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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku w gronie rodzinnym 
wszystkim mieszkańcom Gminy Mełgiew 

życzy 

Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Oleszek
i Radni gminni

Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia :

obfitości łask Bożych, zdrowia,
radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

Wytrwałości w codziennym zmaganiu się
z przeciwieństwami , poczucia siły, pokoju

i nieustającej wiary i nadziei.

życzy

Wójt Gminy Mełgiew

Ryszard Podlodowski
Wielkanoc, 2018 rok

Zmartwychwstanie Pana
niechaj budzi z rana
dzwonem rezurekcji
światu wszemu wieszcząc
nadzieję wszechmocną
rozproszenia mroków
i olśnienia blaskiem
rozlania radości
szerokim potokiem
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Czas jest jak rzeka, której nie moż-
na zatrzymać. Jeszcze niedawno ży-
liśmy Świętami Bożego Narodzenia 
i Sylwestrem i ani się spostrzegliśmy, 
jak rozpędził nam się 2018 r. i mamy 
już Święta Wielkiej Nocy. Powo-
li przywykliśmy do pisania ósemki 
na końcu daty i do nowych kalenda-
rzy. Zerujemy liczniki i rozpoczynamy 
wszystko jakby od nowa. Otwierając 
nowy rok robimy plany i realizujemy 
nowe zadania. Chociaż praca w Urzę-
dzie Gminy ma charakter ciągły 
i trwa nieprzerwanie, to jednak pew-
ną cezurę wyznacza nowy budżet, 
z jakim rokrocznie wchodzimy w ko-
lejny rok. Budżet 2018 r. jest spisem 
nowych zadań, będziemy jednak 
kontynuować realizację zadań z roku 
poprzedniego. W 2018 r., podobnie 
jak latach poprzednich, dominu-
ją inwestycje. Zamierzamy w tym 
roku przeznaczyć na inwestycje pra-
wie 9 mln zł co w obecnej sytuacji 
rynkowej z jednej strony cieszy, ale 
z drugiej, biorąc pod uwagę realia 
rynkowe, martwi. Cieszyć może fakt, 
że przy tak dużym obciążeniu budże-
tu wydatkami na oświatę, z jakim 
mamy do czynienia w Gminie Me-
łgiew, udało się wygospodarować 
niebagatelną kwotę na inwestycje. 

Rozpoczynamy dowożenie ucz-
niów wobec których Gmina Mełgiew 
nie ma obowiązku zapewnienia bez-
płatnego transportu i opieki do przed-
szkoli i szkół. Od 12 lutego spółka 
komunalna przejęła transport dzieci 
do szkół i oddziałów przedszkolnych. 
W tym celu został zakupiony nowy 
22 osobowy bus i mam nadzieje, 
że poprawi to bezpieczeństwo dowo-

zu naszych najmłodszych. Nasi radni 
podjęli uchwałę na podstawie której, 
w ramach dowozów organizowanych 
przez gminę będzie można dowozić 
do szkoły z terenu Gminy Mełgiew 
uczniów, których droga z domu do 
szkoły nie przekracza odpowiednio 
3 i 4 km. Biorąc pod uwagę względy 
bezpieczeństwa, troskę o zapewnie-
nie spokojnej drogi dziecka z domu 
do szkoły i z powrotem oraz racjo-
nalne wykorzystanie miejsc w auto-
busie, a także brak do tego czasu wy-
maganej przepisami prawa uchwały 
konieczne było usankcjonowanie 
prawne. Gmina zakupi bilety mie-
sięczne na transport dzieci do szkół, 
a spółka komunalna złoży stosowny 
wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go o dofinansowanie ww. zadania. 
Transport dla dzieci będzie nadal 
bezpłatny i nie obciąży budżetu ro-
dziców.

Trwa realizacja projektów finanso-
wanych ze środków UE przez Gminę 
Mełgiew. Obecnie Gmina realizuje 
4 projekty. Są to „Budowa instala-
cji energooszczędnego oświetlenia 
na terenie gminy Mełgiew” (Działa-
nie 5.5. Promocja niskoemisyjności, 
RPO WL 2014-2020). Wartość pro-
jektu: 284 126,53 zł, w tym dofinan-
sowanie UE: 200 956,94 zł. Zakres 
projektu obejmuje budowę 32 słu-
pów oświetleniowych wraz z opra-
wami typu LED w miejscowości Pod-
zamcze, wzdłuż drogi powiatowej nr 
2113L. Obecnie wybrany został Wy-
konawca i Inspektor Nadzoru. Roz-
poczęcie prac nastąpi niezwłocznie, 
jak tylko pozwolą warunki atmosfe-
ryczne. Projekt „Odnawialne źródła 

energii w Gminie Mełgiew I” (Dzia-
łanie 4.1. Wsparcie wykorzystania 
OZE, RPO WL 2014-2020) o wartości: 
3 631 877,09 zł, w tym dofinanso-
wanie UE: 2 839 573,73 zł. Zakres 
projektu obejmuje zakup i instala-
cję solarnych systemów grzewczych 
centralnej wody użytkowej na 392 
obiektach prywatnych w Gminie 
Mełgiew. Po wyborze Wykonaw-
cy i Inspektora Nadzoru (najniższa 
oferta o 195 tys. zł droższa od kwoty 
w projekcie) przystąpiono do spot-
kań informacyjnych z mieszkańcami. 
Wkład własny dla mieszkańców to 
950 zł za 1 kolektor (min. 2 kolek-
tory dla 4 os . rodziny). Od kwietnia 
nastąpi podpisywanie umów i wpła-
ty, po tym ewentualnie włączanie 
osób z listy rezerwowej i rozpoczęcie 
montażu.

„Rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów z gminy Mełgiew” to pro-
jekt realizowany w ramach Działa-
nia 12.2 Kształcenie ogólne, RPO 
WL 2014-2020). Wartość projektu: 
3 631 877,09 zł, w tym dofinanso-
wanie UE: 1 228 086,41 zł i budże-
tu państwa: 1 166 675,78 zł). Zakres 
projektu obejmuje zajęcia wyrów-
nawcze i rozwijające z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz 
zajęcia informatyczne dla 249 ucz-
niów ze szkół w Dominowie, Kręp-
cu, Podzamczu i Gimnazjum w Me-
łgwi. Wybrany został Wykonawca 
na dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Już rozpoczęto dostawy, łączna kwo-
ta zamówienia ok. 620 tys. zł. Trwa 
procedura wyboru Wykonawcy 
na realizację szkoleń informatycz-
no-komputerowych dla uczniów 

Wchodząc 
w Nowy Rok
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i nauczycieli. „Mobilny LOF” realizo-
wany w ramach Działania 5.6 Efek-
tywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla ZIT LOF, RPO WL 
2014-2020. Liderem projektu jest 
Gmina Głusk, partnerami 9 gmin 
z obszaru LOF (w tym nasza gmi-
na). Wartość projektu przypadająca 
na Gminę Mełgiew: 5 411 659 zł. Za-
kres projektu: przebudowa pętli au-
tobusowej w miejscowości Mełgiew, 
ustawienie stojaków Bike & Ride 
w miejscowościach Mełgiew i Fran-
ciszków, budowa ponad 6 km drogi 
rowerowej w Mełgwi, Franciszkowie 
i Jackowie wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2102L, 2020L, 2021L, wykonanie 
130 punktów oświetlenia energoo-
szczędnego przy trasie Jacków-Me-
łgiew, wykonanie 400 m chodników 
w Mełgwi, ustawienie wiat przystan-
kowych i wykonanie peronów przy 
istniejących przystankach. Ogłosili-
śmy przetarg na wybór Wykonawcy. 

Trwają prace dot. złożenia wnio-
sku do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na budowę hali sportowej 
w Dominowie. W ocenie są wciąż 
2 projekty złożone przez Gminę 
Mełgiew: Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej 
w gminie Mełgiew, planowane roz-
strzygnięcie: IV kwartał 2018 i Re-
witalizacja parku w Nowym Krępcu, 
planowane rozstrzygnięcie: III kwar-
tał 2018.

Większość osób, które niedawno 
zdecydowały się zamieszkać w Gmi-
nie Mełgiew, nadal prowadzi swoje 
życie w Lublinie, dojeżdżają do pra-
cy, do szkół średnich i na uczelnie.  
Dla nich możliwość szybkiego 
i bezkolizyjnego przemieszczania 
się w obydwie strony ma ogromne 
znaczenie, co braliśmy pod uwagę 
przystępując do realizacji projek-
tów wielomilionowej wartości, pod-
noszących komfort życia naszych 
mieszkańców. Mieszkanie na przed-
mieściach to nie tylko zadowolenie 
z posiadania własnego domu i zwią-
zanych z tym korzyści - sąsiedztwa 
lasu, bliskości łąki czy jeziora, ale to 
także niedogodności. W tym roku 
szczególnie we znaki, zarówno sa-
morządowi, jak i mieszkańcom Gmi-
ny, dawała się sytuacja na drogach 
gruntowych. Częste i obfite opady 
nie dawały szans na ustabilizowanie 
stanu tych dróg, a prace były pro-

wadzone w trybie interwencyjnym 
na wielu odcinkach. Dostajemy wie-
le sygnałów w sprawie dróg i staramy 
się reagować błyskawicznie. Nie za-
wsze jest to możliwe. Występowanie 
takich utrudnień jest jednym z man-
kamentów wynikających z faktu za-
mieszkiwania poza dużym miastem, 
które najczęściej posiada kompletną 
infrastrukturę. Mniejsze miejscowo-
ści, zwłaszcza gminy wiejskie prze-
cinają kilometry dróg gruntowych. 
Wzrost liczby mieszkańców oznacza 
adaptację do zamieszkania nowych 
terenów, a w konsekwencji bardziej 
intensywną eksploatację dróg, któ-
rych od razu zmienić się nie da. Po-
trzeba lat nakładów inwestycyjnych, 
żeby się z tymi sprawami uporać. 
Zmartwień z kolei dostarcza sytuacja 
na rynku, bo jak pokazują postępo-
wania przetargowe z ostatnich mie-
sięcy, prowadzone przez nas i inne 
samorządy i realizowane według 
reguł, jakimi podlegają zamówie-
nia publiczne, ceny na usługi wzro-
sły i trudno liczyć w związku z tym 
na jakichkolwiek oszczędności. Zda-
rzały się one w latach poprzednich, 
zwiększając możliwości wykonania 
dodatkowych zadań. Teraz prognozy 
sugerują, że raczej należy się spo-
dziewać utrudnień w realizacji nie-
których zadań ze względów finanso-
wych (wzrost cen). 

Otrzymuję wiele sygnałów doty-
czących spraw, które Państwa tra-
pią: stanu dróg, lokalnych podto-
pień, braku lokalnej infrastruktury, 
czy oświetlenia. Ci, którzy do nas 
w tych sprawach piszą i zgłaszają 
te problemy do Urzędu Gminy, wi-
dzą w nas swoich adwersarzy, prze-
ciwników. Zapewniam Państwa, 
że tak nie jest. W Gminie dużo jest 
dróg gruntowych, które ze względu 
na aurę pogodową, z jaką mamy do 
czynienia od końca ubiegłego roku 
- części spośród Państwa dawały 
i dają się we znaki, ze względu na de-
gradację spowodowaną nadmiarem 
wody, rodzajem podłoża, naprze-
miennością temperatur ujemnych 
i dodatnich w połączeniu z inten-
sywną eksploatacją ciężkimi pojaz-
dami min. rolniczymi. Zdajemy sobie 
sprawę z dyskomfortu, jaki ta sytu-
acja powoduje i staramy się na bie-
żąco podejmować działania inter-
wencyjne. Z naturą trudno wygrać. 
Idealnie byłoby mieć nieograniczony 

budżet, by wybudować wszystkie 
drogi, od razu a wcześniej umieścić 
w nich infrastrukturę towarzyszą-
cą, jednak to niemożliwe. Robimy 
wszystko, co możliwe, by w Gminie 
Mełgiew maksymalizować wydatki 
inwestycyjne. Pozyskujemy środki 
zewnętrzne, zaciągamy zobowiąza-
nia, bo chcemy robić jak najwięcej 
i jak najszybciej. Chcielibyśmy jak 
najszybciej spełnić wszystkie Pań-
stwa oczekiwania. Niestety, najwięk-
szą przeszkodą na tej drodze są dla 
nas ograniczenia związane z finan-
sami, czasem przepisy, sprawy włas-
nościowe, czasochłonne procedury, 
procedury, ale i sytuacja na rynku. 

Obecnie mamy okres rozliczeń 
PIT. Do szybszej realizacji różnego 
rodzaju przedsięwzięć, które wpły-
wają na komfort życia mieszkańców, 
z pewnością może przyczynić się 
mobilizacja polegająca na wskazy-
waniu w formularzu podatkowym, 
jako miejsca zamieszkania, adresu 
w Gminie Mełgiew. Nie trzeba się 
nawet meldować, żeby to zrobić. 
Należy przy tym pamiętać o zło-
żeniu deklaracji PIT w Pierwszym 
Urzędzie Skarbowym, ul. Sadowa 
4 w Lublinie. Nawet o kilkaset ty-
sięcy złotych może w ten sposób 
zwiększyć się budżet Gminy 
Mełgiew. Prawie 40 % podatku, 
który i tak płacimy państwu, wraca 
do Gminy wskazanej jako miejsce 
zamieszkania. Okres rozliczeń trwa 
do końca kwietnia. Zachęcam więc 
przy okazji wszystkich mieszkańców 
Gminy Mełgiew, którzy podają jako 
miejsce zamieszkania inny adres 
(z przyzwyczajenia, braku czasu, 
innych powodów) do zmiany. Zała-
twienie tej prostej formalności, po-
zwoli nam zrobić dla Państwa wię-
cej.

Przyroda powracająca do życia - 
to znak, że nadchodzą Święta Wiel-
kiej Nocy. Życzę, aby te wyjątkowe 
dni były pełne nadziei i wiary oraz 
na dłużej utrzymały życzliwość i ro-
dzinną atmosferę. Niech czas ten 
umocni Państwa w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością pa-
trzeć w przyszłość.

Ryszard Podlodowski  
Wójt Gminy Mełgiew 
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W dniu 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To wyjątkowe 
święto w Gminach, w których występują wsie sołeckie. Jedną 
z takich Gmin jest Mełgiew, złożona z 21 sołectw. Spotkanie 
Sołtysów Gminy Mełgiew z Wójtem miało miejsce podczas 
spotkania związanego z poborem podatków. Oprócz rozmów 
o bieżących sprawach, dotyczących Gminy i nurtujących po-
szczególne społeczności, były życzenia. 

- Szanowni sołtysi, jesteście jak lekarze pierwszego kontak-
tu, diagnozujący potrzeby. Reprezentujecie interesy swoich 
małych ojczyzn na forum Gminy, ale i angażujecie się poma-
ganie mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. To czyni 
Was niezwykłymi i za to należą Wam się podziękowania mó-
wił wójt Podlodowski.

Kim jest Sołtys?
Sołtys stoi na czele Sołectwa, ma prawo do udziału i wy-

stępowania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem spo-
łeczności wiejskiej. Sołtys jest organem wykonawczym Sołe-
ctwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest 
organem doradczym. Co 4 lata stali mieszkańcy danego Sołe-
ctwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w tajnym i bezpośred-
nim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie wiejskie 
mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, sta-
nowiącym i kontrolnym. Sołectwo jest jednostką pomocniczą 

Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, 
zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy 
w statucie sołectwa. W Polsce jest blisko 40,5 tys. Sołectw. Te-
ren Gminy Dopiewo jest podzielony na 21 Sołectw i tyle samo 
Sołtysów. 3 spośród nich pełni dodatkowo funkcję radnego 
w Radzie Gminy. Sołtysami są: Teresa Jasińska, Anna Pytka 
i Józef Hajduk. 

Chcielibyśmy jeszcze raz poinformować całą naszą wspól-
notę gminno – parafialną o otrzymaniu środków unijnych 
na nasz wspaniały i piękny Kościół pw. Św. Wita Mełgwi, który 
jak dobrze wiemy z duchem czasu niszczeje w bardzo szyb-
kim tempie. Wspaniale że mogliśmy otrzymać dotacje na ten 
cel, ale są także koszty po naszej stronie. Parafia musi mieć  
500 000 tys udziału własnego. W związku z tym Prosimy 
o objęcie modlitwą tych prac, a wszystkich parafian proszę 
o wsparcie materialne tego dzieła.

Za modlitwę i ofiarodawcom za materialną pomoc składa-
my serdeczne Bóg zapłać!

Ofiary z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego”
prosimy wpłacać na konto:
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oddział w Mełgwi
04 8689 0007 3000 0939 2000 0030
Parafia pw. św. Wita w Mełgwi
ul. Kościelna 12
21-007 Mełgiew

Duszpasterze Parafii Świętego Wita w Mełgwi

Dzień Sołtysa

Parafia św. Wita w Mełgwi

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w 2018 r.

Orszak Trzech Króli
W Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia mieszkańcy 

gminy licznie uczestniczyli w IV Kolędowaniu Mełgiewskim. 
Orszak do kościoła poprowadziła Gwiazda Betlejemska, 
a za nią pomaszerowali uczestnicy, którzy przywdziali korony 
i okolicznościowe stroje aniołów i pastuszków.

Krajowy i wojewódzki opłatek OSP RP
Uroczysta msza św. w intencji strażaków ochotników z całej 

Polski została odprawiona w Bazylice katedralnej św. Floriana 

w Warszawie, po której zaproszono wszystkich na spotkanie 
opłatkowe. Świąteczną atmosferę spotkania podkreślały 
kolędy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Podzamcze. 
Podobne wydarzenie miało miejsce w Lublinie, na którym 
również wystąpił nasz Zespół.

VI Noworoczny Koncert Kolęd
W niedzielne mroźne popołudnie, 14 stycznia już 

poraz szósty w GOK odbył się Noworoczny Koncert Kolęd. 
Kilkudziesięciu artystów, najpiękniejsze polskie i zagraniczne 
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kolędy, piosenki, oraz jasełka we współczesnej wersji i cała 
sala słuchaczy - w takich okolicznościach upłynął koncert pt 
„Kolędujmy Małemu”. 

Karnawał czas radości i zabawy
W sobotę 20 stycznia pracownice GOK przygotowały 

dla najmłodszych mieszkańców gminy bal karnawałowy, 
podczas którego odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu „Moja ozdoba choinkowa”. Do konkursu 
zgłoszono 48 prac, które po rozstrzygnięciu przyozdobiły 
choinkę na sali widowiskowej. Jak na każdej imprezie było 
mnóstwo zabawy, śmiechu, tańca i konkursów, w których 
dzieci chętnie brały udział. Podczas imprezy dzieci i rodzice 
mieli do swojej dyspozycji wiele atrakcji i wspólnych zabaw. 
Wybierano króla, królową i księżniczkę balu. Nie zabrakło 
także poważnych tematów: prelekcję o bezpieczeństwie 
na drodze i nie tylko poprowadzili policjanci z KPP w Świdniku. 
Opowiedzieli również o pierwszej pomocy, a każdy chętny 
miał okazję potrenować resuscytację krążeniowo-oddechową 
na fantomie.

XVIII Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów 
Kolędniczych 

Już poraz kolejny 25 stycznia do GOK zawitali kolędnicy. 
W przeglądzie wzięło udział ponad dwustu uczestników. 
Poziom był bardzo wysoki. Jury miało trudne zadanie ,by 
wyłonić najlepszych solistów, duety, zespoły spośród tak 
wspaniale przygotowanych wykonawców.

Kolędowanie Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew i Zespołu 
Śpiewaczego Podzamcze

Orkiestra na zaproszenie władz gminy Ludwin wystąpiła 
w kościele z koncertem kolęd, natomiast Zespół uczestniczył 
w IV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek zorganizowanym 
przez Gminny Dom Kultury w Cycowie, na którym zajął 
pierwsze miejsce w kategorii zespoły.

Ferie zimowe
Pod koniec stycznia rozpoczęły się na Lubelszczyźnie 

ferie zimowe, okres wyczekiwany przez wszystkich uczniów. 
W pierwszym tygodniu ferii wszystkie chętne dzieci z terenu 
gminy Mełgiew mogły wziąć udział w bezpłatnych zajęciach 
zorganizowanych przez GOK. Codziennie przez kilka 
godzin dzieci mogły aktywnie spędzić czas na zabawach 
integracyjnych , tanecznych, plastycznych, muzycznych, 
warsztatach z robotyki, treningu judo, a także rozwiązując 
zagadki i łamigłówki matematyczne, lub grając w tenisa 
stołowego i gry planszowe. Podczas zimowiska gościliśmy 
Ochotniczą Straż Pożarną. Komendant gminny OSP RP Andrzej 
Wilkołazki poprowadził spotkanie pod hasłem ”Bezpieczne 
ferie”, podczas którego przypomniał uczestnikom ferii jak 
zachować się w domu, szkole i na drodze oraz omówił 
numery alarmowe. Pod koniec spotkania Wójt Gminy Ryszard 
Podlodowski wręczył dzieciom odblaskowe breloczki. Jednak 
bez wątpienia, największą atrakcją spotkania ze strażakami 
była możliwość obejrzenia z bliska nowoczesnego wozu 
bojowego Mercedesa Atego i wspólne pamiątkowe zdjęcie 
wewnątrz pojazdu ze strażakami z OSP w Trzeszkowicach. 
Na zakończenie zimowiska zorganizowano warsztaty 
kulinarne. Czas ferii szybko minął, każdego dnia wszyscy 
w dobrych humorach wracali do swoich domów.

Wiosenne przemiany mełgiewskich Pań
Podczas wydarzenia „Piękna na wiosnę” zorganizowanego 

z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 3 marca, niezwykła 
przemianę wizerunkową przeszło 20 kobiet z naszej gminy. 
Aby wziąć udział w metamorfozach należało wesprzeć konto 
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie kwotą nie mniej niż 
10 zł. Jakie atrakcje czekały na Panie w tym dniu? Makijaże 
były dziełem Wiolety Seroki-Śliwińskiej, Joanny Świąder 
i Sylwii Mazurek, a fryzury Lidii Weremko i Mileny Grabińskiej. 
O piękny wygląd dłoni zadbały konsultantki AVON Janina 
Nasalska i Kinga Zielińska, stylizacje nasze Panie zawdzięczały 
Marzennie Karpowicz - Pozytywne Przemiany „MK”, Annie 
Niepsuj oraz Sylwii Mazurek. Sesję fotograficzną kobiet 
wykonała Dorota Gruszka „Fotoemocje”. Najlepsze przemiany 
przeszły Anna Słomianowska, Katarzyna Kowalczyk i Halina 
Załoga. Koordynatorkami wydarzenia były Anna Niepsuj 
i Małgorzata Najda, natomiast organizatorami Wójt Gminy 
Ryszard Podlodowski i Gminny Ośrodek Kultury. Nagrody dla 
Pań ufundowały firmy kosmetyczne BIOARP, AVON i USQUE, 
którym bardzo dziękujemy. 

Święto Kobiet
Okolicznościowy koncert odbył się w niedzielę 11 marca. 

W tym dniu do GOK licznie przybyły Panie, gdzie oprócz życzeń 
otrzymały z rąk Wójta Ryszarda Podlodowskiego piękne 
tulipany. Specjalnie dla Pań zaśpiewali i zagrali Edyta Bałaban, 
Piotr Szczepanowski, zespół TIP TOP i Zespół Śpiewaczy 
Podzamcze. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali słodki 
poczęstunek. Miło spędzono niedzielne popołudnie.

Wielkanocne konkursy plastyczne
Na XXII Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną zgłoszono 

16 palm, w tym dwie o wysokości ponad 3,5 metra! Jedną 
wykonali podopieczni DPS Krzesimów, a drugą członkowie 
Koła Seniora Nr 1 w Mełgwi. Natomiast na Konkurs 
na Najładniejszą Figurkę Wielkanocną: Baranka lub Zajączka 

KULTURA
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zgłoszono aż 47 prac! W tym miejscu pragniemy jeszcze 
raz pogratulować laureatom konkursów oraz podziękować 
wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i przygotowanie 
pięknych prac. Bardzo nas cieszy, że wspólnie z nami 
kultywujecie polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

KWIECIEŃ:
4 kwietnia – przesłuchania do Ogólnopolskiego Programu 

dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej, realizowanego 
przez Agencję Telewizyjno-estradową TV MEDIA „Wygraj 
szansę”

19 kwietnia - VII Przegląd Piosenki Patriotycznej 
„Niepodległość jest w nas”

MAJ:
3 maja – Obchody święta Konstytycji 3 Maja, Msza Św. 

za Ojczyznę
17 maja - XXV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
CZERWIEC:
2 czerwca - Dzień dziecka i rodziny
3 czerwca – Dni Mełgwi
16 czerwca - IV Festiwal Tańca Nowoczesnego o Puchar 

Wójta Gminy

17 czerwca – Dzień Sportu
20 czerwca – Noc świętojańska
SIERPIEŃ:
26 sierpnia – Dożynki Gminne

Podczas Dni Mełgwi na naszej scenie wystąpią: AN DREO 
e KARINA i Future Folk, a gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Milano! Zabawę taneczną na zakończenie festynu poprowadzi 
zespół Maxwel. Wiemy, że z niecierpliwością oczekujecie 
ogłoszenia artystów, którzy pojawią się na tegorocznych 
Dożynkach Gminnych. Nie możemy w tej chwili zdradzić 
szczegółów, ale gwiazdą wieczoru będzie jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych artystów polskiej sceny disco-polo. Więcej 
informacji dotyczących programu imprezy znajdziecie 
w kolejnym numerze „Wieści z Gminy”.

Obszerniejsze galerie zdjęć i wszelkie informacje dotyczące 
naszych imprez, wydarzeń i konkursów możecie śledzić 
na bieżąco na naszej stronie głównej: www.gokmelgiew.pl 
oraz profilu Facebook pod adresem: www.facebook.com/
gokmelgiew.

Konkurs na Palmę Wielkanocną 
Niedziela Palmowa, dzień, kiedy wierni święcą wiązanki 

żywych i suszonych roślin, przygotowywanych przed 
Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Wyjątkowo okazałe palmy powstały w gminie Mełgiew. 
Zakończyła się już 22 edycja Konkursu na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną. Na coroczny konkurs zgłoszono 16 palm 
w kategoriach: duże, średnie, małe.

Komisja nagrodziła największe palmy wykonane przez 
Koło Seniora Nr.1 w Mełgwi i Dom Pomocy Społecznej 
w Krzesimowie.

W drugiej kategorii zwyciężyli:
I miejsce- Julia Szyszkowska
I miejsce- Paweł Mrozik
II miejsce-Dorota Ręba
III miejsce- Nikola Szyszkowska

Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Grzegorczyk i Grupa 
Maluszków „Wesołe Przedszkole”

W trzeciej kategorii:
I miejsce- Jowita Dobrzyńska
II miejsce – Igor Dobrzyński
III miejsce – Martyna Słomka
III miejsce – Diana Kozyra

Oprac., Kierownik GOK Teresa Adamiec
Zdjęcia: GOK
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W dniu 22 grudnia Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Mełgwi ogłosiła wyniki 
konkursu ,,Mój projekt na pocztówkę 
z Mełgwi’’.

I miejsce zajął Gracjan Pietruszka ze 
Szkoły Podstawowej w Krępcu

II miejsce zajęła Natalia Malendow-
ska ze Szkoły w Podzamczu

III miejsce Julia Szyszkowska ze Szkoły 
w Mełgwi

III miejsce Agata Wronka ze szkoły 
w Krępcu. 

Nagrody laureatom konkursu wrę-
czyła Pani wice Wójt Elżbieta Korbus .

Praca laureata I miejsca została wy-
dana i rozprowadzona przez organizato-
ra konkursu. Galeria prac konkursowych 
dostępna do obejrzenia w Bibliotece 
Gminnej. 

Praca laureata I miejsca konkur-
su które zdobył Gracjan Pietruszka ze 
Szkoły w Krępcu, zostanie wydana i roz-
prowadzona jako pocztówka z Mełgwi 
przez organizatora konkursu.

Oprac. Urszula Kowalczyk

W Gminnej Bibliotece odbył się Kon-
kurs Głośnego Czytania Poezji pod tytu-
łem - Włącz Poezję
Cele konkursu to min.: 
•	 propagow anie kultury czytelniczej
•	 podniesienie poziomu czytelnictwa
•	 kształcenie umiejętności pięknego 

czytania na głos i rozumienia czyta-
nego tekstu

•	 wyrabianie nawyku czytania jako 
formy spędzania wolnego czasu

Konkurs skierowany był do uczniów 
Klas VII i Klas gimnazjalnych,. Poza kon-
kursem wystąpiły osoby dorosłe z klubu 
DKK czytały poezję. 
Punktowane były : płynność czytania, 
poprawność, biegłość i wyrazistość.

Zwycięzca I miejsca w każdej kate-

gorii otrzymał tytuł Gminnego Mistrza 
Pięknego Czytania.

W kategorii kl. VII
•	 I miejsce - Weronika Serafi n
•	 II miejsce - Szymon Kowalczyk
•	 III miejsce - Weronika Kołodziejczyk

Pocztówka z Mełgwi

W Gminnej Bibliotece odbył się Konkurs Głośnego 
Czytania Poezji pod tytułem - Włącz Poezję

KULTURA
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W kategorii Gimnazjum
•	 I miejsce - Krzysztof Warda
•	 II miejsce - Julia Zielińska
•	 III miejsce - Zofia Okoń

Wyróżnienie
•	 Radosław Zając
•	 Martyna Włosek 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
podziękowania.

Wszystkim osobom, którzy wzięli 
udział wydarzeniu serdecznie i gorąco 
dziękujemy i zapraszamy za rok.

Oprac. Kierownik GBP
 Urszula Kowalczyk

Kobieta w literaturze była tematem 
spotkania DKK , które odbyło się 1 marca 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Me-
łgwi. Zaproszonym gościem Pani Mag-
dalena Wójcikiewicz, wieloletni pracow-
nik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Lublinie im. Hieronima Łopacińskie-
go oraz wspaniały koordynator klubów 
DKK podzieliła się swoją wiedzą o twór-

czości pisarek współczesnych i dawnych 
tych znanych i miej znanych . Razem 
z Panią Magdaleną klubowicze dyskuto-
wali o kobietach-pisarkach, o kobietach 
piszących o kobietach, o obrazie kobiety 
w twórczości mężczyzn-pisarzy, o pisar-
kach współczesnych i dawnych, znanych 
i tych mniej znanych, dyskusja obejmo-
wała również obraz kobiety przedsta-

wiany w różnych gatunkach literackich. 
Uczestnicy mieli okazję podzielić się tak-
że tytułami swoich ulubionych książek 
oraz zdradzić nazwiska pisarek, które 
watro przeczytać .

Oprac. Kierownik GBP 
Urszula Kowalczyk

Spotkanie z gościem p. Magdaleną Wójcikiewicz

W dnia 25 stycznia Adam Polski, założyciel i prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Fajsławic był bohaterem spotkania z cyklu 
„Ludzie z pasją” z młodzieżą gimnazjalną w szkole w Mełgwi.

Pan Adam urodził się w Woli Idzikowskiej w gminie 
Fajsławice. Po szkole podstawowej uczęszczał do Technikum 
Rolniczo – Chmielarskiego w Krasnymstawie. Po szkole 
średniej zdobył indeks na kierunek biologia, na UMCS. 
Podczas studiów przez trzy kolejne kadencje był prezesem 
Studenckiego Koła Biologów UMCS.

Dziś pracuje w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
w Lublinie. Jest autorem kilkunastu książek o gminie Fajsła-
wice oraz współautorem publikacji naukowych w Annales 
UMCS. Podczas spotkania Adam Polski opowiadał o TPF, 
o swojej pracy naukowej i zainteresowaniach i pasjach.

Adam Polski otrzymał wiele podziękowań, gratulacji i wy-
razów uznania za całokształt pracy twórczej, za społecznikow-
ską pasję i za wszystko, co zrobił dla rozwoju i promocji ziemi 
krasnostawskiej.

Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”
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Magdalena Rodak uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Mełgwi zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
Albertiana 2018. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tak 
prestiżowym przedsięwzięciu.

Od 18 lat organizatorami festiwalu są Fundacja Anny 
Dymnej „Mimo wszystko”oraz Fundcja im. Brata Alberta. 
Droga do sukcesu nie była łatwa, składała się z trzech etapów. 
Pierwszy etap polegał na wyłonieniu utalentowanych osób 
na podstawie nagrań płytowych. W kategorii grupy teatralne 
zgłosiło się 14 placówek, w kategorii soliści 7 osób. Do drugiego 
etapu zakwalifikowano 9 grup teatralnych i 3 solistów. Całą 
Polskę podzielono na pięć regionów.

Eliminacje w naszym regionie, który obejmował woj.: 
podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie odbyły się 8 lutego 
2018 w Centrum Kultury w Lublinie. Nagrody oraz bilet do 
Krakowa z rąk ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego prezesa 

Fundacji im. Św. Brata Alberta otrzymali :
1. PASJONACI ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

PSONI w Świdniku. Przedstawienie: „Historia pewnej miłości”.
2. WTZ KORYTNIKI z Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Marzenia się spełniają...

Na początku stycznia 2018r. rozstrzygnięto konkurs foto-
graficzny „Cztery pory roku w Gminie Mełgiew”. Ideą kon-
kursu było zatrzymanie w obiektywie przemijającej przyrody 
i urody gminy Mełgiew.

Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości ar-
tystycznej mieszkańców, odkrywanie nieznanych urokliwych 
miejsc i pozytywnych aspektów życia w gminie oraz upo-
wszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki. 
Do konkursu uczestnicy nadesłali 26 prac. Komisja w składzie: 
Elżbieta Korbus, Teresa Adamiec, Małgorzata Denysiuk, Pauli-
na Cimek oraz Dorota Ręba postanowiła nagrodzić zdjęcia i ich 
autorów: 

I miejsce: „Krzyż przy drodze” – Dominika Kurowska z Min-
kowice Kolonia

Wyróżnienia:
„Tajemnice pośród traw – jesienny dar natury – grzybek” – 

Joanna Danielak z Krępca.
„Ulica Nadstawna” – Martyna Wesołowska z Mełgwi.

„Podzamcze staw - miejsce odpoczynku i refleksji w oto-
czeniu Zespołu Pałacowo-Parkowego” – Katarzyna Zawada 
z Trzeciakowa.

Laureaci miejsc I-III oraz osoby, którym przyznano wyróż-
nienia otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku  
w Gminie Mełgiew” rozstrzygnięty

KULTURA 
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w Korytnikach. Przedstawienie: „Cygański tabor”.
3. AKADEMIA ARTYSTYCZNA ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”. Przedstawienie: 
„Dom”.

4. Magdalena Rodak ze Stowarzyszenia Integracji 
Społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Mełgwi. Piosenka: 
„Nie chcę Cię obchodzić” z repertuaru Ani Wyszkoni.

W poniedziałek 19 marca najpiękniejszy teatr w Krakowie 
– Teatr im. J. Słowackiego przyjął na swoje deski najlepsze 
grupy teatralne z całej Polski w ramach Finału XVIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2018.

Gości oraz uczestników „Albertiany”, nad którą honorowy 
patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda, jak co roku, powitały prowadzące galę Anna Dymna 
i Lidia Jazgar, a także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz 
Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Pan dyrektor przekazał klucze uczestnikom gali. 

Następnie przez teatralną scenę, w świetle reflektorów 
i przy dźwiękach muzyki, zaczął przetaczać się korowód 
kolorowych postaci, urzeczywistnienie pomysłów – efekt 
wielomiesięcznej pracy pedagogów oraz terapeutów 
z niepełnosprawnymi intelektualnie aktorami. Ta – 
momentami radosna, a chwilami nostalgiczna – ekspresja 
udowadniała po raz kolejny, że sztuka wymyka się przyjętej 
estetyce, normom, schematom; że potrafi ona sięgać do 
jądra naszych emocji, ponieważ na podstawowym, ludzkim 
poziomie wszyscy jesteśmy tacy sami.

Co roku prezentują się zwycięskie zespoły i oraz soliści 
z pięciu regionów Polski. Tym razem spektakle poprzedził 
występ gościa specjalnego – Ireneusza Krosnego, który 
publiczność przyjęła z dużym entuzjazmem.

O godzinie 13 w miejsce artystów na scenie pojawili się Ksiądz 
Tadeusz Isakowicz – Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta 
oraz z ramienia Rady Fundacji pani Beata Ciura, którzy wraz 
z Księdzem Biskupem Damianem Muskusem wręczyli Medale 
Św. Brata Alberta, najważniejszą z nagród przyznawanych 
przez Fundację dla osób szczególnie zaangażowanych w prace 
społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku 
wyróżniono w ten sposób Pierwszą Damę Agatę Kornhauser 
– Dudę za działalność społeczną na rzecz organizacji 
pozarządowych i osób niepełnosprawnych, w której imieniu 
wystąpił minister Wojciech Kolarski, Zofię Noceti – Klepacką 
za przekazanie medalu olimpijskiego na rzecz chorej Zuzi 
oraz działalność charytatywną, Jakuba Błaszczykowskiego 
za pomaganie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym 

poprzez Fundację „Ludzki Gest” reprezentowany przez 
brata oraz wujka, a także rodzina państwa Wadowskich 
za działalność na rzecz Podopiecznych Fundacji Brata Alberta 
oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Galę Medalu 
tradycyjne poprzedził występ Teatru Radwanek, który pokazał 
spektakl „Franek z Doliny Słońca”.

W drugiej części Finału swoje muzyczno – taneczne 
przedstawienie „Historia pewnej miłości” zaprezentowała 
grupa „Pasjonaci” z ŚDS w Świdniku. Wystąpili również 
„Makuszaki” z SOSW im. Kornela Makuszyńskiego w Turku jako 
reprezentanci V regionu, z przedstawieniem „Marionetki”. 
Spośród solistów zobaczyć można było jeszcze Magdalenę 
Rodak ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Mełgwi 
w utworze „Nie chce Cię obchodzić” oraz Martę Kłapotacz 
z WTZ w Trzebnicy z piosenką „Chce tu zostać”.

Każdy występ był inny, ale wszystkie na najwyższym 
poziomie, dopracowane w najmniejszym szczególe scenografii, 
kostiumów, muzyki, aż po grę aktorów.

Na zakończenie ku wielkiej radości zgromadzonej w teatrze 
publiczności, wystąpił zespół Raz dwa trzy. Charyzmatyczny 
wokalista Adam Nowak przeniósł wszystkich w świat poezji, 
nostalgii.

Magdalena wraz z kolegami z Warsztatu tworzy grupę 
artystyczną „Pod Parasolem”. Na różnego rodzaju przeglądach 
i festiwalach wykonuje piosenki polskich artystów. 
Akompaniuje jej instruktor pracowni artystycznej pani 
Edyta Bałaban. Otrzymana I nagroda w Albertianie jest jej 
dotychczas największym osiągnięciem. Mamy nadzieję, że to 
początek rozkwitu jej talentu.

Katarzyna Charytanowicz
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Mełgwi

„Pisanki, pisanki, jajka malowane,
nie ma Wielkanocy bez barwnych 

pisanek ...”
Słowa tej popularnej piosenki towa-

rzyszyły dzieciom z „Wesołego Przed-
szkola” w Mełgwi w przygotowaniach 
do zbliżających świąt wielkanocnych. 
Przedszkolaki nie tylko poznały tradycje 
i zwyczaje wielkanocne, uczyły się pio-
senek i wierszy o tematyce świątecznej, 

ale także malowały i wyklejały kolorowe 
pisanki, robiły kartki świąteczne, siały 
owies i rzeżuchę. 

Miały też okazję wykonać samo-
dzielnie palmę wielkanocną podczas 
organizowanych w naszym przedszko-
lu warsztatów wielkanocnych na które 
zaprosiliśmy, jak co roku, naszych przy-
jaciół z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Mełgwi.

W poszukiwaniu tradycji …
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Przyjście nowej pory roku – wios-
ny jest doskonałą okazją do tego, aby 
uzmysłowić dzieciom jak wielkie bo-
gactwo niesie ze sobą budząca się do 
życia przyroda. Dekoracja przedszkola 
zmieniła się z zimowej na wiosenną. 
W salach przedszkolnych zazieleniły się 
kąciki przyrody, a w wazonach pojawi-
ły się gałązki bazi i forsycji. W związku 
z tym wraz uczniami przedszkola Bartuś 
postanowiliśmy uroczyście przywitać 
wiosnę. Przygotowaliśmy inscenizację 
i zagadki tematyczne. Dzieci miały oka-
zję przywoływać wiosnę piosenkami, 
które wcześniej przygotowały w swo-
ich grupach oraz głośnymi okrzykami. 
Oprócz uroczystego powitania wiosny 
postanowiliśmy zorganizować między-
przedszkolny konkurs na „Eko Marzan-
nę”. 

Do wzięcia udziału zaproszone zo-
stały wszystkie dzieci uczęszczające do 
przedszkoli i oddziałów „O” w naszej 
gminie. Uczestnicy przygotowali 23 ko-
lorowych prac, które momentami za-
skakiwały pomysłowością, zwłaszcza 
w doborze materiałów, z jakich wyko-
nano marzanny. Dodajmy, że celem 
konkursu było kultywowanie tradycji 
ludowej, rozwijanie wyobraźni pla-

stycznej i przestrzennej. Zależało nam 
na rozpowszechnieniu wiedzy odnoś-
nie pozyskiwania surowców wtórnych 
i późniejszego ich wykorzystania. Ważne 
było również rozbudzenie kreatywnego 
wykorzystania odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych.

Jury w obradowało w składzie: Alicja 
Majewska, Dorota Galant, Agnieszka 
Zawadzka. Po kilkudziesięciu minutach 
burzliwych obrad, przyznało nagrody 
wszystkim uczestnikom, które ufundo-
wali Państwo Dorota i Grzegorz Galant. 

Bardzo dziękujemy wszystkim 
za udział w uroczystości i konkursie.

Zapraszamy do fotorelacji z finału 
konkursu na „Eko Marzannę”: na str. 
http://www.przedszkolemelgiew.pl/

NAGRODA I: 
Błażej Witkowski Przedszkola Nie-

publicznego Bartuś
Wojciech Panasiewicz Przedszkole 

Niepubliczne Bartuś
Maja Piłat Sz. P. w Krzesimowie

NAGRODA II: 
Zuzia Zielińska Sz. P. w Mełgwi
Kacper Niedźwiedź Przedszkole Nie-

publiczne Bartuś
Tomasz Pietrzyk Wesołe Przedszkole
Iga Dzwonkowska Przedszkole Nie-

publiczne Bartuś
Szymon Zieliński Przedszkole Niepub-

liczne Bartuś

Powitanie wiosny w Przedszkolu Niepublicznym 
Bartuś i wyniki międzyprzedszkolnego konkursu 
na najpiękniejszą „ Eko Marzannę”.

Wielkim zainteresowaniem wśród 
dzieci cieszyło się spotkanie ze zwierzę-
tami, tym razem z prawdziwymi piskla-
kami- jednym z symboli zbliżających się 
świąt. Dzieci mogły obejrzeć je z bliska, 
zobaczyć jak się poruszają, zachowują 
i posłuchać wielu ciekawostek na ich 
temat.

Z wielką niecierpliwością dzieci ocze-
kiwały na zajączka wielkanocnego, któ-
ry co roku odwiedza nasze przedszkole. 
Przychodzi, a raczej kica z niespodzian-
kami dla dzieci. Ale nie zostawia ich ot 
tak, po prostu. Przygotowuje dla dzieci 
mnóstwo zagadek, których rozwiązanie 
prowadzi do ukrytej niespodzianki. A ile 
przy tym radości i śmiechu !

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych

składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego,

mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka !

Naszym największym życzeniem 
jest, aby szybko przyszła wiosna- ze 

słońcem, ptakami…
Wiosno! Czekamy… 

Przedszkolaczki i pracownicy 
z „Wesołego Przedszkola”

OŚWIATA
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NAGRODA III: 
Blanka Gorzel Przedszkole Niepub-

liczne Bartuś
Mateusz Gorzel Przedszkole Niepub-

liczne Bartuś
Paweł Skrzypek Wesołe Przedszkole
Przemek Matys Przedszkole Niepub-

liczne Bartuś
Agata Pucek Sz. P. w Podzamczu

WYRÓŻNIENIA: 
Michalina Celejewska, Piotr Welman, 

Julia Kosmala, Jagoda Matys, Aleksan-
dra Słota, Iga Gołąb, Tobiasz Słomka, 
Julia Zań, Alicja Szymona, Liliana Szymo-
na, Martyna Tomczak, 

Magdalena Tomczak,

Chcemy również poinformować, 
że rozpoczęły się zapisy na kolejny rok 

szkolny 2018/2019 i zapraszamy na dni 
otwarte oraz zajęcia adaptacyjne dla 
przyszłych przedszkolaków. Informacje 
o naszym przedszkolu znajdą Państwo 
na str.: http://www.przedszkolemel-
giew.pl/ lub bezpośrednio w naszej 
placówce ul. Partyzancka 32.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i kadra przedszkola BARTUŚ

W dniu 13. marca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Mełgwi miała miejsce 
XVI Powiatowa Corrida Ortograficzna – 
konkurs ortograficzny dla uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych powia-
tu świdnickiego. Honorowy patronat 
nad corocznymi zmaganiami objęli: 
Starosta Powiatu Świdnickiego, Dar-
iusz Kołodziejczyk oraz Wójt Gminy 
Mełgiew, Ryszard Podlodowski.

Uroczystego otwarcia imprezy do-
konała dyrektor Halina Załoga, któ-
ra swoim wystąpieniem wprowadziła 
zebranych w miły nastrój i zachęciła 
uczestników do walki. Wyzwanie pod-
jęło 16 uczniów, którzy zmierzyli się 
z niełatwym dyktandem oraz testem 
sprawdzającym rozumienie i umiejęt-
ność stosowania reguł ortograficznych. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się ogrom-

ną wiedzą ortograficzną i doskonale po-
radzili sobie z zadaniami. Prace zostały 
sprawdzone przez nauczycieli – poloni-
stów, którzy przyjechali z uczniami. Naj-
lepszymi torreadorami w walce z „byka-
mi”, a zarazem zwycięzcami okazali się: 
Robert Szostakiewicz ze Szkoły Podsta-
wowej w Mełgwi oraz Marta Lorek ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku. 
II miejsce zajęły: Samuela Szemro ze 
Szkoły Podstawowej w Trawnikach oraz 
Anna Pawlak ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Świdniku. Na podium znalazły się tak-
że: Emilia Szymczak ze Szkoły Podstawo-
wej w Dominowie i Alicja Łagód ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Świdniku, które 
zajęły III miejsce. Uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody, które wręczył 
dyrektor Jacek Wardęga oraz Z-a wójta 
Elżbieta Korbus. Podziękowania otrzy-
mali także nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursu. Zmagania kon-
kursowe przebiegały w przyjaznym kli-
macie. Uczniowie mieli czas na wspólną 
zabawę, którą koordynowali uczniowie 
klasy II b naszego gimnazjum. Wszyscy 
mogli się zrelaksować i lepiej poznać, 
a czas oczekiwania na wyniki konkursu 
umilił słodki poczęstunek.

Nad całością przygotowań i przebie-
giem konkursu czuwały organizatorki: 
Elwira Iwaniuk i Katarzyna Wróbel. Sce-
nografię przygotowała Monika Woźniak 
– Gołąb, która także zaprojektowała 
dyplomy i podziękowania dla nauczy-
cieli, a uczestnikami zaopiekowała się 
Marzenna Pietrzyk. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy, a uczniom gratulujemy 
poziomu wiedzy.

Oprac. Katarzyna Wróbel

Corrida Ortograficzna
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WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

21 marca uczestnicy warsztatów 
świątecznych, prowadzonych przez pa-
nią Monikę Woźniak – Gołąb, z wiórków 
osikowych wykonywali złote kurczacz-
ki i cudaczne zajączki. Efekt zachwycił 
wszystkich. A Wam jak się podobają?

DAR STOWARZYSZENIA DLA BIBLIO-
TEKI SZKOLNEJ

W lutym biblioteka szkolna otrzymała 
cenny dar od Stowarzyszenia „Pomocy 
Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie. 
Tym darem były nowe książki - lektury do 
klas IV-VII. Wśród nich znalazły się takie 
tytuły jak: „Mikołajek” René Gościnnego, 
„Kajko i Kokosz - sztuka latania” Janusza 

Christy, „Chłopcy z Palcu Broni” Ferenca 
Molnára, „Tajemniczy ogród” autorstwa 
Frances Hodgson Burnett, „Hobbit - czyli 
tam i z powrotem” Johna Tolkiena, „Spo-
sób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskie-
go, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza 
oraz „Dziady” Adama Mickiewicza. Łącz-
nie - 58 książek. Wkrótce nowe lektury 
-jakie o tym zadecydują nasi poloniści.

Oprac. Z Talarek

AKCJA „TWÓJ DAR SERCA DLA HO-
SPICJUM”

Od 14 marca 2018 roku w naszej 
szkole rusza akcja „Twój Dar Serca Dla 
Hospicjum”, która polega na zbieraniu 
funduszy dla podopiecznych Lubelskie-
go Hospicjum dla dzieci im. „Małego 
Księcia”. Hospicjum funkcjonuje od 
1997 roku i jest jedynym w południo-
wo - wschodniej Polsce domowym ho-
spicjum dla śmiertelnie chorych dzieci. 
Aktualnie pod opieką hospicjum jest 61 
dzieci cierpiących na nieuleczalne cho-
roby nowotworowej inne zagrażające 
życiu schorzenia. Wsparcie finansowe, 
o które prosi Hospicjum potrzebne jest 

na zakup leków, środków higieniczno 
- opatrunkowych oraz zakup sprzętu 
medycznego dla małych podopiecznych 
ośrodka. W naszej szkole w ramach akcji 
odbędzie się: 

1. Zbieranie środków finansowych do 
puszki. 

2. Loteria fantowa. 
3. Kiermasz świąteczny. 
4. Kiermasz ciast. 
5. Zbiórka nakrętek. 
Koordynatorem szkolnej akcji „Twój 

Dar Serca Dla Hospicjum” jest pani Be-
ata Rubaj, wspierana przez Samorząd 
Uczniowski i innych młodych wolonta-
riuszy.

szkoła krzesimów

6 marca odbyło się rozstrzygnię-
cie szkolnego etapu konkursu Cukie-
rek za Życzliwość i Ty Możesz Zostać 
Wolontariuszem. I miejsce w konkur-
sie w kategorii klas IV –VI otrzymała 
uczennica klasy VI Jagoda Szymanek, 
I miejsce w kategorii klas I –III otrzy-
mała uczennica klasy III b Julia Pilecka.  
Wyróżnienia otrzymały: Michalina 
Anasz, Antonina Anasz, Agnieszka Bu-
jek, Julia Kozieł oraz Agnieszka Gągoł. 
Gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Zostań Wolontariuszem

OŚWIATA
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16 marca 2018 roku, Wójt Gminy Me-
łgiew Ryszard Podlodowski, radni: Anna 
Pytka, Elżbieta Zawadzka, Sylwester Be-
reza, Dariusz Pawłowski, Kazimierz Pią-
tek, Waldemar Woźniak, Michał Zdun 
oraz dyrektorzy szkół i oddelegowani 
nauczyciele udali się do podkrakowskiej 
Lusiny aby zobaczyć salę gimnastyczną 

Mieści się ona na terenie kampusu 
międzynarodowej szkoły funkcjonują-
cej od 25 lat jako jednostka Ambasady 
Stanów Zjednoczonych Ameryki w Pol-
sce i kształcącej ok. 300 uczniów z 30 
państw. Czesne w tej szkole wynosi po-
nad 58 tysięcy złotych rocznie a kolejka 
chętnych, aby się tam uczyć jest długa 
(to następne ok. 300 uczniów).

Przedmiotowa sala to nowoczesny 
obiekt powstały w 2012 roku, spełnia-
jący wszystkie normy bezpieczeństwa, 
posiadający pełne zaplecze potrzebne 
do przeprowadzania zajęć z wychowa-

nia fizycznego oraz innych imprez spor-
towych. Licząca ponad 300 uczniów pla-
cówka bez najmniejszych problemów 
realizuje cele związane z rozwojem 
sprawności ruchowej swoich podopiecz-
nych. Ćwiczą tam zarówno trzylatki jak 
i licealiści, odbywają się zawody i turnie-
je. Popołudniami sala jest wynajmowa-
na dla dorosłych.

Podczas prezentacji sali wójt oraz 
radni dopytywali o koszty jej budowy 
i utrzymania. Dowiedzieli się, że budo-
wa oscylowałaby w granicach 500 tysię-
cy złotych a miesięczny koszt ogrzewa-
nia w sezonie zimowym to kwota rzędu 
4 tysięcy. Dlatego wszyscy oglądający 
pozytywnie odnieśli się do pomysłu 
budowy podobnych sal przy szkołach 
na terenie naszej gminy. A chodzi tu 
konkretnie o Dominów, Jacków, Krępiec 
i Krzesimów.

W tym miejscu należy uspokoić tych 

mieszkańców, którym pomysł budowa-
nia takich sal nie odpowiada, nazywa-
jąc je „szałasami” bądź „namiotami”, 
że obawy typu nietrwałość materiału, 
wysokie koszty utrzymania, skraplanie 
wody po wewnętrznych ścianach, któ-
rej będzie tak dużo, że dzieci nieustan-
nie będą ulegać wypadkom, czy korozja 
elementów stalowych i drewnianych są 
nieuzasadnione i nieprawdziwe. Presti-
żowa amerykańska szkoła z tego typu 
sali korzysta od lat, a zarówno dyrektor 
dr Robert Sims, jak i nauczyciele są dum-
ni z tego obiektu i nie zamierzają nicze-
go w przyszłości zmieniać, a rodzice bez 
obaw i lęków codziennie posyłają swoje 
dzieci na zajęcia wychowania fizyczne-
go. Toteż nie bójmy się wyzwań i dążmy 
do tego, aby podobne obiekty powstały 
na terenie gminy bo nasze dzieci na nie 
czekają.

Oprac. Waldemar Wożniak

Wizyta delegacji gminnej 
w International School of Kraków

19 marca w dniu urodzin Marszałka Piłsudskiego w sali 
wystawowej w Urzędzie Gminy odbył się wykład prof. dr hab. 
Tomasza Panfila na temat ,,Wkład Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w odzyskanie niepodległości”. W spotkaniu uczestni-
czyła młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy.

Upamiętnienie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką której celem 
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Za-
daniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom 
poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środo-
wiskiem. 
W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia z pomocy 
społecznej.

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

1.  Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
a. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
b. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzy-

stania z urlopu wychowawczego,
c. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
d. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej,
e. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie-

pełnosprawnego,
f. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania,
g. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

2.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
(kryterium dochodowe 1922 zł.)

3.  Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (bez kryte-
rium dochodowego), świadczenie pielęgnacyjne (bez kryte-
rium dochodowego) i specjalny zasiłek opiekuńczy (kryte-
rium dochodowe 764 zł.),

4.  Zasiłek dla opiekuna (bez kryterium dochodowego)
5. Świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego)
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. 
od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł. 
na osobę w rodzinie. W przypadku niepełnosprawności dzie-
cka kryterium to wynosi 764 zł. na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 
uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 
2 miesięcy:

•	 do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
•	 w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 
•	 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bez względu na wiek.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli 
dochód rodziny w 2016r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł miesięcznie.

Świadczenia z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
•	osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym 

miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

•	 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przeby-
wającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. 
z powodu:

•	ubóstwa;
•	 sieroctwa;
•	bezdomności;
•	bezrobocia;
•	niepełnosprawności;
•	długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•	potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•	alkoholizmu i narkomanii;

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej kwalifikują do otrzymania pomocy:
1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie prze-

kracza kwoty 634 zł. 
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 

514 zł. 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świad-
czeń pieniężnych ulega weryfikacji co 3 lata. 
Dochód rodziny to suma miesięcznych dochodów wszystkich 
członków rodziny. Na użytek ustawy o pomocy społecznej 
przyjmuje się również dochód z gospodarstwa rolnego, który 
obecnie wynosi 288 zł. z 1 ha przeliczeniowego. Wszystkie do-
chody w rodzinie sumuje się.

I. Do świadczeń pieniężnych zaliczamy:

1. Zasiłek stały - przysługuje pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód nie przekra-
cza 634 zł; lub pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do 
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 
jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 
są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
- 514 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
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2. Zasiłek okresowy - przysługuje z tytułu długotrwałej choro-
by, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów za-
bezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium docho-
dowego. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy 
ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczno-
ści sprawy.

3. Zasiłek celowy z pomocy społecznej przysługuje:
•	osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie go-
spodarującej (obecnie 634 zł);

•	osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie prze-
kracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
(obecnie 514 zł);

Aby osobie lub rodzinie przyznano zasiłek celowy musi wystą-
pić co najmniej jeden z powodów np. bezrobocie, niepełno-
sprawność, wielodzietność. Zasiłek celowy jest przyznawany 
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
np. żywności, opału, leków, kosztów pogrzebu. 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczamy:

1. Pracę socjalną – to podstawowe zadanie pracownika socjal-
nego. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania 
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

2. Podpisanie kontraktu socjalnego – tj. pisemna umowa za-
warta pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym, okre-
ślająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy.

3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
np. pobierające zasiłek stały.

4. Sprawienie pogrzebu - sprawieniem pogrzebu Ośrodek 
Pomocy Społecznej zajmuje się w sytuacji gdy zmarła osoba 
nie miała rodziny. Pogrzeb odbywa się w sposób ustalony 

przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
5. Przyznanie posiłku – jest świadczeniem niepieniężnym 

i dotyczy przyznania lub zakupu jednego gorącego posiłku 
dziennie. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego 
gorącego posiłku dziennie najczęściej przysługuje dzieciom 
i młodzieży uczącej się w przedszkolu i szkole. 

6. Odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze w miejscu zamieszkania - osobom samotnym, któ-
re z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga-
ją pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje 
pomoc w formie usług opiekuńczych. Świadczone usługi 
opiekuńcze są świadczeniem odpłatnym.

7. Odpłatny pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – przy-
sługuje osobie samotnej wymagającej całodobowej opieki 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemo-
gącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, któ-
rej nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej. 

8. Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w prze-
zwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem 
dzieci tak, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokony-
wać trudności życiowe. Asystent rodziny współpracuje z ro-
dziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale. Asystent ro-
dziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania. 

Informację przygotowała:
Iwona Jaworska 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi
Weronika Michalczuk 

– specjalista pracy socjalnej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi

Od 8 marca 2018r. świadczenia wychowawcze 500 plus 
zostały przeniesione do Urzędu Gminy przy ul. Partyzanckiej 
2 II piętro, pokój 206

Godziny otwarcia;
poniedziałek od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15
tel. 081 460 57 25

Przypominamy, że rodziny pobierające świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko są zobligowane do bezwględnego 

informowania o zmianie swojej sytuacji dochodowej. Chod-
zi o podjęcie pracy przez osoby bezrobotne lub zmianę pra-
cy na inną, które powodują zmianę dochodu na jedną osobę 
w rodzinie. Brak złożenia informacji w właściwym czasie może 
spowodować zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz 
z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.

Oprac. M. Najda

Rodzina 500+
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Wielkanoc i jej specjały
Wielkanoc ma swoje specjały. Zgodnie z 
tradycją należy je przygotować przed so-
botą.
Trzeba się spieszyć, ponieważ, po święce-
niu potraw już nie powinno się sprzątać, 
ani niczego przygotowywać. To czas, kie-
dy należy duchowo należy być gotowym 
na zmartwychwstanie Jezusa. pisanki 
przygotowywano w piątek poprzedzają-
cy Wielkanoc. W garnuszku ustawionym 
na piecu rozpuszczano wosk pszczeli. Po-
tem, za pomocą patyczka, gorącym wo-
skiem malowano różne wzory na skorup-
kach surowych jajek. W niedzielę rano, 
gotowano jajka w gorącym wywarze z 
cebuli, którego barwnik idealnie nadawał 
się do stworzenia pisanki. Pod wpływem 
gorąca wosk się rozpuszczał, a na jajkach 
pozostawały jasne wzory. Potrzebne są 
świece woskowe - nie mylić z parafi no-
wymi, a przyjemność malowania - dla 
całej rodziny!

Kulinaria
Na Wielkanoc spożywa się także słynną 
sałatkę ziemniaczaną lub jarzynową. Po-
nadto w tym regionie, w dawnych cza-
sach, trzeba było samemu utrzeć chrzan. 
Często tarło się go przy otwartym oknie, 
nawet w mrozie, żeby nie płakać! Cza-
sami też wkładano chrzan na godzinę 
do miski z zimną wodą. Taki chrzan jest 
świetnym dodatkiem do mięs, wędlin i 
pasztetów.

Błogosławieństwo żywności
Zgodnie z tradycją, która sięga VII wie-
ku; z chlebem i jajkami odnotowane od 
XII wieku. Zwyczaj ten przywędrował do 
Polski. Potwierdzają to źródła z przełomu 
XIII i XIV wieku. Dawno temu pokarmy 
święcono w domach. Należało poświę-
cić to wszystko, co miało zostać spożyte 
podczas śniadania wielkanocnego, dlate-
go przygotowywano ogromne kosze z je-
dzeniem. W późniejszym czasie pokarmy 
święcono na powietrzu, pod krzyżami lub 
na placach.

Tradycja nakazuje by w koszyczku znala-
zły się;
•	 chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa,
•	 jajko - odradzające się życie,
•	 sól - oczyszczenie, samo sedno istnie-

nia i prawdy,
•	 ser - symbol zawartej przyjaźni między 

człowiekiem a siłami przyrody,
•	 chrzan - siła i tężyzna fi zyczna,
•	wędliny - miały zapewnić zdrowie i do-

statek oraz płodność,
•	 ciasto - symbol umiejętności i dosko-

nałości.
•	baranek - symbol zwycięstwa życia nad 

śmiercią

Koszyczek, przykryty białą serwetką i 
ozdobiony bukszpanem, symbolizuje ra-
dość którą trzeba się dzielić. Bukszpan 
odnosi się do zmartwychwstania i nie-
skończoności życia, zaś bazie mają za-
pewnić nagrodę w Niebie.
Dawny zwyczaj praktykowany na wsi na-
kazywał powracającym ze święconym 
obejście domu trzy razy, zgodnie ze wska-
zówkami zegara, co miało wypędzić złe 
moce z gospodarstwa.

Do tradycyjnych potraw wielkanocnych
zaliczyć można:
- żurek
- kiełbasę, zwykle białą, podawaną na 
ciepło
- szynkę wędzoną w jałowcowym dymie
- ćwikłę z chrzanem
- pieczone mięso
- galarety , pasztety
- własnoręcznie wykonaną babkę
- mazurek z artystycznymi dekoracjami
- paschę
- kołacz
- sernik

Czar wspomnień i tradycji
W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! 
Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na 
mszę zwaną rezurekcyjną. Niedziela to 
najważniejsze święto chrześcijańskie, na-
zywane dawniej Paschą. Według tradycji 
stół świąteczny powinien być przykryty 
białym obrusem. Na środku stawiamy 
święconkę, która jednoczy wszystkich. 
Zwartość koszyczka różni się w zależno-
ści od regionu, ale nie może zabraknąć: 
jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i 
chrzanu. Świąteczne śniadanie rozpoczy-
na się składaniem życzeń i dzieleniem się 
sprawiedliwie między wszystkimi tym, 

co poświęcone. Wielkanocna Niedziela 
to czas przeznaczony na rodzinne biesia-
dowanie. Zwyczajem jest szukanie Wiel-
kanocnego Zajączka. Dzieci bawią się 
w poszukiwanie słodyczy i upominków 
podrzuconych przez zajączka. W tutejszej 
tradycji dzieci wychodziły na pole, gdzie 
w zielonej oziminie były ukryte koloro-
we, cukrowe jajeczka, cukrowy zając lub 
„bogaty zając” – czyli czekoladowy! Nic 
nie mogło się zmarnować. W kulinar-
nych zwyczajach nie gotowano żadnego 
obiadu w pierwsze święto, wszystko stało 
przez cały dzień na stole i biesiadowano. 
Dopiero w lany poniedziałek był uroczy-
sty obiad. Rodziny się odwiedzały, wspól-
nie po obiedzie spacerowały i znowu za-
siadały do stołu - do podwieczorku.

Ziemniaczana rolada

Składniki:
• 1 kg ziemniaków
• 30 dag boczku wędzonego
• 1 duża cebula
• pęczek koperku
• 1 papryczka chili
• majeranek
• gałka muszkatołowa
• sól i pieprz
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• wafl e do przekładania tortu

Przygotowanie:
1. Ziemniaki trzeba ugotować (można 
dzień wcześniej). Przeciskamy je przez 
prasę.
2. Boczek drobno kroimy i smażymy.
Dodajemy do niego pokrojoną drób i ce-
bulę.
Po usmażeniu boczek i cebulę dodajemy
do ziemniaków.
1. Drobno kroimy koperek i papryczkę 
chili. Również dodajemy je do ziemnia-
ków, do których dosypujemy
przyprawy i 2 łyżki mąki ziemniaczanej. 
Całość dokładnie mieszamy i ugniatamy, 
żeby składniki się połączyły.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami 

WIELKANOC
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2. Z powstałej masy formujemy dwie ro-
lady.
3. Na namoczonych ściereczkach układa-
my wafl e, a na nich - masę ziemniaczaną.
4. Czekamy aż wafl e nabiorą wilgoci. Ca-
łość zawijamy w roladę, którą następnie 
panierujemy moczymy w
jajku i obtaczamy w tartej bułce.
5. Smażymy na maśle – aż będą miały zło-
ty kolor.
6. Tak przygotowane rolady kroimy na 
2-centymetrowe plastry.
7. Podajemy z sosem – kurkowym, boro-
wikowym lub pieczarkowym oraz z kiszo-
nym ogórkiem.

Mazurek na gotowanych żółtkach

Składniki:
- 2 szklanki pszennej mąki
- 1,5 kostki masła (30 dag)
- 0,5 szklanki cukru
- 1 szklanka zmielonych migdałów
- 4 ugotowane żółtka na twardo
- 1 surowe żółtko
- szczypta soli
Na wierzch:
- słoik domowych konfi tur wiśniowych 
(nie da się niczym innym zastąpić) lub 

powidła
- kawałek masła do wysmarowania formy
- 1 łyżka tartej bułki do formy.
Przygotowanie:
- Ugotowane na twardo żółtka
przetrzyj przez sito.- Mąkę przesiej na 
stolnicę, dodaj zimne masło i posiekaj 
nożem na małe kawałeczki. Dodaj pozo-
stałe składniki i szybko je połącz. Formuj 
kulę z ciasta , zawiń w
folię i włóż do lodówki na godzinę. Po-
smaruj okrągłą formę do mazurków z 
wduszonym dnem lub formę do tarty ma-
słem i posyp tartą bułką-wyklej ciastem. 
Mazurka wstawić do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni na 30 minut.

Wielkanoc ne koszyczki

Składniki:
50g drożdży świeżych
1 łyżka oliwy z oliwek
1/2 szklanki mleka
1,5 szklanka mąki tortowej
100g szynki wędzonej

1/2 oscypka
2 laski cienkiego kabanosa
3 łyżki kaparów (ok. 36 szt.)
1/3 świeżego ogórka
3 łyżki koncentratu pomidorowego
bazylia, oregano, sól, pieprz czosnkowy, 
cukier

Drożdże rozrabiamy z ciepłym mle-
kiem, szczyptą cukru i łyżką mąki. Roz-
czyn odstawiamy do wyrośnięcia. Po ok 
15 min. dodajemy pozostałą część mąki, 
sól, oliwę i trochę letniej wody, tak aby 
powstało dość luźne ciasto. Odstawia-
my jeszcze na 10 min. w ciepłe miej-
sce, a następnie rozdzielamy ciasto 
na 12 porcji (moja forma ma 12 gniazd, 
ale można na 9 lub 15), podsypujemy 
odrobiną mąki i przekładamy do formy 
na muffi  nki. Ciasto smarujemy kon-
centratem pomidorowym połączonym 
ze szczyptą bazylii, oregano i pieprzu. 
Na wierzchu układamy małe kawałki 
oscypka, pokrojoną w drobne paseczki 
szynkę i kapary. Na koniec robimy pa-
łączki z kabanosa i wstawiamy do pie-
karnika nagrzanego do 180 stopni na ok. 
20 min. Po upieczeniu koszyczki dekoru-
jemy świeżym ogórkiem pokrojonym 
w zapałkę. Smacznego 🙂

Oprac. Elżbieta 
Korbus

Wśród wielu krzyży rozsianych po Polskiej ziemi są i takie, 
które Mękę Chrystusa łączą z cierpieniami polskich Synów. 
Stacje drogi krzyżowej wyznaczają bolesne wydarzenia rów-
nież z okresu po drugiej wojny światowej. Jeszcze dymiły og-
nie wojenne, gdy decydenci nowego ustroju tworzyli obozy 
wyniszczającej pracy, aby likwidować tych, którzy byli niewy-
godni. Pierwszym z takich obozów był Obóz w Krzesimowie. 

W piątek, 16 marca w krzesimowskiej Dolinie Krzyży spot-
kali się przedstawiciele władz gminy, młodzież szkolna, harce-
rze i lokalna społeczność, aby uczestniczyć w nabożeństwie 
drogi krzyżowej. Rozważając kolejne stacje Męki Pana Jezusa 
uczestnicy drogi krzyżowej modlili się za tych, którzy polegli 
w latach komunistycznego reżimu za wierność wartościom i 
Ojczyźnie. Niech Bóg będzie dla nich wieczną nagrodą. Cześć 
ich pamięci! 

droga krzyżowa krzesimów
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Działanie na rzecz bezpieczeństwa 
nie może być akcją jednorazową, po-
winno być to działanie prowadzone 
w szkołach systematyczne. W Szkole 
Podstawowej w Jackowie promujemy 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
współpracując przy tym z różnymi insty-
tucjami i podmiotami. W bieżącym roku 
szkolnym jednym z kierunków realizacji 
polityki oświatowej państwa jest: Bez-
pieczeństwo w Internecie oraz korzy-
stanie z mediów społecznych. Uwzględ-
niając to jako zadnie priorytetowe, 
w naszej placówce przeprowadzone zo-
stały warsztaty edukacyjne dla uczniów: 

Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci, zor-
ganizowane we współpracy z Komendę 
Powiatową Policji w Świdniku, zaś dla 
rodziców prelekcja- Technologie infor-
macyjne, a zachowania ryzykowne dzie-
ci i młodzieży, przygotowana przez prof. 
dr hab. Wiolettę Tuszyńską-Bogucką 
z WSEI w Lublinie. W ramach realizacji 
zadań wynikających ze szkolnego pro-
gramu wychowawczo-profilaktycznego 
nasi uczniowie wzięli udział w warszta-
tach z zakresu Przeciwdziałania agresji. 
Zorganizowany został także konkurs pla-
styczny dla wszystkich klas pod hasłem 
- Stop uzależnieniom. Na lekcjach wy-

chowania fizycznego uczniowie zostali 
przeszkleni w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Dziel-
nicowy asp. szt. Wit Libicki cyklicznie 
wspiera naszą placówkę organizując po-
gadanki na temat zagrożeń, które mogą 
pojawić się podczas codziennej drogi do 
szkoły, czy w czasie zimowego i letnie-
go wypoczynku. Wszystkie te działania 
podejmowane w naszej szkole z zakresu 
bezpieczeństwa mają sprawić, że każdy 
będzie czuł się tutaj bezpiecznie.

Oprac.E. M.

Jak gasić? Jak zapobiegać? Nasza 
młodzież zna te zagadnienia, a swoją 
wiedzę sprawdziła 12 marca w Piaskach 
podczas powiatowego etapu Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

W strażnicy jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piaskach 12 marca 
odbyły się 41. eliminacje powiatowe 
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Wcześniej przeprowadzo-
no eliminacje gminne, w trakcie któ-
rych wyłoniono najlepszych 37 uczniów. 
Przystąpili oni do konkursu w 3 katego-
riach wiekowych:

1. uczniowie szkól podstawowych 
klas 1-6,

2. uczniowie szkół podstawowych 
klas 7 i 8 oraz gimnazjalnych,

3. uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych i ponadgimnazjalnych.

Jury dokonało oceny prac pisemnych 
i zakwalifikowało do finału niżej wymie-
nionych uczestników eliminacji woje-
wódzkich:

I grupa:
1. Natalia Smolarska SP 5 Świdnik - 

19 pkt
2. Wojciech Trybuła SP Dominów - 

19 pkt
3. Natalia Przybysz SP 7 Świdnik - 19 

pkt
4. Magdalena Jaworska SP 3 Świdnik 

- 19 pkt
5. Cyprian Biszkont SP Trawniki - 17 

pkt

II grupa:
1. Julia Banaszkiewicz ZSO Rybczewi-

ce - 23 pkt
2. Karolina Zając ZS Bystrzejowice - 

21 pkt
3. Paulina Łuszczak ZSO Rybczewice 

- 19 pkt
4. Klaudia Bielak ZS Bystrzejowice - 

18 pkt
5. Michał Szymański Gimnazjum nr 3 

w Świdniku - 17 pkt
6. Kamil Urbankiewicz Gimnazjum 

w Trawnikach - 17 pkt

III grupa:
1. Przemysław Kwiatosz ZS Piaski - 19 

pkt
2. Piotr Jasielski I LO Świdnik - 18 pkt
3. Krystian Szcześniak ZS nr 1 Świdnik 

- 15 pkt
4. Patryk Skiba PCEZ Świdnik - 14 pkt
5. Krzysztof Szkulnik ZS Piaski - 14 pkt
6. Karol Malec ZS Trawniki - 14 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych, ko-
lejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco:

I grupa:
1. Natalia Smolarska SP 5 Świdnik - 

6,5 pkt
2. Wojciech Trybuła SP Dominów - 5 

pkt
3. Cyprian Biszkont SP Trawniki - 3,5 

pkt
4. Natalia Przybysz SP 7 Świdnik - 2,5 

pkt
5. Magdalena Jaworska SP 3 Świdnik 

- 2,5 pkt

II grupa:
1. Julia Banaszkiewicz ZSO Rybczewi-

ce - 7 pkt
2. Karolina Zając ZS Bystrzejowice - 7 

pkt
3. Michał Szymański Gimnazjum nr 3 

w Świdniku- 5,5 pkt
4. Klaudia Bielak ZS Bystrzejowice - 

4,5 pkt
5. Kamil Urbankiewicz Gimnazjum 

w Trawnikach - 4 pkt
6. Paulina Łuszczak ZSO Rybczewice 

- 3,5 pkt

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Młodzież zapobiega pożarom - powiatowe eliminacje

BEZPIECZEŃSTWO
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W dniu 02.03.2018 roku w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mełgwi odbyły się eliminacje gminne 
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”.

W turnieju wzięło udział 37 uczestni-

ków, w tym 24 w I grupie wiekowej i 13 
w II grupie wiekowej. Przybyłych uczest-
ników powitał Wójt Gminy Ryszard Pod-
lodowski wspólnie z Wice-wójt Elżbietą 
Korbus oraz Komendantem Gminnym 
OSP RP Andrzejem Wilkołazkim.

Do etapu powiatowego, który od-
będzie się 12.03.2018 roku w Strażnicy 
OSP w Piaskach, zakwalifi kowali się:

W grupie wiekowej I:
•	 I miejsce – Karolina Momot (SP Ja-

cków)
•	 II miejsce – Wojciech Trybuła (SP Do-

minów)
•	 III miejsce – Natalia Adamiak (SP Krze-

simów)

W grupie wiekowej II:
•	 I miejsce – Julia Zielińska (Gimnazjum 

w Mełgwi)
•	 II miejsce – Bartosz Bałaban (Gimna-

zjum w Mełgwi)
•	 III miejsce – Anna Jemielnik (SP Krze-

simów)

Laureaci Turnieju otrzymali stosow-
ne dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Urząd Gminy i częś-
ciowy sponsoring fi rmy HUMI, a słodki 
poczęstunek ufundowała piekarnia Gre-
la i GOK Mełgiew. Pozostali uczestnicy 
turnieju otrzymali nagrody pocieszenia, 
w tym elementy odblaskowe poprawia-
jące bezpieczeństwo pieszych w ruchu 
drogowym.

III grupa:
1. Patryk Skiba PCEZ Świdnik - 4,5 pkt
2. Krzysztof Szkulnik ZS Piaski - 4 pkt
3. Krysti an Szcześniak ZS nr 1 Świdnik 

- 3,5 pkt
4. Przemysław Kwiatosz ZS Piaski - 3 

pkt
5. Piotr Jasielski I LO Świdnik - 3 pkt
6. Karol Malec ZS Trawniki - 0,5 pkt

Osoby, które uzyskały pierwszą loka-
tę w swojej kategorii wiekowej, zostały 
zakwalifi kowane do eliminacji woje-
wódzkich w 41. edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, których termin 
przewidywany jest na 26 kwietnia 2018 
roku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom eliminacji powiatowych, 
a laureatom życzymy powodzenia w ko-
lejnym etapie turnieju!

Oprac. Andrzej Wilkołazki

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dzielnicowy z Mełgwi to asp. szt. 
Wit Libicki, mieszkaniec Krępca. Za-
kres jego pracy obejmuje Gminę Me-
łgiew z wyłączeniem m-ci Nowy Krępiec 
i Franciszków. Pracę w Policji rozpoczął 
w 12.04.2000r. Najpierw w Oddział 
Prewencji Komendy Stołecznej Policji 
w Warszawie, następnie w służbie w Sa-
modzielny Pododdział Prewencji Policji 
w Lublinie. Od 16.07.2004 r- do chwili 
obecnej pracuje w Komendzie Powia-
towej Policji w Świdniku. Zajmowane 
stanowisko służbowe to starszy dzielni-
cowy.

Do zadań dzielnicowego należy min. 
prowadzenie rozpoznania przydzielone-
go mu rejonu pod względem osobowym, 
terenowym, zjawisk i zdarzeń mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w tym. Dużo czasu po-
święca w pracy na realizowanie zadań 
z zakresu profi laktyki społecznej; w tym 
współuczestniczenie w przedsięwzię-
ciach z zakresu profi laktyki społecznej 
we współpracy z innymi policjantami, 

jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz innymi podmiotami pozapolicyjny-
mi; informowanie mieszkańców o wy-
stępujących zagrożeniach i udzielanie 
instrukcji o sposobach zabezpieczania 
się, zachowania się w określonych sy-
tuacjach oraz organizowania się w celu 
poprawy bezpieczeństwa, przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie 

Ponadto dzielnicowy kontroluje prze-
strzegania prawa powszechnie obowią-
zującego oraz przepisów prawa miejsco-
wego.

W trakcie codziennej służby polega-
jącej na obchodzie rejonu służbowego 
w moim przypadku z wykorzystaniem 
pojazdu służbowego zazwyczaj jest to 
chyba znana wszystkim KIA Ceed nr rej. 
HPD S224 staram się w miarę możliwo-
ści odwiedzić wszystkie miejscowości 
wchodzące w skład obsługiwanego re-
jonu służbowego, gdzie dokonuję kon-
troli w rejonie sklepów spożywczych, 
placówek użyteczności publicznej, 
zbiorników wodnych, przystanków PKP, 

kompleksów leśnych, ciągów komuni-
kacyjnych, miejsc gromadzenia się mło-
dzieży oraz innych miejsc zagrożonych 
przestępstwami i wykroczeniami. Ma 
to także na celu ułatwienie kontaktu ze 
mną mieszkańcom, gdyż zawsze można 
mnie zatrzymać celem porozmawiania 
i podzielenia się swoim problemem. Od-
wiedzam rodziny w których wdrożona 
jest procedura Niebieskiej Karty, osoby 

18 lat na terenie naszej gminy 
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   ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW 
GMINY MEŁGIEW 

DO SPRZĄTANIA PO SWOICH PUPILACH

Zwierzęce odchody w miejscach użyteczności publicznej, 
na skwerach i placach zabaw są nie tylko problemem 
natury estetycznej, ale również problemem 
epidemiologicznym, nie są nawozem, niszczą trawę i 
stanowią siedlisko dla groźnych bakterii tj. e coli, 
salmonella i tasiemiec!

ZIELONE TRAWNIKI – CZYSTE CHODNIKI

APEL DO MIESZKAŃCÓW!

mieszkające samotnie, które ze wzglę-
du na prowadzony tryb życia mogą 
być narażone na niebezpieczeństwo ( 
w szczególności w okresie zimowym) 
jak i seniorów realizując program profi -
laktyczny „Bezpieczny Senior”. Z miesz-
kańcami rejonu służbowego wykonuję 
czynności służbowe w ramach zadań lub 
pomocy prawnych zleconych przez inne 
jednostki Policji lub organy uprawnione. 
W ramach wzajemnej współpracy odby-
wam spotkania z przedstawicielami UG 
Mełgiew, dyrektorami szkół działający-
mi na terenie gminy, kierownikiem OPS 
w Mełgwi oraz pracownikami socjalny-
mi, kuratorami sądowymi a także przed-
stawicielami samorządu terytorialnego 
w danych miejscowościach tj. sołtysami, 
którym przekazuje informacje dotyczą-
ce występowania zagrożeń oraz aspek-
tów funkcjonowania społeczności lokal-
nej, na które będę zwracał szczególną 
uwagę. W ramach zadań zawartych 
w Planie Działań Priorytetowych Dziel-
nicowego obejmuję szczególnym nad-
zorem miejsca w nim określone. Jestem 

członkiem Zespołu Interdyscyplinar-
nego Do Spraw Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie w Gminie Mełgiew 
w ramach działań którego nadzoruje 
rodziny dotknięte przemocą. W trakcie 
spotkań z młodzieżą szkolną realizuję 
zadania zawarte w programach profi lak-
tycznych: „Bezpieczna Droga Do Szkoły”, 
„Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Waka-
cje” „Odblaskowa Gmina”, „Bądź wi-
doczny na drodze”. Obsługuję zdarzenia 
w szczególności dotyczące problematyki 
wykroczeniowej.

Problematyka z jaka spotykam się 
podczas codziennej służby: alkoholizm, 
przemoc, przemoc w rodzinie, demora-
lizacja w tym nieletnich, konfl ikty mię-
dzysąsiedzkie, konfl ikty rodzinne, dys-
funkcyjność rodziny i jej rozpad. 

W trakcie analiz stanu bezpieczeń-
stwa podległego rejonu służbowego 
stwierdzam, że najczęściej dochodzi 
w nim do przestępstw: przeciwko mie-
niu (kradzież, kradzież z włamaniem, 
uszkodzenie mienia), przestępstw prze-
ciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

przeciwko życiu lub zdrowiu, oraz prze-
stępstw przeciwko rodzinie i opiece oraz 
wykroczeń: przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji (w szcze-
gólności przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości), przeciwko obyczajności 
publicznej przeciwko porządkowi i spo-
kojowi publicznemu, przeciwko bezpie-
czeństwu osób i mienia (w szczególno-
ści nie zachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu psa), przeciwko mieniu 
(kradzież mienia, uszkodzenie mienia), 
szkodnictwo leśne polne i ogrodowe.

Kontakt z Dzielnicowym
Biuro Komenda Powiatowa Policji 
w Świdniku 
ul. Aleja Lotników Polskich 1, 
21-040 Świdnik pokój 103 
tel. (81) 7494247, 
tel. kom. 734-402-441
e-mail: 
dzielnicowy.swidnik8@lu.policja.gov.pl 
lub wit.libicki@lu.policja.gov.pl 

PRZYRODA
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Wszyscy jesteśmy zobowiązani do dbałości o przyrodę, 
której istotnym elementem o cechach naturalnych są drze-
wa i krzewy. Stanowią one dobro publiczne towarzyszący lu-
dziom z uwagi na wartości ekologiczne, przyrodnicze i este-
tyczne dzięki czemu objęte są ochroną prawną. Należy zatem 
dołożyć wszelkich starań, aby raz posadzone drzewo służyło 
jak najdłużej w dobrej kondycji zdrowotnej. Jedną z podsta-
wowych zasad zapewniających zachowanie drzew i krze-
wów w dobrym stanie jest ich właściwa pielęgnacja, w tym 
terminowe i fachowe wykonywanie cięć ich koron.

W związku z powyższym do mieszkańców Gminy Mełgiew 
kierowany jest apel o konieczności pielęgnacji nieprzyciętych 
gałęzi drzew i krzewów, zwłaszcza przerastających z posesji 
prywatnych na drogi i chodniki gminne.

Nadmierny rozrost gałęzi bardzo często jest powodem 
ograniczenia widoczności i uszkodzeń pojazdów poruszają-
cych się po drogach gminnych i powiatowych w obrębie, któ-
rych na posesjach prywatnych rosną drzewa i krzewy. Niejed-
nokrotnie też stanowią zagrożenie| dla użytkowników ciągów 
pieszych, na które wrastają niepielęgnowane rośliny. Zgodnie 
z treścią art. 82 ust.1 a ustawy z dnia 16.04.2004r.o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142) zabiegi w obrębie korony drze-
wa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować 
usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących 
w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicz-
nymi.

Stan zdrowotny drzew powinien być monitorowany na bie-
żąco tak, aby nie powodował jakiegokolwiek zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenia mienia osób trzecich. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 
poz. 142) obowiązek dbałości o przyrodę spoczywa nie tylko 
na organach administracyjnych, lecz także na osobach prywat-
nych tj. właścicielu posesji.

Wszelkie zabiegi korekcyjne drzew i krzewów posiadacz 
terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie według 
wskazań zawartych w ustawie o ochronie przyrody ( art. 87a 
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.142) 
i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Informujemy, że przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych 
w obrębie korony drzew (z wyjątkiem drzew uznanych za po-
mniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia, co nie 
znaczy jednak, że za nieprawidłowo wykonane zabiegi pielęg-
nacyjne nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. 

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do 
usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, 

która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, 
że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróce-

niu statyki drzewa.
Przycięcia koron drzew i krzewów można dokonywać przez 

cały rok, zarówno w okresie bezlistnym, jak i w pełnym ulist-
nieniu. Wskazane jest jednak zaniechanie wykonywania zabie-
gów w okresie wczesnowiosennym, który związany jest z po-
czątkiem wegetacji, pękaniem pąków i rozwijaniem się liści 
oraz kwiatów. Większość drzew w tym czasie reaguje na przy-
cięcia obfitym wydzielaniem soków czego skutkiem jest utrata 
przez drzewo zgromadzonych związków odżywczych, a tym 
samym osłabienie rozwoju i kondycji zdrowotnej. Ważne jest 
również zastosowanie się do kilku zasad podczas prowadzenia 
samodzielnej pielęgnacji drzewa, a mianowicie:

-nie należy przycinać zbyt intensywnie korony i wycinać 
grubych konarów,

-miejsce cięcia powinno być gładkie i zabezpieczone (np. 
emulsją sadowniczą zmieszaną ze środkiem grzybobójczym),

-nie należy pozostawiać kikutów konarów bez gałęzi prowa-
dzącej,

-przycinać pozostawiając obrączkę (zgrubienie u nasady ga-
łęzi), co gwarantuje szybką regenerację w miejscu cięcia.

Kolejnym istotnym aspektem jest zagospodarowanie po-
wstałych opadów zielonych. Zgodnie z §2 ust. 10 regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Me-
łgiew z dnia 29 września 2017 r. właściciel nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej na terenie, którym w wyniku 
pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, może je kompo-
stować we własnym zakresie i na własne potrzeby. Natomiast 
odpady zielone, których właściciel nieruchomości nie jest 
w stanie zagospodarować we własnym zakresie, w miejscu ich 
wytworzenia, mogą zostać przekazane do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Można również użyć brązowe-
go worka REMONDIS ŚWIDNIK przeznaczonego na bioodpady 
zielone tj. liście, trawa, kwiaty, resztki ciętych i doniczkowych 
roślin, wióry z drewna i słomy oraz drobne gałęzie i igliwie. Za-
bezpieczony przed otwarciem worek zostanie odebrany razem 
z pozostałymi odpadami w dni zwyczajowo przyjęte w harmo-
nogramie odbioru odpadów.

PIELĘGNOWANIE DRZEW I KRZEWÓW W ŚWIETLE 
OCHRONY PRZYRODY

Przypominamy, że od 15 marca do 15 maja Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski 
o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 rok. Wnioski 
można składać tylko przez Internet za pośrednictwem 
aplikacji e Wniosek Plus. Rolnicy którzy złożą wnioski po tym 
terminie, ale nie później niż do 11 czerwca bieżącego roku, 
będą mieli obniżane należne im płatności o 1 procent za każdy 
roboczy dzień opóźnienia.

Drodzy Rolnicy, w najbliższym czasie będzie możliwość 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków. 
Pracownik Urzędu Gminy Pani Anita Gębka zaprasza do 
współpracy.

Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Mełgiew p. 
203 lub pod numerem telefonu (081) 4605728

Dopłaty obszarowe 2018
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Drużyna LKS PERŁA PROGRES ME-
ŁGIEW od 01.02.2018 roku zaczęła przy-
gotowania do rundy rewanżowej sezo-
nu 2017/2018 o mistrzostwo lubelskiej 
klasy „B” grupa IV. W tym okresie zespół 
rozegrał mecze kontrolne:

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - Victoria 
Rybczewice 2 : 2
bramki: Kalita, Masłowski.

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - Tajfun 
Ostrów Lubelski 3 : 8
bramki: Kurkiewicz, Kalita, Masłowski.

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - Oleśnia 
Oleśniki 10 : 1
bramki: Mizura 3, Kalita 2, Kurkiewicz 2, 
zawodnik testowany 2, Duda.

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - Trawena 
Trawniki 2 : 2
bramki: Kalita, zawodnik testowany.

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - Huragan 
Siostrzytów 7 : 9
bramki: Korona 4, Piłat 2, Masłowski.

PERŁA PROGRES MEŁGIEW - KS Uniszo-
wice 6 : 2 bramki zawodnik testowany 2, 

Kalita, Korona, Kurkiewicz, Duda.

Po rundzie jesiennej LKS jest liderem 
swojej grupy z przewagą ośmiu punk-
tów nad drugą drużyną. Bilans ekipy 
trenera Rafała Dybały to 9 zwycięstw 
i jeden remis, stosunek bramek to 49 
strzelonych i tylko 9 straconych. Celem 
drużyny jest utrzymanie przewagi wy-
pracowanej jesienią i awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej.

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy 
Mełgiew p. Ryszarda Podlodowskie-
go, który udostępnił nieodpłatnie halę 
sportową drużyna może spokojnie przy-

gotowywać się do drugiej części sezonu.
Warto wspomnieć, iż klub został 

reaktywowany w 2015 roku po sześ-
cioletnim niebycie na mapie lubelskiej 
piłki. Przez ten krótki okres (2,5 roku)
klub może pochwalić się imponującymi 
osiągnięciami. W rozgrywkach organi-
zowanych przez Lubelski Związek Piłki 
Nożnej zespół rozegrał 48 oficjalnych 
spotkań z czego 41 wygrał, 6 przegrał, 1 
zremisował, zdobył 227 bramek, tracąc 
65.

W przerwie zimowej, dzięki preze-
sowi firmy Progres panu Edwardowi 
Kotulskiemu który opłacił wszystkie 

Drużyna LKS PERŁA PROGRES MEŁGIEW

Wyróżnieni sportowcy z terenu Gmi-
ny Mełgiew za szczególne osiągnięcia 
sportowe w 2017r.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. 
Jaworzniaków w Krzesimowie Alicja 
Niewiadomska - zawodniczka Lubel-
skiego Klubu Karate Shotokan.
Największe osiągniecie w 2017 r. to 
I miejsce kata indywidualne dziewcząt 
Dyscyplina sportowa - karate Shotokan 
MMM Borzęcin 2017 (Karate WKF).

Robert Szostakiewicz uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 
w Mełgwi. Trenuje tenis ziemny. Najwięk-
sze osiągnięcia sportowe w 2017 r. to min. 
II miejsce w grze pojedynczej w Mistrzo-
stwach Lublina do lat 18.

I miejsce w Letnich Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego do lat 14 
w grze pojedynczej, I miejsce w Halo-

wych Mistrzostwach Województwa Lu-
belskiego do lat 14 w grze gra podwój-
nej oraz I miejsce w grze pojedynczej 
w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyj-
nym Skrzatów - do lat 12 .W Turnie-
jach rangi ogólnopolskiej największym 
osiągnięciem było II miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Ło-
dzi do lat 12 w grze podwójnej oraz III 

miejsce w grze podwójnej w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym do lat 12 
Bielsko-Białej.

Serdecznie gratulujemy

Nasi sportowcy 

SPORT
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W Gminie Mełgiew przy Straży Pożarnej w Minkowicach 
dnia 07.04.2017r. przy pełnym poparciu władz Gminy Me-
łgiew a szczególnie wójta Gminy Mełgiew pana Ryszarda Pod-
lodowskiego z inicjatywy ludzi zaangażowanych w populary-
zację sportu wśród dzieci i młodzieży pana Szeremeta Marek, 
Sylwester Bereza, Przemysław Zieliński, Szeremeta Jadwiga , 
Maciej Banaszek oraz innych mieszkańców Gminy Mełgiew 
powstał nowy Bokserski Klub Sportowy Płomień Minkowice. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w Remizie stra-
żackiej w Minkowicach w poniedziałki , środy i piątki w godz. 
17.00 do 19.00. 

Z uwagi na brak dostępu do uprawiania sportu w Do-
minowie władze klubu rozszerzyły swoją działalność i dnia 
05.09.2017 o godz. 16.30 odbył się w remizie strażackiej 
w Dominowie pierwszy trening dla dzieci i młodzieży z Domi-
nowa i okolic. 

W treningu wzięło udział 25 dzieci i młodzież w różnym 
przedziale wiekowym.

Z uwagi na duże zainteresowanie i zwiększająca się grupa 
chętnych obecnie treningi odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych. Grupa dziecięca rozpoczyna trening o godz. 16.30 
natomiast młodzież o godz. 18.00 we wtorki i czwartki.

Klub jest zarejestrowany w Starostwie Powiatowym Świd-
nik oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym a także w Lubelskim 
Okręgowym Związku Bokserskim i Polskim Związku Bokser-
skim.

Pomimo krótkiego okresu działalności klubu mamy w swo-
ich szeregach mistrza, oraz wicemistrza Okręgu Lubelskiego 
w boksie. Zawodnicy brali udział w wielu Turniejach Bokserski 
w Polsce między innymi w Międzynarodowym Turnieju w Bo-
guchwale, gdzie nasi zawodnicy zdobyli złote medale Karol 

Burzak w kategorii kadet 70kg , Patryk Dudek w kategorii ka-
det 52kg. W Zamościu na Turnieju im. Henryka Paski, gdzie też 
zdobyli złote medale.

Współpracujemy z innymi klubami w okręgu lubelskim taki-
mi jak „Berej” Lublin, Avia Swidnik, Gwarek Łęczna

Dnia 13.09.2017r pięciu zawodników klubu „Płomień” 
Minkowice na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu „Berej” 
Boxing wzięło udział w treningu w Lublinie w Szkole Podsta-
wowej na ul. Mickiewicza 24.

Bokserski Klub Sportowy Płomień Minkowice

koszty, mełgwianie zgłosili dwie drużyny 
do rozgrywek ligi halowej w Świdniku, 
jedną w kategorii oldboy, a druga w ka-
tegorii seniorów. Duży sukces osiągnęła 
drużyna seniorów, którą w extralidze 

zajęła trzecie miejsce. Nasi piłkarze zo-
stali nagrodzeni także indywidualnie, 
Tomasz Korona został królem strzelców 
wszystkich lig, a Michał Hajkowski kró-
lem strzelców extraligi. LKS brał jeszcze 

udział w silnie obsadzonym turnieju 
o puchar burmistrza Piask gdzie zajął 
trzecie miejsce.

Oprac. Artur Derkacz
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osiągnięcia karate kyokushin

PODSTAWOWE INFORMACJENA TEMAT MONTAŻU KOLEK-
TORÓW SŁONECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ODNAWIAL-
ZNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MEŁGIEW I” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Rodzaje instalacji
a) gospodarstwo do 4 osób: 2 panele o mocy min. 2,56 kW 

i zasobnik o pojemności min. 200 dm3 , wysokość wpła-
ty: 1900 zł 

b) gospodarstwo od 5 do 6 osób: 3 panele o mocy min. 
3,84 kW i zasobnik o pojemności min. 300 dm3, wyso-
kość wpłaty: 2850 zł

c) gospodarstwo pow. 7 osób: 4 panele o mocy min. 5,12 
kW i zasobnik o pojemności min. 400 dm3 , wysokość 
wpłaty: 3800 zł

Wpłat można dokonywać od dnia 3 kwietnia do dnia 16 
kwietnia 2018 r.

Obowiązki Wykonawcy
•	 Demontaż istniejącego (niedostosowane-

go do instalacji solarnej) podgrzewacza c.w.u. 

i odłączenie go od instalacji/*podłączenie do istnie-
jącego podgrzewacza przystosowanego do instalacji 
solarnych/*montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz 
z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg insta-
lacji c.w.u. oraz do instalacji wody zimnej; 

•	 Montaż i izolacja rurociągów pomiędzy kolektorami, 
grupą pompową i podgrzewaczem c.w.u.; 

•	 Montaż grupy pompowej; 
•	 Montaż czujników temperatury w kolektorach słonecz-

nych i w zbiorniku (zasobniku); 
•	 Podłączenie istniejącego źródła ciepła wraz z dostawą 

i montażem pompki obiegowej do zasobnika; 
•	 Przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób 

szczelności instalacji solarnej;
•	 Napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulo-

wanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego 
ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecz-
nych; 

•	 Wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym 
przejść instalacji przez dach, stropy, ściany, odtworzenie 
tynków, fragmentów elewacji oraz skuteczne zabezpie-

W dniu 03.03.2018r. w Zamościu odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu Wschodniego oraz Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w Karate Kyokushin/WKF gdzie starto-
wało 300 zawodników z 39 ośrodów. 

Zawodnik Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin Kacper Ca-
ban, który trenuje w Krępcu pod okiem Trenera I Klasy Karate 
Sensei Leszka Gierszona 4Dan zajął 2 miejsce w kategorii ku-
mite młodzików - 60kg.

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

INFORMACJE Z GMINY



27

WIEŚCI Z GMINY GAZETA INFORMACYJNA GMINY MEŁGIEW

czenie przed wpływem środków atmosferycznych miejsc 
gdzie prowadzone były prace; 

•	 Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzeb-
ne podczas wykonywania zamówienia podstawowego, 

•	 Utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia insta-
lacji, a po jej zakończeniu doprowadzenie terenu nadają-
cego się do właściwego użytkowania, 

•	 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia wyni-
kłych w toku realizacji przedmiotu zamówienia, jego czę-
ści bądź majątku Zamawiającego lub osób trzecich w tym 
właścicieli nieruchomości – natychmiastowe naprawienie 
ewentualnych szkód i awarii i doprowadzenie ich do stanu 
poprzedniego,

•	 Wykonawca na własny koszt usunie z miejsc prowadzo-
nych prac instalacyjnych gruz i inne materiały rozbiórko-
we, śmieci i odpady.

•	 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu na składo-
wanie materiałów. 

•	 Przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zamonto-
wanych urządzeń; 

•	 Przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, in-
strukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji każde-
mu odbiorcy instalacji solarnej; 

Gwarancja
•	 Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane pra-

ce na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

•	 W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do na-
prawienia wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powsta-
ły w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub mate-
riałów oraz wadliwie wykonanych prac 

•	 Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie nie-
zwłocznie w formie pisemnej przesłanej w formie elektro-
nicznej lub faksem. 

•	 Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie 
gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 

•	 Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykony-
wania, przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego okreso-
wych rocznych przeglądów gwarancyjnych przeprowadzo-
nych w terminie do 15 września każdego roku, dotyczących 
wszystkich zestawów solarnych w okresie gwarancji bez do-
datkowego wynagrodzenia.

Koszty niekwalifikowalne: 
Elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawial-
nych w tym: 
•	 koszty grzałki, w którą wyposażone są zasobniki c.w.u, 
•	 koszty drugiej wężownicy służącej do podłączenia z zasila-

nym paliwem kopalnym źródłem ciepła, 

•	 instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzysty-
wana jest w budynkach, w których prowadzona jest działal-
ność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, 
chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby. 

UWAGA: Instalacji nie można zamontować na dachu pokrytym 
wyrobami zawierającymi azbest.

Specyfikacja techniczna
Kolektor płaski o parametrach:
1) Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0 odnosząca 

się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 78%,
2) Powierzchnia apertury jednego kolektora nie mniejsza niż 

2,26 m2 

3) Powierzchnia brutto jednego kolektora max. 2,59 m2 

4) Waga jednego kolektora max. 54 kg
5) Rodzaj powłoki absorbera : Bluetec Eta + 

lub równoważny pod względem jakości  
i przeznaczenia (po stronie Wykonawcy jest udowodnie-
nie równoważności proponowanych zamienników),

6) Minimalna grubość szyby 3,2 mm
7) Materiał płyty absorbera – aluminium 
8) Materiał rur kolektora – miedź
9) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do 

powierzchni apertury nie większy niż 3,86 [W/m2 /K]
10) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niż 

0,0124 [W/m2 /K]
11) Minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze – 50,00 

mm
12) Moc kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/

m2 i różnicy (Tm- Ta)= 30K – min. 1500 W/m2 

Grupa pompowa do instalacji solarnej dwudrogowa która 
wymuszać będzie przepływ nośnika ciepła w obiegu hydrau-
licznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u. Grupa pompowa 
sterowana przez regulator solarny dedykowany dla tego typu 
układów posiadać będzie:
a) Pompę elektroniczną obiegu solarnego EEI≤ 0,27,
b) Zawór bezpieczeństwa 6 bar,
c) Zawory zwrotne, zawory odcinające oraz termometry 

na pionach zasilania i powrotu,
d) Armaturę do napełniania,
e) Manometr 0-6 bar,
f) Separator powietrza z odpowietrznikiem,
g) Obudowę w postaci odpowiednio profilowanej izolacji 

termicznej.
Oprac. A.Szkudzińska

Serdeczne podziękowania dla Zakładu pogrzebowego Radex-Karawan za oprawę uro-
czystości pogrzebowych przy pogrzebie mojej mamy Melanii Wawszczak 

Syn Andrzej z rodziną 

podziękowanie
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Z początkiem marca 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o zaka-
zie handlu w niedzielę. Zgodnie z nowymi zapisami tylko pierwsza 
i ostatnia niedziela w miesiącu w bieżącym roku to dni handlowe. 

Ustawa - zakaz handlu  
w niedzielę od marca 2018

WOLNE NIEDZIELE 2018
31 marca - skrócone godziny handlu do godz. 14 
Kwiecień - 1 (Wielkanoc), 18, 15 i 22 
Maj - 13 i 20 maja (Zielone Świątki)
Czerwiec - 10 i 17 
Lipiec - 8, 15 i 22 l
Sierpień - 12 i 19 
Wrzesień - 9, 16 i 23 
Październik - 14 i 21 
Listopad - 11 (Święto Niepodległości) i 18 
Grudzień - 9 grudnia

Zapraszamy firmy, jak i osoby szukające pracy do korzy-
stania z podstrony Ofert pracy na gminnym portalu melgiew.
pl. Informujemy pracodawców o możliwości bezpłatnego 
zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy dla mieszkańców 
Gminy Mełgiew na stronie gminnej: 
Ogłoszenie powinno zawierać:

• nazwę stanowiska i jego opis, lokalizację, termin waż-
ności ogłoszenia,

• kontakt dla osób, które zamierzają ubiegać się o pracę. 
Z kolei osoby

• szukające pracy, mogą znaleźć nowe miejsce zatrudnie-
nia dla siebie. 

ogłoszenie

INFORMACJE Z GMINY

UMOWA NA DOFINANSOWANIE DROGI GMINNEJ 
W TRZESZKOWICACH

W środę 7 marca 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim Wójt Gminy Ryszard Podlodowski wspólnie ze Skarbni-
kiem Moniką Rycerz podpisali umowę w sprawie udzielenia 
dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105513 L w miej-
scowości Trzeszkowice, gm. Mełgiew”. Przedmiotowa inwe-
stycja realizowana będzie w ramach „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Łączny koszt zadania to prawie 800 tys. złotych. Dzięki przy-
znanym funduszom w gminie Mełgiew zostanie przebudowa-
na droga gminna nr 105513 L w miejscowości Trzeszkowice 
łącząca dwie drogi powiatowe nr 2020 L oraz 2019 L. Wykona-
na zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wykonaniem 
poboczy i chodników, odwodnieniem i oświetleniem drogi 
oraz przejściem dla pieszych. Dodatkowo wykonana zostanie 
przebudowa dwóch skrzyżowań drogi gminnej z drogami po-
wiatowymi w pełnym zakresie oddziaływania skrzyżowań oraz 
w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

NAJBLIŻSZE REALIZACJE DROGOWE
W dniu 19.03.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg do-

tyczący budowy (przebudowy) dróg gminnych z podziałem 
na trzy następujące zadania na terenie Gminy Mełgiew:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 105513 L w m. Trzeszko-
wice, gm. Mełgiew”

2. „Budowa drogi gminnej nr 105525 L w m. Podzamcze – 
etap I na odcinku od km 0+002,53 do km 0+787,44”

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 105503 L w m. Józe-
fów wraz z jej rozbudową – etap I na odcinku od km 
0+000,00 do km 0+565,31”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Inwestycja 
w miejscowości Trzeszkowice realizowana będzie w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”. Natomiast zadania w miejscowoś-
ciach Podzamcze i Józefów wykonane zostaną ze środków 
własnych budżetu gminy. Planowana data zakończenia rea-
lizacji zamówień przewidywana jest na dzień 1 października 
2018 r.

„100 KM DRÓG NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
W lutym 2018 r. Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wnio-

sków o dofinansowanie inwestycji związanych z modernizacją 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod hasłem „100 km 
dróg na stulecie niepodległości”. Gmina Mełgiew przedłożyła 
dwa wnioski obejmujące wsparcie finansowe zadań plano-
wanych do realizacji w 2018 r. dotyczące modernizacji drogi 
gminnej nr 105542 L w miejscowości Trzeciaków oraz drogi 
gminnej nr 105507 L w miejscowości Krzesimów. Rozstrzyg-
nięcie naboru złożonych o dofinansowanie wniosków przewi-
dziane jest w II kwartale 2018 r.

SPRAWY BIEŻĄCE
W ostatnich miesiącach Gmina Mełgiew realizowała bie-

żące zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych 
na terenie gminy Mełgiew.

Dodatkowo wykonywane były prace polegające na wycinkę 
zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach gminnych i wewnętrz-
nych na terenie całej gminy. Przedmiotowe prace mają na celu 
zwiększenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego po-
przez poprawienie widoczności na drogach.

Na początku bieżącego roku wyłoniony został dostaw-
ca kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 oraz 4-31,5 – firma 
P.P.H.U. „GABI” Aneta Wikierska z siedzibą w Grochocicach. 
Gmina przystąpi do realizacji remontów dróg gminnych nie-
zwłocznie po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych, 
gdyż długie ciepłe dni i suche podłoże sprzyjają prowadzeniu 
robót drogowych.

Inwestycje
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Niebawem każdy z nas wypełni i złoży w Urzędzie Skarbo-
wym deklarację podatkową. Nie bez znaczenia jest to, jaki 
adres zamieszkania wpiszemy w formularz PIT. Warto zadbać 
o to, by było to miejsce, w którym faktycznie mieszkamy, na-
wet jeśli zameldowani jesteśmy gdzieś indziej i nie możemy 
zmienić meldunku. 

Dlaczego? Bo gra toczy się o tysiące, które mogą wzmoc-
nić budżet tej Naszej Gminy, w której mieszkamy, o poprawę 
komfortu życia obok nas, a o to przecież wszystkim nam tak 
naprawdę chodzi. Szacujemy, że nadal w Gminie Mełgiew jest 
ok 1 tys. osób dorosłych, które mieszkają na jej terenie, a ani 
nie są w niej ani zameldowane na stałe, ani nie podają pra-
widłowej informacji o miejscu faktycznego zamieszkania. Ich 
podatki są wykorzystywane gdzieś indziej. Mamy nadzieję, że 
to się w tym roku zmieni. 

Potrzeb zawsze jest dużo. Pieniądze, które Gminy mogą 
zyskać dzięki świadomemu wyborowi mieszkańców dają do-
datkowe możliwości. To dodatkowe, drogi, lampy czy wypo-
sażenie szkół. To również bardziej atrakcyjna oferta dla miesz-
kańców.

Niemal 40 procent podatku wraca do gmin zamieszkania 
mieszkańców. Brane są tu pod uwagę adresy wskazane w for-
mularzach PIT. 

Nie w każdym przypadku są to adresy meldunku na stałe, 
zwłaszcza w Gminach rozwojowych i sąsiadujących z dużymi 
miastami, w których przybywa mieszkańców, albo nowi miesz-
kańcy wciąż zameldowani są na stałe w mieszkaniu, które po-
siadają w mieście, choć faktycznie większość czasu, spędzają 
na wsi. Warto o tym pomyśleć. Suma dobrych decyzji może 

złożyć się na kwotę, która istotnie może przyspieszyć tempo 
zmian infrastrukturalnych w Gminie, w której mieszkamy.

Co roku przybywa w Gminie Mełgiew mieszkańców. Dużą 
część nowych mieszkańców stanowią osoby pracujące, roz-
liczające PIT-y. O skali migracji i potrzeb inwestycyjnych 
świadczy ewidencja ludności. Wciąż oddawane są w Gminie 
Mełgiew nowe domy. Szacuje się, że znaczna część nowych 
mieszkańców jest poza ewidencją, bo np. z braku czasu lub 
dla wygody, nie meldują się w nowym miejscu zamieszkania. 
To od wpisania w PIT nowego adresu zależy, czy dorzucą swoje 
cegiełkę do gminnego budżetu, nie wydając ani grosza z włas-
nej kieszeni. Wiemy, że zależy im na komforcie życia, poprawie 
infrastruktury, atrakcyjnej ofercie oświatowej, sportowej czy 
kulturalnej w miejscu zamieszkania. Wskazanie Gminy w PIT 
jest tym, co mogą zrobić dla siebie, mówi Pani Skarbnik Mo-
nika Rycerz.

Przykładowo osoba zarabiająca rocznie 30 tys. zł brutto, 
płaci PIT w wysokości 1860 zł. Z tej kwoty do budżetu gmin-
nego tej Gminy, którą podaje jako miejsce zamieszkania w PIT, 
trafia ponad 37,98 % tj. ponad 700 zł. Pomnóżmy tę kwotę 
przez 200 osób i otrzymujemy 140 000 zł. Niewiarygodne? Być 
może, lecz prawdziwe. Warto mieć świadomość zależności 
między wpisanym adresem, a możliwościami inwestycyjnymi 
samorządu. Dlatego przekonujemy mieszkańców

Bądźmy GIT z PIT !

Warto więc przyłożyć się i wpisać adres w PIT.

Bądźmy GIT z PIT !

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. 
realizuje szereg zadań związanych między innymi z bieżącym 
utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.

Dodatkowo Spółka realizuje: serwis paneli solarnych, 
serwis lamp hybrydowych, remonty i utrzymanie czystości 
dróg, chodników oraz wywóz nieczystości płynnych. 

Jednocześnie Przedsiębiorstwo odpłatnie świadczy usługi 
dla mieszkańców z zakresu: 

• Wywóz nieczystości płynnych cena za usługę (od 1 
kwietnia 2018 r.) 16,20 zł za 1m3 (brutto) oraz wywóz 
nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni 
ścieków w cenie 32,40 zł za 1 m3 (brutto),
• wynajem rębaka do gałęzi cena za usługę 123 zł (brutto) 
za godzinę z operatorem i ciągnikiem.  
• usługi koparko-ładowarką JCB 4CX SUPER cena 98,40 zł 
(brutto) za godzinę,
• usługę przewozu osób autobusem Karsan i Mercus 
Mercedes  2,7 zł/km ( brutto)   
W przypadku pytań lub zamówień proszę o kontakt pod 

numerem telefonu (81) 46 05 730 

Oprac. Andrzej Najda
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r

Na realizację zadań pożytku  publicznego wpłynęło 14 ofert złożonych przez 10 organizacji, które  wzięły udział w konkursie 
na wspieranie  zadań publicznych w 2018 r. w Gminie  Mełgiew. Wnioskowana kwota dotacji  łącznie wyniosła ponad 140% 
środków  przeznaczonych do podziału. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszono 6 marca 2018 r. Był to ważny dzień dla organizacji 
pozarządowych  i klubów sportowych, które wzięły  udział w konkursie na wspieranie zadań publicznych w Gminie. Część ofert 
została skorygowana, zaktualizowana  przez wnioskujących, pod względem zakresu oraz kalkulacja przewidywanych kosztów 
–  ze względu na wielkość przyznanych  środków finansowych na realizację –  uległa ograniczeniu.

Wyniki konkursu oraz podział środków przedstawia tabela poniżej:

Nazwa organizacji, która złożyła ofertę Nazwa zadania
Wysokość 
przyznanej 

dotacji
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 9 000 zł/ 7220zł
Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i 
Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie

„Aktywizacja kobiet w środowisku wiejskim” 3 800 zł

Stowarzyszenie „Razem dla 
Krzesimowa”

„Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie 
cyklu warsztatów pn.”W zgodzie z naturą”

3 420 zł

Zadania z zakresu Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 2 000 zł
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 000 zł
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
Zadania z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 8 000 zł/ 11 200 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Wychowanków Zespołu Tańca 
Ludowego Leszczyniacy w Świdniku

„Organizacja imprez kulturalnych – konkursów, przeglądów 
festiwali, festynów, koncertów itp.”

2 000  zł

Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Wychowanków Zespołu Tańca 
Ludowego Leszczyniacy w Świdniku

Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację 
kulturalną dzieci i młodzieży

2 000 zł

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i 
Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie

„W moim sercu Polska” –realizacja projektu edukacji 
patriotycznej z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

4 000 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 31 000 zł / 59 100 zł
Lubelski Klub Karate Shotokan „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 

zakresie Karate Shotokan/WKF”
5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
„Krzesimów” w Krzesimowie

„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz imprez 
towarzyszących dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mełgiew”

3 750 zł

Ludowy Klub Sportowy „Perła” w 
Mełgwi

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” 9 000 zł

Stowarzyszenie Wsi Franciszków „Treningi piłkarskie dla dzieci ze szkół podstawowych ze wsi 
Franciszków”

2 000 zł

Lubelski Klub Karata Kyokushin „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 2 750 zł
Stowarzyszenie Wsi Franciszków „Prowadzenie aktywności fizycznej dorosłych i dzieci” 3 500 zł
Stowarzyszenie GSKS Płomień 
Minkowice 

Szkolenie Sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we 
współzawodnictwie sportowym

5 000 zł

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 4 000 zł/ 4000 zł
Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i 
Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie

„Młodzi dla przyrody”. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Mełgiew.

4 000 zł

Ratownictwa i ochrony ludności – 4 000 zł /4 000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Dominowie „Edukacja społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i 

ratownictwa poprzez organizację pikniku strażackiego ”
4 000 zł
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Na rozwiązanie krzyżów-
ki czekamy do 30.04.2018r. 
Rozwiązanie należy przesłać 
na adres redakcji drogą elektro-
niczną wiescizgminy@melgiew.
pl. Ze wszystkich prawidłowych 
odpowiedzi wylosujemy 10 osób, 
które nagrodzimy.

Nagrodami w konkursie są 
gadżety z logo Gminy Mełgiew 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Mełgiew. Lista zwycięzców zosta-
nie opublikowana w następnym 
numerze.

Kącik dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Pomóż zajączkowi dojść do pisanek



Lp. Wydział Pokój
Poziom Numer telefonu

1 Biuro Podawcze i Promocja Gminy 001 parter (81) 460 57 00

2 Sekretariat Wójta/ Działalność Gospodarcza 100 piętro I
(81) 460 57 01

fax: (81)460 57 90
3 Wójt Gminy 100 piętro I

4 Z-ca Wójta Gminy 101 piętro I

5 Kierownik Referatu Organizacyjnego 201 piętro II (81) 460 57 03

6 Skarbnik Gminy 109 piętro I (81) 460 57 04

7 Zagospodarowanie Przestrzenne i Budownictwo
202 piętro II (81) 460 57 05

8 Opłata Adiecencka i Planistyczna

9 Gospodarka Mieniem Komunalnym 202 piętro II (81) 460 57 06

10 Gospodarka Odpadami Komunalnymi 203 piętro II (81) 460 57 07

11 Infrastruktura Drogowa 200 piętro II (81) 460 57 08

12 Ochrona Środowiska 200piętro II (81) 460 57 09

13 Zamówienia Publiczne
104 piętro I (81) 460 57 10

14 Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi 
Zamówienia Publiczne

15 Rada Gminy
103 piętro I (81) 460 57 11

16 Przewodniczący Rady Gminy

17 Wodociągi, Gospodarka Komunalna i Lokalowa 106 piętro I (81) 460 57 12

18 Windykacja Należności Podatkowych 110 piętro I (81) 460 57 13

19 Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 105 piętro I (81) 460 57 14

20 Urząd Stanu Cywilnego
105 piętro I (81) 460 57 15

21 Płace, Archiwum

22 Księgowość Budżetowa 108 piętro I (81) 460 57 16

23 Podatki i Opłaty 110 piętro I (81) 460 57 17

24 Podatki i Opłaty - Rejon II 110 piętro I (81) 460 57 18

25 Podatki i Opłaty - Rejon I 110 piętro I (81) 460 57 19

26 Oświata 107 piętro I (81) 460 57 20

27 Informatyk 204 piętro II (81) 460 57 21

28 Kadry 
Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych 104 piętro I (81) 460 57 23

29 Świadczenia Wychowawcze 500+ 206 piętro II (81) 460 57 25

30 Rolnictwo 203 piętro II (81) 460 57 28

31 Administrator Bezpieczeństwa Informacji

201 piętro II
(81) 460 57 31

(81) 460 57 03
32 Fundusze Unijne

33 Fundusze Zewnętrzne

34 Zarządzanie Kryzysowe 204 piętro II (81) 460 57 51

35 Gminny Ośrodek Kultury - Kierownik 002 parter (81) 460 57 50

36 Gminny Ośrodek Kultury - Księgowość 004 parter (81) 460 57 52

37 Gminna Biblioteka Publiczna - Kierownik 003 parter (81) 460 57 60

38 Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Pomoc 
Społeczna

207 piętro II

(81) 460 57 70

39 Ośrodek Pomocy Społecznej – Fundusz 
Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Archiwum (81) 460 57 71

40 Ośrodek Pomocy Społecznej – Wsparcie Rodziny

41 Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne 207A piętro II (81) 460 57 72

42 Ośrodek Pomocy Społecznej - Księgowość
205 piętro II

(81) 460 57 73

43 Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik (81) 460 57 74


