
WIEŚCI Z GMINYWIEŚCI Z GMINYWIEŚCI Z GMINY
GAZETA INFORMACYJNA GMINY MEŁGIEW

NR 2 (14) MAJ 2018 ISSN 2392-3903

FELIETON WÓJTA

KULTURA

OŚWIATA

POMOC SPOŁECZNA

KĄCIK KULINARNY

W numerze:

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam drogie Dzieci 
dużo szczęścia, 

radości i uśmiechu. Niech Wasze dzieciństwo 
zawsze będzie wspaniałe,

kolorowe i beztroskie a przede wszystkim niech 
trwa jak najdłużej!

Wójt Gminy Mełgiew

PRZYRODA

SPORT

KĄCIK DLA DZIECI

BEZPIECZEŃSTWO

INFORMACJE Z GMINY

DOMINÓW, FRANCISZKÓW, JACKÓW, JANOWICE, JANÓWEK, 
JÓZEFÓW, KOLONIA MINKOWICE, KRĘPIEC I ,KRĘPIEC II, 
KRZESIMÓW I, KRZESIMÓW II, LUBIENIEC, MEŁGIEW I,
MEŁGIEW II, MINKOWICE, NOWY KRĘPIEC, PIOTRÓWEK, 
PODZAMCZE, TRZECIAKÓW, TRZESZKOWICE, ŻURAWIKI



Mamy za sobą powitanie wiosny, 
zmianę czasu i Święta Wielkanocne. 
Pogoda stwarza nam odpowiednie 
warunki do tego, żeby realizować 
ważne, gminne inwestycje. 

Dzięki poprawie pogody, prze-
prowadzamy obecnie intensywną 
ich renowację. Warto pamiętać, 
że nadal w Gminie Mełgiew mamy 
dużo dróg gruntowych. Ze względu 
na intensywny rozwój i ograniczone 
możliwości budżetowe nie da się 
od razu diametralnie zmienić tej 
sytuacji. 

Finiszujemy z pracami przy re-
alizacji dwóch inwestycji drogo-
wych na terenie naszej Gminy. 
W miejscowościach Józefów i Pod-
zamcze. Warunki atmosferyczne 
pozwoliły w możliwie najkrótszym 
czasie wykonać podbudowę wraz 
z nawierzchnią asfaltową. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe i po-
rządkowe. Cieszę się, że Józefów ma 
wykonany brakujący odcinek drogi 
o nawierzchni asfaltowej. W Pod-
zamczu, mieszkańcy mają lepszy 
dostęp komunikacyjny do drogi po-
wiatowej Mełgiew – Piaski. Przygo-
towujemy się do przebudowy drogi 
gminnej w Trzeszkowicach, a także 
wyłonienia wykonawcy na realiza-
cję inwestycji drogowej „Przebudo-
wie drogi gminnej w miejscowości 
Trzeciaków”. Realizacja zadania to 
przełom maja i lipca. Dodatkowo 

planowany jest remont istniejącej 
nawierzchni z destruktu asfaltowe-
go na drodze w stronę schroniska dla 
psów w miejscowości Krzesimów.  

Mam nadzieję, że utrudnienia, 
związane z budowami, spotkają 
się z Państwa akceptacją i zrozu-
mieniem, a pogoda będzie sprzy-
jać wykonawcom w sprawnej re-
alizacji planów inwestycyjnych, 
które zaplanowaliśmy na ten rok. 
Wiosna w Gminie Mełgiew to rów-
nież czas realizacji zadań na innych 
frontach inwestycyjnych. Trwa pro-
jekt budowy oświetlenia ulicznego 
w Podzamczu. Mam dobre wiado-
mości dla mieszkańców. W dniu 24 
kwietnia 2018 r. w ramach projektu 
„Mobilny LOF” została podpisana 
umowa z wykonawcą na roboty 
budowlane min. przebudowy ciągu 
dróg powiatowych od Franciszko-
wa do Mełgwi w zakresie wykona-
nia ciągu pieszo-rowerowego wraz 
zatokami autobusowymi i chodni-
kami. Powstanie 6. kilometrowa 
ścieżka rowerowa wraz z oświet-
leniem energooszczędnym tj. łącz-
nie 130 punktów świetlnych, przy 
trasie Jacków – Mełgiew, a także 
2 stacje rowerowe z 20 miejscami 
postojowymi. W końcu dokończony 
zostanie chodnik o długości 400 m 
w Mełgwi przy ul. Lubelskiej. Bę-
dzie 8 peronów przystankowych 

z wiatami wzdłuż trasy rowerowej 
Mełgiew – Franciszków. 

Dobiegł końca okres rozliczeń 
podatkowych. Mam nadzieję, że 
pamiętali Państwo żeby w miejscu 
zamieszkania wpisać swój adres 
w Gminie Mełgiew. W ten sposób 
blisko 40 proc. podatku wróci do 
Gminy, w której mieszkamy, po-
zwalając na zwiększenie wydatków 
na inwestycje podnoszące jakość 
naszego życia i zapewnienie miesz-
kańcom atrakcyjnej oferty kultural-
nej, sportowej i oświatowej. 

Szanowni Państwo, sprawy z któ-
rymi zwracacie się do urzędu to 
niejednokrotnie sprawy proste, po-
wtarzające się. Mieszkańcy zwra-
cając się z nimi do Urzędu Gminy 
są bezzwłocznie obsługiwani. Ale 
jest też spora grupa spraw mniej 
standardowych, które z perspekty-
wy mieszkańca gminy wydają się 
być proste i niesprawiające prob-
lemów w szybkim ich załatwieniu, 
a takimi nie są. Dlaczego? Najczęś-
ciej wynika to ze złożoności prze-
pisów dotyczących przedmiotowej 
sprawy, nieuregulowanych spraw 
własnościowych, a także koniecz-
ności dokonania uzgodnień z inny-
mi podmiotami sfery publicznej lub 
prywatnej czy też wydatkowania 
znacznych sum pieniędzy.

Z wieloma takimi sprawami spo-

Szanowni Państwo,
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tykam się na co dzień. Pierwsza 
z brzegu to lokalizacja przystanków 
dla autobusów na drogach powia-
towych. Można sobie wyobrazić, że 
ustawienie słupka przy drodze in-
formującego o lokalizacji przystan-
ku to zadanie proste. Nic z tych rze-
czy, bowiem lokalizacja przystanku 
musi spełniać szereg wymogów 
formalnych i tych z zakresu bez-
pieczeństwa. Także zdarza się, że 
na niektórych odcinkach dróg nie 
ma możliwości zlokalizowania przy-
stanku autobusowego, mimo, iż są 
takie potrzeby społeczeństwa. 

Reasumując niektóre sprawy są 
bardziej złożone niż mogłoby się 
na pierwszy „rzut oka” wydawać. 
Dla realizacji wielu zadań publicz-
nych niezbędne jest też podjęcie 
stosownych uchwał, które uchwa-
lają radni. W tym miejscu muszę 
powiedzieć, że jestem pozytywnie 
zaskoczony relacjami między Radą 
Gminy a Urzędem. Cieszę się też, że 
na poziomie samorządu gminnego 
nie ma „wielkiej polityki” oraz partii 
politycznych, a radnych faktycznie 
interesuje dobro gminy. Dlatego też 
dyskusje z radnymi są merytorycz-
ne i wierzę, że takimi pozostaną.

Wykorzystując okazję chciał-
bym prosić naszych mieszkańców 
o oszczędzanie wody wykaszanie 
niezabudowanych działek, sprzą-
tanie po swoich pupilach, czy po-
ruszanie się z niewielką prędkością 
po drogach szutrowych, w szczegól-
ności wówczas gdy się kurzy. Dbaj-
my też o nasze najbliższe otoczenie 
i reagujmy na łamanie powszechnie 
obowiązujących norm społecznych 
i prawnych.

Miło mi poinformować, że Me-
łgiew znalazła się wśród wyróż-
nionych gmin w tegorocznej edycji 
rankingu „Gmina na 6”. Samorządy 
rywalizowały ze sobą w czterech 
kategoriach. Każda z nich mogła 
wybrać jedną lub więcej obszarów 
ich działalności, które były ocenia-
ne przez redakcję Kuriera Lubel-
skiego. Turyści, inwestycje, miesz-

kańcy i środowisko. W dniu 24 
maja 2018 miała miejsce Gala kon-
kursu. Cieszę się, że otrzymaliśmy 
zaszczytny tytuł Gminy przyjaznej 
środowisku. To zasługa dobrego ze-
społu urzędników, ale też aktywnej 
społeczności.

Czerwiec to miesiąc szczególny 
dla naszych najmłodszych miesz-
kańców. Gmina Mełgiew dziećmi 
stoi. Z okazji „Dnia Dziecka” życzę 
naszym pociechom – dużo uśmie-
chu, radości i zabawy, a także przy-
jaciół, na których możecie liczyć 
i spełnienia najskrytszych marzeń. 
Za chwilę kończy się rok szkolny, 
odłożą tornistry na bok i wyjadą na 
zasłużony odpoczynek – do rodzi-
ny, nad morze, w góry, do ciepłych 
krajów. Pamiętajcie, macie jeszcze 
chwile na poprawienie ocen, sty-
pendia wójta czekają na najlep-
szych. Może warto spróbować.  
Życzę wszystkim uczniom wspania-
łych świadectw oraz udanych wa-
kacji. Również nauczycielom życzę, 
żeby podczas wakacyjnej przerwy 
zregenerowali w pełni siły i nałado-
wali akumulatory przed kolejnym 
rokiem szkolnym. 

Wkrótce na dobre rozkręci się 
sezon festynów, zawodów na świe-
żym powietrzu, rajdów krajoznaw-
czych, imprez kulturalnych i inte-
gracyjnych. Część z nich zaplanowa-
ły i przygotowują nasze jednostki 
gminne - sołectwa, placówki oświa-
towe, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Gminny Ośrodek Kultury jak i orga-
nizacje pozarządowe. Atmosfera, 
jakiej można doświadczyć na tego 
typu imprezach, dowodzi, jak silna 
jest drzemiąca w nas potrzeba in-
tegracji z innymi ludźmi, rozmowy, 
wspólnej zabawy, wymiany poglą-
dów i doświadczeń, lepszego po-
znania się czy zacieśnienia relacji 
z sąsiadami. 

Zachęcam Państwa do korzysta-
nia z tej bogatej oferty, ale i do tego, 
by biorąc w nich udział pamiętać, 
że ofertę tę możemy uatrakcyjnić 

poprzez większe wpływy do budże-
tu, w tym te, które zostały uzyskane 
dzięki Państwa solidarności w po-
dawaniu Gminy Mełgiew jako miej-
sca, w którym mieszkacie w dekla-
racji PIT-37.

Jak co roku głównym wydarze-
niem plenerowym, które odbywa 
się w czerwcu są „Dni Mełgwi”. 
W tym roku „Wisienkami na tor-
cie” tegorocznych Dni Mełgwi, 
dostępnymi dla wszystkich, którzy 
przyjdą na plac gminny 3 czerwca 
między 15:00 a 2:00, będą koncer-
ty Zespołu MIGLANC, FUTURE FOLK  
oraz gwiazda wieczoru Zespół Mi-
lano, a potem plenerowa zabawa 
taneczna z zespołem Marvel.

Wszystkich Państwa serdecznie 
zapraszam. Mam nadzieje, że aura 
dopisze. Życzę wspaniałej zabawy, 
a już niebawem udanych urlopów 
i bezpiecznych wakacji.

Zapraszamy do współ-
pracy !
Masz lekkie pióro, dobre 
oko do zdjęć lub głowę peł-
ną pomysłów?
Zapraszamy do współpracy 
nad tworzeniem Gazetki 
Gminnej.
Czekamy na zdjęcia, goto-
we teksty albo interesujace 
tematy. 
Propozycje mailowo można 
przesyłać na adres w mailu: 
wiescizgminy@melgiew.pl
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ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ

24 kwietnia 2018 r. w ramach projektu „Mobilny 
LOF” została podpisana umowa z wykonawcą na roboty 
budowlane. W ramach umowy Mełgiew dokonana zo-
stanie przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2102L, 
2020L, 2021L w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowe-
rowego wraz zatokami autobusowymi i chodnikami.

W efekcie realizowanej inwestycji powstanie:
1. Ścieżka rowerowa o łącznej długości ponad 6 

km, wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L i 2021L 
w miejscowości Franciszków, Jacków i Mełgiew.

2. Oświetlenie energooszczędne, łącznie 130 
punktów, przy trasie Jacków – Mełgiew.

3. Chodnik od długości 400 m w miejscowości Me-
łgiew. 

4. 2 stacje rowerowe z 20 miejscami postojowymi.
5. Węzeł przesiadkowy w miejscowości Mełgiew 

przy istniejącej zajezdni autobusowej. Nowy węzeł bę-
dzie łączyć transport miejski, transport publiczny, rowe-
rowy oraz samochodowy.

6.  8 peronów przystankowych z wiatami wzdłuż 
trasy rowerowej Mełgiew - Franciszków.

Realizacja inwestycji rozpocznie się na przełomie II 
i III kwartału 2018 roku, a planowane zakończenie prze-
widuje się w IV kwartale 2019 roku.

Projekt „Mobilny LOF” jest realizowany w partner-
stwie z 10 gminami zrzeszonymi w Lubelskim Obszarze 
Funkcjonalnym. Liderem projektu jest Gmina Głusk.

Projekt „Mobilny LOF” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020.

NOWY PROJEKT DLA SZKÓŁ

Na ostatnim etapie są negocjacje z Urzędem Marszał-
kowskim ws. projektu „Nowa jakość w edukacji”. Jeśli ne-
gocjacje zakończą się naszym sukcesem to już we wrześniu 
będziemy mogli rozpocząć realizację projektu, który obej-
mować będzie 5 szkół podstawowych z terenu gminy, w Do-
minowie, Mełgwi, Jackowie, Krzesimowie i Podzamczu. 
Projekt zakłada zakup wyposażenia do pracowni szkol-

nych oraz nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz 
dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów, głównie 
z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych oraz ję-
zyków obcych. 

Łączna wartość projektu to 670 000 złotych.
Projekt „Nowa jakość w edukacji” jest współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go na lata 2014-2020.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W GMINIE

INFORMACJE Z GMINY

Obszar realizacji inwestycji
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Na podstawie wcześniej wykonanych opracowań 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa: inwentaryzacji dendrologicznej, projektem go-
spodarki drzewostanem Parku w Nowym Krępcu oraz 
usług szacunku brakarskiego na pniu i wyceny drzew 
przeznaczonych do wycinki rosnących na terenie za-
bytkowego Parku w Nowym Krępcu wykonano zgodnie 
z wydaną decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków usługi wycinki 56. drzew. Ponadto 
uprzątnięto wycięte drzewa, dokonano wycinki krze-

wów, odrostów i samosiewów oraz frezowania pni po 
ściętych drzewach i zbędnego zakrzaczenia. Uprzątnięto 
teren Zespołu Dworsko-Parkowego w Nowym Krępcu 
na terenie Gminy Mełgiew na łącznej powierzchni około 
7,60 ha wpisanego do rejestru zabytków województwa 
lubelskiego pod numerem A/914. 

Jest to I etap wykonanych prac by przywrócić lata 
świetności na tym terenie kolejne etapy realizowane 
będą w przyszłych latach.

Oprac. UG

Na początku czerwca rozpoczniemy prace przy naszej 
wielkiej inwestycji rewitalizacji kościoła parafialnego. 
Zakres prac będzie obejmował min.:

•	 Oczyszczenie ścian
•	 Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni ścian 

oraz okien zewnętrznych, konserwacja dachu, de-
zynfekcja konstrukcji drewnianej, rozebranie pokry-
cia blachy na styku wieży i nawy głównej , wymiana 
krokwi i płatwi oraz deskowanie połaci dachowych 
i krycie dachu blachą

•	 Renowacja stolarki, wykonanie żaluzji na wieży, 
Sprawdzanie rynien

•	 Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzym-
sów i odbijanie tynków

•	 Oblicowania ścian cegłą ,Piaskowanie muru i na-
prawa cegieł klinkierowych

•	 Smarowanie ścian preparatami grzybobójczymi 
i bakteriobójczymi

•	 Usunięcia pęknięć i zarysowań, a także uszczelnia-
nie rys żywicą pod ciśnieniem 

•	 Tynki renowacyjne wraz z ich malowaniem, paty-
nowanie kwiaton z piaskowca

•	 Hydrofobizacja
•	 Rury spustowe
•	 Usuwanie korozji
•	 Instalacja piorunochronna i uziemiająca a także po-

miary instalacji odgromowej
•	 Renowacja wszystkich zewnętrznych drzwi

NOWE OŚWIETLENIE W PODZAMCZU

Rozpoczęła się budowa nowej linii oświetlenia w Pod-
zamczu - wzdłuż drogi powiatowej nr 2113L. Prace bu-
dowlane obejmują m.in. wykonanie linii kablowej, mon-
taż słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie uzie-

mienia, szafki oraz złącza kablowego. Nowe oświetlenie 
– łącznie 32 słupy– będzie gotowe jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Bu-
dowa instalacji energooszczędnego oświetlenia na tere-
nie gminy Mełgiew” dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.

Rewitalizacja Parku w Nowym Krępcu

Rozpoczynamy Rewitalizacje Kościoła w Mełgwi
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Będą montowane panele fotowoltaiczne do oświet-
lenia wieży i kościoła , montaż urządzeń do Mszy Inter-
netowej , tablica interaktywna dla niepełnosprawnych 
oraz jakże ważne ławki dla niepełnosprawnych .

Prac jakie będą realizowane w najbliższych miesią-
cach jest bardzo wiele. Nasza świątynia od powstania 
czyli 1910 r., będzie pierwszy raz przechodziła tak wielki 
remont. Wiemy wszyscy doskonale, że troska o kościół 
parafialny jest naszym świętym obowiązkiem. Jesteśmy 
to winni naszym pradziadkom, naszym ojcom, którzy 
wznieśli tą świątynię, ale także jesteście do tego zobo-
wiązani względem waszych dzieci, aby następnym poko-
leniom pozostawić w dobrym stanie, to co sami otrzyma-
liśmy od swoich przodków.

Z pomocą Pana Boga i przy wstawiennictwu naszego 
patrona, św. Wita podejmijmy ten trud na chwałę Bożą 
i dla dobra naszej lokalnej społeczności – parafii i gminy 
Mełgiew.

Zwracam się do wszystkich parafian z wielką prośbą 
o wsparcie finansowe tego dzieła. Niech nie będzie ni-
kogo, kto by przeszedł obojętnie i nie zaangażował się 

w to przedsięwzięcie. Radni parafialni będą chodzić 
po domach z prośbą o złożenie ofiary. W każdą drugą 
niedziele miesiąca będzie również możliwość wsparcia 
przez złożenie ofiary na tacę. Na ten cel zostało także 
udostępnione konto bankowe.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to wielkie wyzwa-
nie, ale jestem przekonany, że wspólnymi siłami sprosta-
my temu zadaniu!

Bóg zapłać za wszelką okazaną pomoc i wsparcie!

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oddział 
w Mełgwi 

04 8689 0007 3000 0939 2000 0030
tytułem wpłaty: 

REWITALIZACJA KOŚCIOŁA ŚW. WITA W MEŁGWI
Parafia pw. św. Wita w Mełgwi Kościelna 12, 21-007 

Mełgiew

źródło: http://melgiew.kuria.lublin.pl/rewitalizacja-
-kosciola/zakres-wykonywanych-prac/

W dniu 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Mełgiew Ryszard 
Podlodowski wraz ze Starostą Dariuszem Kołodziejczy-
kiem dokonali lustracji prac dotychczas wykonanych 
na ul. Krępieckiej.

Gmina Mełgiew wspomaga realizację zadania, 
w zakresie wykonania przez pracowników Urzędu Gmi-
ny Mełgiew chodnika na odcinku przebudowanej drogi. 
Staramy się w miarę możliwości finansowych systema-
tycznie realizować inwestycje i wspólnie pracować na 
rzecz mieszkańców – oznajmia Wójt Gminy Mełgiew Ry-
szard Podlodowski.

Pierwsze roboty budowlane miały rozpocząć się pod 
koniec października, ale w związku z przebudową i za-
mknięciem przejazdu kolejowego „Świdnik-Wschód” zo-
stały przesunięte na koniec listopada 2017 roku. – Nie 
chcieliśmy odciąć mieszkańców Mełgwi i Świdnika od 
jedynej drogi komunikacyjnej między tymi miejscowoś-
ciami – w tamtym czasie informował starosta świdnicki 
Dariusz Kołodziejczyk.

Droga, zarówno po stronie Miasta Świdnik, jak i Gmi-
ny Mełgiew, wymaga pilnego remontu.

Obecnie przeprowadziliśmy gruntowną modernizację 
od strony gminy Mełgiew, przy wsparciu finansowym 
gminy. Całkowity koszt to prawie 525 tys. zł., z czego po-
wiat na ten cel przeznaczył blisko 425 tys. zł, a Gmina 
Mełgiew 100 tys. zł. Wspólna inicjatywa gminy i powiatu 
to sygnał, że dobra współpraca samorządów zawsze słu-
ży mieszkańcom. 

Nowy chodnik

INFORMACJE Z GMINY
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Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, 
którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
jak i tych, którzy prowadzą firmę.

Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy 
Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przed-
siębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany, które 
wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą między innymi:
–	 relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwienie 

spraw urzędowych,
–	 zakładanie firmy,
–	 zawieszanie działalności,
–	 zasady tworzenia prawa gospodarczego,
–	 obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Zasady zgłaszania zawieszania/wznowienia firmy
Nowe prawo przedsiębiorców wprowadza możliwość 

bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej 
w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni)

Rezygnacja z zawieszenia/wznowienia
Jeśli zawiesiłeś/wznowiłeś działalność, możesz rów-

nież zrezygnować z zawieszenia/wznowienia (jeśli np. 
po kilku dniach od wznowienia uznasz, że chcesz jed-

nak kontynuować zawieszenie). Rezygnację składasz 
zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu CEIDG. 
 
Pamiętaj jednaj, że informacja o zawieszeniu/wznowie-
niu trafia z CEIDG do innych urzędów (ZUS, Urząd Skar-
bowy) i od tej daty jesteś dla tych urzędów przedsię-
biorcą, który zawiesił/wznowił działalność (i masz z tego 
tytułu określone prawa i obowiązki). Jeśli zrezygnujesz 
z zawieszenia/wznowienia, być może będziesz musiał 

Informacja dla przedsiębiorców

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na kolejny okres będa przyjmowane od 
dnia 01 sierpnia 2018 r a w przypadku wniosków składa-
nych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2018 r.
Rokiem bazowym w nowym okresie zasiłkowym będzie 
rok 2017.
•	 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z dokumentami do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego 
świadczenia przysugujaca za miesiąc październik 2018 r. 
nastapi do 31 października 2018 r.
•	 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 wrześ-
nia do 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świad-
czenia wychowawczego następuje do 30 listopada 2018r.
•	 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 paź-
dziernika do 31 października 2018 r. ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego następuje do 31 grud-
nia 2018r.

•	 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 listo-
pada do 30 listopada2018 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia 
2019r.
•	 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 
grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019 r. ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia wychowawczego następuje do 28 luty 
2019 r.

 Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda

Przed nami nowy okres zasiłkowy w 500 plus
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dodatkowo rozliczyć się z ZUS albo Urzędem Skarbo-
wym z tytułu zgłoszonego wcześniej zawieszenia/wzno-
wienia działalności.

Bez deklaracji o niezatrudnianiu pracowników
Zgodnie z przepisami nie możesz zawiesić działalności 

jeśli zatrudniasz pracowników na etacie. Nowe zasady 
dają możliwość zawieszenia firmy w przypadku zatrud-
niania pracowników przebywających na urlopie macie-
rzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego 
lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, 
którzy nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy u Ciebie jako pracodawcy. Je-
śli składasz w CEIDG wniosek o zawieszenie firmy, nie 
musisz składać oświadczenia o niezatrudnianiu pracow-
ników (zaznaczać odpowiedniego pola we wniosku CE-
IDG). Pamiętaj jednaj, że ZUS sprawdzi, czy zawieszając 
firmę, nie zatrudniasz pracowników.

Zmiany w zasadach zawieszenia firmy ze względu na 
opiekę nad dzieckiem

Jeśli chcesz zawiesić działalność z powodu opieki nad 
dzieckiem, nie musisz zgłaszać tego – jak do tej pory – 
na formularzu CEIDG (zaznaczając odpowiednie okien-
ko). W CEIDG zgłaszasz „normalne” zawieszenie a w ZUS 
załatwiasz pozostałe formalności dotyczące świadczeń 
przysługujących przedsiębiorcy opiekującego się dzie-
ckiem.

Przypominamy! Jeśli masz zawieszoną działalność 
i nie złożyłeś jeszcze wniosku o wznowienie, to zawie-
szenie zostanie automatycznie zmienione na bezter-
minowe. Przedsiębiorca nie zostanie automatycznie 
wykreślony z CEIDG po upływie 24 miesięcy od zawie-
szenia.

Co zmienia się dla przedsiębiorców planujących re-
jestrację firmy ?

Mniej danych we wniosku rejestracyjnym
Jeśli dopiero planujesz założenie działalności, dzięki 

nowym przepisom będziesz mógł podawać mniej da-
nych przy rejestracji firmy w CEIDG.
•	 Zrezygnowano z podawania daty urodzenia, 

która jest zbędna w kontekście obowiązku podania 
przez przedsiębiorcę numeru PESEL. Podanie daty uro-
dzenia może dotyczyć jedynie cudzoziemców i to tylko 
tych, którzy nie posiadają numeru PESEL.
•	 Ograniczono zakres danych adresowych wpi-

sywanych do CEIDG wyłącznie do adresu do doręczeń, 
a także adresu stałego miejsca wykonywania (o ile takie 
miejsce posiadasz). Jeśli działalność wiąże się z częstymi 
zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub 
ma charakter mobilny, nie musisz we wniosku rejestra-
cyjnym wskazywać adresu miejsca wykonywania działal-
ności. Jedynym wpisanym adresem może być Twój adres 
do doręczeń (nie musi być to Twój adres zamieszkania).
•	 Zniesiono obowiązek podawania informacji 

o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątko-
wej (możesz, ale nie musi podawać tej informacji przy 
rejestracji firmy)
•	
Pełnomocnik w CEIDG bez obowiązku pisemnego 

pełnomocnictwa
Jeśli chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika/

prokurenta, możesz ujawnić go w CEIDG (dzięki temu 
nie będziesz musiał składać za każdym razem przy za-
łatwianiu spraw dokumentu pełnomocnictwa). Co waż-
ne, opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku 
będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełno-
mocnictwa na piśmie.

Rezygnacja z rozpoczęcia działalności
Jeśli po rejestracji firmy z jakichś powodów nie podej-

miesz działalności, możesz złożyć wniosek informujący 
o niepodjęciu działalności gospodarczej. Możesz to zro-
bić w dowolnym terminie (nawet po dniu wskazanym 
jako dzień rozpoczęcia działalności).

Zmiana daty rozpoczęcia działalności
Nowe przepisy pozwalają na zmianę daty rozpoczęcia 

działalności wpisanej we wniosku rejestracyjnym w CE-
IDG (nawet na datę wsteczną). Należy pamiętać, że musi 
to być data odpowiadająca stanowi faktycznemu (rze-
czywisty termin rozpoczęcia działalności)

Zgłoszenie VAT-R podpisane Profilem Zaufanym
Jeśli chcesz dołączyć do wniosku CEDIG zgłoszenie 

VAT-R, możesz je podpisać Profilem Zaufanym. Do tej 
pory, zgłoszenie do VAT można było podpisywać tylko 
podpisem elektronicznym

Co zmienia się dla przedsiębiorców prowadzą-
cych firmę ?

Jakie zmiany trzeba zgłaszać do CEIDG?
Nowe przepisy wprowadziły podział danych, które 

wpisujesz do CEIDG na dane ewidencyjne i dane infor-
macyjne.

Dane ewidencyjne obejmują między innymi :
•	 imię i nazwisko
•	 PESEL
•	 NIP
•	 REGON
•	 obywatelstwo
•	 PKD
•	 dane kontaktowe
•	 adres do doręczeń
•	 adres stałe
•	 adres stałego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej (o ile taki posiada)
Najważniejsze dla zapewnienia obrotu gospodarcze-

go – zachowany termin 7 dni na złożenie wniosku od 
dnia zmiany tych danych.

INFORMACJE Z GMINY
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Dane informacyjne obejmują między innymi :
•	 datę rozpoczęcia zawieszenia
•	 wznowienia/zakończenia działalności gospo-

darczej
•	 NIP i REGON spółki cywilnej
•	 informacje o istnieniu lub ustaniu wspólności ma-

jątkowej

Przedsiębiorca będzie mógł zmienić w każdym czasie 
(także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia/
wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności 
gospodarczej .

Automatyczna zmiana adresu i nazwiska
Jeśli np. z powodu uchwały gminy o zmianie nazwy 

ulicy, zmienił się adres Twojej firmy, co do zasady, o ile 
będzie to możliwe, nowe dane będą automatycznie 
pobierane przez CEIDG z publicznych rejestrów. Wyją-
tek mogą stanowić zmiany nazw ulic z jednoczesnym 
podzieleniem ulicy na wiele fragmentów o różnych 
nazwach. Wtedy automatyczna zmiana adresu w CE-
IDG z powodów technicznych może nie być możliwa.  
Nie musisz zgłaszać do CEIDG zmiany nazwiska. Infor-
macja o zmianie zostanie automatycznie przekazana do 
CEIDG (i do innych urzędów

Co zmienia się dla przedsiębiorców zamykają-
cych firmę?

Zgłoszenie zakończenia działalności
Nie musisz, jak do tej pory, w ciągu 7 dnia zgłaszać do 

CEIDG informacji o zakończeniu działalności (wniosek 
o wykreślenie z CEIDG). Możesz to zrobić w dowolnym 
terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać 
stanowi faktycznemu. Pamiętaj, że nawet jeśli zgłosisz 
zakończenie działalności do CEIDG w późniejszym termi-
nie, masz inne, terminowe obowiązki np. sporządzenie 
spisu z natury i poinformowanie Urzędu Skarbowego 7 
dni przed.

Przywrócenie działalności
Nawet jeśli zgłosiłeś do CEIDG zaprzestanie działal-

ności (wniosek o wykreślenie wpisu), możesz zgłosić, że 
zmieniłeś zdanie (jest to tzw. rezygnacja z zaprzestania 
działalności) i dalej prowadzisz działalność. Składasz 
wtedy wniosek o zmianę wpisu i zaznaczasz odpowied-
nie pola.

Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy np. 
omyłkowo wykreślili firmę z rejestru. Pamiętaj jednak, 
że kończąc działalność masz inne obowiązki, dotyczące 
np. zamknięcia księgowości, rozliczeń z urzędem skar-
bowym. „Przywrócenie” działalności może wiązać się 
z dodatkowymi formalnościami np. w Urzędzie Skarbo-
wym czy ZUS

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca
•	 Przedsiębiorco dane, które podajesz powinny 

być prawdziwe, tzn. odpowiadać rzeczywistości. Nie-

zgłoszenie informacji o zmianie (np. zawieszeniu) do 
CEIDG) nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania in-
nych przepisów, np. ZUS wymaga, aby wszystkie zmiany 
w ubezpieczeniach zgłaszane były w ciągu 7 dni.
•	 Informacje, które zgłaszasz do CEIDG, są równo-

cześnie zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbo-
wego, wnioskiem o zmianę wpisu w REGON, oraz zmia-
nę zgłoszenia płatnika składek w ZUS Organy takie jak 
Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
mogą wyciągnąć konsekwencje wobec przedsiębiorcy 
na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Kodek-
sem Karnym Skarbowym podatnik lub płatnik, który 
wbrew obowiązkowi: nie dokonuje w terminie zgłosze-
nia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim da-
nych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem 
rzeczywistym lub niepełne; dokonuje zgłoszenia więcej 
niż jeden raz; nie podaje numeru identyfikacji podat-
kowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialność 
za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy określone 
są także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
•	 O Twoich obowiązkach jako przedsiębiorcy 

wobec ZUS i urzędów skarbowych, decyduje przede 
wszystkim faktyczne wykonywanie albo niewykony-
wanie działalności, a nie data zgłoszenia do CEIDG. Je-
śli zgłosisz np. wsteczną datę zawieszenia, ale po tym 
terminie będziesz nadal prowadził działalność i osiągał 
przychody, to zawieszenie to będzie nieskuteczne, a Ty 
będziesz musiał odprowadzić za ten okres składki ZUS.

Inne zmiany
Nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami- krót-

ka wiadomość tekstowa wysyłana na telefon komórko-
wy wskazany w ramach danych kontaktowych. CEIDG 
będzie mogło przesłać informacje zawarte we wpisie 
przedsiębiorstwa, w szczególności informacje dotyczą-
ce: daty upływu okresu zawieszenia, informacje o za-
kazie prowadzenia działalności, informację o uzyska-
niu, cofnięciu, utraty i wygaśnięciu uprawnień wynika-
jących z koncesji lub zezwolenia.

Wykreślenie danych z CEIDG
Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębior-

cy z CEIDG usunięciu będą podlegać dane wpisane do 
CEIDG przed dniem tego wykreślenia. Po upływie 10 lat 
od dnia złożenia wniosku, o niepodjęciu działalności go-
spodarczej, usunięciu będą podlegać dane osoby, która 
taki wniosek złożyła.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Infor-
macji dla Przedsiębiorcy.

Przypominamy, że wszystkie czynności związane 
z wpisem do CEIDG prowadzonej przez Ministra Przed-
siębiorczości i Technologii są bezpłatne.
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Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 
622) taki obowiązek spoczywa na właścicielu nierucho-
mości. 

Kto jest właścicielem nieruchomości? Mówi o tym art. 
2 ust. 1 pkt. 4, zaliczając do tego grona także: współwłaś-
cicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nie-
ruchomością.

Obowiązki właścicieli nieruchomości określa precy-
zyjnie rozdział 3 ww. ustawy, której art. 5 stanowi, że 
nie kto inny, jak właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i 

porządku przez usuwanie zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości. Oczywiście innego 
rodzaju zanieczyszczenia i prace porządkowe będą pro-
wadzone w różnych porach roku. Za chodnik, uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego, która jest położona bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Właściciel nie musi sprzątać chodnika, 
na którym dopuszczone jest parkowanie pojazdów sa-
mochodowych, ale powinien sprzątać wjazd do nieru-
chomości.

Na terenie budowy wykonywanie obowiązków zwią-
zanych z utrzymaniem porządku należy do wykonawcy 
robót budowlanych. Z kolei na drogach publicznych obo-

wiązki utrzymania czystości i porządku należą do zarządu 
drogi. 

Jeśli osoba, na której spoczywa obowiązek utrzymania 
czystości i porządku w obrębie nieruchomości, swoich 
obowiązków nie wykonuje lub wykonuje je niestosownie 
do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe orga-
ny w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego 
i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny 
albo karze nagany.

Podstawa prawna:
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622) roz-
dział 5.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm., art. 
117 § 1)

Jak nas widzą, tak nas piszą. Dlatego warto zadbać 
o porządek na posesji i w jej otoczeniu. Apelujemy do 
wszystkich mieszkańców Gminy o dbałość o estetykę 
miejsca, w którym mieszkają. 

Czas na porządki!

Odbiór odpadów zielonych 
Lokalizacja odbioru odpadów na terenie Gminy Me-

łgiew to kontener, który znajdują się w Mełgwi, ul. Party-
zancka 42 , na placu przy „starej gminie” 

Kto ma dbać o porządek przy posesji

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokaliza-
cji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób 
fi zycznych w ramach realizacji projektu pn. „System go-
spodarowania odpadami azbestowymi na terenie wo-
jewództwa lubelskiego”, płatnego z funduszu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie współfi nansowanego ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w naszej gmi-
nie od 21.05.2018 r. do 08.06.2018 r.

Prosimy o ich pobranie wraz z wymaganymi załączni-
kami z pokoju 200,II piętro w UG Mełgiew.

Realizacja projektu obejmować będzie działania 
związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków, 
wymaganych załączników oraz realizacji ww. projektu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew, pod 
numerem telefonu (81) 460 57 09 lub na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Mełgiew: www.melgiew.pl – za-
kładka: DLA INTERESANTA – OCHRONA ŚRODOWISKA 
- USUWAMY AZBEST BEZPŁATNIE, a także pod adresem 
h� p://www.azbest.lubelskie.pl (zakładka: USUŃ AZ-
BEST- PRZEWODNIK KROK PO KROKU).

W Mełgwi rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na 
usuwanie azbestu!

INFORMACJE Z GMINY
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W dniu 23.04.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Mełgwi odbyła się XXXVI zwyczajna sesja rady 
gminy.

W wyniku przeprowadzonej debaty zostały podjęte 
następujące uchwały:

1.  Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2018.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mełgiew.

4.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

5. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXII/121/09 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 marca 2009 
r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

6. Uchwała w sprawie określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Me-
łgiew.

7. Uchwała w sprawie podziału Gminy Mełgiew na 
stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, gra-
nic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pełna treść uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 
2018 r. prezentowana jest w Biuletynie 

Informujemy, że od dnia 07.05.2018 r. siedziba GPK 
Mełgiew Sp. z o.o. mieści się na pierwszym piętrze w bu-
dynku przy ul. Partyzanckiej 42 (dawna siedziba OPS 
Mełgiew).

Wszelkie sprawy prosimy kierować pod nowy numer 
telefonu stacjonarnego: 81 467 05 51.

• Aby wypożyczyć rower należy zarejestrować się na 
portalu internetowym znajdującym się pod adresem: 
www.melgiew.rrs24.pl oraz dokonać opłaty inicjalnej 
w wysokości 1 zł.

• Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie dwa 
(2) rowery.

• Wypożyczony rower należy zwrócić wyłącznie na 
stacji w Mełgwi, w przeciwnym wypadku wypożyczenie 
nie zostanie zakończone.

• Rower można wypożyczyć maksymalnie na 24 go-
dziny. Przekroczenie czasu wypożyczania powoduje uru-
chomienie procedury zabezpieczającej oraz naliczenie 
kary umownej.

Prosimy zapoznać się z treścią regulaminu dostępne-
go na stronie www.melgiew.rrs24.pl

Jednoślady czekają już na samoobsługowej stacji ! 
Zapraszamy do przejażdżek !

Relacja z 36 sesji Rady Gminy Mełgiew

Nowa siedziba Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go Mełgiew Spółka z o.o.

Wypożyczanie rowerów w Systemie Rowerowym Mełgiew 
jest BEZPŁATNE
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Dobiega końca realizacja dwóch inwestycji drogowych 
na terenie naszej Gminy. W kwietniu br. Wykonawca – 
PRD Lubartów S.A. przystąpił do budowy odcinków dróg 
gminnych położonych w miejscowości Józefów i Pod-
zamcze, odpowiednio na długości 0,565 km i 0,787 km. 
Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły w możli-
wie najkrótszym czasie wykonać podbudowę wraz z na-
wierzchnią asfaltową na ww. drogach gminnych. Obec-
nie trwają prace wykończeniowe i porządkowe wzdłuż 
nowo powstałych ciągów komunikacyjnych. Realizacja 
inwestycji drogowej w miejscowości Józefów w efek-
cie pozwoliła na wykonanie brakującego odcinka drogi 
gminnej nr 105503 L o nawierzchni asfaltowej. Nato-
miast dzięki wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcin-
ku drogi gminnej nr 105525 L w miejscowości Podzam-
cze, mieszkańcy zyskali lepszy dostęp komunikacyjny do 
drogi powiatowej nr 2113 L Mełgiew – Piaski.

W kolejnym etapie rozpocznie się przebudowa drogi 
gminnej nr 105513 L w miejscowości Trzeszkowice re-
alizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i po-

wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia 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 powiatowy-
mi w pełnym zakresie oddziaływania skrzyżowań oraz 
w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

W bieżącym miesiącu zostanie wyłoniony Wykonawca 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Prze-
budowie drogi gminnej nr 105542 L w miejscowości Trze-
ciaków”. Na odcinku o długości 530 m zostanie wykona-
na podbudowa wraz z nawierzchnią asfaltową na drodze 
łączącej Trzeciaków z miejscowością Mełgiew. Realizacja 
zadania na przełomie okresu maj – lipiec br. Dodatkowo 
planowany jest remont istniejącej nawierzchni z destruk-
tu asfaltowego na drodze gminnej nr 105507 L (w stro-
nę schroniska dla psów) w miejscowości Krzesimów. Na 
przedmiotowym odcinku drogi zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa. 

W dniu 7 maja 2018 r. w obecności radnych oraz soł-
tysów odbyła się komisja objazdowa terenu Gminy Me-
łgiew, podczas której zweryfikowany został stan dróg 
gminnych, a w szczególności odcinków dróg o nawierzch-
niach asfaltowych. Niestety z upływem czasu nawierzch-
nie te ulegają zniszczeniu, pojawiają się na nich liczne 
spękania oraz ubytki. Podczas kontroli stanu dróg zostały 

wytypowane fragmenty dróg gminnych o zdegradowa-
nych nawierzchniach przeznaczonych do zabezpieczenia 
poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia. Są to 
drogi gminne położone w miejscowościach Krzesimów, 
Piotrówek, Lubieniec, Józefów, Janówek, Janowice, Krę-
piec oraz Nowy Krępiec. 

Bieżące inwestycje drogowe

Komisja objazdowa dróg gminnych

INFORMACJE Z GMINY



13

WIEŚCI Z GMINY GAZETA INFORMACYJNA GMINY MEŁGIEW

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi 
optymistycznie, śpiewająco i tanecznie informuje...

Gminny Dzień Bibliotekarza

Jeśli ktokolwiek sądził, że nasza młodzież bezpro-
duktywnie spędza całe dnie przed komputrem, to spie-
szymy ze stanowczym sprostowaniem: tak nie jest! 
Mamy w Gminie Mełgiew duże grono utalentowanych 

artystycznie młodych osób, które mają również wiel-
kie i wrażliwe serca. Swój talent rozwijają nie tylko dla 
własnego pożytku, ale wykorzystują go także do pomo-
cy potrzebującym. Dowodem na to są niewątpliwie wy-

„Biblioteka jest instytucją , 
która całym swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury. 
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa , 
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”

Jan Paweł II

7 maja świętowaliśmy Gminny Dzień Bibliotekarza 
nie zabrakło życzeń, serdeczności i miłych słów. Spot-
kanie uświetniła Pani Halina Pietrzyk- emerytowana bi-
bliotekarka prezentując swoją twórczość pisarską oraz 
występ wokalny dziewczynek ze Szkoły Podstawowej 
w Podzamczu. Wszystkim gościom dziękuję za przybycie 
i życzę dalszych sukcesów w pracy bibliotekarskiej. 

KULTURA
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darzenia, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie. 
Jesteście ciekawi co skłoniło nas do takiego myślenia? 
Zachęcamy do lektury!

W środę 4 kwietnia gościliśmy uczestników gmin-
nych eliminacji do „Wygraj szansę” - Ogólnopolskiego 
Programu Dydaktyczno Kulturalnego w ramach „Trzeź-
wość na co dzień” dla dzieci i młodzieży muzycznie 
uzdolnionej, realizowanego przez Agencję Telewizyjno-
-estradową TV MEDIA. W muzycznych zmaganiach 
wzięło udział 15 młodych artystów, reprezentantów 
placówek oświatowych z terenu naszej gminy. W komi-
sji konkursowej zasiedli: Andrzej Sar (muzyk, Główny 
Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 
ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny - przewod-
niczący Jury), Ryszard Podlodowski (wójt gminy, muzyk), 
Ewa Bieniek (nauczyciel muzyki, dyrygent chóru „Canto” 
oraz Elżbieta Stoczkowska i Marek Augustyniak (instru- 
ktorzy muzyczni GOK). Przed Jury stanęło niezwykle 
trudne zadanie by spośród tak zdolnych wykonawców 
wyłonić ten jeden wyjątkowy talent, który reprezento-

wał Gminę Mełgiew 
w finałowych zmaga-
niach w auli widowi-
skowej Centrum Kon-
gresowego Uniwersy-
tetu Przyrodniczego 
w Lublinie. Zwycięzcą 
gminnych eliminacji 
została Alicja Niewia-
domska z kl. VII ze 
Szkoły Podstawowej 
im. Jaworzniaków 
w Krzesimowie, która 
zaprezentowała pio-
senkę pt. „Kolorowy 
wiatr” z filmu Disneya 
„Pocahontas”. Podczas finału programu „Wygraj szansę”, 
który odbył się 24 maja Alicja zachwyciła również tam-
tejsze jury i ostatecznie została wyróżniona! Serdecznie 
gratulujemy wyników i życzymy mnóstwa sukcesów 
w przyszłości. Liczymy, że jeszcze nie raz usłyszymy o jej 
osiągnięciach!

Jednym z największych nieszczęść, jakie może przy-
nieść los to choroba dziecka. Choremu, jego rodzinie 
i najbliższym łatwiej jest zmagać się z trudnościami, gdy 
odczuwa się wsparcie i można liczyć na pomoc innych. 
Takiego wsparcia udzielili mieszkańcy powiatu świdni-
ckiego, którzy wzięli udział w akcji armia Kacpra. 11-let-
ni Kacper Drzazga z klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku walczy z białaczką 
i choć udało się zebrać pełną kwotę na zakup nierefun-
dowanego leku Blincyto, to pomoc nadal jest niezbędna 
– na dalsze leczenie i rehabilitację chłopca. 14 kwiet-
nia Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zorganizował 
Koncert charytatywny „Idziemy na wojnę z białacz-
ką” w ramach kontynuacji #armiaKacpra. Podczas kon-
certu na scenie wystąpiło kilkanaście grup tanecznych 
i teatralnych, w tym nasz Zespół Tańca Nowoczesnego 
Mono przygotowany przez instruktor Annę Łakota. Za-
równo wykonawcy, jak i publiczność mieli okazję wziąć 
udział w licytacjach, z których dochód wsparł na konto 
Kacpra na stronie fundacji Zdążyć z pomocą. Wszystkim 
zaangażowanym w akcję dziękujemy za okazane wspar-
cie i wielkie serce!

Kolejne muzyczne wyzwania stanęły przed uczestni-
kami VII Przeglądu Piosenki Patriotycznej, który w tym 
roku odbył się 24 kwietnia pod hasłem „Niepodległość 
jest w nas”. Przegląd wpisał się na stałe w kalendarz 
imprez kulturalnych naszej gminy i stanowi doskonałą 
okazję do propagowania wśród dzieci i młodzieży po-
staw patriotycznych. Myśl przewodnia tegorocznej edy-
cji przeglądu nie mogła być inna, gdyż stanowił on część 
gminnych obchodów 100-lecia Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. W wydarzeniu wzięło udział ponad 
200 uczestników, którzy wypełnili salę najpiękniejszymi 

KULTURA
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pieśniami patriotycznymi, żołnierskimi i powstańczymi. 
Niezmiernie nas cieszy tak duże zaangażowanie dzieci 
i młodzieży w kultywowanie tradycji oraz pielęgnowanie 
dziedzictwa narodowego naszego kraju, którym są pieś-
ni patriotyczne. Kto zajął podium VII Przeglądu Piosenki 
Patriotycznej? Oceny dokonało Jury w składzie: Ryszard 
Podlodowski (wójt gminy, muzyk),Teresa Adamiec (kie-
rownik GOK), Elżbieta Stoczkowska (instruktor muzycz-
ny GOK) oraz Renata Smolińska (nauczyciel). Najpięk-
niejsze aranżacje i występy przygotowali:

KATEGORIA „Przedszkolaki i klasy 0-1 szkół podsta-
wowych”

I miejsce - Zespół z klasy 1 ze SP w Mełgwi
II miejsce - Zespół z zerówki ze SP im. J.Piłsudskiego 
w Mełgwi
III miejsce - Zespół „Wesołe Nutki” z Przedszkola Nie-
publicznego Edyty Szostakiewicz
III miejsce - Zespół wokalny z Przedszkola Niepublicz-
nego „Bartuś” w Mełgwi

KATEGORIA „Klasy II- III”:
SOLISTA:

I miejsce – Natalia Malendowska z GOK w Mełgwi
I miejsce – Natalia Sienkiel z GOK w Mełgwi

ZESPOŁY:
I miejsce - Zespół z klasy III ze SP im. J. Piłsudskiego 
w Mełgwi 
I miejsce – Zespół wokalny „Śpiewające nutki” z GOK 
w Mełgwi
II miejsce – Zespół „Mali Patrioci” ze SP im. M. Wójcik 
w Krępcu
III miejsce – Zespół „Gwiazdeczki” z GOK w Mełgwi

KATEGORIA „Klasy IV-VIII i gimnazjum”:
SOLISTA

I miejsce – Bartosz Galant ze SP im. J. Piłsudskiego 
w Mełgwi
II miejsce – Dominika Klimek z GOK w Mełgwi
III miejsce -Marcelina Taracha z GOK w Mełgwi
III miejsce – Maja Smolińska ze SP im. J. Piłsudskiego 
w Mełgwi
III miejsce – Zuzanna Chmiel z GOK w Mełgwi

ZESPOŁY
I miejsce – Zespół „Magnolie” ze SP im. J. Brzechwy 
w Jackowie
II miejsce – Tercet z Jackowa ze SP im. J. Brzechwy 
w Jackowie
III miejsce – Brygada Dominów ze SP im. M. Konopni-
ckiej w Dominowie

CHÓRY:
I miejsce – Zespół Fili Cantare ze SP im. Jaworzniaków 
w Krzesimowie
II miejsce – Zespół ze SP im. J. Piłsudskiego w Mełgwi

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, 
a laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe.

Występy Zespołu Śpiewaczego Podzamcze 

Początek wiosny był aktywny także dla Zespołu Śpie-
waczego Podzamcze, który 27 kwietnia brał udział w 18. 
Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Senio-
rów „ARS” w Centrum Konferencyjnym Caritas „Dom 
Nadziei” w Lublinie. Organizatorem wydarzenia był Wo-
jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Natomiast 6 maja, 
na zaproszenie Zarządu Głównego OSP, zespół wystąpił 
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w Warszawie na uroczystości z okazji 140. rocznicy uro-
dzin Bolesława Chomicza. Uroczystości świeckie poprze-
dziła Msza Święta z oprawą muzyczną zespołu w koście-
le pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Po mszy, 
na placu kościelnym odbył się krótki koncert, na który 
złożyły się pieśni patriotyczne i ludowe. Zespół uświetnił 
swoim występem również Powiatowe Święto Ludowe , 
które odbyło się 20 maja w Rybczewicach. Kolejną waż-
ną datą w działalności zespołu jest 3 czerwca. Tego dnia 
Zespół Śpiewaczy Podzamcze wystąpi na świdnickim 
Dniu Papieskim.

Natomiast zespoły taneczne z naszego ośrodka wzię-
ły udział w V Festiwalu Tańca zorganizowanym 12 maja 
przez Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku. Sobotnie 
występy w Centum Kutury rozpoczęły się z samego rana 
od prezentacji młodszych grup tanecznych: Zespół Tań-
ca Nowoczesnego Mono przygotowany przez instruktor 
Annę Łakota wystąpił razem z zespołem z Przedszkola nr 
3 im. Jana Brzechwy w Świdniku, a następnie na scenie 
w solowym występie zobaczyliśmy Dominikę Kociuba, 
przygotowaną przez instruktor Annę Meresta. W sekcji 
starszych grup GOK Mełgiew reprezntowały: Zespół Tań-
ca Nowoczesnego Mono, przygotowany przez instruktor 
Annę Łakota i Zespół Tańca Nowoczesnego Mini M.G. 
Squad pod opieką instruktor Agnieszki Wąsik.

Obie sekcje taneczne – disco i hip-hop, występowały 
również następnego dnia. Na zaproszenie Gminy Spiczyn 

i GCK w Ziółkowie 13 maja wzięły udział w Majówce 
w Zawieprzycach, gdzie reprezentowały naszą gminę! 
Na imprezie nie zabrakło doskonałej zabawy zapewnio-
nej przez występy lokalnych artystów, Amatorskiego Te-
atru Towarzyskiego, pokazów konnych, a gwiazdą tego 
majowego wieczoru był zespół Power Play.

W piątek 18 maja obchodziliśmy w GOK-u radosną 
rocznicę: odbył się Jubileuszowy 25. Gminny Przegląd 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Jego początki się-
gają roku 1993, a przez ten czas na scenie ośrodka mo-
gliśmy usłyszeć wielu młodych uczestników, którzy osią-
gali większe lub mniejsze sukcesy na różnych szczeblach 

KULTURA
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eliminacji. Organizacja przeglądu to wielka zasługa kie-
rownik GOK w Mełgwi, pani Teresy Adamiec. Jej praca 
przerodziła się w wielką przygodę - z piosenką i kultu-
rą. Nie raz zdarzało się, że artyści, którzy występowali 
w pierwszych edycjach przeglądu, teraz zgłaszają do nie-
go swoje dzieci! Ciągłość i nieustanne zainteresowanie 
GPPDiM jest powodem naszej dumy i radości.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jubieluszowej 
edycji GPPDiM nadszedł upragniony czas dla występują-
cych, czyli ogłoszenie wyników. Jury w składzie: Ryszard 
Podlodowski (wójt gminy, muzyk), Teresa Adamiec (kie-
rownik GOK), Elżbieta Stoczkowska (instruktor muzyczny 
GOK) oraz Janusz Jusiak wyróżniło następujących wyko-
nawców:

Kategoria „Przedszkolaki
I miejsce - Zespół „Rozśpiewane nutki” ze Szkoły Pod-

stawowej w Mełgwi
II miejsce - Zespół „Skrzaty” z GOK
III miejsce - Zespół „Wesołe nutki” z Wesołego Przed-

szkola w Mełgwi 

Kategoria Kl. I-II
Zespoły
I miejsce - „Wesołe gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawo-

wej w Mełgwi
II miejsce - „Śpiewające nutki” z GOK
III miejsce - „Dzwoneczki” z kl. 2 Szkoły Podstawowej 

w Mełgwi
Soliści
I miejsce - Wiktoria Gil z GOK
II miejsce - Wiktoria Wójcik z GOK
III miejsce - Julia Walczak z GOK
III miejsce - Natalia Malendowska z GOK

Kategoria Kl. III-IV
Zespoły
I miejsce - „Bambino” z kl. 3 Szkoły Podstawowej 

w Mełgwi
II miejsce - Duet Jacków ze Szkoły Podstawowej w Ja-

ckowie (Wiktoria Morzydusza, Paulina Ziemińska)
III miejsce - Duet Jacków ze Szkoły Podstawowej 

w Jackowie (Wiktoria Morzydusza, Kamila Piekarczyk)
Soliści
I miejsce - Dominika Klimek z GOK
II miejsce - Julia Dziurawiec ze Szkoły Podstawowej 

w Dominowie
III miejsce - Natalia Sienkiel z GOK

Kategoria Kl. V - gimnazjum
Zespoły
I miejsce - Zespół „Magnolie” ze Szkoły Podstawowej 

w Jackowie
II miejsce - Zespół „Kropelki” ze Szkoły Podstawowej 

w Dominowie
III miejsce - Duet Dominów ze Szkoły Podstawowej 

w Dominowie
Soliści
I miejsce - Bartosz Galant ze Szkoły Podstawowej 

w Mełgwi
I miejsce - Marcelina Taracha z GOK
II miejsce - Maja Smolińska ze Szkoły Podstawowej 

w Mełgwi
III miejsce - Karolina Matyjaśkiewicz ze Szkoły Podsta-

wowej w Jackowie

Składamy gratulujacje i serdecznie dziękujemy 
wszystkim wykonawcom za radość i uśmiech, ale też za 
łzy szczęścia. To również dzięki Wam przegląd trwa do 
dzisiaj! Życzymy Wam, aby muzyka na zawsze gościła 
w Waszych sercach!

Z kolei Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew wraz z grupą 
taneczną Mażoretki przygotowują się do występu na 
International County-Wandering Festival (25-30 lipca 
br.). Członkowie orkiestry i dziewczęta z Mażoretek są 
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Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew 
istnieje od 1999 roku. Działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi 
oraz w strukturach OSP. Dla jednych 
19 lat to dużo, dla innych niewiele. 
Wszak nierzadkie są orkiestry wielo-
pokoleniowe, ale i one kiedyś miały 
swój początek. 

Chętnych nie brakowało jedyny 
problem w tamtym okresie stanowi-
ły instrumenty. Udało się je zdobyć 
przez WSK PZL Świdnik, które nie-
odpłatnie przekazało instrumenty, 
a Ministerstwo Kultury i Sztuki udzie-
liło wsparcia finansowego. W marcu 
1999r, Pan Krzysztof Szabat wyraził 
zgodę i przyjął funkcję kapelmistrza 
mełgiewskiej orkiestry. Pierwszym 
Prezesem orkiestry został Pan Fran-
ciszek Mróz. Pełnił tę funkcję przez 
kolejnych 10 lat. Na pierwszym wy-
stępie orkiestry podczas Świąt Wiel-
kanocnych na mszy Rezurekcyjnej 
w marcu 1999r zagrało 12 osób. 
W czerwcu 2000 roku orkiestra po 
raz pierwszy wzięła udział w prze-

glądzie Orkiestr Dętych Ochotniczej 
Straży Pożarnej, na którym zajęła III 
miejsce. Wystąpiła wtedy w roli go-
spodarza. Od 2001r. kapelmistrzem 
został Rafał Maruszak, zaś Krzysztof 
Szabat od tej pory pełnił funkcję in-
struktora. W 2002 powstała grupa 
rytmiczna „Mażoretki”, której zało-
życielem i pierwszym instruktorem 
była Pani Elżbieta Małgorzata Mi-
chalczuk, a następnie Pani Elżbieta 
Komza. 

W 2009 roku podczas jubileusz 
10 - lecia działalności nadano tytuł 
honorowego członka Orkiestry Dętej 
Gminy Mełgiew Panom Henrykowi 
Maruszakowi i Józefowi Jemielnikowi 
za duży wkład w tworzeniu orkiestry.

Oprócz indywidualnej nauki i po-
stępów w graniu, w orkiestrze dętej 
istotne jest zgranie. 

– Chodzi o to, żeby nie tylko grać 
w tym samym czasie ten sam utwór, 
ale żeby grać go razem, z podziałem 
ról na orkiestrę – mówi Rafał Ma-
ruszak, kapelmistrz. Stąd potrzebny 

jest w takim zespole ktoś, kto ujarz-
mi zapędy, rozda role, sprawi że to, 
co razem zagrają muzycy, zabrzmi 
prawidłowo, bez fałszywej nuty. 
W orkiestrze dyscyplina jest równie 
ważna, jak indywidualne umiejętno-
ści – dodaje.

Zadaniem kapelmistrza, oprócz 
instruktarzu, jest dyrygowanie orkie-
strą. Prowadzi on próby całościowe, 
podczas których utwory ćwiczone są 
w grupach i przez wszystkich uczest-
ników próby. Żeby diament stał się 
brylantem trzeba go oszlifować. 
Trzeba nauczyć się wspólnie zagrać 
utwory, które wcześniej zostały opa-
nowane podczas samodzielnej nauki 
i zajęć z instruktorem. 

Orkiestra Dęta Gminy Megiew 
łączy pokolenia i mieszkańców róż-
nych sołectw Gminy Mełgiew. Stoi 
otworem przed każdym, kto chciałby 
w niej grać, niezależnie od posiada-
nych w momencie startowym umie-
jętności i wieku. Poziom muzyków 
jest bardzo zróżnicowany. Są w jej 
szeregach tacy, którzy zaczynali od 
zera i tacy, którzy przez wiele lat grali 
w orkiestrach, działających w innych 
gminach. Tworzą ją obecnie muzycy 
od 15 do 60 lat, często całe rodziny.

Wszystkich chętnych do wypró-
bowania swoich sił zapraszamy na 
próby. 

Od 2015 roku próby orkiestra 
odbywa w pomieszczeniach remizy 
w Mełgwi w poniedziałki i czwartki 
od 19 do 21.

Zadaniem instruktorów i kapelmi-
strza jest ten zespół rozegrać i zgrać. 
Cały czas pracujemy nad doskona-
leniem warsztatu muzyków. Efekty 
tej pracy są coraz bardziej widocz-

podekscytowani perspektywą wyjazdu na Węgry, jednak 
zanim wezmą udział w festiwalu, to czekają ich jeszcze 
dwa równie ważne występy. Już 10 czerwca będą repre-
zentować naszą gminę na 25. Regionalnym Przeglądzie 
Orkiestr OSP w Opatowie, a tydzień później - 17 czerwca, 
wystąpią w Niedrzwicy Dużej na 33. Wojewódzkim Prze-

glądzie Orkiestr Dętych OSP. My z pewnością będziemy 
kibicować reprezentantom naszej gminy na wszystkich 
występach. Liczymy, że również Państwo będą trzymać 
kciuki za ich sukcesy.

Oprac. GOK

Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew łączy pokolenia, 
nawet ... na całe życie 

KULTURA 
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ne– mówi Rafał Maruszak. Rozwija-
my się i poszerzamy repertuar. Po-
trafimy grać coraz więcej utworów 
razem, które jeszcze niedawno były 
dla nas nie do zagrania. Wykonuje-
my coraz trudniejsze utwory mar-
szowe koncertowe oraz pochodowe. 
Wp r o w a d z a m y do repertuaru 
utwory muzyki filmowej, popularne 
melodie, utwory patriotyczne, pieśni 
kościelne, utwory okolicznościowe – 
tłumaczy kapelmistrz.

Coraz odważniej Orkiestra Dęta 
Gminy Mełgiew pokazuje się na ze-
wnątrz. 

Orkiestra daje koncerty, uświet-

nia wydarzenia gminne – w salach, 
na plenerach, podczas przemar-
szów, obchodów, jubileuszy, doży-
nek, świąt. Koncertuje nie tylko na 
terenie gminy, ale także poza nią. 
Ma za sobą koncerty na festiwalach 
orkiestr dętych w kraju i poza jego 
granicami. 

Zapewnia oprawę Gminnym Do-
żynkom. Na trwałe wpisały się do 
kalendarza jej koncerty podczas „Dni 
Mełgwi”. Kilkukrotnie występowała 
razem z Zespołem Mażoretek, funk-
cjonującym przy GOK .

Zapraszamy mieszkańców Gmi-
ny do uczestnictwa w wydarzeniach 

z udziałem Orkiestry Dętej Gminy 
Mełgiew. Kolejną okazją, żeby ją 
usłyszeć będą Dni Mełgwi – pojawi 
się w bloku gminnym, między 13:15 
a 15:30, obok innych zespołów mu-
zycznych i grup tanecznych złożo-
nych z naszych mieszkańców. Zapra-
szamy, a tych którzy podczas lektury 
pomyśleli o grze w orkiestrze, do 
wizyty na próbie i podjęcia muzycz-
nego wyzwania. Orkiestra ma cha-
rakter gminny i udział w jej zajęciach 
jest bezpłatny. 

Trzeba chęci i talentu. 

Oprac. Redakcja

„Dziewczyny z batonami....”

Grupa rytmiczna „Mażoretki 
Mełgiew” rozpoczęła działalność 
w styczniu 2017 roku pod kierun-
kiem Pani Elżbiety Małgorzaty Mi-
chalczuk. Działa przy Orkiestrze 
Dętej Gminy Mełgiew w struktu-
rach Gminnego Ośrodka Kultury. 
Początkowo grupa w 6 osobowym 
składzie: Maja Wasilewska, Julia 
Kwaśniak, Maja Gołąb, Zuzia Gołąb, 
Nikola Wójcik oraz Karolina Latała, 
zaprezentowała swoje umiejętno-
ści twirlingowe podczas ubiegło-
rocznych obchodów Dni Mełgwi, 
wzbudzając zainteresowanie i za-
ciekawienie wśród społeczności lo-
kalnej. Już w czerwcu dziewczęta 

wzięły udział w XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nałę-
czowie zdobywając z Orkiestrą Dętą 
Gminy Mełgiew I miejsce w katego-
rii „przemarsz”. 

Sukces Mażoretek oraz zaintere-
sowanie nową formą zajęć tanecz-
nych sprawił, że w sierpniu 2017 r., 
podczas Dożynek Gminnych, umie-
jętności pracy z pałeczką / batonem/ 
oraz tańca z pom-pom prezento-
wało już 15 dziewcząt. Obecnie 
grupa liczy 26 osób w wieku od 7 
do 14 lat. Skład grupy to, w kolej-
ności alfabetycznej: Bałaban Mag-
da, Banach Martyna, Bukszyńska 
Milena, Bukszyńska Nikola, Ćwikła 

Hania, Efir Karolina, Gołąb Maja, 
Gołąb Zuzia, Kata Maja, Krukowska 
Agatka, Kwaśniak Julia, Kwaśniak 
Wiktoria, Matys Julia, Podlodow-
ska Gosia, Sitnik Zuzia, Skrzypek 
Klaudia, Smolińska Maja, Szcze-
panowska Agatka, Warda Emilka, 
Wasilewska Ala, Wasilewska Maja, 
Welman Martyna, Wesołowska Ju-
lia, Wesołowska Martyna, Wójcik 
Nikola, Zielińska Klaudia. 

Podczas tegorocznych Dni Mełgwi 
Mażoretki zaprezentują się w pełnym 
składzie. Przed nimi przygotowania 
do udziału z Orkiestrą Dętą Gminy 
Mełgiew w Przeglądach - Wojewódz-
kim w Niedrzwicy i Regionalnym 
w Opatowie. Systematyczna praca 
oraz prawie 100% obecność na każ-
dych zajęciach wpływa znacząco na 
doskonalenie umiejętności twirlin-
gowych, poznawanie nowych ele-
mentów tanecznych w pracy z rekwi-
zytem oraz integrację grupy, pomimo 
dużych rozpiętości wiekowych.

W ostatnim tygodniu lipca Mażo-
retki będą towarzyszyły Orkiestrze 
Dętej Gminy Mełgiew w wyjeździe 
zagranicznym do Węgier. To duże 
wyróżnienie, ale też i wyzwanie dla 
tak młodej stażem grupy. 

Życzymy im dalszej wytrwałości 
w pracy i wielu sukcesów.

Oprac.Redakcja
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W czwartek 19 kwietnia dzieci z grup przedszkolnych 
oraz uczniowie klas „0” –III szkół podstawowych z te-
renu Gminy Mełgiew spotkali się w Krzesimowie na V 
Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej, 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krzesimo-
wie oraz Oddział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą 
w Krzesimowie. W Przeglądzie udział wzięło łącznie 143 
uczestników. Popisy młodych artystów oceniało jury 
składające się z zaproszonych gości, wśród których byli: 
pani Magdalena Szczepanik - pracownik Wydziału Edu-
kacji Nadleśnictwa Świdnik, pani Ewa Bieniek –dyrygent 
chóru Canto w Świdniku, pan Adam Horecki - leśniczy 
z Nadleśnictwa Świdnik oraz pan Ryszard Podlodow-
ski -Wójt Gminy Mełgiew, który jury przewodniczył. 
Przegląd nie miał formy konkursu, wszyscy wykonawcy 
otrzymali od organizatorów specjalne podziękowania 
oraz równorzędne nagrody rzeczowe. Wyróżniono przy 
tym zespoły, które zdaniem jury najlepiej wypadły pod-
czas występów.

Podczas Przeglądu Piosenki Ekologicznej odbyło się 
podsumowanie V Powiatowego Konkursu Przyrodni-
czego pod hasłem „Przyroda wokół nas”. Konkurs od-
był się w pięciu kategoriach tematycznych. W konkursie 
wzięło udział 236 uczestników z 12 placówek oświa-

towych z terenu Powiatu Świdnickiego. Na konkurs 
zgłoszono 264 prace w tym: 216 prac plastycznych, 42 
zdjęcia oraz 6 utworów literackich. Komisja konkurso-
wa nagrodziła łącznie 113 autorów prac, przyznając 51 
nagród głównych oraz 62 wyróżnienia. Protokół z posie-
dzenia Komisji Konkursowej na stronie szkoły: www.sp-
-krzesimow.pl.

Fundatorem nagród dla uczestników V Międzyszkol-
nego Przeglądu Piosenki Ekologicznej oraz V Powiato-
wego Konkursu Przyrodniczego „Przyroda wokół nas” 
był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie, Gmina Mełgiew oraz Staro-
stwo Powiatowe w Świdniku - dziękujemy serdecznie. 
DZIĘKUJEMY również Nadleśnictwu Świdnik za przeka-
zane upominki dla uczestników organizowanych przez 
nas konkursów. 

Współorganizatorem obu imprez było Stowarzysze-
nie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie 
realizujące zadanie publiczne pt. „Edukacja Ekologicz-
na dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mełgiew”.

Tekst koordynator konkursów - Zofia Talarek, 
zdjęcia - Zbigniew Karski

V MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 
ORAZ PODSUMOWANIE V POWIATOWEGO KONKURSU 
PRZYRODNICZEGO POD HASŁEM „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”
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W dniu 20 maja 2018 w Krzesi-
mowie miała miejsce uroczystość 
związana z obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę .

O godzinie 11.00 w kapicy pod 
wezwaniem „Matki Bożej Siewnej” 
odbyła się uroczysta msza święta, 
celebrowana przez ks. dziekana Da-
riusza Moczulewskiego oraz ks. Sta-
nisława Górę.

Następnie uczestnicy uroczysto-
ści udali się do Doliny Krzyży, gdzie 
w ścianę pamięci wmurowana zo-
stała urna z ziemią zebraną z 62 
miejsc walki i męczeństwa narodu 
polskiego. Uroczystego odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej dokonał Wójt 
gminy Mełgiew- Pan Ryszard Pod-
lodowski wraz z przedstawicielami 
Społecznego Komitetu POLONIAE 
RESTITUTAE CENTISSIMO ANNO na 
czele z Panem Józefem Stanickim. 
Ma ona przypominać o „Żołnie-
rzach Wyklętych” i bohaterach, któ-
rzy złożyli najwyższą ofiarę z swoje-
go życia, walcząc o wolność Polski.

Po krótkiej modlitwie w intencji 

poległych za Ojczyznę, Pan Andrzej 
Mędzelewski odczytał listę wszyst-
kich nazw miejscowości, z których 
została pobrana ziemia. 

Następnie młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. ”Jaworzniaków” 
w Krzesimowie wraz z Panią Dyrek-
tor Magdaleną Mazurek-Ścirka od-
dała hołd składając kwiaty. 

Na zakończenie oficjalnych uro-
czystości Orkiestra Dęta Gminy Me-
łgiew zagrała koncert pieśni patrio-
tycznych. 

Kolejnym punktem programu 
był występ grupy rekonstrukcyjnej 
„GREGOR” z Puław, która zaprezen-
towała inscenizację historyczną pt.: 
„Pojmanie partyzanta”.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. „Jaworzniaków” Magdale-
na Mazurek- Ścirka otrzymała z rąk 
Pana Józefa Stanickiego aneksy do 
aktów pobrania ziemi z wszystkich 
62 miejsc walki i męczeństwa.

Pan Józef Stanicki powołał Komi-
tet, którego zadaniem było zebra-
nie ziemi z miejsc martyrologii oraz 
walki narodu polskiego od 1918 

i umieszczenie ich w znaczących 
miejscach, takich jak Krzesimów. 
Zwieńczeniem działalności Komi-
tetu ma być złożenie urny z ziemią 
w „Kopcu Niepodległości” im. Józe-
fa Piłsudskiego w Krakowie. Uroczy-
stość ta planowana jest na dzień 27 
października bieżącego roku. 

Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili nie tylko członkowie 
komitetu POLONIAE RESTITUTAE 
CENTISSIMO ANNO ale i grono za-
proszonych gości: żołnierz walczący 
u boku „Uskoka”- Pan Jan Jabłoniec 
ps. ” Fiat” , syn „ostatniego party-
zanta antykomunistycznego pod-
ziemia”- Pan Marek Franczak, po-
seł na Sejm- Pan Henryk Smolarz, 
poczty sztandarowe, mieszkańcy 
gminy Mełgiew, społeczność szkol-
na Szkoły Podstawowej w Krzesi-
mowie z Panią Dyrektor Magdaleną 
Mazurek-Scirką, radni, sołtysi, Wójt 
Gminy oraz reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Mełgwi na czele 
z Panią Dyrektor Haliną Załogą .

Inicjatorem i pomysłodawcą ca-
łej uroczystości był Pan Wójt Gminy 
Mełgiew-Ryszard Podlodowski.

Przekazanie pamiątkowej ziemi
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Wykaz miejsc z których została zebrana ziemia 
przez Komitet POLONIAE RESTITUTAE CENTISSIMO 
ANNA. Złożona 20 maja 2018 roku w Dolinie Krzyży 
w Krzesimowie.

Województwo śląskie
1. Bitwa pod Mokrą 1 wrzesień 1939r

Województwo łódzkie
2. Anielin, miejsce śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego 
ps. „Hubal” 30 kwietnia 1940r.
3. Majkowice, bitwa oddziałów podziemia 
niepodległościowego z regularnym frontowym 
oddziałem Armii Czerwonej 8 lipiec 1945r.
4. Bąkowa Góra miejsce ukrycia zwłok zakatowanych 
przez funkcjonariuszy UB żołnierzy Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego w 1946r.

Województwo małopolskie
5.Waksmund i Ostrowsko miejscowości ściśle związane 
z życiem, walką i śmiercią mrj. Józefa Kurasia ps. 
„Ogień”

Województwo mazowieckie
6. Kwatera „Łączka” cmentarz komunalny na 
Powązkach w Warszawie
7. Areszt Śledczy na ul. Rakowieckiej 
w Warszawie miejsce kaźni żołnierzy podziemia  
niepodległościowego.
8. Kiełbaski Wrzesień 1946r Bitwa żołnierzy WiN 
z połączonymi siłami NKWD KBW i UB
9. Ziemia z miejsca śmierci Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój” Szyszki kwiecień 1951r

Województwo wielkopolskie
11. Czyste pow. turecki, miejsce śmierci Eugeniusza 
Kokolskiego ps. „Groźny” w marcu 1945r

Województwo podkarpackie
12. Trzebuska i Turza miejscowości w których istniał od 
sierpnia do listopada 1944r obóz dla żołnierzy AK.
13. Szegdy ziemia z grobu kpt. Józefa Zadzierskiego 
ps. „Wołyniak” żołnierza AK i Narodowej Organizacji 
Wojskowej
14. Ostrowy Tuszowskie miejsce śmierci Tadeusza 
Jaworskiego ps. „Zerwikaptur” i jego 9 żołnierzy 
w zasadzce zorganizowanej przez KBW i UB 
w listopadzie 1946r
15. Ostrowy Tuszowskie bitwa oddziału mjr. Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora” z  NKWD podczas rajdu 
na podkarpacie w sierpniu 1946r
16. Kuryłówka bitwa żołnierzy Narodowej Organizacji 
Wojskowej pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka 

ps. „Ojciec Jan” z ekspedycją karną NKWD w maju 
1945r

Województwo świętokrzyskie
17. Oleszno bitwa oddziałów AK i NSZ z karną 
ekspedycją SS lipiec 1944r
18. Las Kotecki pomiędzy wioskami Kotki i Palonki 28-
29 maj 1954r bitwa oddziału NSZ dowodzonego przez 
ppor. Stanisława Jaworskiego ps. „Jarema” z NKWD 
i UB.

Województwo podlaskie
19. Miodusy Pokrzywne sierpień 1945r oddziały 
Zygmunta Blażejewicza ps. „Zygmunt” oraz Władysława 
Lukasiuka ps.”Młot” rozbiły karną ekspedycję NKWD, 
która pacyfikowała wioski południowego Podlasia
20. Mikaszówka okolice jeziora Brożane największa 
bitwa w ramach obławy augustowskiej lipiec 1945r .
21. Brzozowo, Antonie, Czochanie i Śliwowo trzydniowa 
bitwa w kwietniu 1946r pomiędzy żołnierzami NSZ i AK 
a grupą KBW, UB i MO.
22. Topiło maj 1945r największa bitwa żołnierzy 
podziemia niepodległościowego z NKWD w Puszczy 
Białowieskiej
23. Podborowisko czerwiec 1945r walka na polach 
w okolicy wsi Armia Krajowa Obywatelska z obwodu 
Bielsk Podlaski stoczyła walkę z grupą operacyjną 
NKWD i UB. Partyzanci ponieśli dotkliwe straty
24. Łempice listopad 1945r pacyfikacja wsi przez 
NKWD za pomoc udzielaną przez mieszkańców polskim 
oddziałom niepodległościowym
25. Czaje ziemia z miejsca śmierci kpt. Władysława 
Lukasiuka ps. „Młot” czerwiec 1949r
26. Las Łubianka pow. augustowski ziemia z pola walki 
oddziału Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan” z obławą 
KBW i UB październik 1949r
27. Bodaki bitwa oddziału NSZ z ekspedycją NKWD 
i funkcjonariuszami UB z Bielska Podlaskiego w maju 
1945r
28. Kraśniany lipiec 1975r bitwa oddziału AK z siłami 
NKWD, KBW i UB
29. Ogóły lipiec 1945r bitwa podziemia 
niepodległościowego z NKWD w Puszczy Knyszyńskiej

Województwo warmińsko - mazurskie
30. Gajrowskie luty 1946r III Brygada Wileńska 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod 
dowództwem Romualda Burego ps. „Rajs” stoczyła 
bitwę z połączonymi siłami NKWD, UB i MO liczącymi 
około 1500 żołnierzy.

Województwo kujawsko-pomorskie
31. Topólka ziemia z miejsca upamiętnienia Antoniego 
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Fryszkowskiego ps. „Ryś”, Jerzego Gadzinowskiego ps. 
„Szary” oraz poległych żołnierzy z ich oddziałów
32. Tama we Włocławku miejsce męczeńskiej śmierci 
księdza Jerzego Popiełuszki 19 października 1984r

Województwo lubelskie
33. Wytyczno październik 1939r bitwa zgrupowania 
Korpusu Ochrony Pogranicza z jednostką pancerną 
Armii Czerwonej
34. Lasowce luty 1943r jedna z większych bitew 
w czasie Powstania Zamojskiego przeciwko okupantowi 
niemieckiemu.
35. Osuchy – Krzywa Górka jedna z najbardziej 
krwawych bitew w czasie operacji antypartyzanckiej 
prowadzonej przez Niemców pod kryptonimem 
„Sturmwind II” lipiec 1944r
36. Pacyfikacja wsi Jamy marzec 1944r Zamordowanych 
zostało 152 mieszkańców
37. Majdan Siostrzytowski bitwa oddziału mjr Józefa 
Wojtunia ps. „sęk” z grupą operacyjną UB, NKWD 
i Milicji maj 1945r
38. Szaniawy Poniaty, akcja Mitropa zatrzymanie 
pociągu w którym podróżowało ponad 200 sowieckich 
żołnierzy w tym 5 generałów i kilku wysokich 
rangą oficerów. Wszyscy  zostali rozbrojeni 
i rozmundurowani. Akcję w październiku 1946r 
wykonali żołnierze WiN
39. Popławy Rogale ziemia z miejsca partyzanckiego 
pochówku Antoniego Dołęgi ps. „Znicz”
40. Kąkolewnica „Uroczysko Baran” obóz dla członków 
polskiego podziemia niepodległościowego
41. Polskowola ziemia z miejsca gdzie w lutym 1947r 
został zamordowany kapelan AK i WiN ksiądz Lucjan 
Niedziela ps. „GŁÓG”
42. Muzeum martyrologii pod „Zegarem” w Lublinie
43. Lublin Muzeum na Zamku Lubelskim
44. Owczarnia ziemia z miejsca mordu dokonanego na 
żołnierzach AK przez oddział AL w maju 1944r
45. Błódek obóz NKWD dla żołnierzy AK
46. Krężnica Okrągła Zaporczycy stoczyli tutaj dwie 
bitwy, pierwszą w maju 1944r z niemiecką kolumną 
transportową i drugą z jednostką KBW we wrześniu 
1946r
47. Żerocin walka oddziału AK WiN Mariana Bernaciaka 
ps. „Orlik” z grupą operacyjną KBW
48. Polanówka miejsce śmierci 5 żołnierzy 
z ugrupowania „Zapory” w walce z NKWD  
czerwiec 1945r
49. Ziemia z miejsca śmierci Władysława Rejmaka ps. 
„Ostoja” w pobliżu wsi Pociecha październik 1945r
50. Bitwa w lesie Stockim oddziału „Olika” z NKWD, UB 
i MO maj 1945r

51. Ziemia pobrana podczas ekshumacji ppłk Mariana 
Pilarskiego ps. „Jar” i kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam” 
w styczniu 2017r na cmentarzu przy ul. Unickiej 
w Lublinie
52. Okolice wsi Wielkopole miejsce śmierci por Józefa 
Struga ps. „Ordon” lipiec 1947r
53. Wrzesień 1946r Ignasin ostatnia walka Antoniego 
Kopaczewskiego i jego oddziału.
54. Bęczyn lipiec 1945r potyczka oddziału WiN pod 
dowództwem Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” 
z grupą operacyjną UB
55. Kolonia Płonka luty 1952r w walce z UB polegli 
Mieczysław Bodek ps. „Biegły” oraz Stanisław Lewicki 
ps. „Stach”
56. Nowiny koło Suśca w zasadzce zorganizowanej 
przez PUBP w Zamościu ginie Jan Leonowicz ps. „Burta” 
luty 1951r
57. Nowogród (dawniej Dąbrówka) maj 1949r otoczony 
przez obławę KBW i UB samobójstwo popełnił kpt. 
Zdzisław Broński ps. „Uskok”
58. Styczeń 1947 podczas ataku na posterunek 
UB w Siemieniu śmiertelnie ranny został Leon 
Taraszkiewicz ps. „Jastrząb”
59. Zbereże październik 1951r w obławie KBW zginą 
drugi z braci Taraszkiewiczów Edward ps. „Żelazny”
60. Ostatni niezłomny 21 październik 1963r Majdan 
Kozic Górnych z bronią w ręku ginie Józef Franczak ps. 
„Laluś”

W spisie jest 60 pozycji, natomiast zebrana i złożona 
Ziemia z 62 miejsc.
Taka sytuacja wynikła z powodu iż w pozycji 12 ziemia 
jest z dwóch miejsc na jednym protokole podobnie jest 
w pozycji 21 Brzozowo Antonie i Śliwowo.

KULTURA 
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Elżbieta Korbus: Spo-
tykamy się na uroczy-
stości w Dolinie Krzyży 
w Krzesimowie, jest Pan 
tu częstym gościem Panie 
Józefie.

Józef Gruca: Tak , tu 
zginął mój dziadek Józef 
Gruca.

EK: Jak to się stało, 
opowie nam Pan Jego hi-
storię?

J.G: Dziadek wraz z rodziną mieszkał w Warężu w powie-
cie lwowskim. Sekretarzem był wtedy nijaki Kisielewicz, 
który pracował w Hrubieszowie i Lublinie. Dziadek i Kisie-
lewicz należeli do KPZU- Komunistyczne Partii Zachodniej 
Ukrainy. Po „wyprostowaniu granic”, kto chciał mógł zostać 
na Ukrainie. Moja cała rodzina pojechała do Polski.

Nakazem Bieruta nastąpiła nacjonalizacja, mienie 
zostało skonfiskowane. Moi rodzice zostali przesiedleni 
do Ustrzyk Dolnych, gdzie się urodziłem. Dziadek wy-
szedł z partii KPZU ale wszedł w konflikt z Kisielewiczem, 
który spowodował zamknięcie go wraz z synami: moim 
17 letnim ojcem i jego 19 bratem do aresztu na terenie 
jednostki. Młodym pozwolili uciec, a dziadka zabrali na 
Zamek Lubelski, gdzie był miesiąc. Potem trafił tu do 

Krzesimowa. Babcia miała informacje, że uciekł z Zamku 
do Kanady. Wierzyła, że się uratował. Dopiero po kilku 
latach ktoś z Tomaszowa Lubelskiego kto przeżył Obóz 
w Krzesimowie odszukał babcię i powiedział, że dziadek 
zmarł w tym obozie „…Józek naprawdę nie żyje, umarł 
w Krzesimowie z wycieńczenia”. Dopiero 20 lat temu oj-
ciec z bratem wnieśli w Zamościu sprawę o rehabilitację. 
Postanowiłem zawalczyć o jego dobre imię. Z notatki in-
formacyjnej z IPN z 1944 wynika, ze dziadek niby współ-
pracował z okupantem, co nie jest prawdą. Napisali, że 
współpracował z władzami niemieckimi, znał język nie-
miecki to go wrobili. Więzienie Karno – Śledcze w Lub-
linie w latach 1944-1954 w swoich kartotekach, wpisy-
wało różne zbrodnie. Mój dziadek miał -…konfident ge-
stapo. Inni UPA, nielegalne posiadanie broni, współpraca 
z Niemcami, służenie w armii niemieckiej czy szpiego-
stwo na rzecz Niemiec.

Mój tata za pobicie sekretarza miejskiego Kisielewicza 
w roku 1957 poszedł siedzieć. Dostał 2 lata ale nigdy tego 
nie żałował. Pojadę na Ukrainę do Uhrynowa i wyjaśnię 
sprawę do końca. Nie pozwolę by na moim ojcu ciążyło 
jakieś pomówienie.

Ja też byłem osadzony miesiąc w więzieniu cywilnym , 
a potem 3 m-ce w Interrezerwie w więzieniu w Szczecin-
ku i w Budowie za działalność na szkodę Państwa – art. 
199 .Samochód mi skonfiskowali, prześladowali ale wal-
kę mam w genach. Z Bożą pomocą Dam Radę.

Wywiad z Józefem Gruca
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Teraz wszystko jest inne,
świat znów w ciepłych kolorach.
Pachną bzy oraz lilie,
od rana do wieczora.

Bocian wciąż żabek szuka,
na polach rzepak złoty.
W gąszczu kukułka kuka,
tak wiele ma roboty.

Kwitną biało kasztany,
rodzi się pierwsza miłość.
Tyle ust całowanych,
pragnie by dobrze było.

Na życie jest ochota,
świeżością pachnie gaj.
Nie myślmy o kłopotach,
gdy taki piękny maj!

Jan Siuda

A w maju wszystko piękne...

Spotkania autorskie
Spotkanie autorskie to jedna 

z najpopularniejszych form ofero-
wanych przez biblioteki. Obok wy-
pożyczania książek czy dyskusji na 
ich temat – należy do bibliotecznego 
kanonu. Cieszymy się, że i w naszej 
bibliotece otwierają się drzwi dla 
ciekawych pisarzy.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. moż-
liwość spotkania z panią Grażyną 
Jeromin-Gałuszką mieli czytelnicy 
z terenu naszej gminy.

Pisarka niebanalna, której książki 
przytuliły się do mojego serca już od 
pierwszej przeczytanej kartki. Mi-
strzyni w kreśleniu bardzo wiarygod-
nych, a przy tym złożonych postaci 
kobiecych. Ma przewrotne poczucie 
humoru, a swoje książki nie dość, że 
maluje pięknym językiem, to jeszcze 
nimi uzależnia, bo czytelnik sięga 
z niedosytem po kolejną i kolejną... 
Spotkanie odbyło się w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki działającego 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Mełgwi wraz z Instytutem Książki 
w Warszawie i Wojewódzką Biblio-
teką Publiczną im. H. Łopacińskie-
go w Lublinie, nasza placówka goś-
ciła pisarkę Panią Grażynę Jeromin-
-Gałuszką. Na to spotkanie przybyły 
klubowiczki i czytelnicy.

Według opinii uczestników, spot-
kanie przebiegło w bardzo serdecz-

nej, miłej i ciepłej atmosferze, a Gra-
żyna Jeromin-Gałuszko swoją osobą 
oczarowała publiczność,przeniosła 
słuchaczy w świat swoich książek 
i losy ich bohaterów. Dowiedzie-
liśmy się, kto jest literackim mi-
strzem, jak rysują się plany na przy-
szłość. Pisarka przybliżyła uczest-
nikom spotkania świat twórczości 

KULTURA 
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Świetlica szkolna w Jackowie 
– tu się uczymy i dobrze bawimy!

i inspiracji oraz proces narodzin 
książki. Opowiadała o sztuce pisa-
nia oraz w jakich okolicznościach 
powstała jej pierwsza książka. Za-
chęcała uczestników do przeczyta-
nia swoich najnowszych tytułów. 
Na zakończenie Pani Grażyna otrzy-
mała serdeczne podziękowania od 
dyrektor biblioteki Pani Urszuli Ko-
walczyk. Uczestnicy spotkania mieli 
również możliwość zakupienia ksią-
żek autorki i uzyskania jej autografu. 
Autorka jest absolwentką biblio-
tekoznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz scenopisarstwa 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Publikowa-
ła utwory poetyckie i krótkie formy 
prozatorskie w czasopismach oraz 
w antologiach poetyckich. Zadebiu-
towała w roku 2007 roku powieścią 
„Złote nietoperze”, za którą otrzy-
mała pierwszą nagrodę w konkursie 
literackim „Kolory życia”. W 2014 r. 
zdobyła główną nagrodę na Festi-
walu Literatury Kobiecej ”Pióro i Pa-

zur” w kategorii „Pióro” za powieść 
„Magnolia”. Ponadto napisała po-
wieści „Oczy Marzanny M.”, „Kobie-
ty z Czerwonych Bagien”, „Nie zosta-
wiaj mnie”, „Gdybyś mnie kochała”, 
„Długie lato w Magnolii”, „Złoty 
sen”, „Bardzo długie przebudzenie”, 
„Legenda” i wydana w tym roku 
„ Zmowa byłych żon”.

E.K

Natomiast 15 maja Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Mełgwi gości-
ła w swoich progach Pana Konrada 
Słomkę. Młodzież z klasy VI - VII 
ze Szkoły Podstawowej w Mełgwi 
uczestniczyła w spotkaniu książki 
o tematyce fantastycznej.

Fantasy, najprościej nazwać „fan-
tastyką magii”, bowiem to właśnie 
najczęstszy i najbardziej ikoniczny 
element owego gatunku. Młodzież 
miała możliwość porozmawiania 
o pasji gościa, o której opowiadał 
bardzo wnikliwie i ciekawie. Za-
fascynowana młodzież, zadawała 
mnóstwo ciekawych pytań. Spotka-
nie przebiegło w bardzo miłej atmo-
sferze. 

P. Konradowi Słomcei uczestni-
kom spotkania bardzo serdecznie 
dziękuję.

Oprac. Urszula Kowalczyk

Świetlice szkolne pełnią 
w obecnych czasach znaczącą rolę 
w realizacji zadań opiekuńczo-
wychowawczych szkoły. Zaspo-
kajają one podstawowe potrzeby 
dzieci, takie jak bezpieczeństwo czy 
akceptacja. Świetlice szkolne stwa-
rzają także warunki do prawidłowe-
go rozwoju fizycznego, emocjonal-

nego i społecznego uczniów. Tworzą 
szkolną przestrzeń czasu wolnego. 

W naszej szkole świetlica to miej-
sce, w którym uczniowie znajdują nie 
tylko opiekę czy pomoc w nauce, ale 
mają również możliwość rozwijania 
swoich zdolności i zainteresowań, 
rozbudzania kreatywności, kształto-
wania postaw społeczno-moralnych, 

prozdrowotnych czy proekologicz-
nych. 

W tym semestrze w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jackowie zrealizowaliśmy już wie-
le ciekawych pomysłów, których ce-
lem było urozmaicenie codziennego 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

W marcu z okazji Dnia Kobiet 
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W tym roku Gminna Biblioteka 
Publiczna w Mełgwi obchodziła to 
słodkie święto z dziećmi z ,,Weso-
łego Przedszkola” oraz przedszkola 
,,Bartuś’’.

Na początku imprezy dzieci po-
znały historię czekolady. Dowiedzia-
ły się skąd pochodzi, z czego jest zro-
biona, jak wygląda proces technolo-
giczny produkcji czekolady, jakie są 
jej rodzaje.

Następnie dzieci wysłuchały opo-
wiadania „W Czekoladowej Krainie”. 
Po wysłuchaniu opowiadały, jakie 
rodzaje czekolady znają – wymienia-
ły czekoladę mleczną, białą, z orze-
chami i z różnorodnym nadzieniem. 
Dowiedziały się także, w jakiej po-
staci może występować czekolada 
oraz czy można ją jeść codziennie?

KULTURA 

zorganizowaliśmy wybory „Miss 
Świetlicy”. Nasz konkurs miał uświa-
damiać, że tak naprawdę liczy się 
„piękno wewnętrzne”, a nie tylko to 
widoczne na zewnątrz.

Marzec jest także miesiącem na-
dejścia Pani Wiosny, którą przywita-
liśmy w sposób zdrowy i kolorowy, 
a mianowicie przygotowując pyszną 
sałatkę owocową. Tego samego dnia 
dowiedzieliśmy się o innym sukce-
sie, ponieważ w Konkursie na Naj-
ładniejszą Figurkę Wielkanocną Ba-
ranka lub Zajączka organizowanym 
przez GOK w Mełgwi, nasza świetlica 
zajęła II miejsce. 

Okres przed Wielkanocą był 
w świetlicy niezwykle pracowity, 
gdyż dzieci przygotowywały kartki 
z życzeniami świątecznymi dla swo-
ich rodzin oraz wszystkich pracowni-
ków szkoły. 

W kwietniu postanowiliśmy zor-

ganizować konkurs plastyczny, któ-
rego temat brzmiał „Moje hobby”. 
Stał się on świetną okazją do tego, 
by dowiedzieć się czegoś więcej 
o zainteresowaniach swoich kole-
gów i koleżankach ze świetlicy. Kwie-
cień upłynął nam także pod hasłem 

„ekologia”. Uczniowie sprawdzili 
swoją wiedzę w świetlicowym teście 
ekologicznym. Niezwykle cieszy fakt, 
że młode pokolenie posiada świado-
mość dotyczącą tej ważnej tematy-
ki. W czasie tygodnia ekologicznego 

rozmawialiśmy o zdrowym odży-
wianiu, przygotowywaliśmy zdrowe 
przekąski z warzyw i owoców oraz 
zasialiśmy kwiaty, które przesadzimy 
do szkolnego ogródka. Na zakończe-
nie wykonaliśmy ekologiczną zabaw-
kę z plastikowej butelki po wodzie.

Nie zwalniając tempa wyruszamy 
w dalszą świetlicową podróż, poszu-
kując nowych wrażeń, emocji i przy-
gód.

Karolina Michalak 

Święto Czekolady „ brzmi ciekawie i.... smacznie
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23 kwietnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Mełgwi obchodziliśmy 
uroczyście Święto Książki z dziećmi 
z „Wesołego Przedszkola”. Oczywi-
ście spotkanie miało na celu rozbu-
dzanie zainteresowań czytelniczych 
wśród najmłodszych.

Podczas spotkania dzieci czyta-
ły wiersze o książkach, odgadywały 
zagadki, rozwiązywały rebusy, pro-
jektowały okładkę książki. Na za-
kończenie spotkania każdy uczestnik 
otrzymał medal wykonany przez Pa-
nią Ulę. 

Oprac. Urszula Kowalczyk

Uwolnij książkę - to idea nieodpłatnego przekazania 
książek poprzez pozostawienie ich w miejscach celowo 
utworzonych. Przystępując do akcji chcemy przyczy-
nić się do popularyzacji i promocji czytelnictwa, stwo-
rzyć modę na czytanie, także wśród dzieci i młodzieży. 
Zapraszam aktywnych i kreatywnych czytelników do 
włączenia się w akcję uwalniania książek.

W holu Biblioteki był wystawiony niebieski pojemnik 
w którymn można było pozostawć książki, po to by zna-
lazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Akcja trwała 
od 8 -15 maja.

Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród 
czytelników. Akcję powtórzymy również za rok.

Bawiliśmy się wesoło były zgady-
wanki i zabawy z balonami, kalambu-
ry worek z prezentami oraz malowa-
nie twarzy nutellą. Zabawę zakończy-
liśmy konkursem na króla i królową 
czekolady, w którym główną nagrodą 
była oczywićsie czekolada!!!

oprac. Urszula Kowalczyk

Święto Książki

Uwolnij Książkę
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W dniu 29 czerwca 2018r. dzieci 
pierwszokomunijne wraz z rodzica-
mi, księżmi z tutejszej parafii i księ-
dzem Proboszczem, katechetami 
i wychowawczyniami udały się na 
pielgrzymkę autokarową do Sank-
tuarium Matki Bożej Kębelskiej 
w Wąwolnicy.

Przepiękna pogoda towarzyszyła 
maluchom. Do sanktuarium maryj-
nego dotarły ok.9.40. Ksiądz Pro-
boszcz Dariusz Moczulewski o go-
dzinie 10.00 odprawił Mszę Świętą 
w intencji dzieci pierwszokomunij-
nych przed cudowna figurką Matki 
Bożej Kębelskiej. Odświętnie ubra-
ne dzieci z całego serca modliły się, 
dziękując za dar Pierwszej Komunii 
i prosząc o potrzebne łaski na całe 
swoje życie. 

Bardzo ciekawe historie o niejed-
nym odzyskanym dzięki łasce Matce 
Bożej Kębelskiej zdrowiu opowiadał 
miejscowy ksiądz infułat – Jan Pęzioł.

Niewątpliwie cały ten pielgrzym-
kowy czas na długo zostanie w pa-

mięci dzieci i ich opiekunów. 
Poniżej przedstawiamy relacje 

fotograficzną z Pierwszej Komunii 
Świętej w naszej Gminie oraz z wy-
jazdu do Wąwolnicy.

Oprac. EK

Niezwykle ważnym i uroczystym dniem dla dzieci 
z klas trzecich w naszych szkołach był 

27 maja 2018 r. – dzień ich Pierwszej Komunii Świętej

Szkoła Podstawowa 
w Krzesimowie

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Wójcik w Krępcu
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Szkoła Podstawowa 
w Krzesimowie

Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Podzamczu

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej 
w Dominowie

Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Piłsudzkiego 
w Mełgwi

Szkoła Podstawowa 
w Jackowie

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Wójcik w Krępcu
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W Szkole Podstawowej w Mełgwi 14 maja 2018 r. 
odbył się V Gminny Konkurs z Języków Obcych „Posłu-
chaj, a zrozumiesz …”. Brali w nim udział przedstawiciele 
wszystkich szkół podstawowych z terenu nasze gminy. 
Uzdolniona językowo młodzież rywalizowała w dwóch 
kategoriach: język angielski i język niemiecki. Uczniowie 
konkurowali sprawdzając się w umiejętności słuchania 
ze zrozumieniem oraz pisania dyktanda w języku ob-
cym. Czas oczekiwania na wyniki umiliły uczestnikom 
przygotowane przez gimnazjalistki multimedialne pre-
zentacje edukacyjne oraz słodki poczęstunek. Tegorocz-
ne zadania konkursowe nie należały do prostych, tym 
większe wyrazy uznania dla laureatów, którymi w tym 
roku zostali:

Język angielski:
I miejsce – Robert Szostakiewicz – SP Mełgiew
II miejsce – Maja Gołąb – SP Mełgiew
III miejsce – Błażej Adamek – SP Krępiec

Język niemiecki:
I miejsce – Robert Szostakiewicz – SP Mełgiew
II miejsce – Maja Gołąb – SP Mełgiew
III miejsce – Kacper Tworóg – SP Krzesimów

Atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Gminną Komi-
sję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wręczył 
uczestnikom konkursu Wójt Gminy Mełgiew – Ryszard 
Podlodowski. 

„Posłuchaj, a zrozumiesz …”

Miło nam poinformować, że na-
sze WESOŁE PRZEDSZKOLE zajęło 
II MIEJSCE w powiecie świdnickim 
w plebiscycie Kuriera Lubelskiego- 
PRZEDSZKOLE NA MEDAL.

Bardzo dziękujemy rodzicom za 
tak wielkie wyróżnienie i zgłosze-
nie nas do konkursu. Dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali na nas swój 
głos, a było ich nie mało bo aż 534!!! 
Wyniki głosowania to dowód na to, 
że nasza praca jest zauważona i do-
ceniona bo wszyscy wiedzą o tym, 
że dzieci są dla na najważniejsze!!!

II MIEJSCE PLEBISCYTCIE PRZEDSZKOLE 
ROKU 2018

OŚWIATA
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Cykliczne spotkania z Przedszko-
lakami z ,,Wesołego Przedszkola ‚’ 
i Przedszkola ,,Bartuś ‚’ kontynuu-
jąc realizację programu - „Czytajmy 
dzieciom - czytanie rozwija wyob-
raźnię”

Czterdziestu dwóch uczniów 
gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Mełgwi w dniach 18, 19, 20 kwiet-
nia 2018 r. przystąpiło do egzaminu 
gimnazjalnego. To bardzo ważny 
egzamin dla uczniów trzeciej klasy 
gimnazjum, bo to w dużej mierze od 
jego wyników zależy, do jakiej szkoły 
średniej się dostaną.

Egzamin ma formę pisemną. Obej-
muje wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego w odnie-
sieniu do wybranych przedmiotów 
nauczanych na trzecim i wcześniej-
szych etapach edukacyjnych i składa 
się z trzech części: 

1. Humanistycznej z zakresu 
historii i wiedzy o społeczeństwie 
oraz z zakresu języka polskiego,

2. Matematyczno-przyrodni-
czej z zakresu przedmiotów przyrod-
niczych i z zakresu matematyki,

3. Język niemiecki

Przystąpienie do egzaminu jest 
warunkiem ukończenia gimnazjum, 
ale nie określa się minimalnego wy-
niku, jaki zdający powinien uzyskać, 
toteż egzaminu nie można nie zdać.

Prace gimnazjalistów zostaną 
sprawdzone przez egzaminatorów, 
a wyniki przysłane do szkół przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu 
gimnazjalnego będą ogłoszone 15 
czerwca br. Tego samego dnia swo-
je wyniki poznają uczniowie, na-
tomiast zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego uczniowie 
otrzymają w dniu zakończenia roku 
szkolnego wraz ze świadectwem 
szkolnym (22 czerwca br.)

Stres egzaminacyjny minął, teraz 
wszyscy cierpliwie czekamy i życzy-
my wszystkim jak najwyższych wy-
ników !!

oprac. Mariola Matyjaśkiewicz 

Spotkania w przedszkolach

Egzamin gimnazjalny już za nami !!!
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Krzesimów to niewielka malownicza miejscowość 
położona na terenie Powiatu Świdnickiego, w gminie 
Mełgiew, typowo rolnicza wieś. To tutaj znajduje się za-
bytkowy zespół pałacowo - parkowy o wyjątkowych 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w którym 
funkcjonuje od 1959 r. Dom Pomocy Społecznej. Placów-
ka zapewnia stacjonarny pobyt stałej opieki dla 58 męż- 
czyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Atutem naszego 
Domu jest jego lokalizacja, w zabytkowym pałacu i bu-
dynku oficyny z dala od zgiełku i szumu, w otoczeniu pięk-
nego parku z występującymi w nim pomnikami przyrody.

Nasz Dom jest miejscem, któremu mieszkańcy 
i doświadczona, profesjonalna kadra od wielu lat stara 
się nadać duszę i stworzyć rodzinną atmosferę. Pozba-
wiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest 
w windę osobową, podjazdy, system alarmowo - przy-
zywowy oraz monitoring. Do dyspozycji mieszkańców 
są dwa samochody przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy całodobową opiekę i pomoc w codzien-
nych czynnościach, zapewniamy opiekę lekarza rodzin-
nego, wsparcie psychologa, psychiatry, rehabilitanta, 
instruktorów terapii zajęciowej oraz wykwalifikowanej 
kadry pielęgniarskiej. Dbamy o zaspokojenie potrzeb 
religijnych i kulturalnych. Utrzymujemy i rozwijamy kon-
takty z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

Mieszkańcy naszego Domu mają możliwość uczest-
niczenia m.in. w organizowanych spotkaniach integracy-
jnych, piknikach, turnusach rehabilitacyjnych, wyciecz-
kach, wyjazdach do kina, teatru...

Z życia Domu....
Dnia 9 maja br liczna grupa naszych mieszkańców 

z opiekunami i Panem Dyrektorem, udała się do Sanktu-
arium Unitów Podlaskich w Pratulinie na XIX Pielgrzym-
kę Środowisk Pomocy Społecznej. Pielgrzymka ta groma-
dzi podopiecznych i pracowników domów pomocy oraz 
ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa 
lubelskiego.

Po uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. 
Marka Bieńkowskiego, dyrektora Caritas Diecezji 
Siedleckiej odbył się piknik oraz zabawa taneczna. 

Zadowoleni i w dobrych humorach powróciliśmy póź-
nym popołudniem do Krzesimowa.

W dniu 12 maja 2018 r w amfiteatrze w Mełgwi 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku 
zorganizowało mini-event pn. „ Spektrum korzyści z Fun-
duszami Europejskimi” realizowany w ramach V edycji 
ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwartych Fun-
duszy Europejskich. Nasz Dom reprezentowała grupa 
mieszkańców z Panią Kasią i Panem Wojtkiem. Mogliśmy 
się pochwalić pracami naszych podopiecznych oraz za-
prezentować występ naszych wspaniałych recytatorów 
Pana Zbyszka i Pana Kazia.

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
fo
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W naszym Domu funkcjonuje pracownia ergoterpii. 
Ergoterapia, inaczej jest zwana terapią przez pracę (gr. 
ergon - praca, aktywność, dzieło, czyn, osiągniecie). 
Mieszkańcy bardzo chętnie i z zaangażowaniem biorą 
w niej udział.

Z pomocą personelu uprawiany jest ogród warzyw-
ny i kwiatowy, mieszkańcy dbają też o estetykę naszego 
Domu wykonując drobne prace porządkowe.

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kr-
zesimowie.

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu 
niepełnosprawności intelektualnej, niemogącej samod-
zielnie funkcjonować, przysługuje prawo do umieszcze-
nia w domu pomocy społecznej.

2. W tym celu zainteresowany ( lub rodzina, opiekun) 
składa wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowa-
nego, który po przeanalizowaniu jego sytuacji życiowej 
podejmuje i wydaje decyzję o skierowaniu do domu po-
mocy społecznej.

3. Następnie, z upoważnienia Starosty Świdnickiego, 
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdniku wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS w Kr-
zesimowie.

4. Ta decyzja jest podstawą do przyjęcia do naszej 
placówki. Zamieszkując w Domu Pomocy w Krzesimowie 
mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt, w wysokości 
ustalonej również przez OPS w imieniu gminy decyzją 
administracyjną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i opieki to służymy po-
mocą. 

Nasz adres Krzesimów 77, 21 - 007 Mełgiew, 
tel. 81/467- 05- 41.

Zapraszamy do śledzenia artykułów poświęconych 
naszemu Domowi, które cyklicznie będą się pojawiały 
na łamach gazety Wieści z Gminy.

Oprac. Marzena krukowska Foto: Własność DPS

Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej od 12 
lat w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego. 

Rodzice Zastępczy tworzą dla dzieci, które nie mogą 
wychowywać się w rodzinach biologicznych, dom. Domy 
te są oparte na miłości, zrozumieniu i bezpieczeństwie 
dla dzieci. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą dla 
dzieci na odbudowanie normalnego, spokojnego życia 
wśród życzliwych im osób. Dzieci trafiające do rodzin 
zastępczych niosą ze sobą bagaż pełen negatywnych 

i traumatycznych doświadczeń. Codziennością dla 
nich był alkohol w domu, awantury, przemoc 

i wiele innych bolesnych doświadczeń. W rodzinach 
zastępczych dzieci odzyskują spokój, są otaczane 
życzliwością i wsparciem, którego im brakowało. 

Rodzicielstwo zastępcze nie jest łatwym wyzwaniem. 
Wymaga poświęceń, ogromnej cierpliwości oraz 

wielu trudności. Rodzice zastępczy nie skarżą się na 
przeciwności, które napotykają na swojej drodze. 
Najważniejsze jest dla nich dobro dziecka. 

Uregulowania prawne
Problematyka rodzin zastępczych została 

uregulowana w Ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 
18 października 2004 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 2344 z późn. 
zm.). 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest jedną 
z form ograniczenia władzy rodzicielskiej. 

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno małżonkowie 
jaki i osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli 
spełniają następujące warunki:

1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań 

Dzień rodzicielstwa zastępczego
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rodziny zastępczej;
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terenie 

Polski;
3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4. nie są lub nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej 
ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie 
osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki 
obowiązek;

6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą 
właściwą opiekę nad dzieckiem,

7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz 
stałe źródło utrzymania;

8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania.

Obowiązki spoczywające na rodzinie zastępczej.
Rodzina zastępcza zobowiązana jest do kierowania się 

dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw, 
w szczególności prawa do:

1. wiedzy o swoim pochodzeniu,
2. podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną 

i innymi osobami bliskimi,
3. poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy.
Rodzina zastępcza zobowiązana jest również do 

zapewnienia dziecku warunków rozwoju 
i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia 

i poziomu rozwoju, a w szczególności:
1.odpowiednich warunków bytowych,
2. możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego 

i społecznego,
3. możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb 

dziecka w zależności od jego stanu 
zdrowia i poziomu rozwoju,
4. możliwości właściwej edukacji i rozwoju 

zainteresowań,
5. odpowiednich warunków do wypoczynku 

i organizacji czasu wolnego.

Podział rodzin zastępczych
Rodziny zastępcze dzielą się na: 
•	spokrewnione z dzieckiem,
•	niespokrewnione z dzieckiem,
•	zawodowe niespokrewnione z dzieckiem. 
Zawodowe niespokrewnione rodziny z dzieckiem 

dzielą się na rodziny: wielodzietne, specjalistyczne, 
o charakterze pogotowia rodzinnego. 

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie 
finansowe. Pomoc finansowa jest uzależniona od typu 
rodziny zastępczej. Rodziny zastępcze spokrewnione 
z dzieckiem mogą liczyć na pomoc w wysokości 660 zł, 
rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje wsparcie 
w wysokości 1000 zł miesięcznie. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje 
dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na pokrycie 
zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Poza stałym miesięcznym wsparciem rodziny 
zastępcze mogą starać się o dodatkowe świadczenia. Są 
to: 

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka raz w roku;

2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych 

z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo, 
b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń 
losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 
sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo. 

Na terenie Gminy Mełgiew jest dziesięć rodzin 
zastępczych, w tym sześć spokrewnionych, trzy 
niezawodowe oraz jedna zawodowa. 

Dzieci z terenu Gminy Mełgiew przebywają w pięciu 
rodzinach zastępczych, również poza Gminą. Cztery 
z nich stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem, 
jedna rodzina jest rodziną zawodową. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 
nałożyła na organy administracji samorządowej nowe 
obowiązki.

Zadaniami gminy są w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakre-

sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W Gminie Mełgiew za-
dania realizowane są przez 
zapisy Uchwały Rady Gminy 
Mełgiew Nr XIV/93/12 z dnia 
29 maja 2012r., w sprawie 
uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Me-
łgiew na lata 2016-2021 

Reaguję na przemoc

POMOC SPOŁECZNA
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oraz Uchwały Rady Gminy Mełgiew Nr X/80/12 z dnia 
30 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdy-
scyplinarnego. Celem głównym programu jest przeciw-
działanie przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 
poprzez stworzenie jednolitego, profesjonalnego syte-
mu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 
uwikłanych w przemoc. 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest dość dobrze zna-
ne społeczeństwu. Niemal każdy z nas spotkał się z nim 
choćby w bliższej lub dalszej rodzinie, sąsiedztwie itp. Po-
mimo tego wciąż dla większości z nas jest tematem tabu, 
a ofiary nawet latami żyją w domowym ukryciu. 

Najczęstszymi przyczynami ukrywania przemocy do-
mowej jest strach oraz wstyd. Ofiary boją się ujawnić 
swojego kata – boją się jego zemsty, oraz wstydzą się 
przyznać otoczeniu (rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom): 
„Mam problem, pomóżcie”. Należy jednak uświadomić 
sobie, że nawet najgorszy (w naszym mniemaniu) wstyd, 
jest lepszy od życia w ukryciu.

Jeśli Ty lub Twoje dzieci doświadczacie przemocy do-
mowej na początek zastanów się czy masz wokół siebie 
osoby Ci życzliwe – może to być sąsiadka, przyjaciółka, 
siostra, brat, rodzice. Porozmawiaj z kimś o swoich prob-
lemach – być może właśnie ta osoba jest w stanie ci po-
móc. Pamiętaj że musi to być osoba którą darzysz zaufa-
niem. Jeśli nie znasz takiej osoby, czujesz się samotnie 
o pomoc możesz zwrócić się także do instytucji państwo-
wych, ponieważ przemoc rodzinna jest przestępstwem 
ściganym prawnie.

Sprawdź, czy jesteś ofiarą przemocy?
Czy ktoś z twoich bliskich…
•	 bije Cię, uderza, popycha, policzkuje, szarpie?
•	 zabiera Twoje pieniądze, każde Ci o nie prosić?
•	 niszczy przedmioty należące do Ciebie?
•	 izoluje Cię od rodziny i przyjaciół?
•	 rani Cię w sposób słowny – obrzuca obelgami  

 i wyzwiskami?
•	 zmusza Cię do robienia upokarzających rzeczy?
•	 wykorzystuje Cię seksualnie wbrew twojej woli?
•	 grozi, że Cię zabije?
Jeżeli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałaś(łeś) 

twierdząco istnieje dość duże prawdopodobieństwo że 
jesteś ofiarą przemocy domowej.

Co zrobić w sytuacji kryzysowej
Musisz pamiętać że za przemoc w rodzinie odpowie-

dzialny jest jej sprawca, który znęcając się nad swoimi 
bliskimi popełnia czyn karalny. Przestępstwo to jest ści-
gane przez prawo. Nic nie usprawiedliwia przemocy, na-
wet alkohol.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy skontaktuj się z nami:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi miesz-
czący się przy ulicy Partyzanckiej 2,
tel. 663909960

2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, którego siedzibą jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, zapewniający 
obsługę administracyjną Zespołu. 663 909 960

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, 
tel. 81 460 57 01

4. Powiatowa Komenda Policji w Świdniku, Aleja 
Lotników Polskich 1, tel. 81 749 42 10 lub 997

5. Rejonowa Prokuratura w Świdniku, Al. Lot-
ników Polskich 5, tel. 81 759 14 71

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pomocy:
1. Poradni Zdrowia Psychicznego w Świdniku, ul. 

B. Leśmiana 4 tel. 81 751-45-61
2. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku, 

ul. Kolejowa 5, tel. 81 467 00 77
lub 781-651-711.
3. Punktu Interwencji dla Ofiar Przemocy w Lub-

linie Pl. Czechowicza 1 (konflikty rodzinne, przemoc do-
mowa, agresja, przemoc seksualna, wykorzystywanie 
seksualne dzieci) tel. 81 534-86-61

4. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy Domowej w Lublinie,

ul. Bazylianówka 44, tel. 81 740 36 77
5. Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wy-

kroczeń – działające przy Wydziale Polityki Społecznej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ra-
mach pracy Centrum działa bezpłatny całodobowy nu-
mer telefonu 987

6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia na-
leży wezwać Policję – telefon alarmowy 997.

Telefony zaufania:
•	 81 534-60-60 działający przy Centrum Interwen-

cji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6A
•	 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-

nika Praw Dziecka 
(w godz. 8.15- 20.00).
•	 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
•	 600 07 07 17 całodobowy telefon interwencyjny 

dla kobiet – ofiar przemocy „futbolowej.”
•	 116 123 kryzysowy telefon Zaufania (codzien-

nie od 14 do 22) numer całkowicie bezpłatny

Czynne jest również Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0-801-
120-002 niebieskalinia@niebieskalinia.info
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Poradnictwa udziela również Stowarzyszenie Rów-
nych Szans „Bona Fides” w Lublinie, ul. Niecała 4/5 a, 
tel. 81 479 -83- 30.

Należy także pamiętać, że w sytuacji, gdy doznało się 
obrażeń fizycznych w związku z przemocą, należy udać 
się do lekarza rodzinnego z prośbą o wydanie zaświad-
czenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z przemocą. Możliwe jest również 

skontaktowanie się z lekarzem sądowym w celu uzyska-
nia potwierdzenia doznanych urazów.

Informację przygotowała Iwona Jaworska
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Mełgiew

Urząd Gminy Mełgiew oraz Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mełgwi przy współpracy z organizacją po-
zarządową „Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu” od 
2015r. czynnie uczestniczą w realizacji Programu Po-
moc Żywnościowa na lata 2014-2020. Program skiero-
wany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej i spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, oraz których dochód nie przekra-
cza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1028,00 zł 
dla osoby w rodzinie.

Kryteria zostały określone zgodnie z wytycznymi 
MPiPS dotyczącymi – Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. Warunkiem skorzystania 
z pomocy oferowanej w ramach programu jest uzyska-
nie skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mełgwi.

W dniu 19.04.2018r. po raz kolejny w Urzędzie Gminy 
w Mełgwi były wydawane paczki żywnościowe dla naj-
bardziej potrzebujących osób z naszej gminy w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020. Tego samego dnia odbyły się również działa-
nia towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017, 
współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. 

Działania towarzyszące odbyły się w formie warszta-
tów kulinarnych i prowadzone były przez Panią Hele-
nę Naumiuk oraz Pana Dariusza Komsta. Uczestniczyło 
w nich ok. 70 mieszkańców gminy - uczestników ww. 
Programu, którzy z zainteresowaniem poznawali zasa-
dy zdrowego żywienia, w tym m.in. kaloryczność pro-
duktów, ich wartości odżywcze. Dowiedzieli się także 

o zasadach prawidłowego komponowania jadłospisów 
i łączenia produktów. Ponadto uczestnicy otrzymali 
ulotki „Paczka żywności i możliwości” która zawiera po-
rady i przepisy - jak łatwo i smacznie gotować z produk-
tów POPŻ.

W roku programowym 2017/2018 pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mełgwi wydali 278 skierowań 
obejmujących 690 osób. Do żywności którą otrzymały 
osoby uprawnione należały następujące produkty spo-
żywcze: herbatniki – 10 paczek na osobę, ser żółty – 
6 – op. na osobę, fasola biała – 17 puszek na osobę, 
powidła śliwkowe 8 szt. na osobę, szynka drobiowa - 9 
puszek na osobę, cukier 4 kg. na osobę, ryż – 8 szt. na 
osobę, groszek z marchewką – 8 szt. na osobę, koncen-
trat pomidorowy – 17 szt. na osobę, gulasz wieprzowy 
z warzywami – 6 szt. na osobę, szynka wieprzowa – 15 
szt. na osobę, pasztet wieprzowy – 1 szt. na osobę, bu-
raczki wiórki – 3 szt. na osobę, makaron – 9 szt. na oso-
bę, filet z makreli – 9 szt. na osobę, - olej rzepakowy 4 
szt. na osobę, mleko – 6 szt. na osobę, miód – 1 szt. na 
osobę, kabanosy – 3 op. na osobę.

Informację przygotowała Iwona Jaworska 
– Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mełgwi

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
na lata 2014- 2020 w Gminie Mełgiew

KĄCIK KULINARNY
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Sezon na truskawki w pełni więc… czas na Sernik 
z truskawkami prosty i nie mniej pyszny

Sernik znany jest od tysięcy lat. Pierwsze serniki pie-
czono już w starożytnej Grecji, a obdarowywano nimi 
zwycięzców olimpiad. Wielkim smakoszem sernika był 
król Anglii Henryk XVIII Tudor (ten, który skazywał na 
ścięcie większość swoich żon). Co prawda jego sernik 
różnił się od tego, który znamy teraz, ale podania i kroni-
ki mówią, że był to wyjątkowo dobry deser. 

Serniki to najpopularniejsze ciasto w naszym kraju, 
lubimy i chętnie je przygotowujemy. Są proste, szybkie 
i wyjątkowo dobre. I taki jest właśnie ten sernik z tru-
skawkami. 

Do Polski przepis na sernik trafił za sprawą Jana III 
Sobieskiego, który przywiózł go z odsieczy wiedeńskiej. 
Stąd też pochodzi nazwa sernika po wiedeńsku. 

A teraz przejdźmy do przepisu. To sernik bez piecze-
nia. Wystarczy chłodzenie w lodówce. 

Składniki na sernik z truskawkami niesamowicie pro-
sty i nie mniej pyszny!

Składniki:
• 2 opakowania galaretki w proszku tego samego ro-

dzaju 
• 2 opakowania waniliowego serka homogenizowa-

nego - około 30 dag [może być również o innym 
smaku]

• 3 spore garście ładnych, raczej niezbyt wielkich tru-
skawek

Przygotowanie krok po kroku:
Galaretki rozpuszczam w połowie wody, na którą 

są przeznaczone, czyli najczęściej w dwóch szklankach 
wrzątku. 

Kiedy ostygną, dodaję do nich serek i dokładnie mie-
szam. Masę wlewam do naczynia na sernik (już do poda-
nia) lub do szklanek, pucharków, czy co tam mi się pod 
rękę nawinie.

Truskawki myję, odrywam szypułki, osuszam i wrzu-
cam do masy serowo galaretkowej. Masę wkładam do 
lodówki na 1-2 godziny. 

Doskonale smakuje taki sernik polany słodkim i gę-
stym syropem. Oczywiście truskawkowym. Przestudzić, 
ale nie dopuścić do stężenia.

Jest ciepło więc zaczynamy grillowanie. 
Amatorów grilla nie zadowolą standardowe mieszanki 

grillowe czy gotowe marynaty. Mamy kilka podpowiedzi, 
jak skomponować własną kompozycje przypraw na grilla.

Składniki mieszanki, które zawsze się sprawdzają i pa-
sują prawie do wszystkich mięs i ryb, to: pieprz czar-
ny i biały, suszona cebula, zioła prowansalskie, ostra 
i słodka papryka w proszku, kumin rzymski. W zależ-
ności od tego, czy chcemy, by mieszanka przypraw miała 
charakter bardziej ziołowy, czy korzenny, dodajemy pro-
porcjonalnie więcej suszonych ziół (majeranku, tymian-
ku, oregano, rozmarynu) lub przypraw korzennych. Jeśli 
mięso na grilla ma być ostre, przyda się więcej pieprzu 
i ostrej papryki oraz szczypta pieprzu cayenne. Jeśli lu-
bimy orientalne smaki, możemy do przyprawy dodać 
szczyptę cynamonu, kurkumy, imbiru, zmielonego ziela 
angielskiego czy goździków.

Niektórzy do mieszanki dodają także suszonego lub 
granulowanego czosnku, jednak naszym zdaniem lepiej 
posmarować produkty świeżo przeciśniętym ząbkiem – 
proces suszenia bowiem bardzo zmienia smak czosnku, 
tak że zupełnie nie przypomina on świeżego.

Do przyprawy dodajemy sól (w proporcji ok. ½ – 1 ły-
żeczki soli na 5 łyżeczek pozostałych przypraw).

Produkty na grilla możemy posypać suchą mieszanką 
przypraw albo zrobić z niej marynatę. Mieszankę wystar-
czy wymieszać z 1/3 szklanki oleju oraz dodatkiem, który 
sprawi, że mięso będzie kruche. Takim sekretnym skład-
nikiem może być np. kieliszek wytrawnego wina lub 
wódki, 1/4 szklanki piwa, kilka łyżek soku z cytryny lub 
2 łyżki musztardy. Kto lubi, może dodać do marynaty 1-2 
ząbki przeciśniętego przez praskę 
czosnku. Marynatą smarujemy 
produkty i odstawiamy w chłodne 
miejsce przynajmniej na godzinę 
(a najlepiej na kilka godzin lub na 
noc).

Oprac. Elżbieta Korbus

Kącik kulinarny
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Według legendy Święty Florian miał ugasić płonącą 
wioskę jednym wiadrem wody. Dlatego jest patronem 
wszystkich strażaków. W „Dzień Świętego Floriana” 
przypadający 4 maja, strażacy obchodzą „Dzień Stra-
żaka”. Z tej okazji życzymy Druhnom i Druhom naszej 
Gminy, pełniącym służbę w jednostkach OSP w: Mełgwi 
, Trzeszkowicach, Minkowicach, Dominowie, Krępcu, 
Krzesimowie i Janowicach, a także każdej innej Strażacz-
ce i Strażakowi - tyle samo powrotów do domu, co wy-
jazdów na akcje. Satysfakcji ze służby, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

Miejcie jak najmniej powodów do tego, żeby interwe-
niować, choć bądźcie zawsze w gotowości do niesienia 

pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Strażacy walczą z żywiołami, takimi jak: pożary, po-

wodzie i wichury. Ratują z opresji ofiary wypadków dro-
gowych i nietypowych sytuacji. Dbają o nasze mienie. 
Domy Strażaka służą nie tylko jako bazy wyposażenia 
i miejsca strażackich dyżurów, ale są ważnymi ośrodkami 
życia społecznego, które służą integracji, kulturze, nauce 
i zabawie. 

Tradycje strażackie w wielu rodzinach podtrzymywa-
ne są od pokoleń, bez względu na płeć i wiek.

Drodzy Strażacy – życzymy Wam wszystkiego najlep-
szego! 

Niech Św. Florian czuwa!

Strażacka brać

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkim Strażakom w uznaniu zaszczytnej służby

Strażacka brać od dawna ma szacunek,
bo niesie nam wciąż pomoc i ratunek.
Kiedy czerwony kur płomień rozpali,
syreny dźwięk rozlega się w oddali.

Jadą strażacy, dzielni ochotnicy,
pora i czas tu wcale się nie liczy.
Czy wczesny ranek, czy to noc jest czarna,
czuwa i strzeże ludzi Straż Pożarna.

Kiedy na szosie zdarzy się wypadek,
ona się zjawia i musi dać radę.
Wóz odblokuje, rannych wydostanie,
czasem jest smutno gdy zwłoki zastanie.

Powódź, wichury, dachów pozrywanie,
już straż wzywają-to jest ich zadanie.
Za to społeczność bardzo ich szanuje,
bo kto w nieszczęściu szybko poratuje?

Błyszczą ich hełmy oraz srebrne sznury,
chłopcom się marzą strażackie mundury.
Przy Grobie Pańskim zawsze asystują,
starą tradycję przez to podtrzymują.

Niechaj ta służba będzie doceniona,
bo to dobytku i życia ochrona.
Nie miejcie nigdy poważnych kłopotów,
życzyć należy szczęśliwych powrotów!

Jan Siuda

fot.: zdanie meldunku przez druha Adama Siudę przed siedzibą OSP Mełgiew - lata trzydzieste
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W tym roku w naszej gminie 
„Dzień Strażaka” połączony został 
z uroczystymi obchodami 100-lecia 
Straży Pożarnej w Dominowie. Uro-
czystości rozpoczęły się 5-go maja 
2018r. mszą świętą w intencji straża-
ków i ich rodzin w kaplicy p.w. Mak-
symiliana Marii Kolbego w Domi-
nowie. Msza pod przewodnictwem 
Dziekana dekanatu świdnickiego 
ks. Kan. Dariusza Moczulewskiego 
i Kapelan Straży Pożarnej Powiatu 
Świdnickiego ks. Kan. Leszka Surmę 
miała szczególna oprawę ponieważ 
został poświęcony Sztandar jed-
nostki, ufundowany z okazji jubile-
usz 100-lecia. Po uroczystościach 

kościelnych odbył się przemarsz 
w kierunku budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dominowie, pod 
którą nastąpiło odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy i wręczenie sztanda-
ru OSP w Dominowie. Z tej okazji 
wielu członków jednostki zostało 
odznaczonych. Wśród gości nie za-
brakło licznej grupy mieszkańców, 
władz: kościelnych, rządowych, wo-
jewódzkich, powiatowych i gmin-
nych, przestawicieli Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdniku, delega-
cji okolicznych OSP. 

Wszyscy podkreślali rolę OSP 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 
i gratulowali tak wspaniałego jubi-
leuszu.

Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Dęta Gminy Mełgiew jak również 
Kompania Reprezentacyjna Straży 
Pożarnej Powiatu Świdnickiego. 

Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Lublinie uchwałą nadało „Złoty 
Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
Druhowi Józefowi Długoszowi

Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Lublinie uchwałą nadało „Srebr-

ny Medal Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa” następującym Druhom:

1.Ryszard Podlodowski

2.Jacek Kalita

3.Roman Kowalski

Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Lub-
linie uchwałą nadało „Brązowy Me-
dal Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
następującym Druhom i Druhnie:

Januszowi Kośka, Wacławowi 
Cieślik, Arturowi Kochaniec, Ag-
nieszce Kloc

Prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Świdniku nada-
ło odznaki „Strażak Wzorowy” dla 
następujących Druhen i Druhów:

Roberta Wińskiego, Annę Koło-
dziejczyk, Sylwię Ścirkę, Konrada 
Dziurawiec, Arkadiusza Ścirkę, Ma-
cieja Kołodziejczyk, Dawid Zieliński

Zarząd Oddziału Wojewódzki 
Związku i OSP w Dominowie Za 
Zasługi dla Pożarnictwa wręczył 
okolicznościowe dyplomy Druhom: 
Adamowi Szewczak, Tadeuszowi 
Jurek i Stanisławowi Zielińskiemu

Oprac.EK.

Jubileusz OSP Dominów
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Wakacje to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając 
z czasu wolnego nie możemy jednak zapomnieć o na-
szym bezpieczeństwie. Każdy z nas musi zwracać uwagę 
na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku. 
Poniżej przedstawimy kilka rad dotyczących naszego 

zachowania podczas wakacji.
Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatni-

cze, bagaż lub inne przedmioty zgłoś ten fakt w najbliż-
szej jednostki Policji.

Jeżeli w pociągu zaobserwujesz podejrzanie zachowu-
jące się osoby, poinformuj o tym obsługę.

Jeżeli twoje dziecko wyjeżdża autokarem, możesz po-
prosić o sprawdzenie jego stanu technicznego policjan-
tów z najbliższej jednostki Policji.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niejedno-
krotnie pozwoli Ci bezpiecznie dojechać do celu.

Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki.
Jak uniknąć zagrożeń podczas pobytu nad wodą :
Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miej-

scach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, 
będących pod nadzorem ratowników.

Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, 

Bezpieczne wakacje
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Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka. Ma ono decydujący wpływ 
na sposób funkcjonowania każdej społeczności. Krajo-
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest odpowiedzią 
na sygnalizowaną przez społeczeństwo potrzebę po-
siadania możliwości wpływania identyfikację zagrożeń 
wpływających na poczucie bezpieczeństwa, szczegól-
nie w najbliższym sąsiedztwie. Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane 
w trzech płaszczyznach:

Pierwsze zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa zostały naniesione jesienią 2016 roku. Do 
narzędzia sięgają również mieszkańcy gminy Mełgiew. 
Do dnia przygotowania przedmiotowej informacji miesz-
kańcy gminy skorzystali z narzędzia 67 razy. Podobnie 
jak na terenie całego powiatu świdnickiego przeważa-
jąca liczba zgłoszeń do KMZB dotyczy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Za istotny problem mieszkańcy 

podnoszą problem nadmiernej prędkości pojazdów po-
ruszających się po terenie gminy Mełgiew jak również 
nieprawidłową infrastrukturę drogową- np. brak właści-
wych oznakowań dróg czy też brak chodników. Powyższe 
zagrożenia istotnie wpływają na bezpieczeństwo miesz-
kańców. 

W miejsca, w których zdaniem mieszkańców do prze-
kroczeń prędkości dochodziło najczęściej skierowani zo-
stali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Jednocześ-
nie dokonano przeglądu miejsc, które zostały wskazane 
jako posiadające niewłaściwą infrastrukturę. Wobec 
tych, które w sposób istotny wpływają na bezpieczeń-
stwo w szczególności pieszych skierowano wystąpienia 
do zarządców dróg celem ich eliminacji.

Korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
możliwe jest za pomocą strony internetowej , której link 
znajduje się pod adresem internetowym www.policja.pl 
lub na stronie internetowej każdej jednostki Policji. Od 
niedawna funkcjonuje również aplikacja na urządzenia 
mobilne umożliwiająca szybkie naniesienie zagrożenia na 
mapę. W celu zoptymalizowania podejmowanych przez 
Policję działań zachęcamy do dodawania opisów do na-
noszonych zagrożeń. W przypadku jakichkolwiek pytań 
odnośnie funkcjonowania narzędzia jakim jest KMZB za-
chęcamy do kontaktu z policjantami Wydziału Prewencji 
KPP w Świdniku. W szczególności zachęcamy do kontaktu 
z dzielnicowym, którego dane do kontaktu można zna-
leźć również w mobilnej aplikacji Moja Komenda oraz na 
stronie internetowej świdnickiej Policji. 

Oprac. nadkomisarz E.Wójtowicz z KPP w Świdniku

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa
Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budow-
lach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach 
wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciw-
pożarowych, jak również w wodach o silnym zanieczysz-
czeniu i wirach.

Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieli-
ska, na którym się znajdujesz.

Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, któ-
rzy pełnią dyżur na kąpielisku.

Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz 
w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.

Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza 
sprzętu ratunkowego.

Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym po-
siłku.

Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym 
opalaniem.

Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej 
wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowa-
nie dna.

Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła).
Jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko 

w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami.
Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której 

korzystają dobrzy pływacy.
Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad 

wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratowni-
ka WOPR.

Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi ciągły nadzór, 
również gdy umieją pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą 
może skończyć się utonięciem.

Oprac.Redakcja
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Od 1 kwietnia tego roku znacząco zmieniły się prze-
pisy dotyczące zgłaszania tzw. „szkód łowieckich”. Teraz 
po odszkodowanie za szkody łowieckie pójdziemy do 
gminy. 

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wy-
rządzone w trakcie polowania odpowiada dzierżawca 
lub zarządca obwodu łowieckiego. Postępowanie roz-
poczyna się na wniosek właściciela lub posiadacza np. 
zniszczonych upraw składany do wójta gminy właściwej 
ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Należy pa-
miętać, aby szkodę zgłosić jak najszybciej. To konieczne, 
aby można było właściwie oszacować rozmiar zniszczeń 
i tym samym ustalić odpowiednią wysokość odszkodo-
wania. 

Od kwietnia zmienił się skład zespołu do szacowania 
szkód i aktualnie znajdują się w nim: przedstawiciel gmi-
ny na terenie której wystąpiła szkoda (zazwyczaj sołtys 
lub inny przedstawiciel organu wykonawczego gminy, 
jeśli nie powołano jednostki pomocniczej gminy), przed-
stawiciel zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciel 
lub posiadacz gruntów, na terenie których wystąpiła 
szkoda. W celu oszacowania wysokości szkody zespół 
szacujący dokonuje oględzin zniszczonych upraw oraz 
tzw. szacowania ostatecznego. O terminie oględzin po-
wiadamiany jest właściciel. Trzeba jednak pamiętać, że 
bez względu na nieobecność prawidłowo powiadomio-
nego poszkodowanego właściciela proces szacowania 
szkody jest kontynuowany (oględziny i szacowanie osta-
teczne). W interesie poszkodowanego jest obecność 
podczas szacowania szkody, lub upoważnienie w tym 
celu innej osoby. 

Z oględzin szkody sporządzany jest protokół zawiera-
jący m.in. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy, a człon-
kowie zespołu szacującego (czyli również właściciel) 
mają prawo zgłaszać zastrzeżenia do protokołu. Następ-
nie zespół szacujący dokonuje szacowania ostateczne-
go i ustala m.in. obszar uszkodzonej uprawy, plon z ha 
oraz wysokość odszkodowania. Zasadniczo, szacowanie 
ostateczne powinno odbyć się przed zbiorem zniszczo-
nej uprawy. Dlatego niezbędne jest powiadomienie or-
ganu, do którego składany jest wniosek o planowanej 
dacie zbioru. W przypadku szkód wyrządzonych w pło-
dach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach 
i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda po-
wstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem 
lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania 
ostatecznego. 

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo 
zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego. Za 
szkody wyrządzone przez zwierzęta z obwodów łowie-
ckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Go-

spodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu 
państwa, a z obwodów łowieckich polnych i obszarów 
niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszko-
dowania wypłaca zarząd województwa ze środków bu-
dżetu państwa.

Warto jednak pamiętać, że w sytuacji gdy właściciel 
nie zgadza się z protokołem oszacowania i wysokością 
odszkodowania może w terminie 7 dni od podpisania 
protokołu wnieść odwołanie do nadleśniczego Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właści-
wego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W ta-
kim wypadku, w miarę potrzeby nadleśniczy lub osoba 
przez niego wyznaczona ponownie dokonuje oględzin 
lub oszacowania ostatecznego. W czynnościach mają 
prawo brać członkowie zespołu do szacowania szkód, 
a na pisemny wniosek członka zespołu również przed-
stawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód izby rolniczej. Opinia członka izby rolniczej nie jest 
wiążąca. 

Po ponownym przeanalizowaniu sprawy nadleśniczy 
wydaje decyzję w przedmiocie wysokości odszkodowa-
nia. Decyzja ta jest co prawda ostateczna, ale w terminie 
3 miesięcy od otrzymania decyzji w przedmiocie wyso-
kości odszkodowania można wnieść powództwo do sądu 
właściwego na miejsce wystąpienia szkody. 

Poza zmianami dotyczącymi szacowania szkód łowie-
ckich, wprowadzono możliwość dochodzenia odszkodo-
wania za uniemożliwienie lub istotne ograniczenie moż-
liwości korzystania z gruntów w związku z ich objęciem 
obwodem łowieckim. W takim przypadku właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości może domagać się 
od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczy-
wistą szkodę. Na dochodzenie swoich praw poszkodowa-
ny ma trzy lata od momentu wydania uchwały o objęciu 
jego gruntów obwodem łowieckim. Po tym czasie jego 
roszczenie się przedawnia i zobowiązane województwo 
może uchylić się skutecznie od jego zapłaty. 

Ustawą nałożono również dodatkowe obowiązki in-
formacyjne na organizatorów polowań zbiorowych. Od 
kwietnia dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich 
mają obowiązek informować na piśmie właściwych ob-
szarowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz 
nadleśniczych z co najmniej 14-dniowym wyprzedze-
niem. 

Oprac. Anita Gębka

NOWE ZASADY ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY ŁOWIECKIE

PRZYRODA
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Rolniku, sadowniku, działkowiczu! 
Stosuj dawki środka ochrony roślin podane przez pro-

ducenta naopakowaniu. 
Zabiegi ochronne wykonuj wieczorem lub w nocy, po 

ustaniu lotówzapylaczy. Dzięki temu uchronisz pszczoły 
przed śmiertelnym dla nich zatruciem.Opryski wieczorne 
są bezpieczniejsze dla pszczół. W okresie kwitnienia ro-
ślin opryski na polach, w sadach i przydomowych ogród-
kach najlepiej jest wykonywać wieczorem. Temperatura 
powietrza jest wtedy niższa, a kwiaty nie wydzielają nek-
taru i nie wabiają do siebie owadów.

POZWÓL PSZCZOŁOM ZWIĘKSZYĆ TWOJE PLONY!
EK

Zasady stosowania środków ochrony roślin 
w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efek-
tywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosują-
ce środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka 
wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami 
ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniż-
szych zasad:

1. W trakcie oblotu pszczół nie stosować środków 
ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwa-
sty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają po-
żytek.

2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych 
w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, do-
tyczących bezpieczeństwa dla pszczół.

3. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okre-
sie prewencji dla pszczół.

4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu 
pasiek.

5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność 
zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu 

dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących 
środki ochrony roślin.

6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zmi-
nimalizować negatywny wpływ zabiegów ochro-
ny roślin na organizmy nie będące celem zabiegu 
w szczególności dotyczy to owadów zapylających 
i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamo-
czenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy 
lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego 
zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do 
ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do 
gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 
z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób 
stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Tomasz Jaworski 
Kierownik Oddziału w Łęcznej 

WIORiN w Lublinie

Rób opryski umiejętnie!

Piłka nożna jest dyscypliną sportu cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, chętnie 
uczestniczą w zajęciach treningowych oraz rozgryw-
kach sportowych. 

Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w Szkole Pod-
stawowej w Mełgwi prowadzone są zajęcia Szkolnego 
Klubu Sportowego, dzięki którym chętni uczniowie 
mogą doskonalić swoje umiejętności.

10 kwietnia 2018 na obiektach sportowych przy 
Szkole Podstawowej w Mełgwi rozegrane zostały Mi-
strzostwa Gminy w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt. 
Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Elżbie-
ta Korbus - z-ca wójta, przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Mełgwi. Patronat nad zawodami objęła Pani Halina 
Załoga -dyrektor Szkoły Podstawowej w Mełgwi. 

W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęła druży-
na SP Krzesimów, drugie SP Krępiec, trzecie SP Mełgiew.

Wśród dziewcząt pierwsze miejsce SP Krzesimów, 

Turniej piłki nożnej
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Dnia 15.05.2018 odbyła się powiatowa liga piłki noż-
nej szkół podstawowych grupy I gminy Mełgiew.

Udział brały wszystie gminne szkoły, które na póź-
niejszych etapach zmierzą się z innymi placówkami po-
wiatu Świdnickiego: SP DOMINÓW, SP KRĘPIEC, SP JA-
CKÓW, SP KRZESIMÓW, SP PODZAMCZE, SP MEŁGIEW.

Te szkoły toczyły wielką sportową rywalizację pod 
okiem wójta Ryszarda Podlodowskiego, który przygo-
tował dla uczestników drobny upominek w postaci ko-
szulek sportowych, co można zobaczyć na naszych foto 
relacjach. 

Wszyscy uczestnicy zawodów, uczniowie, opieku-
nowe, organizatorzy oraz gminne wsparcie w postaci 
przewoźników oraz działaczy zasługują na brawa za 
udział i poświęcony czas.

Po pierwszym etapie rozgrywek szkoła w Krzesimo-
wie okazała się bezkonkurencyjna pokonując wszyst-
kich rywali.

Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna ze szko-
ły w Krępcu, która typowana była na głównego rywala 

drużyny z Krzesimowa. Ostatecznie zajęła III miejsce w 
tabeli naszych rozgrywek. Niespodzianką okazała się 
szkoła w Mełgwi, która wolą walki i ambicjami wywal-
czyła sobie zasłużone 2 miejsce. Miejsce IV dla szkoły 
w Podzamczu , miejsce V dla szkoły w Dominowie ora 
miejsce VI szkoła w Jackowie. Dziękujemy za sportową 
rywalizację 

drugie SP Podzamcze i trzecie SP Mełgiew.
Podczas zawodów panowała przyjazna atmosfera 

i przestrzegano zasad fair play. Funkcję sędziów pełnili 
nauczyciele wychowania fizycznego. Drużyny otrzyma-

ły pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundo-
wane przez Panią Dyrektor Halinę Załogę.

W. Iwaniuk

LIGA PIŁKI NOŻNEJ
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Maciej Krukowski uczeń kl V szkoły podstawowej 
w Mełgwi jest jednym z wyróżniających się i dobrze 
rokujących zawodników MKS Avia Świdnik w roczniku 
2006. Grając najczęściej na pozycji środkowego obroń-
cy cechuje się odwagą, odpowiedzialnością i boiskową 
inteligencją.

Do sukcesów Maćka i jego drużyny można zaliczyć 
m.in. 1 miejsce w turnieju Lublinianka Cup 2017, 1 miej-
sce w Dziecięcej Halowej Lidze Mistrzów 2017....

Runda rewanżowa sezonu 2017/2018 ułożyła się re-
welacyjnie, na 4 kolejki przed końcem rozgrywek piłka-
rze reprezentujący naszą Gminę zapewnili sobie uprag-
niony awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

Drużyna awansując uzyskała następujące wyniki:

Perła Progres Mełgiew – LKS Wierzchowiska 4:1

Perła Progres Mełgiew – Vir Dorochucz 10:0

Perła Progres Mełgiew – Avenir Jabłonna 5:2

Perła Progres Mełgiew – LZS Krężnica Jara 2:3

Perła Progres Mełgiew – Huragan Siostrzytów 2:2

Perła Progres Mełgiew – LKS Biskupice 7:2

Perła Progres Mełgiew – KS Uniszowice 11:6

Perła Progres Mełgiew – Bronowice Lublin 10:2

Zapraszamy Wszystkich Kibiców do wspierania na-
szej drużyny.

Maciej Krukowski 

PIŁKARZE PERŁY PROGRES MEŁGIEW 
WRESZCIE DOPIELI SWEGO!!!
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1. Przylatuje na wiosnę z ciepłych krajów.

2. Przecięcie się dwóch dróg.

3. Kierunek geografi czny odwrotny do północy.

4. Wypasane na halach.

5. Jest nim Mazurek Dąbrowskiego.

6. W dzień na niebie.

7. Międzyszkolne zmagania sportowe uczniów.

8. Przedstawiciel władzy w Państwie.

9. Najlepiej smakują w Tłusty Czwartek.

10. Rude małe zwierzątko.

11. Pora roku po wiośnie.

12. Do siedzenia w parku.

13. Gorzka lub mleczna.

14. Do mycia zębów.

15. Owoc o gorzkim smaku.

16. W linię lub kratkę.

Kącik dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy

KĄCIK DLA DZIECI

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 30 czerwca 2018r.

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji drogą 
elektroniczną wiescizgminy@melgiew.pl

Ze wszystkich prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
10 osób, które nagrodzimy.

Nagrodami w konkursie są gadżety z logo Gminy Me-
łgiew ufundowane przez Wójta Gminy. Lista zwycięzców 
zostanie opublikowana w następnym numerze.
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru.

Hasło brzmi „WIELKANOC”

Wszystkim osobom, które nadesłały 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagród ufundowanych przez P. Wójta 
Ryszarda Podlodowskiego do Urzędu 
Gminy (biuro podawcze parter)

Agata Krukowska
Ania Jemielnik
Anna Pucek
Paweł Mogielnicki
rafal9009

Zaprowadź pszczołę do kwiatka

Znajdź różnice

Rozwiąż rebus



stawie

2-3 czerwca 2018

Dni Dni Dni 

Melgwi

Organizator Partnerzy

Placówki Oœwiatowe 
z terenu 

Gminy Me³giew

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych 
w Me³gwi

Imprezy towarzysz¹ce: park rozrywki dla dzieci, stoiska z jad³em lokalnym, rêkodzie³em artystycznym, ma³a gastronomia, inne niespodzianki.

AN DREO e Karina

Future FolkFuture Folk

Sobota – 2 czerwca godz. 9.30 - 13.30
Gminny Dzieñ Dziecka i Rodziny
- prezentacje placówek oœwiatowych i kulturalnych
- animacje i zabawy w wykonaniu grupy „Iskra” z Lublina

- „Stra¿ak potrafi”- pokaz sprzêtu stra¿ackiego 

- znakowanie rowerów - Komenda Powiatowa Policji w Œwidniku

12.00 - Msza Œwiêta w koœciele parafialnym w Me³gwi
13.00 - Otwarcie festynu
Prezentacje artystyczne: 13.15-24.00
13.15 - Orkiestra Dêta Gminy Me³giew z grup¹ taneczn¹ 
13.35 - laureaci Gminnych Przegl¹dów Piosenki 
14.10 - zespo³y taneczne
14.40 - Zespó³ Œpiewaczy Podzamcze
15.10 - instrumentaliœci z GOK
15.20 - Grupa Artystyczna Pod Parasolem oraz Magda Rodak z WTZ w Me³gwi
15.30 - Rozstrzygniêcie konkursu kulinarnego „Nasze regionalne smaki”
15.40 - MIGLANC
17.00 - TIP TOP
18.00 - AN DREO e Karina
19.30 - FUTURE FOLK
21.00 - MILANO - gwiazda wieczoru
22.30 - plenerowa zabawa taneczna z zespo³em MARVEL

Niedziela – 3 czerwca 

Amfiteatr przy
stawie

Imprezy towarzysz¹ce: park rozrywki dla dzieci, stoiska z jad³em lokalnym, rêkodzie³em artystycznym, ma³a gastronomia, inne niespodzianki.Imprezy towarzysz¹ce: park rozrywki dla dzieci, stoiska z jad³em lokalnym, rêkodzie³em artystycznym, ma³a gastronomia, inne niespodzianki.

AN DREO e Karina

Future FolkFuture Folk

MILANO


