w każdą sobotę. Korepetycje prowadzi sołtys Krępca 

II - Jakub Niezbecki. Zachęcamy dzieci i młodzież  

z klas V-VIII szkół podstawowych, gimnazjalistów 

oraz licealistów do uczestnictwa w zajęciach.  

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

z Jakubem Niezbeckim pod nr kom. 514-283-732 lub  

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mełgwi,  

tel: (81) 460-57-50 lub 600-354-983. 
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Inauguracja 100 rocznicy Odzyskania  

Niepodległości Polski 
 

 Niedzielna wieczornica, zorganizowana 19 listo-

pada w Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi z okazji 

99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przyciągnęła 

tłumy słuchaczy. To wydarzenie wpisało się również 

w obchody 700 lecia Mełgwi. „Niepodległa, niepokor-

na” to myśl przewodnia, towarzysząca uczestnikom  

imprezy, której organizatorami były: Gminny Ośrodek 

Kultury, szkoły z terenu gminy oraz harcerze  

z Pierwszej Mełgiewskiej Drużyny Harcerzy 

”Regnum”. 

 Ideą przyświecającą  autorom przedsięwzięcia 

było zaangażowanie wszystkich mieszkańców gminy 

do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Nawet 

nie znając słów, można było śpiewać razem z wyko-

nawcami, bo przygotowano  dla wszystkich śpiewniki. 

Podczas koncertu w wykonaniu uczniów ze szkół  

w Mełgwi i z Krzesimowa przygotowanych przez pa-

na Andrzeja Mędzelewskiego, zespołu „Podzamcze”  

i solistów z GOK przygotowanych przez panią Elżbie-

tę Stoczkowską mogliśmy wysłuchać  pieśni mówiące 

o miłości do kraju, tęsknocie za domem rodzinnym, 

które niejednokrotnie powstały w okopach, na froncie, 

w marszu.  

 W repertuarze nie zabrakło takich utworów jak: 

”Serce w plecaku”, „Polskie kwiaty”, ,,Dziś do ciebie 

przyjść nie mogę”, „Niepodległa, niepokorna", Białe 

róże”, „My pierwsza brygada”, „Ojczyzno ma”, „Moja 

Ojczyzna”, „Ballada mełgiewska”, „Wołyń”, „Maki”, 

„Bywaj dziewczę zdrowe” i wiele innych. Spotkanie 

poprowadzili harcerze z Mełgwi. Swoją obecnością 

zaszczycili nas księża z naszej parafii na czele z ks. 

dziekanem Dariuszem Moczulewskim, wójt gminy 

Ryszard Podlodowski, zastępca wójta Elżbieta Kor-

bus. Wójt Gminy wspólnie z księdzem Pawłem Szczy-

glińskim, Andrzejem Mędzelewskim i uczniami z Ze-

społu Szkół w Mełgwi, akompaniowali na gitarach 

występującym młodym artystom. 

 Frekwencja i zebrane opinie pozwalają stwier-

dzić, że nasza młodzież potrafi w sposób dojrzały od-

nieść się do historii Państwa Polskiego, a dorośli pra-

gną aktywnie uczestniczyć w kultywowaniu tradycji 

patriotycznych wspólnie ze swoimi rodzinami. Wspól-

ne śpiewanie to hołd dla tych, którzy walczyli  

o Niepodległość Polski. 
Oprac. Teresa Adamiec 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb  
 

Radio Lublin z wizytą u mełgiewskich seniorów 
 

 Spotkanie z reporterami Radia Lublin odbyło się 

30 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Mełgwi. Dziennikarka Magdalena Lipiec-Jaremek 

w ramach cyklicznej audycji Radia Lublin "Piękne 

życie" przeprowadziła szereg wywiadów z naszymi 

seniorami. 

 W ten listopadowy śnieżny wieczór członkowie 

Koła Seniora mieli okazję opowiedzieć o blisko dzie-

sięcioletniej historii Koła i swoich pasjach: kuchni re-

gionalnej, rękodziele, podróżach oraz o muzyce, gdyż 

wielu seniorów jest członkami Zespołu Śpiewaczego 

Podzamcze. Śpiew towarzyszył seniorom również te-

go wieczoru. Przy akompaniamencie skrzypka Adama 

Augustyniaka oraz akordeonisty Jana Jusiaka, uczest-

nicy spotkania wspólnie zaśpiewali "Hymn Seniorów" 

oraz wiele innych utworów. W spotkaniu wzięli udział 

również zastępca wójta gminy Mełgiew Elżbieta Kor-

bus, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi 

Teresa Adamiec oraz nasz lokalny poeta Jan Siuda, 

autor "Ballady Mełgiewskiej". O życiu seniora w Me-

łgwi opowiedzieli prezes Koła Seniora Waldemar 

Chyliński oraz członkowie: Bożena Kręglicka, Teresa 

Mateńko, Bożena Zielińska, Kazimierz Krukowski  

i inni. 

 Myślimy, że to nie będzie ostatnie spotkanie me-

łgiewskich seniorów z Radiem Lublin. Dodatkowo 

warto wspomnieć, że zastępca wójta Elżbieta Korbus 

zaprosiła dziennikarzy na dwie największe przyszło-

roczne imprezy w naszej miejscowości: Dni Mełgwi 

oraz Dożynki. Zachęcamy do wysłuchania audycji 

"Piękne życie" na stronie internetowej  Radia Lublin. 
Oprac. Teresa Adamiec, Dorota Ręba 
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Pamiętamy o historii Mełgwi 
 

 W czwartek 30 listopada 2017r. obchodziliśmy 

okrągłą rocznicę 700 lat Mełgwi. To właśnie w tym 

dniu 1317 roku książę Władysław Łokietek podpisał 

akt lokacyjny miejscowości.  

 Dla uczczenia tego wydarzenia mieszkańcy 

Gminy zgromadzili się o godzinie 10 na rondzie przy 

rzeźbie Młynarza w centrum Mełgwi. Uroczystości 

rozpoczął hejnał Mełgwi odegrany na trąbce z balkonu 

budynku Urzędu Gminy przez Pana Włodzimierza 

Augustyniaka. 

 Następnie słów kilka o historii Mełgwi opowie-

działa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mełgwi Pani 

Halina Załoga, a Andrzej Mędzelewski, nauczyciel 

szkoły odczytał akt lokacyjny miejscowości. 

 Zaproszony na uroczystość poeta  i mieszkaniec 

Mełgwi - Pan Jan Siuda zaprezentował wiersz  pt. 

„Siedemset lat” napisany właśnie z okazji okrągłego 

Jubileuszu.  

 Na zakończenie obchodów słowa podziękowań 

wybrzmiały z ust Wójta Gminy Ryszarda Podlodow-

skiego, a obecny Proboszcz Parafii ks. Kanonik Da-

riusz Moczulewski udzielił uczestnikom spotkania 

błogosławieństwa. W uroczystościach wzięły udział 

władze samorządowe, Radni Rady Gminy Mełgiew, 

sołtysi, mieszkańcy Gminy, nauczyciele i uczniowie 

naszych szkół. 
Oprac. Paulina Cimek  

Odblaskowa Gmina 
 

 W dniach 6 i 7 grudnia 2017 roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Mełgwi zorganizowano spotkania 

z policjantami ze Świdnika w ramach programu 

„Odblaskowa Gmina”. Program na celu propagowanie 

właściwych zachowań na drogach w tym noszenie od-

blasków przez pieszych i rowerzystów. Uczestnikami 

spotkań byli zarówno dorośli,  jak i najmłodsi miesz-

kańcy naszej gminy. 

 Policjanci z KPP w Świdniku podkomisarz 

Magdalena Szczepanowska i starszy aspirant Rado-

sław Lorek omówili na nich zasady bezpiecznego po-

ruszania się po drodze, skupiając się na znaczeniu od-

blasków, które powinny być nieodłącznym elementem 

ubioru pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w okresie 

jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok, a wi-

doczność i warunki drogowe są znacznie pogorszone. 

Wymieniono liczne niebezpieczeństwa grożące pie-

szym i rowerzystom podczas drogi do szkoły czy pra-

cy, starając się wyćwiczyć właściwe, "odblaskowe" 

nawyki u dzieci i dorosłych, jako uczestników ruchu 

drogowego. 

 Ponadto funkcjonariusze omówili także szczegó-

ły korzystania z serwisu Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. W spotkaniach wzięły udział również 

Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Korbus oraz Kierow-

nik GOK w Mełgwi Teresa Adamiec. Na zakończenie 

prelekcji dorośli uczestnicy otrzymali kamizelki od-

blaskowe, a dzieci i młodzież – odblaskowe breloczki, 

by świecić przykładem wśród swoich rodzin i znajo-

mych. 

 Możemy stwierdzić, że te dwa spotkania przy-

czyniły się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia 

świadomości mieszkańców gminy w zakresie znacze-

nia odblasków w ruchu drogowym. Z pewnością nie 

były to ostatnie prelekcje z cyklu "Odblaskowa gmi-

na" i jeszcze nie raz wspólnie z KPP w Świdniku, zor-

ganizujemy  podobne akcje informacyjne o tej tematy-

ce. 
Oprac. Teresa Adamiec 
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Paczki żywnościowe dla potrzebujących  
 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

2017-2018 realizowany jest przez Bank Żywności  

w Lublinie oraz Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Po-

żarna w Krępcu, przy udziale Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Mełgwi. Celem Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z po-

mocą żywnościową do grup osób najbardziej potrze-

bujących w całej Polsce. Od miesiąca października 

2017 r. rozpoczęła się realizacja programu (III edycja 

w naszej Gminie) w ramach którego osoby najbardziej 

potrzebujące w naszej Gminie będą mogły skorzystać 

ze wsparcia w postaci żywności, jak również możli-

wości uczestniczenia w różnych działaniach wspiera-

jących, edukacyjnych i włączających. Program Opera-

cyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfi-

nansowany z  Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-

bardziej Potrzebującym.  

 W III edycji realizowanego programu 2017/2018 

- 278 rodzin (690 osób) potrzebujących otrzymało 

skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej uprawnia-

jące do skorzystania z tej formy pomocy. Rodziny 

skorzystały ze wsparcia w postaci żywności, która cy-

klicznie jest i będzie dystrybuowana w formie paczek 

żywnościowych. 

 Kwalifikacja osób do udziału w Programie Ope-

racyjnym Pomoc Żywnościowa 2017-2018r. w naszej 

Gminie odbywała się od miesiąca kwietnia do wrze-

śnia 2017r. 

 Podczas pierwszego wydania paczek żywnościo-

wych, które odbyło się w dniu 13 października 2017r. 

osoby otrzymały produkty następującego typu: bu-

raczki wiórki, makaron kukurydziany bezglutenowy, 

ryż biały, herbatniki maślane, szynka drobiowa, filet  

z makreli w oleju, olej rzepakowy. Drugie wydanie 

paczek żywnościowych, miało miejsce 01 grudnia 

2017r. Tego dnia uprawnieni otrzymali  produkty: 

szynkę wieprzową, fasolę białą, makaron muszelki 

oraz powidła śliwkowe.  

 Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzysze-

nie Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu realizować 

będzie cykliczne działania informujące o akcjach po-

mocy żywnościowej. Osoby korzystające ze wsparcia 

Programu w naszej Gminie będą mogły również wziąć 

udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych doty-

czących wzmacniania samodzielności i kompetencji  

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. 

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na 

zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która 

realizowana jest w ramach Programu. 

 Pomoc w postaci paczki żywnościowej kierowa-

na jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalno-

ści do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: 

osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ży-

ciowej, spełniających kryteria określone, których do-

chód nie przekracza 1028,00 zł. na osobę w rodzinie 

lub 1268,00 zł. na osobę samotnie gospodarującą, na 

podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mełgwi, lub w przypadku oso-

by bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organi-

zacji. 

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 

programu udzielanej są przez pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mełgwi tel. 81 4670 551 lub 

663 909 960 lub osobiście w siedzibie Ośrodka. 

 
Oprac. Iwona Jaworska 

Zdj. P. Cimek 
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Nasze Święto z wielką  niespodzianką  
 

 21 listopada obchodzony jest w całej Polsce 

Dzień Pracownika Socjalnego i Służb Społecznych. 

To również ważny dzień dla wszystkich pracowników 

naszego ośrodka. Poprzez codzienną pracę, trud i za-

angażowanie niesiemy pomoc drugiemu, słabszemu 

człowiekowi. Wiemy, że ten trud naszej wieloletniej 

pracy się opłaca. Zauważamy wymierne efekty tego, 

w co tak mocno inwestujemy, w drugiego człowieka 

potrzebującego naszego wsparcia, pomocy, zrozumie-

nia. Za to wszystko, czym zajmujemy się na co dzień 

otrzymaliśmy moc życzeń wraz ze słodkim poczęstun-

kiem od Pani Kierownik Katarzyny Charytanowicz.  

W tym dniu czekała na nas jeszcze jedna wyjątkowa 

niespodzianka przygotowana przez uczestników na-

szego ośrodka.  Odświętnie ubrani specjalnie na tą 

okazję, przygotowali dla wszystkich pracowników 

wzruszające życzenia oraz tort pięknie udekorowany  

z napisem: „Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego”. 

Pojawiły się łzy wzruszenia i myśl, że to, co robimy  

w codziennej pracy ma sens a uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Mełgwi mają serca pełne miło-

ści i wdzięczności. Drodzy uczestnicy serdecznie dzię-

kujemy. 

 24 listopada zostały zorganizowane uroczyste 

obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Głównymi or-

ganizatorami tego święta byli Starosta Powiatu Świd-

nickiego Pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Iwona 

Maluga. Uroczystość odbyła się w restauracji 

„Lachówka” w Świdniku. W pięknie przygotowanej 

na tę okoliczność Sali, przy okrągłych stołach zgroma-

dzili się pracownicy instytucji pracy socjalnej, służb 

społecznych oraz zaproszeni goście. Wyróżnieni pra-

cownicy otrzymali listy gratulacyjne za trud i poświę-

cenie w swojej pracy. W uroczysty i podniosły sposób 

została wyróżniona Pani Katarzyna Charytanowicz - 

- kierownik naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

Z rąk Starosty Powiatu Świdnickiego Pana Dariusz 

Kołodziejczyka oraz Członka Zarządu Powiatu Świd-

nickiego Pana Leszka Czechowskiego otrzymała naj-

wyższe wyróżnienie „Res sacra miser” „Ubogi jest 

świętością”. To była wyjątkowa chwila dla nas 

wszystkich. Przez to wyróżnienie została podkreślona 

i doceniona wieloletnia praca Pani Kierownik i całego 

ośrodka. Również wójt Gminy Mełgiew Pan Ryszard 

Podlodowski wystosował podziękowania do wszyst-

kich pracowników naszego Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej podkreślając wysiłek na rzecz drugiego człowie-

ka, oddanie i zaangażowanie w naszej codziennej pra-

cy. 

 
Oprac. Katarzyna Uhruska – pracownik socjalny 

Marzenna Kamińska – instruktor terapii zajęciowej 

Samba Rumba Cha-Cha - Andrzejki 2017 
 

 23 listopada w Warsztacie Tearapii Zajęciowej 

w Mełgwi odbyła się Zabawa Andrzejkowa. W tym 

roku panowały gorące hiszpańskie klimaty. Wystój 

sal, dekoracje stołów, stroje uczestników zabawy na-

wiązywały również do hiszpańskiego stylu. Swoją 

obecnością w ten andrzejkowy wieczór zaszczycili nas 

zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Pani Iwona Maluga, Kierownik 

Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR 

Pani Agnieszka Kusy, Członek Zarządu Powiatu 

Świdnickiego Pan Leszek Czechowski, ksiądz pro-

boszcz Dariusz Moczulewski, Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Janusz Oleszek, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Iwona Jaworska, 

Praezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Pani 

Dorota Zybała, Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wycho-

wawczego w Kozicach Dolnych Pani Elżbieta Gauda 

oraz opiekunowie i młodzież z Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego ze Świdnika i Kozic Dolnych. 

 Muzyczną oprawę, fantastyczny klimat zapewnił 

nam zespół „Massimo”, który, jak co roku uświetnił 

ten andrzejkowy wieczór i doskonale zabawiał wszyst-

kich muzycznymi hitami. Spotkanie wypełnione było 

licznymi atrakcjami: muzyczną podróżą poprzez kon-

tynenty, wróżbami dla dziewcząt i chłopców, losowa-

niem ciasteczek  ufundowanych przez dyrektor Powia-

towego Centrum pomocy Rodzinie Panią Iwonę Malu-

gę, w których ukryte były wróżby i życzenia. Dla 

wszystkich zaproszonych gości instruktorzy wraz  

z uczestnikami przygotowali pyszny poczęstunek. 

Czas tego spotkania minął nam bardzo szybko. Był to  

dla wszystkich wyjątkowy wieczór, pełen pozytyw-

nych wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. 

 

 
Oprac. Marzenna Kamińska – instruktor terapii zajęciowej 

Katarzyna Uhruska – pracownik socjalny 

Zdjęcie: WTZ Mełgiew 
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Wspólne pieczenie chleba i grillowanie 

 w Krzesimowie 
 

 Współczesne czasy kojarzą się z żywnością pa-

kowaną w hermetyczne opakowania, puszki, plastiko-

we butelki i inne wynalazki cywilizacji. Coraz częściej 

wracamy do natury, posiłków wykonanych osobiście  

z najlepszych składników wyhodowanych w naszych 

ogródkach. Dlatego Stowarzyszenie "Razem dla 

Krzesimowa" przy wsparciu Wójta Gminy Me-

łgiew i Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 23 wrze-

śnia zorganizowało "Warsztaty tradycyjnego piecze-

nia chleba". 

 Tajniki przygotowania zdrowej  żywności prze-

kazali nam Pan Mariusz Grela - właściciel Piekarni  

w Mełgwi oraz piekarze Pan Arek i Marian. Uczestni-

cy warsztatów  mogli na własne oczy zobaczyć za-

kwas, poznać różne rodzaje mąki i dodatki wykorzy-

stywane przy wypieku. Pan Grela przygotował rów-

nież pokaz multimedialny z najnowszych  nowinek 

piekarniczych. Punktem kulminacyjnym była degusta-

cja jeszcze ciepłego chleba z zimnym mlekiem od naj-

prawdziwszej krowy.  Część chlebków wykorzystali-

śmy następnego dnia podczas wspólnego grillowania  

z Zespołem  "Podzamcze".  

 24 września pomimo jesiennej, deszczowej po-

gody  mieszkańcy oraz nasi goście z Przewodniczą-

cym Rady Gminy Januszem Oleszkiem wspólnie de-

gustowali chleb ze smalcem, chrupiące kiełbaski przy-

gotowane przez męską część stowarzyszenia oraz 

słodkości upieczone przez Panie. Wspaniały koncert 

dał Zespół Śpiewaczy "Podzamcze", który potrafił 

zmobilizować uczestników do wspólnej biesiady. Dla-

tego bardzo dziękujemy członkom Zespołu oraz Pani 

kierownik Teresie Adamiec, za to, że poświęcili swój 

wolny czas aby uświetnić naszą imprezę. 

 R o z s t r z y g n i ę t y  z o s t a ł  k o n k u r s 

na ,,Najsmaczniejszą potrawę z grilla’’, który bezkon-

kurencyjnie wygrała Pani Henryka Dziedzic. II miej-

sce przypadło Pani Ewie Zakrzewskiej a trzecie wy-

walczyła  Pani Andżelika Kowalczyk i  Stowarzysze-

nie "Razem dla Krzesimowa". 

 Dzieci rysowały grilla, był konkurs na obieranie 

jabłka,  tarcie marchewki na czas i taniec z baloni-

kiem. Niespodziewaną atrakcją  była przejażdżka no-

wym busem zakupionym przez Gminną Spółkę Ko-

munalną.  

 To dobrze, że mieszkańcy mają okazję do 

wspólnego spotkania niezależnie czy jest to uroczy-

stość religijna, szkolna, czy zorganizowana przez sto-

warzyszenia. Daje to możliwość wyjścia  z domu, po-

szerzenia swojej wiedzy i odpoczynku. Oby takich 

możliwości było jak najwięcej. 
Oprac. Anna Pytka 

Zdj. P. Cimek 
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„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 
 

 Stowarzyszenie Wsi Franciszków od 4 lat korzy-

sta z pożytku publicznego Gminy Mełgiew. Dzięki 

projektom, głównie sportowym nasi mieszkańcy mają 

do dyspozycji sprzęt sportowy oraz możliwość uczest-

niczenia w bezpłatnych treningach oraz zajęciach gim-

nastycznych, zumby, nordic walking itp. W bieżącym 

roku w miesiącach wakacyjnych chłopcy ze szkół 

podstawowych i gimnazjum korzystali z treningów 

piłkarskich prowadzonych przez Arkadiusza Pszenicz-

kę oraz Krystiana Zawadzkiego. Z inicjatywy Marii 

Karman zorganizowaliśmy turniej piłkarski który od-

był się 08 października. Mimo kiepskiej pogody, za-

wody odbyły się, każdy z uczestników otrzymał me-

dal, gratulacje oraz przekąskę. Z tego miejsca pragnę 

podziękować Marii Karman, Joli Kusińskiej, Ewie Flis 

oraz Arkadiuszowi Pszeniczce za zaangażowanie  

w organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia.  

 Do 15 grudnia odbywały się zajęcia sportowe 

dla dorosłych mieszkańców Franciszkowa. Gimnasty-

kę oraz nordic walking prowadziła Maria Karman,  

aerobic Joanna Sekuła natomiast zumbę - Aleksandra 

Pietroń. Zajęcia cieszyły się olbrzymim powodzeniem. 

Prócz oczywistych korzyści zdrowotnych płynących  

z ćwiczeń, nasi mieszkańcy mieli możliwość spotka-

nia, często zapoznania ze sobą. Okazuje się, że ludzie 

mieszkający w niedużej odległości od siebie, nie znają 

się nawzajem, nie wiedzą nawet o swoim istnieniu.  

 Misją naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja 

mieszkańców poprzez wspólne działania, cieszymy 

się, że nasze cele są realizowane. Mamy nadzieję, że 

w przyszłym roku również uda nam się pozyskać fun-

dusze na zajęcia sportowe oraz treningi. W grudniu 

planujemy zorganizować dla mieszkańców Francisz-

kowa warsztaty plastyczne związane ze Świętami Bo-

żego Narodzenia. Już dziś zapraszamy do śledzenia 

naszego profilu na Facebook’u. 

 

 
Oprac. Paulina Niezbecka 

Przegląd Działalności Osób Niepełnosprawnych 

„Dogonić motyle” - Warsztaty Świąteczne  

 
 Dnia 7 grudnia 2017 r. w Mełgwi odbyły się 

Warsztaty Świąteczne w ramach Przeglądu Działalno-

ści Osób Niepełnosprawnych "Dogonić Motyle". Or-

ganizatorem  wydarzenia było Stowarzyszenie Wspar-

cia Społecznego "Dąb" w Krzesimowie oraz Dom Po-

mocy Społecznej w Krzesimowie.  

 Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas 

szczególny, dlatego tak ważne jest  wspólne spotkanie 

uczestników, którzy przygotowują się do tego wyda-

rzenia poprzez aktywne wykonywanie stroików  

i ozdób świątecznych, dzielą się swoimi pomysłami  

i umiejętnościami, wspólnie integrują się podczas roz-

mów przy poczęstunku.  

 W Warsztatach udział  wzięły osoby  niepełno-

sprawne przebywające w Domach Pomocy Społecznej 

w Krzesimowie, Świdniku i Wygnanowicach oraz 

uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mełgwi 

i Świdniku.  

 Na zaproszenie dyrektora Domu Pomocy Spo-

łecznej w Krzesimowie – Pana Witolda Michalczuka 

oraz Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Dąb”  

w Warsztatach uczestniczyli zaproszeni goście: Pan  

Leszek Czechowski-przedstawiciel Zarządu Powiatu 

Świdnickiego,  Pan Ryszard Podlodowski-Wójt Gmi-

ny Mełgiew jak również Pani Elżbieta Korbus-

Zastępca Wójta Gminy Mełgiew, Pani Teresa Ada-

miec–Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mełgwi.  

 Wszyscy uczestnicy zorganizowanych Warszta-

tów razem współpracowali, dzięki czemu powstały 

przepiękne dekoracje świąteczne. Liczymy na tak 

owocne spotkanie również w przyszłym roku. Działa-

nie było współfinansowane ze środków Powiatu Świd-

nickiego w Świdniku. Tegoroczny Przegląd odbył się 

w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Mełgwi. 

 
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego " Dąb" w Krzesimowie 

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie  
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Narodowe Czytanie „Wesela”  

w Szkole Podstawowej w Podzamczu 
 

 15 września o godz. 9.00 w zabytkowym pałacu 

w Podzamczu zaczęło się Narodowe Czyta-

nie ,,Wesela'' - Stanisława Wyspiańskiego. Podczas 

akcji przypomnieliśmy sobie niepowtarzalny nastrój 

Wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego reflek-

syjność oraz doceniliśmy piękną polszczyznę i dialog 

z tradycją. To była znakomita okazja do czytania  

z podziałem na role w większej grupie oraz wspólnego 

spotkania przy dobrej książce. Wszystkim biorącym 

udział w akcji serdecznie dziękuję.  

Czytajmy dzieciom... 
 

 19 października Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej odwiedziła Przedszkolaków z Przedszkola 

Niepublicznego ,,Bartuś ''  w ramach programu 

"Czytajmy dzieciom - czytanie rozwija wyobraźnię". 

Gościem szczególnym spotkania była pani Anna Ba-

rańska -Zmorka - Instruktor Miejsko-Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej w Świdniku. Podczas spotkania 

Pani Ania czytała dzieciom wiersze o jesieni z książki 

pt. ,,Koszyk pełen wierszy.'' Po wysłuchaniu tekstu 

razem z dziećmi przystąpiliśmy do wykonania pracy 

plastycznej przedstawiającej Panią Jesień ze zgroma-

dzonych jesiennych liści. To było miłe i pracowite 

przedpołudnie w przedszkolu. 

Powiatowy Konkurs Poezji  

Anny Kamieńskiej  

 
 W dniu 24 października w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mełgwi odbyły się przesłuchania gminne 

do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Anny Kamieńskiej. Współorganizatorami konkursu są 

biblioteki publiczne Powiatu Świdnickiego. Celem 

konkursu jest popularyzacja poezji polskiej, poznawa-

nie dzieł i biografii poetki, a także promowanie czytel-

nictwa. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: gmin-

nym i powiatowym. Uczestnicy konkursu występują  

w trzech kategoriach: uczniowie ze szkół podstawo-

wych kl. I-III; uczniowie kl. IV-VI; uczniowie kl. VII 

oraz gimnazjum. Podczas eliminacji gminnych uczest-

nicy konkursu prezentowali po dwa wiersze. Jeden 

autorstwa Anny Kamieńskiej oraz drugi do wyboru: 

Danuty Wawiłow lub Bolesława Leśmiana. Jury oce-

niało: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę 

mowy i ogólny wyraz artystyczny. Do etapu powiato-

wego, który odbędzie się w Miejsko -Powiatowej Bi-

bliotece Publicznej w Świdniku wytypowano po dwie 

osoby z każdej kategorii.  

Kategoria I: 

I miejsce - Gabriel Iwaniuk (SP Mełgiew) 

II miejsce - Jowita Dobrzyńska (SP Jacków) 

III miejsce ex aequo: Mikołaj Kozyra i Maja Żuraw 

(uczniowie SP  Jacków).  

Kategoria II: 

I miejsce - Maja Smolińska (SP Mełgiew) 

II miejsce - Dominika Mandziuk (SP Jacków) 

III miejsce ez aequo: Kamila Piekarczyk i Aleksandra 

Zielińska (uczennice SP Jacków) 

Wyróżnienia: Katarzyna Branicka i Gabriela Biała 

(uczennice SP Jacków) 

Kategoria III:  

I miejsce -Kacper Wróbel kl. VII SP Mełgiew,  

II miejsce - Wiktoria Wójcik kl III A gimnazjum 

II miejsce - Emilia Kosiarska kl. III A gimnazjum 
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 Dziękujemy za pracę w komisji konkursowej 

Pani Zastępcy Wójta Elżbiecie Korbus, Pani Instruktor 

Biblioteki Powiatowej w Świdniku Annie Barańskiej- 

Zmorce oraz Pani Marzenie Pietrzyk. Nauczycielom 

ze Szkoły z Jackowa za przygotowanie dzieci do kon-

kursu Pani Annie Iwaniak -Wiśniewskiej, Annie Ku-

rys, Katarzynie Marjasiewicz, Annie Tarkowskiej. Pa-

niom ze szkoły w Mełgwi: Urszuli Cieśli, Renacie 

Smolińskiej, Elwirze Iwaniuk, Katarzynie Wróbel 

oraz wszystkim uczestnikom konkursu. 

 16 listopada 2017r. podczas etapu Powiatowego  

Konkursu zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół  

w  Mełgwi: Gabriel Iwaniuk z kl. II, Maja Smolińska  

z  kl. V, Kacper Wróbel z kl. VII i uczennice gimna-

zjum: Wiktoria Wójcik i Emilia Kosiarska. Jury na-

grodziło Gabriela Iwaniuka i Kacpra Wróbla, którzy  

w swoich kategoriach wiekowych zajęli III miejsca. 

Gratulujemy! 

 

 

 

Dzień Kredki w Wesołym Przedszkolu  
 

 Do czego służą kredki nie trzeba dzieciom tłu-

maczyć, korzystają z nich niemal codziennie. Z tej 

okazji 27  listopada 2017r. w Przedszkolu Niepublicz-

nym Pani Edyty Szostakiewicz w Mełgwi obchodzili-

śmy Dzień Kredki.  

 Podczas spotkania uczestnicy kolorowych zajęć 

zadawali sobie pytania typu: po co komu biała kredka? 

dlaczego czerwona kredka jest uczuciowa, a zielona 

ekologiczna? Przeczytane wierszyki ,,Magia kolorów'' 

i „Kolorowy świat '' pochodzące z książki pt. „Wiersze 

dla dzieci na każdą okazję” zainspirowały dzieci do 

wykonania fantastycznych obrazków. Ponad stuletnia 

historia kredek i sposób ich powstania były dla przed-

szkolaków nową, ciekawą informacją. Tego dnia bar-

dzo miło spędziliśmy czas, wspólnie nauczyliśmy się 

piosenki o kredkach.  

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 

 Pluszowy Miś to symbol dzieciństwa, ulubiona 

zabawka najmłodszych. Stał się bohaterem wielu ksią-

żek i filmów. Każde dziecko wie, że Pluszowy Miś to 

najlepsza przytulanka i od ponad 100 lat towarzyszy 

wszystkim dzieciom na całym świecie. „Miś - zabaw-

ka, bohater literacki, wzór wychowawczy” - pod takim 

hasłem przebiegło spotkanie z dziećmi z Niepublicz-

nego Przedszkola ,,Bartuś'', które miało miejsce 25 

listopada 2017r.  

  Spotkanie rozpoczęła pogadanka, maluchy po-

znały historię pluszowego misia oraz ciekawostki  

z życia misiów żyjących w różnych stronach świata. 

Każde z dzieci przyniosło ze sobą ulubioną maskotkę 

misia i coś o niej opowiedziało. Dzieci wspólnie za-

śpiewały piosenkę „Stary niedźwiedź mocno śpi”, wy-

słuchały wiesza ,,Mój miś” Następnie dzieci z dużym 

zaangażowaniem przystąpiły do pracy plastycznej ry-

sując tort urodzinowy dla misia. Podczas zajęć pano-

wała miła i przyjemna atmosfera, zakończona wspa-

niałą zabawą i słodkim deserem. 

 

Spotkanie w Izbie Pamiątek Regionalnych 

w Mełgwi 
 

 W cyklu spotkań z historią Izbę Pamiątek Regio-

nalnych w Mełgwi odwiedzili uczniowie z Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimo-

wie, uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Me-

łgwi oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jackowie. Uczniowie zobaczyli bogate 

ekspozycje związane z życiem codziennym mieszkań-

ców Mełgwi i okolic. O historii tej ziemi opowiadały: 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mełgwi - Hali-

na Załoga i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Krzesimowie Magdalena Mazurek- Ścirka, wzboga-

cając tym samym informacje uczniów na temat dzie-

dzictwa kulturowego Gminy Mełgiew.  
 

Artykuły oprac. Urszula Kowalczyk 
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat” - J. Korczak  
 

 To motto, które odnosi się do działalności We-

sołego Przedszkola z Mełgwi. WESOŁE PRZED-

SZKOLE jest placówką z wieloletnią tradycją. Swoją 

działalność rozpoczęło w 2001 r. i od tego czasu mie-

ści się w Mełgwi przy ulicy Partyzanckiej 19 (w bu-

dynku szkoły z wejściem od głównej ulicy). Od po-

czątku istnienia kieruje nim Pani dyrektor Halina Efir. 

Cała nasza doświadczona i wykwalifikowana kadra 

stara się, aby było to miejsce, gdzie panuje domowa 

atmosfera, aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa  

i ciepła rodzinnego, rozwijały swoje pasje i zaintereso-

wania, chętnie zdobywały wiadomości i umiejętności. 

W ramach codziennych zajęć i zabaw realizowany jest 

program wychowania przedszkolnego, przy czym wy-

korzystywane są elementy metod wspierających ak-

tywność, samodzielność, zachęcających do twórczych 

poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walo-

rów każdego dziecka. Dzieci mają możliwość odkry-

wania swoich talentów i rozbudzania pasji poprzez 

udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych (język 

angielski, rytmika, taniec nowoczesny, logopedia, reli-

gia, nauka pływania na basenie, Klub Małego Od-

krywcy) oraz koncertach muzycznych czy przedsta-

wieniach teatralnych odbywających się na terenie 

przedszkola. Do przedszkola zapraszani są ciekawi 

ludzie reprezentujący różne zawody: górnik, policjant, 

strażak, lekarz, listonosz. Realizując program 

„Czytajmy dzieciom – czytanie rozwija wyobraźnię  

i kreatywność” regularnie odwiedza nas zaprzyjaźnio-

na bibliotekarka Pani Ula.  

 Przedszkolaki uczestniczą też w ogólnopolskich 

projektach ekologicznych i promujących zdrowie, bio-

rą udział w przeglądach piosenki i różnych konkur-

sach. Przedszkole posiada wypracowane przez lata 

tradycje i uroczystości, w których biorą udział rodzice, 

dziadkowie oraz zaproszeni goście. 

 Duże znaczenie przywiązujemy do wyrabiania 

u dzieci nawyku prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Każdy dzień rozpoczynamy od porannej gimnastyki, 

dzieci zdrowo się odżywiają (mają zapewnione posiłki 

z własnej kuchni, przygotowane zgodnie z zasadami 

zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym). 

 Dbamy o dzieci z alergiami pokarmowymi. Sta-

ramy się aby nasze pociechy jak najwięcej czasu spę-

dzały na świeżym powietrzu. Mając na uwadze zdro-

wie i bezpieczeństwo dzieci cały personel jest prze-

szkolony w zakresie udzielania pomocy przedmedycz-

nej. 

 Priorytetem dla Wesołego Przedszkola jest zapo-

bieganie niepowodzeniom szkolnym. Nasze dzieci są 

pod stałą opieką logopedy i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Nauczyciele są w ciągłym kontakcie  

z rodzicami, którzy są zaangażowani w życie przed-

szkola i postrzegani jako partnerzy. Dobra współpraca, 

wzajemna akceptacja i zrozumienie procentują w efek-

tach wspólnych oddziaływań opiekuńczo -

wychowawczo - dydaktycznych. 

 
Oprac. Edyta Szostakiewicz 

 

Zdjęcia: Wesołe Przedszkole w Mełgwi 
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Pasowanie Pierwszoklasistów 
 

 12 października 2017 roku to ważna data w ży-

ciu Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  

w Mełgwi. Tego dnia 16 dzieci z klasy I zostało paso-

wanych na uczniów. Rozpoczęcie nauki w szkole jest 

wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Dzieci 

poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą 

sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed 

nimi nauczyciele. Do uroczystości ślubowania 

uczniów przygotowała wychowawczyni klasy pani 

Mariola Gumieniuk. Uroczystość ślubowania została 

połączona z Dniem Edukacji Narodowej, która odbyła 

się w sali gimnastycznej. Na tę okoliczność sala przy-

brała odświętny wygląd. Na uroczystości nie zabrakło 

też gości, był Wójt Gminy Pan Ryszard Podlodowski, 

ks. Paweł Szczygliński, rodzice, dziadkowie i rodzeń-

stwo pierwszaków.  

 Na początku Dyrektor Szkoły Halina Załoga 

skierowała do dzieci ciepłe słowa, witając ich wśród 

braci uczniowskiej. Zaś uczniowie klas starszych po-

witali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaofe-

rowali swoją pomoc w razie trudności. Ci zaś zapre-

zentowali swój program artystyczny. Mimo tremy 

wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punk-

tem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. 

Następnie dzieci zostały pasowane przez Panią Dyrek-

tor na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsud-

skiego w Mełgwi. Pan Wójt Gminy gratulował  pierw-

szakom i wręczał pamiątkowe dyplomy. Uczniowie 

i rodzice przygotowali upominki w postaci rożków 

obfitości z owocami i słodyczami. Uroczystość zakoń-

czyła się złożeniem przez uczniów życzeń Gronu Pe-

dagogicznemu i pracownikom oświaty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy I zaśpiewali 

piosenkę pt. "Piosenka dla nauczyciela'', a klasa VII 

wręczyła upominki wykonane pod kierunkiem Pani 

Moniki Woźniak-Gołąb. Na koniec były pamiątkowe 

zdjęcia. Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów 

w nauce a  ich rodzicom radości ich przeżywania. 
Oprac. Mariola Gumieniuk 

Nowy oddział przedszkolny w Mełgwi 

 
 Od września bieżącego roku, w Szkole Podsta-

wowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi istnieje no-

wy oddział przedszkolny. Uczęszcza do niego dwana-

ścioro dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. Oprócz realiza-

cji podstawy programowej, przewidzianej dla tej gru-

py wiekowej, maluchy uczestniczą w zajęciach z ryt-

miki, języka angielskiego i religii.  

 Przedszkolaki mają wydzieloną tzw. "Strefę Ma-

lucha" - jest to nie tylko sala, ale także odpowiednio 

dostosowane szatnie, łazienka, korytarz. Czują się tu-

taj bezpiecznie i mają zapewnione odpowiednie wa-

runki.  Staramy się, aby w naszym przedszkolu pano-

wała miła, rodzinna atmosfera. Każde dziecko traktu-

jemy indywidualnie i dbamy o zaspokajanie jego po-

trzeb. Chcemy, aby już od najmłodszych lat, szkoła 

wzbudzała u dzieci pozytywne emocje i była miej-

scem, do którego chętnie uczęszczają. 
Oprac. Jacek Wardęga 

 

Pasowanie kl. 1 Szkoły Podstawowej  

w Jackowie  
 

 13 października to był wyjątkowy dzień dla 

pierwszaków ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-

chwy w Jackowie. Zostali pasowani na uczniów szko-

ły. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: 

pan Wójt Ryszard Podlodowski, Zastępca Wójta - pani 

Elżbieta Korbus, Sołtys Jackowa - pani Teresa Jasiń-

ska, Pani Dyrektor Renata Piątek, Grono Pedagogicz-

ne, pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie. 

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą 

w intencji pierwszoklasistów odprawił ks. kan. Da-

riusz Moczulewski. Po mszy uczniowie klasy 1 pod 

opieką wychowawczyni pani Anny Tarkowskiej celu-

jąco zdali egzamin na uczniów Szkoły Podstawowej  

w Jackowie, a pani dyrektor Renata Piątek dokonała 

pasowania na uczniów szkoły. Uroczystość przebiega-

ła w miłej atmosferze, dzieciaki z pierwszej klasy 

otrzymali dyplomy i wspaniałe prezenty. Za które ser-

decznie dziękują! 
Oprac. Renata Piątek 
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Biegi z okazji 700-lecia Mełgwi 
 

 Dzień 16 października 1978r. jest dniem 

szczególnym dla wszystkich Polaków. To właśnie 

wtedy z balkonu Bazyliki św. Piotra padły pamięt-

ne słowa: ”Habemus papam!” Nowym Ojcem Świę-

tym został Polak, metropolita krakowski kardynał 

Karol Wojtyła. 
 Biegi z okazji 700-lecia Mełgwi zorganizowano 

właśnie 16 października 2017r. w 39 rocznicę wyboru 

księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. „Idźmy 

naprzód z nadzieją” - słowa papieża Jana Pawła II sta-

nowiły motto biegów. 

 Wydarzenie rozpoczął uroczysty polonez na 350 

par mieszkańców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Na-

stępnie przeprowadzono biegi w poszczególnych kate-

goriach wiekowych. Dla startujących przygotowano 

drobny poczęstunek, a każdy uczestnik otrzymał pa-

miątkowy dyplom oraz brał udział w losowaniu na-

gród rzeczowych. 

 Pomysłodawcą imprezy była pani Dyrektor Ha-

lina Załoga, która wraz z nauczycielami Szkoły Pod-

stawowej w Mełgwi Joanną Sekułą i Wojciechem 

Iwaniukiem poprowadziła całe wydarzenie. 

 Współorganizatorami biegu z okazji 700-lecia 

Mełgwi byli: Proboszcz parafii p.w. św. Wita w Me-

łgwi ks. Kan. Dariusz Moczulewski, Wójt Gminy Me-

łgiew Ryszard Podlodowski i Przewodniczący Rady 

Gminy Janusz Oleszek. Pomocy w przygotowaniu im-

prezy udzielili: Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, 

który zafundował cukierki oraz Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki której 

każda ze szkół i przedszkole otrzymały piłki i mini-

zestawy sprzętu sportowego. Twórczynią pamiątko-

wych dyplomów była Magdalena Pachla.  

 W dniu imprezy dopisały: pogoda i atmosfera. 

Nawet na niebie pojawiły się klucze odlatujących żu-

rawi - symbolicznie - 700 żurawi na 700-lecie Me-

łgwi. Gratulujemy zwycięzcom, do zobaczenia za rok. 
 

Oprac. Halina Załoga 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 

 

 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. BIEG - Przedszkole: 

I miejsce –Kornel Wróbel (Mełgiew) 

II miejsce - Marcel Witkowski (Jacków) 

II miejsce – Oskar Jurak (Mełgiew) 

2. BIEG - Dziewczęta kl. I-II 

I miejsce – Julia Wesołowska (Mełgiew) 

II miejsce – Paulina Biała (Jacków) 

III miejsce – Julia Walczak (Mełgiew) 

3. BIEG – Chłopcy kl. I-II 

I miejsce – Filip Opaliński (Mełgiew) 

II miejsce – Szymon Badach (Krępiec) 

III miejsce – Gabriel Kowalczuk (Mełgiew) 

4. BIEG - Dziewczęta kl. III-IV 

I miejsce – Klaudia Baran (Krzesimów) 

II miejsce – Iga Iwaniak (Krzesimów) 

III miejsce - Emilia Serenda (Krzesimów) 
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5. BIEG – Chłopcy kl. III-IV 

I miejsce – Piotr Zając (Krzesimów) 

II miejsce – Antoni Matys (Krzesimów) 

III miejsce – Kacper Piłat (Krzesimów) 

6. BIEG - Dziewczęta kl. V-VI 

I miejsce – Martyna Banach (Mełgiew) 

II miejsce - Angelika Gałgan (Podzamcze) 

III miejsce – Katarzyna Branicka (Jacków) 

7. BIEG -Chłopcy kl. V-VI 

I miejsce – Filip Fludra (Krępiec) 

II miejsce – Maciej Krukowski (Mełgiew) 

III miejsce - Adrian Kulik (Mełgiew) 

8. BIEG – Dziewczęta kl. VII i II-III gimnazjum 

I miejsce – Wiktoria Iwaniak (Mełgiew) 

II miejsce – Oliwia Badach (Krępiec) 

III miejsce – Ilona Olszak (Mełgiew) 

9. BIEG – Chłopcy kl. VII i II-III gimnazjum 

I miejsce – Patryk Skiba (Mełgiew) 

II miejsce – Dawid Gajowiak (Mełgiew) 

III miejsce – Jakub Kozak (Mełgiew) 

10. BIEG GŁÓWNY OPEN - dla dorosłych: 

I miejsce – pan Damian Chabros 

II miejsce – pani Edyta Mazur 

III miejsce – ksiądz Rafał Lewandowski 

Siedemset lat 
 

Siedem wieków właśnie mija, 

tyle liczy moja wioska. 

Żyje wciąż i się rozwija, 

to mój świat i moja Polska! 

 

Gdy Łokietek jako książę, 

przyznał prawo do istnienia, 

wśród mełgiewskich wielu dążeń, 

było to aby się zmieniać. 

 

Nie ma chat co strzechy kryły, 

w mej pamięci pozostały. 

I dróg co gościńcem były, 

gdzie furmanki turkotały. 

 

Innym życiem dziś wieś tętni, 

są ciągniki, samochody. 

Mieszkańcy do wygód chętni, 

przy ich domach cud-ogrody. 

 

A rolnika ciężka praca, 

też przez wieki się zmieniła. 

Patrzy co mu się opłaca, 

by rodzina godnie żyła. 

 

Mełgiew ciągle nam pięknieje, 

jak kobieta strojna w suknie. 

Nowe budzą się nadzieje, 

że jej...tysiąc latek stuknie! 
 

Jan Siuda 

 

*30 XI 1317 roku Władysław Łokietek będąc księciem wystawił  

w Krakowie dokument przenosząc Mełgiew na prawo średzkie 

jako własność Dzierżka i Ostasza z Bejsc herbu "Lewart". 
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Mełgiewskie lato piórem i pędzlem malowane 

 
 9 października 2017 roku w Szkole Podstawo-

wej im. Marii Wójcik w Krępcu odbyło się uroczyste 

podsumowanie międzyszkolnego konkursu literacko - 

plastycznego "Mełgiewskie lato piórem i pędzlem ma-

lowane". Była to już czwarta edycja konkursu adreso-

wanego do uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy Mełgiew organizowanego przez nauczycielki 

ze Szkoły w Krępcu: Beatę Batyra-Pietruszka, 

Agnieszkę Krygier i Dorotę Zając. Jak co roku patro-

nat honorowy nad Konkursem objęli: Starosta Powiatu 

Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk i Wójt Gminy 

Mełgiew Ryszard Podlodowski.  

 Edycja letnia Konkursu miała na celu zaintereso-

wanie uczniów najbliższą okolicą i promowanie walo-

rów turystycznych gminy Mełgiew. Konkurs składał 

się z dwóch niezależnych części: plastycznej i literac-

kiej. 

W części plastycznej uczniowie mieli za zdanie wyko-

nać pracę plastyczną w formie widokówki ukazującej 

walory turystyczne gminy Mełgiew, zaś w części lite-

rackiej uczniowie zobligowani byli do stworzenia au-

torskiej wypowiedzi w formie odręcznie pisanej kartki 

z pamiętnika, opisując ciekawe wydarzenie jakiego 

doświadczyli w okresie wakacji, uwzględniając miej-

sce owego wydarzenia. Jury w składzie: Cecylia Go-

rzel, Elżbieta Korbus, Agnieszka Kwaśniak, Beata Pi-

tek i Jan Siuda, wyłoniło lauretów w dwóch katego-

riach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VII. 

 W części plastycznej, w kategorii klas 0-III: 

 I miejsce-Julia Harasim(zerówka SP Krępiec),  

II miejsce-Julia Wesołowska(kl.I SP Mełgiew),  

III miejsce-Marcel Goral(kl.III SP Krępiec).  

Zaś w kategorii klas IV-VI: I miejsce-Wiktoria Ficek

(kl.VII SP Jacków), II miejsce-Ola Chyćko(kl.VI SP 

Krzesimów), III miejsce-Maja Gołąb(kl.VI Szkoła 

Podstawowa w Mełgwi). 

 W części literackiej, w kategorii klas 0-III: 

 I miejsce-Anna Olender, miejsce II-Agnieszka Bujek, 

zaś miejsce III-Agata Wronka (dziewczynki z klasy III 

SP Krępiec).Wśród starszych uczestników: I miejsce-  

Natalia Pilecka (kl.VI SP Krępiec), IImiejsce-Oliwia 

Badach (kl.VII SP Krępiec) oraz miejsce III - Jakub 

Żołdak (kl.VI SP Krępiec). W Konkursie przyznano 

również nagrody specjalne. Nagrodę Wójta Gminy 

otrzymały: Jowita Dobrzyńska (kl. I SP Jacków) i Na-

talia Adamiak  

(kl. VI SP Krzesimów). Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Krępcu, pani Eliza Szypulska również ufundowała 

nagrodę, którą otrzymała Julia Kozieł (kl. VI SP Krę-

piec). Jury przyznało także wyróżnienia, za które 

uczestnicy otrzymali nagrody. W kategorii klas 0-III w 

części plastycznej wyróżnienia otrzymali: Maja Psze-

niczka, 

Szymon Kowalczuk, Mikołaj Kozyra, Szymon Badach 

i Miłosz Zieliński, zaś w części literackiej: Gracjan 

Pietruszka, Paulina Krysa, Mateusz Libicki, Krzysztof 

Grochecki, Maciej Gierżatowicz-Sierpień i Michalina 

Anasz. Wśród uczniów klas starszych wyróżnieni zo-

stali - w części plastycznej: Marcin Gap, Filip Mazur, 

Diana Kozyra, Alicja Banach, Nikodem Wójcik,  

a w części literackiej: Karolina Motyl, Anna Libicka, 

Agnieszka Gągoł, Karolina Kanclerz, Magdalena Szy-

pulska, Małgorzata Podlodowska i Jagoda Szymanek. 

Gratulujemy zwycięzcom. 
Oprac. Beata Batyra-Pietruszka 

 

Konkurs „Wierszy malowanie” rozstrzygnięty 
 

 W poniedziałek 13 listopada rozstrzygnięto Pa-

triotyczny Konkurs Plastyczny pn. „Wierszy malowa-

nie” organizowany z okazji 700-lecia Mełgwi. Kon-

kurs miał na celu propagowanie patriotyzmu poprzez 

popularyzację wierszy mówiących o naszej Ojczyźnie, 

naukę historii przez kontakt z tymi wierszami oraz 

rozwój twórczości plastycznej. Uczestnicy konkursu, 

uczniowie naszych szkół musieli dokonać samodziel-

nej interpretacji oraz zilustrować jeden z wierszy pa-

triotycznych. Uroczystego wręczenia nagród, wyróż-

nień i dyplomów dokonali Wójt Gminy Ryszard Pod-

lodowski i Zastępca Wójta Elżbieta Korbus. Podzięko-

wania przekazano  nauczycielom za przygotowanie 

uczniów do konkursu. Specjalne podziękowania kiero-

wano do rodziców, którzy uczą i dbają o krzewienie 

patriotycznych postaw u Swoich dzieci. 

 Podczas wydarzenia rodowity mieszkaniec Me-

łgwi, poeta Jan Siuda, zaprezentował przed zgroma-

dzoną publicznością swoje wiersze: Balladę Mełgiew-

ską oraz utwór pt. Siedemset lat, który powstał wła-

śnie z okazji okrągłego Jubileuszu miejscowości.  Nie 

zabrakło pieśni legionowych, żołnierskich i patriotycz-

nych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej  

w Krępcu. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gmi-

ny Mełgiew Ryszard Podlodowski oraz nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Krępcu. 
Oprac. Paulina Cimek 
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Młodzi, dociekliwi, kreatywni z Dominowa 
 

Wycieczka do lasu 

 27 września z całą klasą byliśmy w lesie. Space-

rowaliśmy leśnymi dróżkami i widzieliśmy grzyby 

trujące i jadalne. Zbieraliśmy kolorowe liście, kaszta-

ny i żołędzie. Poznawaliśmy gdzie rośnie mech, dzika 

róża i jarzębina. Sprawdziliśmy, czyim domem 

są ,,martwe’’ drzewa. Gdy szliśmy przez las, widzieli-

śmy  dziuplę dzięciołai wiewiórki. Z drzew spadały na 

nas żółte liście. Zadowoleni i trochę zmęczeni wrócili-

śmy do szkoły. 
Oprac. Bartłomiej Tracz kl. III SP Dominów.  

Dziennik - 16 października - Szkolny Master Chef 

 W naszej szkole zawsze jest wesoło.16 paździer-

nika na zajęciach technicznych w klasie V i VI odbyły 

się zawody w oparciu o popularny program telewizyj-

ny. Uczniowie przywdziali fartuchy, aby stanąć do 

konkursu Master Chef Junior. Uczestnicy wykazali się 

kreatywnością, przygotowując pyszne potrawy ze 

zdrowej żywności, które następnie wspólnie spożyli. 

Było smacznie, zdrowo i wesoło. Mamy nadzieję, że 

laureaci szkolnego Master Chefa wystąpią kiedyś  

u boku pani Magdy Gessler. 
Oprac. Emilia Szymczak kl. VI SP Dominów 

Dziennik - 20 października - Dom moich marzeń 

  Uczniowie klasy IV na technice wykazali się abstrak-

cyjnym i twórczym myśleniem, tworząc makiety Do-

mów Marzeń. Efekty ich pracy były zaskakujące. cd-->  

Dziennik - 3 października - Zwierzyniec 2017  

 Dziś pojechaliśmy na wycieczkę szkolną do 

Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. 

Najpierw zwiedziliśmy muzeum. Oglądaliśmy w nim 

zwierzęta występujące na terenie tamtejszego parku. 

Potem widzieliśmy film, w którym pokazane zostały 

piękne krajobrazy. Z zapałem robiliśmy notatki. Bar-

dzo mi się to podobało. Później mieliśmy czas na ku-

powanie pamiątek. Wybrałam sobie zakładkę do 

książki i magnes. Następnie poszliśmy na spacer po 

lesie. Oglądaliśmy, jak pobiera się żywicę z sosen. Po 

chwili zaczął padać deszcz. Szliśmy dalej i nagle za-

uważyliśmy całe stado koników polskich. Pan prze-

wodnik bardzo się zdziwił i powiedział, że od sześciu 

lat nie widział ich w miejscu tak dostępnym dla ludzi. 

Dawały się głaskać i jadły nam biszkopty z ręki. Było 

to śmieszne doświadczenie. Po dalszej wędrówce do-

szliśmy nad stawy ,,Echo”. Chętni mogli przejść pla-

żą. Pobiegłam więc do przodu i stanęłam na mokrym 

od deszczu piachu. Zauważyłam kaczki i chciałam dać 

im trochę herbatników, ale musiałam już wracać do 

reszty grupy. Spotkaliśmy się w punkcie widokowym, 

skąd rozpościerał się przepiękny widok. Wróciliśmy 

do autokaru i pojechaliśmy na górę w Krasnobrodzie. 

Tam złapaliśmy powietrze w butelki (doświadczenie  

z fizyki).Następnie odwiedziliśmy skansen znajdujący 

się w Zagrodzie Guciów. Zjedliśmy w niej gotowane 

kiełbaski, ponieważ nie udało się rozpalić ogniska. Po 

kupieniu pamiątek zmęczeni, ale zadowoleni wrócili-

śmy do domów. To była ciekawa wycieczka. 
Oprac. Emilia Szymczak kl. VI SP Dominów 

 Niektóre domy wyposażone były nawet  

w oświetlenie. Powstałe budowle były przemyślane, 

precyzyjnie wykonane, kolorowe i podobały się 

wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły, 

oglądającym wystawę. Jako redaktor szkolnej gazetki, 

jestem pewna, że w przyszłości czwartaki wyrosną na 

świetnych architektów oraz kreatorów wnętrz i krajo-

brazu. Tego życzy Wam redakcja szkolnej gazetki. 

 
Oprac. Emilia Szymczak kl.Vi SP Dominów  

Zdj. SP Dominów 
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„Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego”  

Projekt edukacji regionalnej  

z okazji 700-lecia Mełgwi 
 

 W czasach integracji z innymi krajami Europy 

ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsa-

mości narodowej, by „poznając obce kochało swoje”, 

dlatego w edukacji szkolnej ważne miejsce, powinna 

zajmować edukacja regionalna. To od nauczycieli  

i rodziców zależy czy przyszłe pokolenia będą potrafi-

ły włączyć dziedzictwo swojego regionu do wspólne-

go, europejskiego dziedzictwa historyczno – kulturo-

wego. Edukacja regionalna powinna polegać na two-

rzeniu sytuacji ułatwiających poznanie w możliwie 

przystępny sposób własnego regionu wraz z jego kul-

turą, tradycjami i historią. Nikt nie ma wątpliwości, że 

tradycja, przekazywanie legend, przepisów kulinar-

nych, odtwarzanie starych umiejętności, zwyczajów  

i obrzędów, przypominanie lokalnej historii, pozwala 

na lepsze poznanie swojej „małej ojczyzny” i jest jed-

nym z istotnych elementów w utożsamieniu się z miej-

scem, gdzie się człowiek urodził i wychował. 

 Projekt edukacji regionalnej pod hasłem 

„SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO”, realizowany jest w Szkole Podstawowej w Krze-

simowie i związany jest z obchodami 700-lecia Me-

łgwi. Do udziału w projekcie, poza uczniami naszej 

szkoły, zaprosiliśmy również dzieci i młodzież z in-

nych szkół z terenu Gminy Mełgiew, aby wspólnie 

poznawać zachowane dziedzictwo kulturowe  Gminy 

Mełgiew i naszego regionu. W ramach projektu reali-

zowane są wyjazdy edukacyjne, warsztaty rękodzieła, 

konkursy plastyczne i spotkania regionalne. W tym 

artykule przedstawiamy relację z przebiegu działań, 

które udało nam się zrealizować we wrześniu i paź-

dzierniku. 

 "Poznajemy Dziedzictwo Kulturowe Regio-

nu” - pod takim tytułem Muzeum Wsi Lubelskiej zor-

ganizowało warsztaty regionalne dla dzieci i mło-

dzieży lubelskich szkół. 26 września muzeum odwie-

dzili uczniowie klas I-IV, którzy wędrując od chaty do 

chaty, pracując we młynie, kuźni i okólniku poznali 

warunki życia mieszkańców dawnej lubelskiej wsi. 

Zaangażowani czynnie w poszczególnie zajęcia rze-

mieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe dzieci dowie-

działy się jak dawniej młynarz mielił mąkę, jak prano 

odzież, tkano na krosnach, wypiekano chleb i podpło-

myki, jak z łuskanego prosa otrzymywano kaszę jagla-

ną oraz dlaczego drewniane łyżki są zdrowsze od me-

talowych. Poznały również proces powstawania ikon 

będących główną ozdobą cerkwi. 27 września Mu-

zeum Wsi Lubelskiej odwiedzili uczniowie klas V-

VII, którzy podczas swojej wizyty w muzeum wędro-

wali „śladami ginących zawodów i umiejętności”. 

 Spotykając się z rzemieślnikami i wykonawcami 

różnych zawodów poznali tradycyjną technologię tka-

nia na krosnach, młócenia zboża cepem, wytwarzania 

garnków z gliny, pokrywania dachu słomą oraz wy-

twarzania sznurka u powroźnika. Podczas wizyt 

w „prowincjonalnym miasteczku” odwiedzili remizę 

strażacką, gdzie dowiedzieli się jak dawniej gaszono 

pożar. Najodważniejsi z naszych uczniów skorzystali 

z usług fryzjera w dawnym zakładzie fryzjerskim. 

Spotkanie w muzeum zakończyło się wizytą w dawnej 

wiejskiej szkole, gdzie po czujnym okiem pani na-

uczycielki uczniowie mogli spróbować pisania piórem 

ze stalówką. 

 W dniu 11 października uczniowie klas V-VII 

naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce regionalnej 

do Mełgwi. Podczas wyprawy poznali najciekawsze 

zabytki Mełgwi i okolicznych wsi, historię miejsco-

wości oraz związane z nią osoby zasłużone. Jako 

pierwszy obiekt zwiedziliśmy Izbę Pamiątek Regio-

nalnych, gdzie na wystawie stałej zgromadzono przed-

mioty związane z życiem codziennym dawnych 

mieszkańców wsi oraz przedmioty obrzędowe związa-

ne z historią naszego regionu. Kolejnym obiektem na 

trasie wycieczki był neogotycki Kościół parafialny 

pw. św. Wita w Mełgwi, w którym uczniowie mogli 

podziwiać rokokowe ołtarze boczne, ambonę  

i chrzcielnicę, neogotycki ołtarz główny oraz drewnia-

ną, polichromowaną rzeźbę św. Jana Nepomucena. 

Wycieczkę po Mełgwi zakończyliśmy na cmentarzu. 

Tam odwiedziliśmy Kaplicę Cmentarną i groby osób 

zasłużonych dla Mełgwi i okolic. Podczas wycieczki, 

w rolę przewodników, wcieliły się nasze nauczycielki: 

pani Magdalena Mazurek - Ścirka oraz pani Monika 

Woźniak -Gołąb. Zwiedzenie Muzeum Regionalnego 

było możliwe dzięki uprzejmości pani Urszuli Kowal-

czyk za co serdecznie dziękujemy.  12 października 

klasy I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami 

wybrały się na wycieczkę do Lublina. Tam w Regio-

nalnym Muzeum Cebularza podczas interaktywnego 

pokazu z udziałem legendarnej Esterki oraz piekarza 

Franka dzieci poznały genezę powstania tego słynnego 

lubelskiego wypieku.  
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 Ciekawa legenda związana z historią Lublina 

oraz szczegółowy przepis na cebularze zainteresowały 

wszystkich. Każdy z nas miał szansę, choć na chwilę, 

stać się piekarzem i włożyć swój mały udział w po-

wstanie pachnących cebularzy, które potem smakowa-

ły nam wyjątkowo. W ten sposób mieliśmy okazję bli-

żej poznać nasz lokalny skarb- cebularz lubelski. War-

to nadmienić, że tylko 5 piekarni z Lubelszczyzny po-

siada certyfikat na oryginalny wypiek tego specjału  

(w tym znana nam piekarnia w Mełgwi). Wizyta  

w muzeum to mile i pożytecznie spędzony czas i do-

skonała okazja do poznania naszej ciekawej tradycji 

regionalnej. 

 „Warsztatami malowania na szkle” rozpoczę-

liśmy cykl warsztatów rękodzieła, jakie odbywają się 

w Szkole  Podstawowej w Krzesimowie z okazji ob-

chodzonych jesienią Szkolnych Dni Dziedzictwa 

Kulturowego. Malowanie na szkle to bardzo stara 

sztuka, którą od lat wykorzystuje się do zdobienia 

szkła użytkowego i ozdobnego. Malowane witraże to 

ciekawa i stosunkowo prosta alternatywa dla profesjo-

nalnych witraży ze szkła. Są piękną ozdobą mieszka-

nia, mogą być efektownym prezentem dla bliskiej oso-

by lub ciekawym ćwiczeniem manualnym, o czym 

przekonały się uczestniczki naszych warsztatów. 

Warsztaty prowadziła pani Monika Woźniak -Gołąb. 

 Warsztaty Rękodzieła "Kwiaty z wiórków 

osikowych" - to kolejne warsztaty, w jakich uczestni-

czyły uczennice naszej szkoły. Tym razem, pod kie-

runkiem osób prowadzących: pani Moniki Woźniak - 

Gołąb oraz pani Beatki Pitek, uczestniczki warsztatów 

wyczarowały bajeczne kwiatki z osikowych wiórków.  

Udział w takich warsztatach, o czym zapewniają twór-

cy „Osikowej Doliny”, to doskonała forma nauki tra-

dycji, rękodzieła i ekologii, to również fantastyczna 

zabawa rozwijająca kreatywność, zdolności manualne 

i artystyczne.  

 26 października uczniowie klas I-III oraz ich 

rodzice i nauczyciele uczestniczyli w „Jesiennym 

Święcie Pieczonego Ziemniaka”, imprezie integra-

cyjnej, podczas której rządził „król jesieni”-ziemniak. 

Program spotkania obejmował warsztaty plastyczne 

oraz liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej.  

W poczęstunku przygotowanym przez rodziców, jak 

przystało na „ziemniaczane  święto”, nie zabrakło tra-

dycyjnych potraw z ziemniaków oraz innych wspania-

łych słodkości. Na zakończenie imprezy przedstawio-

no wyniki konkursu plastycznego dla klas I-III pod 

hasłem „Jesień na wsi”. Autorzy najładniejszych prac 

otrzymali od organizatorów konkursu piękne nagrody 

książkowe oraz dyplomy. 

 W następnym artykule przedstawimy relacje  

z podsumowania Gminnego Konkursu Regionalnego 

pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe Gminy Me-

łgiew”, kolejnych warsztatów rękodzieła oraz z Sejmi-

ku Regionalnego będącego podsumowaniem naszego 

projektu. Projekt realizowany jest przez Stowarzysze-

nie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimo-

wie w ramach zadania publicznego pt. „Szkolne Dni 

Dziedzictwa Kulturowego” – warsztaty oraz spotkania 

regionalne organizowane z okazji 700-lecia Mełgwi, 

dofinansowanego ze środków Gminy Mełgiew. 

 

 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzesimowie  
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Co słychać w szkole w Podzamczu? 
 

 Na początku września miała miejsce duża gmin-

na uroczystość – „huczne wesele”; podobnie, jak w 

podkrakowskich Bronowicach, które ponad wiek temu 

były miejscem akcji wielkiego symbolicznego drama-

tu Stanisława  Wyspiańskiego „Wesele”. Tegoroczne 

Narodowe Czytanie zorganizowaliśmy we współpracy 

z panią kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Ur-

szulą Kowalczyk oraz z Zespołem Szkół w Mełgwi. 

W inscenizacji oddającej ducha epoki wybrane frag-

menty i sceny dramatu czytali i odgrywali uczniowie, 

nauczyciele obu szkół oraz goście: Pani Dyrektor Ha-

lina Załoga, Ksiądz Paweł Szczygliński. Dodatkową 

oprawę stanowiły fragmenty słynnej filmowej ekrani-

zacji dzieła w reżyserii Andrzeja Wajdy. Po czytaniu 

uczestnicy „wesela” mogli skosztować wiejskich wy-

robów i wypieków domowych, które stanowiły auten-

tyczną dekorację weselnego stołu. 

 Jak co roku we wrześniu wybraliśmy się na zaję-

cia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ucznio-

wie klas IV-VI dzięki uprzejmości dwóch uczelni - 

UMCS i Politechniki Lubelskiej wzięli udział 

w pokazach technologii 3D. Poznali skaner i drukarkę 

3D, projektory do projekcji filmów 3D. Mogli wypró-

bować monitory 3D, manipulatory Space Navigator 

3D Mouse oraz sprawdzić okulary Google Cardboard.  

Klasa VII w gmachu lubelskiego oddziału IPN pozna-

ła grę historyczno-edukacyjną „Janek”. Bohaterem gry 

jest członek najmłodszej grupy Szarych Szeregów, 

Zawiszaków, który znalazł się w wirze wydarzeń po-

wstania warszawskiego. 

 Jak co roku nauczycielka matematyki włączyła 

naszą szkołę do obchodów Międzynarodowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia. Tego dnia od rana w historycz-

nych murach naszej szkoły słychać i widać było mate-

matyczne zadania. Uczniowie wykonali pomysłowe 

plakaty promujące naukę liczenia, którymi udekoro-

wali korytarze szkolne.  

 Zagrali w specjalnie przygotowaną na ten czas 

grę, która została przygotowana na podstawie już zna-

nej gry z Matematycznego Zoo - tabliczki mnożenia 

NA CZAS. Emocji nie brakowało, także wśród naj-

młodszych! Celem tych działań jest zachęcanie od naj-

młodszych lat do nauki matematyki, która nazywana 

jest nie bez przyczyny Królową Nauk!  

 Już po raz trzeci włączyliśmy się w obchody Co-

de Week i w ramach Europejskiego Tygodnia Kodo-

wania za pomocą gier, zabaw, obliczeń matematycz-

nych uczyliśmy się kodować. Okazało się, że do nauki 

programowania można wykorzystać nie tylko kompu-

ter lecz także zwykłą kartkę papieru, kredki, krzesełka 

a nawet plastikowe kubeczki. 

 W ostatni piątek września bawiliśmy się z okazji  

Święta Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu  ucznio-

wie,  rodzice oraz nauczyciele zmierzyli się w przeróż-

nych ziemniaczanych konkurencjach. Rodzice przygo-

towali pyszności ziemniaczane oraz ognisko, przy któ-

rym piekliśmy kiełbaski. Został rozstrzygnięty kon-

kurs na ziemniaczanego stworka. Prace konkursowe 

prezentowały wysoki poziom, co zostało docenione 

przez jury. 

W organizację święta zaangażowali się bardzo rodzice 

uczniów – przygotowali ziemniaczane potrawy, przy-

nieśli drewno na ognisko i brali udział w konkursach  

i wspólnej zabawie. W naszej szkole od lat prężnie 

działa wolontariat, chętnie włączamy się w akcje lo-

kalne oraz te o szerszym zasięgu. I w tym roku już 

rozpoczęliśmy działania na rzecz potrzebujących. 

Dzięki mamom, które zrobiły pyszne i zdrowe dania  

z ziemniaków na święto ziemniaka, uzyskaliśmy ze 

sprzedaży tych smakołyków całkiem pokaźną sumę 

pieniędzy dla pana Kamila Misztala, którego kolejny 

raz wspieramy w zdobyciu funduszy na protezę.  

 Sport w naszej szkole odgrywa bardzo ważną 

rolę, uczniowie nie opuszczają żadnych zawodów 

sportowych międzyszkolnych, gminnych, w paździer-

niku odnotowali już pierwsze sukcesy: w Gminnym 

Turnieju Piłki Nożnej w Krzesimowie pod patronatem 

Wójta Gminy Mełgiew zajęli czołowe lokaty: drużyna 

dziewcząt - 2 miejsce, a chłopców - 3 miejsce.  

W ostatnim tygodniu brali udział w biegach ulicznych 

z okazji 700 -lecia Mełgwi.  

 Wśród tych licznych działań staramy się nie 

zgubić najważniejszego priorytetu szkoły, czyli nauki 

i stałe podnoszenie jej jakości. Aktualne działania na-

ukowe, jakie się odbywają, to konkursy przedmioto-

we: z języka polskiego, języka angielskiego, historii  

i matematyki. Chętnych uczniów do udziału w nich 

nie brakuje; czekamy na wyniki, ilu z nich zakwalifi-

kuje się do następnego etapu, gdyż niemal co roku ma-

my reprezentantów w etapie okręgowym. 

 
Szkoła Podstawowa w Podzamczu 
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Nowoczesny Mercedes Atego  

zastąpił wysłużonego Magirusa 
 

 Strażacy z Jednostki OSP KSRG Trzeszkowice 

mają nowy wóz bojowy. Nowy średni samochód ra-

towniczo-gaśniczy Mercedes Atego zastąpił  

47-letniego wysłużonego MAGIRUSA. Na początku 

listopada Urząd Gminy zakupił specjalny samochód 

pożarniczy za kwotę 418 200,00 zł. Pojazd został wy-

produkowany w 2011 roku. 

 Teraz strażacy ochotnicy z Trzeszkowic do po-

żaru wyjadą wozem o pojemności beczki 2,5 tys. li-

trów wody z wydajnością 2000 litrów na minutę. 

Dzięki wysuwanemu masztowi z lampami ledowymi 

będą mogli oświetlać teren działań. Pojazd posiada 

szereg innych udogodnień, które z pewnością ułatwią 

pracę pożarnikom są to m.in. urządzenia elektryczne 

pojazdu uprzywilejowanego, autopompy i dwa szyb-

kie natarcia. Zamontowane w pojeździe dodatkowe 

pneumatyczne sygnały dźwiękowe ułatwiają porusza-

nie się w czasie wyjazdów do zdarzeń. Kabina wozu 

przeznaczona jest dla siedmiu ratowników. 

 Tak nowoczesnego pojazdu ratowniczo-

gaśniczego jeszcze w gminie nie było. W tej chwili 

Jednostka posiada 44 – letniego Jelcza i 47-letniego 

wysłużonego Magirusa. Ze względu na bardzo dużą 

ilość wyjazdów do akcji, bo jest często dysponowana 

przez Państwową Straż Pożarną do wszelkiego rodzaju 

zdarzeń, nie tylko ratowniczo-gaśniczych, ale tak sa-

mo i do wypadków drogowych, bo mają do tego odpo-

wiedni sprzęt i przeszkolenia ratowników, także przy-

da im się samochód młodszy. Ta jednostka będzie 

dysponowała sprzętem nowoczesnym, na miarę obec-

nej epoki. Do tego odpowiednio dostosujemy wyposa-

żenie według obowiązujących standardów - mówi Ry-

szard Podlodowski wójt Gminy Mełgiew. Bardzo się 

cieszę, że udało nam się wyposażyć jednostkę z Trze-

szkowic w nowoczesny sprzęt do ratowania życia  

i mienia naszych mieszkańców  Z pewnością pojazd 

przez wiele lat będzie pomocny w różnorodnych ak-

cjach - dodaje Wójt Gminy.   

 Dyspozycyjność, mobilność i profesjonalizm 

jednostki jest potwierdzany nie tylko przy akcjach ale 

również podczas corocznej kontroli gotowości opera-

cyjnej jednostki pod względem przygotowań do dzia-

łań operacyjnych. W tym roku taka wizytacja miała 

miejsce 10 listopada. Zespół Inspekcyjny powołany 

przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku po-

twierdził wzorowy, bardzo wysoki poziom jednostki 

do prowadzenia działań ratowniczych. 

 W sobotę 09 grudnia 2017r. miało miejsce uro-

czyste przekazanie średnich ratowniczo-gaśniczych 

samochodów specjalnych. Akt przekazania samocho-

dów pożarniczych marki Mercedes Atego oraz Magi-

rus Deutz wręczył przedstawicielom jednostek OSP 

Dominów, Wójt Gminy Ryszard Podlodowski i Prze-

wodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Oleszek. 

 Samochody przekazano w dowód uznania  za 

ofiarną walkę z żywiołem ognia i siłami natury dla  

ratowania zdrowia, życia i mienia ludzi w obliczu wy-

padków, katastrof oraz różnych zdarzeń losowych. 
Oprac. Andrzej Wilkołazki 

 

Karol Burzak złotym medalistą 
 

 25 listopada 2017r w Jaśle odbył się Międzyna-

rodowy Turniej Bokserski. W turnieju wzięło udział 

50 zawodników podzielonych na  grupy wiekowe: 

młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy. Podczas turnieju 

przeprowadzono 25 walk. W jednej z walk w kategorii 

wiekowej kadet 75 kg wystąpił zawodnik GSKS Pło-

mień Minkowice - Karol Burzak. Walka zakończyła 

się zwycięstwem  naszego zawodnika  za które  otrzy-

mał złoty medal. Gminno Strażacki Klub Sportowy 

Płomień Minkowice prowadzi zapisy do szkółki bok-

serskiej dla dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 

2005 i starszych. Treningi odbywają się w Remizie 

Strażackiej w Minkowicach w poniedziałki, środy  

i piątki o godz. 16:30. Wszystkich chętnych zaprasza-

my! szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 

667-759-547.  
Marek Szeremeta 

Str. 29 
NUMER 3(12) 



 

 

Przetargi gminne 
 

 W dniu 09 października Gmina Mełgiew zawar-

ła umowę w trybie przetargu nieograniczonego na 

okres od stycznia 2018 roku do końca grudnia 2020 r. 

na dostawę energii elektrycznej dla Gminy i jej jedno-

stek organizacyjnych z firmą Fortum Marketing and 

Sales Polska S.A. z siedzibą: ul Heweliusza 9,  

80-890 Gdańsk. Firma ta zaoferowała bardzo konku-

rencyjne ceny, pozwalające spodziewać się oszczęd-

ności ponad 60 tysięcy rocznie w stosunku do lat 

2016/2017. 

 Gmina Mełgiew zawarła korzystniejsze cenowo 

w stosunku do lat ubiegłych umowy w trybie przetar-

gu nieograniczonego na okres od 17 października 

2017 do 16 października 2020 r. na ubezpieczenie ma-

jątku i innych interesów Gminy Mełgiew z podziałem 

na następujące części: I. Ubezpieczenie majątku i od-

powiedzialności cywilnej; II. Ubezpieczenie pojazdów 

mechanicznych; III. Ubezpieczenie następstw nie-

szczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych Gminy Mełgiew; IV. Ubezpieczenie 

instalacji solarnych i pieców c.o.  Gminy Mełgiew.

 Kolejne postępowania dotyczyły przyłączy ka-

nalizacji sanitarnej od dwóch budynków Ochotniczych 

Straży Pożarnych w miejscowości Krępiec i Dominów 

do zbiorników bezodpływowych położonych na tere-

nie gminy Mełgiew poprzez zakup 2 zbiorników dwu-

komorowych każdy po 8 m3, jednoelementowych  

w firmie: JESBET Wielogóra, ul. Warszawska  

66 26-660 Jedlińsk Mazowieckie Polska. Posadowie-

nie i podłączenie zbiorników wykonało Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Mełgwi. 

Zakres robót odebrano komisyjnie w dniu  

02 października 2017r.  

 W październiku br. Gmina Mełgiew ogłosiła 

przetarg nieograniczony na sprzedaż Autobusu Auto-

san model H9 - 21, pojemność 6540, rok produkcji 

1988, nr VIN: 630278, nr rejestracyjny: LBF5942, 

masa własna 8400 kg którego właścicielem był Urząd 

Gminy Mełgiew. Zgodnie z ekspertyzą nr E-38A/2016 

w zakresie wyceny wartości rynkowej autobus posia-

dał przebieg: 238641km, miał sprawny silnik bez wy-

cieków, sprawną skrzynię biegów, kabinę bez uszko-

dzeń i korozji, osprzęt pojazdu kompletny, ogumienie 

zużyte w 30 %. Jego wartość rynkową określono na 

kwotę netto 7 600 zł, kwota ta stanowiła wartość mini-

malną. Spośród dwóch złożonych ofert, dokonano wy-

boru najkorzystniejszej cenowo  którą przedstawiła 

firma: Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk,  

ul.Dygota 2C/75, 01-748 Warszawa.  

 
Oprac. Teresa Olszak 

 W związku z zakupem nowego autobusu, Gmin-

ne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew sp. z o. o., 

planuje uruchomienie komunikacji gminnej. Na sesji 

Rady Gminy podjęta została uchwała w sprawie 

wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunika-

cyjnych. Rozważany jest pomysł utworzenia 4 tras:  

Mełgiew– Dominów - Żurawniki - Trzeciaków - Me-

łgiew; Mełgiew - Krzesimów - Piotrówek - Lubieniec 

- Trzeszkowice - Janowice - Mełgiew:  Mełgiew - 

Krępiec - Minkowice - Podzamcze - Mełgiew; Me-

łgiew - Trzeszkowice - Józefów - Janówek - Janowice 

- Mełgiew.  

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji szczegó-

łowej w zakresie lokalizacji przystanków. Mamy na-

dzieję, że nowa sieć lokalnych połączeń ułatwi miesz-

kańcom przejazd pomiędzy miejscowościami oraz do-

tarcie do centrum Mełgwi.  

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje 

szereg innych zadań związanych m.in. z bieżącym 

utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy, 

serwisem paneli solarnych i lamp hybrydowych oraz 

utrzymaniem czystości dróg i chodników. Jednocze-

śnie Przedsiębiorstwo odpłatnie świadczy wykonanie 

usług dla mieszkańców Gminy Mełgiew. W przypad-

ku pytań lub zamówień proszę o kontakt telefoniczny: 

(81) 460-57-30.  
Oprac. Andrzej Najda 

 

Zmiany Miejscowego Planu  
 

 Zakończyły się prace nad zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejsco-

wościach Trzeszkowice i Nowy Krępiec. Zmiany te 

dotyczyły wyznaczenia w tych miejscowościach tere-

nów pod ujęcia wody i hydrofornie, co było konieczne 

do rozpoczęcia prac modernizacyjnych tych ujęć. Po-

nadto w miejscowości Trzeszkowice wyznaczono te-

reny usług sportu i rekreacji pod lokalizację boiska 

sportowego.  

 Obecnie rozpoczętych jest osiem procedur plani-

stycznych. Prace te dotyczą zmiany Studium Uwarun-

kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-

go w miejscowościach Janowice i Podzamcze oraz 

zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego gminy Mełgiew w miejscowościach Jano-

wice, Krępiec, Minkowice, Minkowice Kolonia, Pod-

zamcze. Zakończenie opracowań planowane jest na  

II połowę 2018 roku. Wszelkie informacje dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy mogą 

uzyskać w urzędzie gminy Mełgiew, pokój 202  

(II piętro) lub pod numerem telefonu: (81) 460-57-05. 
Oprac. Andrzej Adamiak 
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Zgłaszanie szkód łowieckich 
 

 W przypadku wystąpienia szkody w uprawach  

i płodach rolnych spowodowanej przez zwierzynę 

łowną: dziki, łosie, daniele, sarny i jelenie należy 

skontaktować się bezpośrednio z właściwym dla miej-

sca dokonania szkody kołem łowieckim. Bardzo waż-

ne, aby dokonać tego w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie wizji terenowej i oszacowanie roz-

miaru strat (do 3 dni od dnia stwierdzenia szkody). 

Konieczne jest również złożenie, na adres korespon-

dencyjny koła pisemnego wniosku, zgłaszającego 

szkodę łowiecką. Oględzin dokonują przedstawiciele 

właściwego koła łowieckiego w ciągu 7 dni od dnia 

zgłoszenia. Wniosek do pobrania: 

- na stronie internetowej gminy: www.melgiew.pl → 

dla interesanta → ochrona środowiska 

- w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Partyzanckiej 2, 

 pokój nr. 001 (parter)  lub pokój nr. 200 (II piętro). 

  

Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowiec-

kie 

  (Dz. U. 2017.1295 t.j) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 

2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szaco-

waniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody  

w  u p r a w a c h  o r a z  p ł o d a c h  r o l n y c h  

(Dz. U. 2010.45.272) 

 

Dane kontaktowe: Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy w Lublinie, 20-071 Lublin, ul. Wieniaw-

ska 10. Stanowisko do spraw łowieckich:  

tel. (81) 532 78 28 lub (81) 516 14 84.  
Oprac. Anna Nowakowska 

 

 

Cmentarze i mogiły wojenne na terenie  

Gminy Mełgiew 
 

 W związku z zawartym porozumieniem pomię-

dzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Mełgiew zostały 

przeprowadzone prace pielęgnacyjno - porządkowe na 

terenie cmentarza i mogił wojennych w Gminie Me-

łgiew w miejscowościach Krzesimów, Jacków, Min-

kowice i Podzamcze. Przedmiotowe prace objęły pod-

cięcie gałęzi samosiewów drzew i krzewów, wykosze-

nie i wygrabienie trawy, czyszczenie i malowanie 

krzyży, pomników oraz tablic pamiątkowych. W ra-

mach zawartego porozumienia Gmina Mełgiew uzy-

skała dotację celową z budżetu państwa w kwocie  

2 500,00 zł na realizację zadań polegających na utrzy-

maniu grobów i cmentarzy wojennych.  

 
Oprac. Magdalena Uniłowska 

 Stowarzyszenie LGD  „Dolina Giełczwi” w part-

nerstwie z LGD PROMENADA S 12 oraz litewską 

LGD Raseinių rajono vietosveiklosgrupė 

„Raseiniųkraštobendrija” rozpoczynają realizację pro-

jektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze 

korzenie i tradycja – dzisiaj”.  

 Celem projektu jest zachowanie i upowszechnia-

nie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie 

historii mówionej. Jednym z pierwszych i najważniej-

szych elementów projektu są terenowe prace badaw-

cze polegające na odszukaniu nieznanych lub mało 

znanych faktów historycznych, opowieści wspomnie-

niowych, legend, podań związanych z obszarem dzia-

łania partnerów projektu. 

 Efekty prac badawczych zostaną opracowane  

w wersji audio jak również w formie pisemnej i udo-

stępnione w sieci. W projekcie zaplanowano także 

działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, 

pasjonatów, hobbystów i miłośników historii lokalnej. 

Dla 20-osobowej grupy uczestników zostaną zorgani-

zowane dwudniowe warsztaty przewodnika lokalnego 

oraz warsztat storytelling, czyli sztuki opowiadania 

historii. 

 Zapraszamy do współpracy wszystkich zaintere-

sowanych mieszkańców, zarówno do udziału w pro-

jekcie jak i podzielenia się swoją opowieścią.  

 Szczegółowe informacje dotyczące projektu 

można uzyskać w biurze LGD „Dolina Giełczwi”, 

 21-050 Piaski, ul. Lubelska 77A, lub pod numerem 

telefonu 81 52 53 012. 

 
Oprac. Agnieszka Rudawska  
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