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FELIETON WÓJTA

Niedługo kończą się wakacje, któ-
re upływają pod znakiem pięknej po-
gody. Jest ona wymarzona dla dzieci 
i młodzieży, jednak dla rolników jest 
problemem z powodu suszy. Susza 
dotknęła uprawy, stanowiące źródło 
utrzymania rolników. Rok zapowia-
dał się dobrze, ale nadmiar słońca 
pokrzyżował te plany. Rolnicy składali 
oświadczenia do Urzędu Gminy, a po-
wołana komisja przez Wojewodę sza-
cowała straty w gospodarstwach rol-
nych. Szacując straty komisja musiała 
odnieść się do analiz specjalistów 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa (IUNG) w Puławach doty-
czących kategorii gleb. Przygotowa-
ne mapy zasobności gleb dla naszej 
gminy wskazują, że 21% powierzchni 
są to grunty na których susza nie wy-
stąpiła, około 60 % powierzchni do-
tknęła susza zboża jare, ozime, owoce 
miękkie i jagodowe. Przy szacowaniu 
pod uwagę brano stan zwierząt. Tu 
chciałbym podkreślić, że posiadane 
zwierzęta zwiększają dochód z gospo-
darstwa, co przekłada się na końcowe 
szacowanie szkód. Ze strony Gminy 

będziemy podejmowali działania, 
aby wesprzeć poszkodowanych suszą 
i potrzebujących pomocy rolników.

 
Przed nami dożynki. Jakie przesła-

nie na ten wyjątkowy, choć niełatwy 
- z powodu suszy - czas ma Pan Wójt 
dla mieszkańców naszej Gminy?

Mimo trudnej pogody, udało nam 
się zebrać plony. To wynik ciężkiej 
pracy naszych rolników, którzy nie 
szczędzili sił i środków, by nawet 
w trudnej sytuacji pogodowej dbać 
o odpowiednie nawożenie i zabez-
pieczyć uprawy, w miarę możliwości, 
przed złymi warunkami atmosferycz-
nymi. Chciałbym bardzo podziękować 
wszystkim mieszkańcom za ich stara-
nia, za sąsiedzkie wsparcie i zapew-
nić, że będziemy, jako Gmina, czynili 
starania, by wynagrodzić tę ciężką 
pracę poprzez różnorodne inicjatywy 
i przedsięwzięcia, o których zewnętrz-
ne finansowanie będziemy się starać. 

 
Już wkrótce zabrzmi pierwszy 

dzwonek. Czy szkoły są dobrze przy-
gotowane na przyjęcie nie tylko 

dzieci i młodzieży, także tych, którzy 
rozpoczynają dopiero naukę w kla-
sach pierwszych? Jakie inwestycje 
udało się zrealizować przez czas wa-
kacji? Jakie projekty są planowane 
do realizacji?

Oczywiście, czas wakacji wykorzy-
stujemy do wykonania remontów do-
raźnych, by nasi uczniowie mogli roz-
począć nowy rok szkolny w odświe-
żonych salach lekcyjnych. Korzystając 
z okazji chciałbym przekazać informa-
cję, że nasze gminne szkoły otrzyma-
ły dodatkową dotację w wysokości 
3,5 mln zł m.in. na wymianę sprzętu 
w salach komputerowych oraz salach 
dydaktycznych, także zajęcia pozalek-
cyjne i szkolenia dla nauczycieli i ucz-
niów. Dzięki unijnemu dofinansowa-
niu możemy spokojnie planować nie 
tylko kolejne inwestycje remontowo
-budowlane, ale również w poten-
cjał wiedzy. Przyznam, że zaczynam 
się zastanawiać, czy nasi uczniowie 
znajdą czas, by korzystać z szerokiego 
spektrum możliwości edukacyjnych, 
jakie dla nich przygotowujemy, korzy-
stając ze środków unijnych. 

Rozmowa z Panem Ryszardem Podlodowskim, 
Wójtem Gminy Mełgiew
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W czasie czerwcowej sesji Rady 
Gminy podjęta została decyzja 
o wsparciu finansowym inwesty-
cji, związanej z remontem kościoła 
parafialnego pod wezwaniem św. 
Wita. Podobną decyzję, o dofinan-
sowaniu tego projektu, podjęła rów-
nież Rada Powiatu Świdnickiego. 
Proszę przybliżyć szczegóły wkładu 
własnego Gminy w remont nasze-
go kościoła, wpisanego do rejestru 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Projekt renowacji, dofinansowy-
wany ze środków Unii Europejskiej, 
zakłada dofinansowanie, w formie 
wkładu własnego, w wysokości 20 
procent kosztów całkowitych plano-
wanej inwestycji. Rada Gminy Meł-
giew, poprzez głosowanie, wyraziła 
zgodę na przekazanie z tegorocznego 
budżetu 90 tys. zł na wykonanie nie-
zbędnych prac, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym inwestycji. W kolejnych latach 
Rada Gminy będzie podejmować 
decyzje o dofinansowaniu remon-
tu kościoła z następnych budżetów 
rocznych gminy. To ważne, że Unia 
Europejska, poprzez programy dofi-

nansowania, dostrzega konieczność 
inwestowania w ochronę naszego 
dziedzictwa narodowego i religij-
nego. Fakt, że musimy, jako Gmina, 
uczestniczyć w kosztach inwestycji 
nie jest niczym nowym. W zależno-
ści od unijnego programu, dofinan-
sowanie, w ramach wkładu własne-
go, czasami może wynieść nawet 50 
procent, jak w przypadku unijnego 
Programu LIFE, który wspiera pro-
jekty o charakterze ekologicznym. 
Ale są także przedsięwzięcia, gdzie 
finansowanie może wynieść sto pro-
cent całkowitych kosztów projektu. 
Wszystko zależy od szczegółowych 
zasad danego konkursu i programu. 
W tym miejscu chciałbym mocno 
podkreślić, że nasza Gmina, poprzez 
dofinansowanie renowacji nasze-
go kościoła, doskonale wpisuje się 
w Europejski Rok Dziedzictwa Kultu-
rowego, ogłoszony decyzją Komisji 
Europejskiej, który obecnie trwa. 

 Pomimo wielu obowiązków, ja-
kie mają na co dzień pracownicy 
Urzędu Gminy, udaje się zrealizo-
wać wiele ciekawych przedsięwzięć, 

ale także - zaplanować takie, które 
będą promować Gminę Mełgiew 
w kraju. Czy możemy uchylić „rąbka 
tajemnicy”? 

Planujemy zorganizować konkurs 
literacki dla kilku grup wiekowych, 
w tym także dorosłych mieszkań-
ców, zainteresowanych odkrywa-
niem własnych umiejętności i ta-
lentów. Już z początkiem nowego 
roku szkolnego ogłosimy szczegóły 
przedsięwzięcia, które – jak zakłada-
my – z kolejną edycją będzie miało 
już wymiar ogólnopolski, bezcen-
ny, jeżeli chodzi o promocję naszej 
Gminy w kraju. Dodatkowo chcemy 
założyć, przy GOK, koło dziennikar-
sko-literackie dla młodzieży – z tego, 
co wiem, młodych pasjonatów lite-
ratury i tych, którzy próbują swoich 
sił w tworzeniu własnych próbek li-
terackich jest w naszej Gminie wielu. 
Stworzenie odpowiednich warun-
ków do rozwoju młodych talentów 
jest naszym, jako Gminy, obowiąz-
kiem, ale i wielką przyjemnością. 

Dziękuję za rozmowę 
M. Pokrzycka

Powiat świdnicki najczęściej bywa 
kojarzony z produkcją śmigłowców 
i motocykli – słynnych „wuesek”, 
które przez dekady powstawały 
w PZL – Świdnik. Sama stolica po-
wiatu (miasto Świdnik) narodziła 
się jako osiedle robotnicze wokół 
fabryki w I połowie XX wieku. Sko-
jarzenie z przemysłem lotniczym 
jest więc właściwe... ale tylko częś-
ciowo, bo powiat ma więcej atutów 
i zachęca inwestorów do ich wyko-
rzystania w biznesie.

Stolica powiatu i przemysł lotniczy
W Świdniku działa ponad 3,5 tys. 

podmiotów gospodarczych z róż-
nych branż, część z nich na terenie 
Regionalnego Parku Przemysłowe-
go zlokalizowanego tuż obok PZL 
Świdnik. Niedaleko, zaledwie kilka 
minut autem od centrum miasta, 

Pomysłowy i przemysłowy powiat świdnicki
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znajduje międzynarodowy Port 
Lotniczy Lublin, z którego dzięki 
połączeniu z Monachium łatwo do-
trzeć do ponad 100 miejsc na całym 
świecie. 

- Warto zaznaczyć, że na terenie 
powiatu funkcjonuje lotnisko tra-
wiaste użytkowane przez Aeroklub 
Świdnik oraz fabryka PZL Świdnik. 
To kontynuacja tradycji lotniczych 
na tym terenie, ponieważ jeszcze 
przed II wojną światową istniało tu 
lotnisko oraz cywilna szkoła pilo-
tów otwarta w czerwcu 1939 roku 
– mówi Dariusz Kołodziejczyk, sta-
rosta świdnicki. 

Rekordowe inwestycje 
w infrastrukturę

Niemal bez przerwy remontowa-
ne są drogi na terenach wiejskich, 
ale także i w stolicy powiatu, gdzie 
wykonano reprezentacyjną Al. Lot-
ników Polskich i zaplanowano re-
monty kolejnych najważniejszych 
arterii. Władze powiatu podkreśla-
ją, że liczba inwestycji drogowych 
już osiągnęła rekordowy poziom, 
a warto też zwrócić uwagę, że bu-
dowa i remonty najważniejszych 
szlaków poprzedzane są szerokimi 
konsultacjami społecznymi z miesz-
kańcami, lokalnym biznesem i śro-
dowiskami rowerowymi. Budowy 
i remonty prowadzone są przy 
wsparciu funduszy europejskich, 
rządowych oraz gminnych.

Kształcą fachowców
Powiat nadzoruje 8 szkół i placó-

wek oświatowych: 5 szkół ponad-
gimnazjalnych, 2 specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze oraz porad-
nię psychologiczno-pedagogiczną. 
To, co wyróżnia ich ofertę edukacyj-
ną, to fakt, że otwierane są kierunki 
kształcenia w zawodach poszukiwa-
nych przez pracodawców. Tak jest 
w przypadku I LO w Świdniku, które 
jako pierwsze w Polsce i w porozu-
mieniu z Portem Lotniczym Lublin 
otworzyło tzw. „klasę stewardess”. 
W świdnickim Powiatowym Cen-
trum Edukacji Zawodowej, w poro-
zumieniu z Przewozami Regionalny-

mi, można kształcić się w zawodach 
np. elektroenergetyk transportu 
szynowego, automatyk sterowania 
ruchem kolejowym, a w porozu-
mieniu z portem lotniczym uczą się 
przyszli technicy lotniskowych służb 
operacyjnych. Zespół Szkół w Traw-
nikach podpisał zaś list intencyjny 
ze spółką PD CO, w którym zadekla-
rowano kształcenie przyszłej kadry 
dla projektowanej kopalni „Jan Kar-
ski”. 

Sport i edukacja 
idą w parze

W ciągu ostatnich dwóch lat po-
wstał kompleks sportowy przy Ze-
spole Szkół w Trawnikach. Zakoń-
czyła się budowa hali widowiskowo
-sportowej przy I LO w Świdniku. 
Warto dodać, że pod koniec wrześ-
nia ubiegłego roku zostały otwarte 
nowoczesne całoroczne korty teni-
sowe przy PCEZ w Świdniku.

Za te wszystkie działania powiat 
świdnicki został uhonorowany tytu-
łem „Samorządowego Lidera Edu-
kacji 2016” w ramach Ogólnopol-
skiego Programu Certyfikującego. 
- Dla potencjalnych inwestorów jest 
to sygnał, że samorząd i powiatowe 
jednostki oświatowe są gotowe do 
współpracy i już teraz zapewniają 
świetnie wykształconą kadrę – oce-
nia Artur Habza, dyrektor Depar-
tamentu Gospodarki i Współpracy 
Zagranicznej UMWL.

Samorząd 
przyjazny biznesowi

Przedstawiciele powiatu świdni-
ckiego aktywnie uczestniczą w bu-
dowaniu przyjaznego otoczenia dla 
przedsiębiorców. Każda delegacja 
z partnerskich zagranicznych samo-
rządów zapraszana jest do zapozna-
nia się z ofertą lokalnych firm, tak 
by skomunikować firmy z branży 
z potencjalnym kooperantem z in-
nego kraju. Za przykład może po-
służyć niedawna wizyta delegacji 
z Mołdawii w siedzibie Zrzeszenia 
Producentów Owoców „Stryjno 
– Sad” - przedsiębiorstwie ekspor-
tującym jabłka na wszystkie konty-
nenty. Od roku 2015 w Starostwie 

Powiatowym w Świdniku istnieje 
specjalna komórka odpowiedzialna 
za obsługę inwestorów i kontakt ze 
środowiskiem biznesowym. Jest to 
Biuro Promocji i Przedsiębiorczości, 
którego pracownicy odpowiadają 
za obsługę inwestorów i eksporte-
rów na każdym etapie. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy do 
kontaktu: promocja@powiatswid-
nik.pl lub tel. +48 81 468 70 95. 

Infrastruktura
Inwestycje drogowe zmieniają 

nasz powiat i wpływają na codzien-
ność mieszkańców, ułatwiając ko-
munikację z sąsiednimi miejsco-
wościami. Przy dobrej współpracy 
powiatu z gminnymi samorządami 
z pewnością można wykonać jesz-
cze więcej inwestycji, które służyć 
będą nam wszystkim.

- Mamy świadomość, że w wielu 
miejscach brakuje chodników czy 
ścieżek rowerowych, dlatego suk-
cesywnie ten problem rozwiązuje-
my, bo komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców to priorytet. Podpi-
saliśmy umowę na budowę chod-
nika asfaltowego od węzła Krępiec 
w kierunku Mełgwi na odcinku ok. 
500 metrów. Przygotowujemy rów-
nież dwie dokumentacje na budo-
wę drogi Łuszczów - Janowice oraz 
na odcinku Mełgiew-Milejów przez 
Dominów. Bierzemy również pod 
uwagę przygotowania dokumenta-
cji na remont drogi w miejscowości 
Trzeciaków. Remontowany będzie 
także odcinek chodnika przy drodze 
Lublin-Mełgiew-Zakrzów w miej-
scowości Piotrówek. Końca dobie-
gają już prace przy chodniku ulicy 
Krępieckiej – wylicza starosta świd-
nicki Dariusz Kołodziejczyk. 

Warto też zaznaczyć, że we współ-
pracy Powiatu Świdnickiego z Gmi-
ną Mełgiew w ramach projektu Mo-
bilny LOF trwa budowa chodników 
w miejscowościach: Franciszków, 
Jacków, Mełgiew.

oprac. 
Starostwo Powiatowe
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Do 30 czerwca rady wszystkich gmin w Polsce miały 
czas na ocenę pracy prezydentów, wójtów i burmistrzów 
za rok 2017. Zanim jednak radni w głosowaniu jawnym 
na sesji rady podniosą ręce „za” bądź „przeciw”, praca 
gminnego  włodarza podlega surowej i wnikliwej ocenie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Do końca 
marca każdego roku sprawozdanie opisowe z wykonania 
budżetu za rok miniony otrzymuje Przewodniczący Rady 
i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Kolejnym 
dokumentem jaki musi być przedłożony Radzie Gminy 
jest sprawozdanie finansowe, później pozostaje już tyl-
ko czekać na opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wy-
konania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie 
mienia Gminy. Opinia RIO pomaga Komisji Rewizyjnej 
wypracować swoje stanowisko w sprawie absolutorium.

Sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek 26 czerwca 
2018r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi, 

w której uczestniczyli wszyscy radni naszej gminy. W gło-
sowaniu wójt Ryszard Podlodowski uzyskał pełną apro-
batę swoich działań za rok 2017. Wszyscy Radni podnieśli 
ręce za „TAK”, gdy Zbigniew Oleszek Przewodniczący Rady 
Gminy zapytał, kto jest za udzieleniem absolutorium?

Pozytywna ocena dotyczy wszystkich, najbliższych 
współpracowników wójta – Elżbiety Korbus zastępcy 
wójta, Moniki Rycerz skarbnika Gminy i Magdaleny Naro-
dowiec kierownika  referatu. Tym urzędnikom dziękował 
wójt za dobrą pracę i współpracę między sobą. Chwilę 
potem gorące podziękowania usłyszeli radni - jednogłoś-
ne absolutorium było zaskoczeniem, wszak radnych po-
zytywna opinia RIO wcale nie obliguje do jednomyślno-
ści. Tym razem animozje poszły w kąt, a radni pokazali, że 
w sprawach istotnych dla gminy potrafią działać zgodnie 
i harmonijnie. 

oprac. M. Narodowiec

W dniu 26.06.2018 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Mełgwi 
odbyła się XXXVII zwyczajna sesja rady 
gminy. W wyniku przeprowadzonej 
debaty zostały podjęte następujące 
uchwały:
1. Uchwała w sprawie zasad udzie-

lania dotacji z budżetu gminy na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków oraz Gminnej Ewidencji 
Zabytków, położonych na terenie 
gminy Mełgiew.

2. Uchwała w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej.

3. Uchwała w sprawie  zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2018.

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budże-

tu gminy Mełgiew za rok 2017 wraz 
ze sprawozdaniem finansowym 
Gminy Mełgiew, sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2017 roku.

5. Uchwała w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Mełgiew absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Mełgiew  za rok 2017.

6. Uchwała w sprawie udzielenia po-
życzki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krępcu.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mełgiew.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie zasad przyznawania 
stypendiów dla   uzdolnionych ucz-
niów.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgo-

dy na zawarcie kolejnych umów 
najmu nieruchomości gruntowych 
z dotychczasowymi najemcami na 
okres do 3 lat.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia pro-
jektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Mełgiew w celu 
przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu.

11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia ich przebiegu.

12. Uchwała w sprawie wynagrodze-
nia Wójta Gminy Mełgiew

Pełna treść uchwał podjętych w dniu 
26 czerwca 2018 r. prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

oprac. E. Machulska

Rozpoczęły się prace związane 
z rewitalizacją  Kościoła p.w. Św. 
Wita w Mełgwi. 

Koszt projektu w 2018r wyno-
si 703 842,04zł brutto, natomiast 
w 2018r. wkład własny do projektu 
wyniesie 140 768,408 zł. 

Dzięki zaangażowaniu Radnych 
Powiatu Świdnickiego oraz Radnych 

Gminy Mełgiew wkład parafian gmi-
ny Mełgiew będzie niższy.  

Na podstawie podjętych uchwał 
przez obie Rady wkład własny pa-
rafii dofinansuje Powiat Świdnicki  
w wysokości 50 000zł oraz Gmina 
Mełgiew w wysokości 90 000zł.

oprac. M. Narodowiec

Absolutorium dla Wójta Gminy Mełgiew jednogłośne

Relacja z XXXVII sesji Rady Gminy Mełgiew

Parafianie mogą spać spokojnie
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Dzięki funduszowi sołeckiemu 
mieszkańcy Gminy Mełgiew podej-
mują wiążące decyzje dotyczące 
wydatkowania środków z określonej 
części budżetu gminy. Jest to moż-
liwe dzięki Ustawie o funduszu so-
łeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, 
zgodnie z którą w budżecie gminy 
może być wyodrębniony fundusz so-
łecki. 

Fundusz sołecki to środki finan-
sowe, które mają docelowo służyć 
poprawie warunków życia miesz-
kańców gminy. O przeznaczeniu 
funduszy decydują bezpośrednio 
mieszkańcy sołectw na zebraniach 
wiejskich. 

WAŻNE:
Fundusz sołecki nie tylko pozwa-

la realizować konkretne zadania, 
istotne z punktu widzenia lokalnych 
społeczności – o których finanso-
waniu decydują głosy mieszkańców 
– ale także zachęca ich do aktywnej 
współpracy i współdecydowania 
o kierunku rozwoju gminy, poprzez 
wskazanie konieczności realizacji 
najbardziej pilnych inwestycji. 

Jak dotąd fundusz odegrał, i na-
dal pełni istotną rolę w ożywieniu 
środowisk wiejskich, zwracając przy 
tym uwagę na potrzebę podniesie-
nia jakości życia mieszkańców Gminy 
Mełgiew. Podniósł także znaczenie 
zebrania wiejskiego, jako ważnego 
czynnika w zwiększeniu podmioto-
wości sołectw. 

Pamiętajmy!
Ogólna kwota funduszu sołe-

ckiego wyodrębniona w budżecie 
Gminy Mełgiew w 2018 roku to 
429.426,39 zł. Na rok 2019 będzie 
to kwota: 446.248,67 zł.

 
Powstaje sala gimnastyczna

W ramach funduszu sołeckiego 
została opracowana dokumentacja 
projektowa na budowę sali gim-
nastycznej w Dominowie. W maju 
2018 r. Starosta Świdnicki zatwier-

dził sporządzony projekt budowlany 
oraz udzielił pozwolenia na budo-
wę dla przedmiotowej inwestycji. 
Na podstawie opracowanej doku-
mentacji złożony został wniosek 
o dofinansowanie przedsięwzię-
cia ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach programu 
„Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sporto-
wej” na realizację zadania pn. „Bu-
dowa sali gimnastyczno – sportowej 
z łącznikiem przy szkole podstawo-
wej w m. Dominów, gm. Mełgiew”. 

Projektowane nowe oświetlenie
Obecnie trwają prace projektowe 

polegające na sporządzeniu doku-
mentacji technicznej na budowę 
oświetlenia drogowego w m. Krę-
piec, drogi gminnej w m. Minko-
wice oraz chodnika w m. Mełgiew. 
Dokumentacja oświetlenia drogo-
wego zakłada budowę wydzielone-
go oświetlenia dróg gminnych nr 
105540 L – ul. Wąska oraz nr 105539 
L – ul. Święta Droga w miejscowości 
Krępiec. W skład projektowanej in-
stalacji wchodzić będzie linia kablo-
wa, słupy oświetleniowe oraz ener-
gooszczędne oprawy typu LED. 

Dotychczas w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Krępiec II oraz 
Nowy Krępiec zakupiły i zamonto-
wano trzy lampy hybrydowe zloka-
lizowane przy drogach gminnych ul. 
Wyspiańskiego, ul. Parkowa oraz ul. 
Skośna.

Budowane nowe drogi
Dokumentacja budowy drogi w m. 

Minkowice obejmuje trasę gminną 
nr 105528 L od strony drogi powia-
towej nr 2106 L Minkowice – Wierz-
chowiska w kierunku przejazdu 
kolejowo – drogowego. Natomiast 
projekt budowy chodnika uwzględ-
nia wykonanie odcinka około 150 
mb ciągu pieszego przy ul. Partyzan-
ckiej (droga gminna nr 105517 L) od 
skrzyżowania z ul. Nową do granicy 
ewidencyjnej sołectwa Mełgiew I. 
Z pozostałych środków zaplanowa-
nych na realizację chodnika w sołe-

ctwie Mełgiew I zostanie zakupiona 
kostka brukowa, obrzeża betonowe 
oraz krawężniki drogowe. 

Dodatkowo zadania wyodrębnio-
ne w funduszu sołeckim zakładają 
zakup kruszywa drogowego wraz 
z przeprowadzeniem remontów 
dróg gminnych. W oparciu o przed-
miotowe założenia zakupiono kru-
szywo drogowe dla sołectw Jacków, 
Mełgiew I, Minkowice, Krzesimów 
I, Piotrówek oraz Nowy Krępiec. 
Dodatkowo wykonano utwardze-
nie kruszywem ul. Podleśnej i ul. 
Wyspiańskiego w sołectwie Krępiec 
II oraz ul. Nadstawnej w sołectwie 
Mełgiew II. Ponadto ze środków 
przeznaczonych w funduszu sołe-
ckim na remonty dróg gminnych wy-
konano powierzchniowe utrwalenie 
istniejących nawierzchni asfalto-
wych w sołectwie Krzesimów I. Rea-
lizacja powyższych inwestycji z pew-
nością poprawi stan techniczny dróg 
oraz bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Remonty świetlic wiejskich
Gmina realizuje remonty nale-

żących do niej świetlic wiejskich. 
W ramach tego działania z fundu-
szu sołeckiego został sfinansowany 
zakup pieca gazowego i materiałów 
potrzebnych do jego montażu na 
potrzeby świetlicy wiejskiej w Domi-
nowie. Ponadto w miejscowości  Ja-
nówek, w ramach realizacji remon-
tu świetlicy, dokonano wymiany 
sześciu sztuk okien na PCV, wymia-
ny drzwi bocznych na stalowe, wy-
miany drzwi głównych dwuskrzyd-
łowych na PCV oraz zamontowano 
dziesięć parapetów stalowych. Rea-
lizacja przedsięwzięcia  wpłynęła na  
podniesienie standardów i  poprawę 
estetyki budynku wiejskiego. 

Remont mostu
W sierpniu 2018 roku, z zakupio-

nych już materiałów, planowany jest 
doraźny remont mostu usytuowa-
nego na drodze gminnej nr 105528 L 
oraz montaż progu zwalniającego na 
drodze gminnej nr 105532 L przy ul. 
Dworcowej w sołectwie Minkowice.

Fundusz sołecki – dla poprawy jakości życia mieszkańców
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Gmina Mełgiew wyróżnia się na 
tle pozostałych z kilku powodów. 
Przede wszystkim należy wspo-
mnieć, że jest jedną z największych 
zarówno pod względem powierzch-
ni, jak i ludności na tle gmin powia-
tu świdnickiego.  Również transport 
drogowy jest niezwykle rozwinięty 
w tym obszarze. Najważniejszym 
priorytetem w gminnych planach in-
westycyjnych jest budowa, przebu-
dowa oraz remonty dróg gminnych.

Gminę Mełgiew przecinają droga 
krajowa nr 12, wojewódzka nr 822 
oraz powiatowe i gminne. Ponad 
100 km dróg w sieci komunikacyj-
nej to drogi gminne, o częściowo 
nieutwardzonych nawierzchniach. 
Z uwagi na fakt, że prace polegają-
ce na utwardzaniu nawierzchni dróg 
wymagają dużych nakładów finan-
sowych, przedmiotowe inwesty-
cje realizowane są systematycznie 
w miarę możliwości finansowych 
budżetu gminy.  Dodatkowo Gmina 
Mełgiew korzysta ze środków ze-
wnętrznych na budowę lub przebu-
dowę dróg gminnych. 

Zakupiono kruszywo drogowe 
o wartości  93 277,50 zł, które jest 

sukcesywnie dostarczane na drogi 
w celu bieżącego utrzymania dróg 
oraz poprawy jakości istniejących 
nawierzchni gruntowych, z uwzględ-
nieniem zgłaszanych przez sołectwa 
potrzeb. Kruszywo  dotrze do wszyst-
kich miejscowości naszej gminy.

Na terenie Gminy Mełgiew część 
istniejących nawierzchni asfalto-
wych wymaga bieżącego przepro-
wadzenia działań naprawczych. Jed-
ną z metod naprawy zniszczonych 
nawierzchni asfaltowych jest tzw. 
powierzchniowe utrwalenie. Tech-
nologia ta jest zaliczana do podsta-
wowych zabiegów utrzymaniowych 
i remontowych dróg. Powierzchnio-

we utrwalenie polega na wykonaniu 
nowej warstwy ścieralnej poprzez 
oczyszczenie nawierzchni istnieją-
cej, skropienie jej lepiszczem (emul-
sją), rozsypanie nowego kruszywa 
o odpowiednio dobranej frakcji i za-
gęszczenie. W celu przeprowadzenia 
remontu istniejących nawierzchni 
dróg gminnych na terenie Gminy 
Mełgiew została podpisana umo-
wa z firmą STAN – LUB na dosta-
wę materiałów i usługę wykonania 
powierzchniowego utrwalenia na-
wierzchni emulsją asfaltową i gry-
sami za pomocą remontera w ilości 
154 ton na łączną kwotę umowną  
100 100,00 zł. 

Zagospodarowane boisko, 
plac zabaw i siłownia

W miejscowości Trzeszkowice wy-
brano wykonawcę na zagospoda-
rowanie i wyposażenie wiejskiego 
boiska sportowego oraz ogrodzenie 
placu go otaczającego. Dzięki realiza-
cji tego zadania boisko zostanie wy-
posażone w zestaw do gry w koszy-
kówkę, dwóch bramek do gry w piłkę 
oraz cztery ławki. 

Z funduszu sołeckiego w miejsco-
wości Podzamcze została zamówio-

na altana ogrodowa wraz z meblami 
ogrodowymi (ławki i stoły drewnia-
ne), które pozwolą stworzyć – na te-
renie placu zabaw i siłowni - miejsce 
przyjazne mieszkańcom, niezależnie 
od wieku.

Realizacja wymienionych przedsię-
wzięć przyczyni się nie tylko do po-
prawy warunków życia mieszkańców 
danych sołectw, ale także ma nieoce-
niony, pozytywny wpływ na rozwój 
społeczny i kulturalny mieszkańców 
konkretnych „Małych Ojczyzn”. 

Nowy Krępiec ul. Parkowa

Mełgiew ul. Lubelska

Boisko w Trzeszkowicach

Inwestycje drogowe

Lampa solarna na ul. Skośnej 
w Nowym Krępcu
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W czerwcu ruszyły prace obej-
mujące budowę ścieżki pieszo – ro-
werowej na odcinku miejscowości 
Franciszków, Jacków i Mełgiew. 
Inwestycja realizowana jest w ra-
mach projektu „Mobilny Lof” po-
przez przebudowę ciągu dróg po-
wiatowych na 2102 L, 2020 L, 2021 
L w zakresie wykonania ciągu pie-
szo – rowerowego wraz z zatokami 
i chodnikami, wiatami rowerowymi 
i przystankowymi, budową oświetle-
nia drogowego, miejsc postojowych 
oraz parkingu. W pierwszej kolejno-
ści Wykonawca rozpoczął budowę 
odcinka około 400 m brakującego 
chodnika w miejscowości Mełgiew. 
Równocześnie rozpoczęły się pra-
ce związane z budową ciągu pieszo 
– rowerowego  na odcinkach dróg 
powiatowych w miejscowości Fran-
ciszków oraz Mełgiew. 

Z końcem lipca br. odebrano za-
kończoną inwestycję pn. „Budo-
wa instalacji energooszczędnego 
oświetlenia na terenie gminy Meł-
giew obejmująca budowę oświetle-
nia wydzielonej drogi powiatowej nr 
2113 L w miejscowości Podzamcze 
na działce nr ew. 573/1”. Przedmio-
towe zadanie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej – Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
W ramach umowy o dofinansowanie 
Gmina Mełgiew otrzymała dotację 
w wysokości 85 % kosztów kwalifiko-
walnych. Dzięki realizacji inwestycji 
w miejscowości Podzamcze, gm. Me-
łgiew powstało nowoczesne, ener-
gooszczędne oświetlenie drogowe  
- łącznie 32 szt. lampy - na odcinku 
o długości około 1,50 km. Jesteśmy 
przekonani, że przedmiotowa inwe-
stycja wpłynie pozytywnie na popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go oraz przyczyni się do zwiększenia 
komfortu życia mieszkańców. W ko-
lejnych latach planujemy w dalszym 
ciągu realizować inwestycje z zakre-
su bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i pieszego poprzez budowę kolejnych 
odcinków oświetlenia drogowego na 
terenie naszej gminy.

W chwili obecnej realizacja inwe-
stycji drogowych trwa w pełni. Z koń-
cem maja 2018 r. zostały zakończone 
dwie inwestycje drogowe polegające 
na budowie odcinków dróg gmin-
nych położonych w miejscowości Jó-
zefów i Podzamcze, odpowiednio na 
długości 0,565 km i 0,787 km. Łączny 
koszt finansowy ww. zadań drogo-
wych wyniósł  475 353,26 zł. Środki 
te w całości pochodziły z budżetu 
Gminy Mełgiew. Kolejnym zadaniem 
wykonanym ze środków  budżetu 
Gminy Mełgiew w 2018 r. o łącznej 
kwocie około 310 tys. zł będzie rea-
lizacja inwestycji pn. „Remont drogi 
gminnej nr 105507 L w miejscowości 
Krzesimów, gm. Mełgiew na odcinku 
około 950 m”. Przedmiotowe zadanie 
będzie współfinansowane z fundu-
szu sołeckiego sołectwa Krzesimów 
II na 2018 r. w kwocie 20 726,81 zł. 

W sierpniu br. nową nawierzch-
nię asfaltową zyska droga gminna 
w miejscowości Trzeciaków na od-
cinku o długości  530 m. Przedmioto-
wa inwestycja drogowa pn. „Moder-
nizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych poprzez przebudowę drogi 
gminnej nr 105542 L w m. Trzecia-
ków” realizowana będzie w ramach 
umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego o udzie-
lenie dotacji celowej z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. W obec-
nym roku uzyskana dotacja na reali-
zację ww. zadania wynosi  50 000,00 
zł. Ponadto wskazane zadanie będzie 
współfinansowane z funduszu sołe-
ckiego sołectwa Trzeciaków na 2018 
r. w kwocie 13 663,11 zł. Całość za-
dania wynosi około 165 tys. zł. 

Z końcem września zostanie zakoń-
czona przebudowa drogi gminnej nr 
105513 L w miejscowości Trzeszko-
wice realizowanej w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Na podstawie zawar-
tej z Wojewodą Lubelskim stosownej 
umowy w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu państwa w 2018 
roku Gmina Mełgiew uzyska dofi-
nansowanie zadania w wysokości 
382 139,00 zł.

Oprac. M. Uniłowska

Utwardzenie drogi w m. Krępiec 
ul. Wyspiańskiego

Chodnik w m. Krępiec 
ul. Krępiecka

Oświetlenie w m. Krępiec 
ul. Wyspiańskiego 

Oświetlenie w Podzamczu
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DRODZY MIESZKAŃCY!

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności spowodowane prowadzonymi 
inwestycjami drogowymi na terenie Gminy Mełgiew.

Robimy to dla Was i dla dobra wspólnego! Liczymy na wsparcie oraz jesteśmy przekonani, 
że efekt realizowanych prac przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew.

Wójt Gminy 
Ryszard Podlowski

INWESTYCJE OSP DLA MIESZKAŃCÓW
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej Gminy 

z powodzeniem aplikowały po środki z Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie podpi-
sano pięć umów, które będą realizowane w najbliższym 
czasie. Kolejne dwa wnioski czekają na końcową ocenę 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, 
jeden z nich został złożony przez Stowarzyszenie „Per-
ła” na przebudowę i wyposażenie boiska sportowego 
w Mełgwi, a drugi złożony przez OSP Mełgiew na remont 
świetlicy. 

OSP Minkowice
Tytuł projektu „Przebudowa obiektu 

z potencjałem rozwoju turystyki sportowej 
w miejscowości Minkowice”

W ramach realizacji projektu odnowione będzie wnę-
trze świetlicy oraz zakupione zostanie wyposażenie. 
Należy zauważyć, że w Minkowicach powstał Gminno 
Strażacki Klub Sportowy ‚PŁOMIEŃ” Minkowice, który 
zaczyna odnosić sukcesy, a nie posiada bazy sportowej 
do ćwiczeń. Realizacja projektu pozwoli stworzyć wa-

runki dla poszerzającej się grupy zawodników w postaci 
przystosowania budynku jako bazy sportowej zapew-
niając bezpieczne i optymalne warunki do treningów. 
Przystosowanie pomieszczeń siłowni, szatni, kuchni, 
sali, sanitariatów oraz wyposażenie ich w specjalistyczny 
sprzęt taki jak: profesjonalny ring bokserski, sprzęt spor-
towy do ćwiczeń, szafk i i ławki dla zawodników, stworzy 
innowacyjne miejsce aktywnego wypoczynku, którego 
nie ma na terenie Gminy Mełgiew, ale również w całym 
Powiecie Świdnickim.

OSP Krępiec
Tytuł projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Krępcu – miejsca wspólnych spotkań 
na potrzeby lokalnej społeczności”.

W miejscowości Krępiec nie ma aktualnie budynków 
oraz zadaszonych pomieszczeń przystosowanych do pro-
wadzenia przedsięwzięć prospołecznych na tym terenie. 
Przebudowa świetlicy oraz doposażenie jej pozwoli na 
organizowanie spotkań mieszkańców. Dzieci w ramach 
wspólnych spotkań będą mogły korzystać z zabawy na 
„magicznym dywanie”, który jest zintegrowanym syste-
mem czujników ruchu, zawierającym projektor, kom-
puter oraz tablicę interaktywną.  Obraz wyświetlany na  
podłogę tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na któ-
rym dzieci będą mogły przeżywać wspaniałe przygody, 

INWESTYCJE OSP DLA MIESZKAŃCÓW



WIEŚCI Z GMINY

10

INFORMACJE Z GMINY

począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację po-
znawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz naukę języ-
ka angielskiego dla najmłodszych. Pomieszczenie kuchni 
zostanie wyposażone w zestaw mebli oraz sprzęt AGD. 
Dodatkowo pomieszczenia zostaną doposażone w nowe 
rolety okienne oraz stoły i ławki.

Tytuł projektu „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Jackowie”

Przebudowa i dostosowanie świetlicy oraz jej doposa-
żenie pozwoli na realizowanie takich działań jak prowa-
dzenie warsztatów kulinarnych, degustacji, działalności 
Koła. Nowe miejsce spotkań pozwoli stworzyć miejsce 
integracji i aktywizacji mieszkańców, zapewni atrakcyjną 
ofertę spędzania wolnego czasu. Dorośli i dzieci w ra-
mach wspólnych spotkań będą mogli korzystać z zabawy 
w bilard nożny, który jest połączeniem piłki nożnej oraz 
bilarda. Zasady gry są identyczne jak w bilardzie, z taką 
różnicą, że do gry zamiast kija i kul używa się nóg i piłki.  
Bilard nożny jest kwintesencją dobrej zabawy i poczucia 
rywalizacji, to nowość światowego pokroju.  

Tytuł projektu: 
„Organizacja festynu „Noc Świętojańska””.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu już teraz zaprasza 
Państwa na  wydarzenie jakim będzie  „Noc świętojań-
ska”. Impreza odbędzie się 22 czerwca 2019r. Organiza-
cja „Nocy Świętojańskiej” pozwoli na integracje wszyst-
kich mieszkańców. W ramach realizacji projektu zapla-
nowano  imprezę plenerową podczas której, odbędzie 
się: konkurs na najpiękniejszy wianek, poprzedzony war-
sztatem wicia wianków, puszczanie wianków na stawie, 
poszukiwanie kwiatu paproci, skoki przez ognisko i tańce 
wokół ogniska oraz liczne atrakcje i wystawy towarzyszą-
ce. „Noc Świętojańska” odbędzie się nad stawem przy 
amfiteatrze w Mełgwi. 

OSP Mełgiew
Ogród sensoryczny w Mełgwi

Skwer przy fontannie w centrum Mełgwi zmieni się 
nie do poznania. W miejscu obecnego zieleńca powsta-
nie ogród polisensoryczny (wielozmysłowy), w którym 
świat poznaje się za pomocą wszystkich zmysłów. Od-
wiedzający odnajdą w nim miejsce do nauki i terapii, 
w którym wykorzystają zmysły smaku, dotyku, węchu, 
wzroku i słuchu,  kinestetyki.  Ogród będzie  miejscem 
spotkań i integracji środowiska lokalnego, w tym okolicz-
nych przedszkoli, szkół oraz organizacji działających na 
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terenie Gminy. Budowa ogrodu sensorycznego 
w Mełgwi zostanie oparta na czterech zmysłach: 
wzroku, węchu, dotyku i słuchu, co pozwoli na 
stworzenie ogrodu posiadającego niewątpliwie 
wyjątkową innowacyjność. Znakomita lokalizacja 
w bliskiej odległości od najważniejszych miejsc 
w połączeniu z ekologicznym zagospodarowa-
niem przestrzeni, stworzy ciekawe, przyciągające 
mieszkańców miejsce. 

oprac. Urząd Gminy

W niedzielę 26 sierpnia w Mełgwi odbędą się Dożynki 
Gminy Mełgiew. Uroczystość, rozpocznie Msza Święta 
w kościele parafialnym w intencji rolników. Zaszczytną 
funkcję starostów dożynkowych pełnić będą w tym roku 
młodzi rolnicy Agnieszka Wróbel z Jackowa i Sebastian 
Witkowski z Mełgwi.

Agnieszka Wróbel wraz z mężem Waldemarem pro-
wadzą gospodarstwo rolne o pow.52 ha gruntów włas-
nych i dzierżawionych. Gospodarstwo rolne prowadzone 
jest od 2005. Oboje małżonkowie pochodzą z rodzin rol-
niczych. Mają 2,5 rocznego synka Antoniego. Pani  Ag-
nieszka posiada wykształcenie wyższe prawnicze. W ich 
gospodarstwie prowadzona jest wyłącznie produkcja 
roślinna. Uprawiane są: pszenica jara i ozima, rzepak 
oraz od  buraki cukrowe. Gospodarstwo wyposażone 
jest w niezbędne maszyny i urządzenia rolnicze do pro-
wadzenia wymienionych kierunków produkcji. Państwo 
Wróblowie korzystali z programów rolno- środowisko-
wych - pakiety rolnictwa zrównoważonego. Skorzystali 
także z funduszy unijnych na zmodernizowanie i uzupeł-
nienie parku maszynowego. Planują dalej rozwijać swoje 
gospodarstwo w obszarze produkcji rolnej, modernizu-
jąc i poszerzając powierzchnię gospodarstwa.

Starostowie Dożynek Gminy Mełgiew 2018r. kim są?
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Sebastian Witkowski prowadzi wspólnie z żoną Mo-
niką gospodarstwo rolne w miejscowości Mełgiew. Pan 
Sebastian rozpoczął prowadzenie gospodarstwa w 2004 
r. otrzymując od rodziców grunty rolne na własność co 
w konsekwencji umożliwiło pozyskanie funduszy unijnych 
- korzystał z Premii dla Młodych rolników. Z wykształce-
nia technik Agrobiznesu i technik mechanik - obrabiarki 
sterowane numerycznie, strażak OSP RP w Mełgwi. Jego 
pracowitość , konsekwencja i zaangażowanie oraz pomoc 
rodziny  sprawiły, że obecnie gospodarują na powierzchni  
61,84 ha. W skład gospodarstwa wchodzą grunty własne 
i dzierżawione . Aby się rozwijać korzystał również z pro-
gramu „Modernizacji gospodarstw rolnych” zakupując 
ciągnik i sprzęt rolniczy niezbędny do prowadzenia gospo-
darstwa. Główne uprawy to: rzepak ozimy, pszenica ozima 
i jara , kukurydza  na ziarno , tymianek właściwy. Stosując 
w swoim gospodarstwie nowe rozwiązania i technologie 
,które wymagają sumienności, pracowitości i zaangażowa-
nia uzyskuje dobre plony umożliwiając dalszy jego rozwój.

Oprac. Teresa Adamiec - Kierownik GOK

Twórz z nami „Wieści z Gminy”

Zapraszamy Państwa do współtworzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, informa-
cje o wydarzeniach, tematy którymi warto się zająć można przesyłać pod adres: 
wiescizgminy@melgiew.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza pracodawców oraz osoby bezro-
botne i poszukujące pracy na organizowane co roku Targi Pracy i Edukacji 2018, 
które odbędą się w dniu 20 września 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w hali sporto-
wej I-go Liceum Ogólnokształcącego  im. W. Broniewskiego w Świdniku na ulicy 
Gen. L. Okulickiego 13.

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

PUP w Świdniku

Ogłoszenia
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Od kilku lat na początku miesiąca czerwca obchodzimy 
„Dni Mełgwi”. W tym roku przypadły one w dniach 2 i 3 
czerwca.

W sobotę już po raz drugi obchodziliśmy w naszej gminie 
”Gminny Dzień Dziecka i Rodziny”. W tym dniu dla naszych 
milusińskich przygotowaliśmy wiele bezpłatnych atrakcji.

Wydarzenie rozpoczęto występem zespołu wokalno-
muzycznego ze Szkoły Podstawowej im J. Piłsudskiego 
w Mełgwi. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć wiele róż-
nych piosenek. Było super.

Jak to często bywa pogoda i tym razem płatała psikusy, 
ale deszczyk nie padał długo i nie wystraszył uczestników 
festynu, którzy bacznie śledzili występy młodych artystów.

Wielkie oklaski od publiczności mówią same za siebie. 
Nasi młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej im. J. Brze-
chwy z Jackowa przedstawili spektakl pt. ”Witajcie w na-
szej bajce”. Wystąpili także duet ze Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Podzamczu, oraz zespół tańca no-
woczesnego ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Dominowie. Wszystkie placówki oświatowe prezento-
wały swoją działalność, szczególnie plastyczną i - nie tylko 
w domkach przy amfiteatrze. Komenda Powiatowa Policji 
w Świdniku i Gmina Mełgiew byli organizatorami konkur-
su „Jestem bezpieczny”. Podczas festynu zwycięzcom wrę-
czono nagrody i dyplomy, a uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Mełgwi zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. 
”Cyber zagrożenia czyhające na nieświadomych użytkow-
ników Internetu”.

Dzień Dziecka to przede wszystkim dobra zabawa! Tej 
nie zabrakło dzięki animacjom, które poprowadziła grupa 
„Iskra”  z Lublina i wesołemu miasteczku. Dzieci zmęczone 
występami i harcami mogły dodać sobie sił do dalszej za-
bawy  poczęstunkiem zapewnionym przez organizatorów.

Podczas Dnia Dziecka i Rodziny rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny ogłoszony przez OPS w Mełgwi pt. „Moje 
marzenie”. Ważną częścią wydarzenia był również punkt 
znakowania rowerów, którym zajęli się funkcjonariusze 
KPP w Świdniku, a na zakończenie festynu strażacy z OSP 
z Gminy Mełgiew przygotowali pokaz sprzętu strażackie-
go pod hasłem „Strażak potrafi” oraz dosłownie „wielkie 
lanie wody”,  szczególnie ze starej 44-letniej „Tatry-babci”, 
jak nazywają ten samochód strażacy.

Niedziela drugi dzień Dni Mełgwi. Uroczystości rozpo-
częto Mszy Świętą w intencji mieszkańców. Dalsza część 
wydarzenia odbyła się na placu przy amfiteatrze. W czę-
ści artystycznej zaprezentowała się Orkiestra Dęta Gmi-
ny Mełgiew z grupą  Mażoretki, Zespół Śpiewaczy Pod-
zamcze, zespoły taneczne, wokalne, soliści oraz laureaci 
Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 
a także Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Z montażem 
słowno-muzycznym wystąpiła Grupa Artystyczna „Pod Pa-

rasolem” z SIS WTZ w Mełgwi.
Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Na-

sze Regionalne Smaki”. I miejsce zajęli członkowie Stowa-
rzyszenia „Razem dla Krzesimowa” za przepyszne pierogi 
z soczewicą i surówką, II miejsce zdobyła Anna Nowosad 
za chleb upieczony zgodnie ze staropolską recepturą, a III 
miejsce ex aequo zdobyły: Weronika Michalczuk za wy-
śmienity pasztet drobiowy i Ewa Trojanowska za domowy 
smalec.

Podczas festynu odbyła się premiera plenerowej wysta-
wy fotograficznej Powiatu Świdnickiego w Świdniku zaty-
tułowanej „Powiat świdnicki z lotu ptaka”. Mogliśmy ją 
zobaczyć jako jedni z pierwszych! Dziewięć wielkoforma-
towych fotografii stanęło przy scenie amfiteatru, a później 
przez kolejne sześć dni można je było podziwiać przy wej-
ściu do GOK w Mełgwi.

Niedzielne popołudnie i wieczór upłynęły pod znakiem 
dobrej zabawy przy świetnej muzyce. Na scenie wystąpiły 
zespoły: Miglanc, Tip Top i An Dreo i Karina. Gwiazdami 
wieczoru byli Future Folk i Milano. Zespół Future Folk za-
prezentował muzykę góralską, łatwo wpadającą w ucho, 
prosto spod samiutkich Tatr. Publiczność świetnie bawiła 
się razem z nimi, a nieliczni szczęśliwcy mieli okazję wy-
stąpić razem  z zespołem! Następnie na scenie pojawił się 
zespół Milano, prezentujący polską muzykę disco. Nie-
dzielne wydarzenie zakończono dyskoteką pod gwiazdami 
z zespołem MARVEL.

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi. Czerwiec i lipiec 
bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe. 
Mełgiew świętowała!
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Tego samego dnia Miejskie Centrum Usług Socjalnych 
w Świdniku organizowało XVI Papieski Dzień Rodziny. 
Zespół Śpiewaczy Podzamcze i zespoły taneczne M.G. 
Squad! po występach w Mełgwi zaprezentowały się tak-
że w Świdniku.

Maj i czerwiec to zazwyczaj miesiące w których od-
bywają się turnieje taneczne.   W Ulanie-Majoracie 13 
czerwca  odbył się XI Wojewódzki Turniej Zespołów Ta-
necznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskie-
go, w którym wzięło udział ponad tysiąc tancerzy z całej 
Lubelszczyzny. Chociaż tym razem zespoły M.G! Squad 
z naszego ośrodka nie stanęły na podium, to cała wy-
prawa i udział w festiwalu były same w sobie nagrodą 
i rozwijającym doświadczeniem.

Na stałe w kalendarz imprez wpisał się Festiwal Tańca 

Nowoczesnego pod patronatem Wójta Gminy Mełgiew, 
którego 4. edycja odbyła się 16 czerwca.  Jest to lokalne 
wydarzenie skupiające różne formy taneczne począw-
szy od tańca nowoczesnego, przez hip-hop aż po taniec 
współczesny. Wydarzenie uroczyście otworzył Ryszard 
Podlodowski, Wójt Gminy Mełgiew oraz Teresa Adamiec, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi, którzy 
powitali tancerzy i zgromadzoną publiczność. W amfite-
atrze w Mełgwi gościliśmy blisko 400 tancerzy z zaprzy-
jaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych. Na 
scenie zaprezentowały swoje umiejętności także dzieci 
i młodzież z sekcji tanecznych GOK – M.G! Squad! Wystę-
py zachwyciły zgromadzoną w amfiteatrze publiczność, 
a pogoda i humory dopisywały. Dla wszystkich tancerzy 
była to doskonała okazja do pokazania swoich możliwo-
ści tanecznych przed publicznością i najbliższymi. Na za-
kończenie 4.edycji festiwalu, wszystkie zespoły oraz ich 
instruktorzy otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplo-
my oraz poczęstunek. Dziękujemy bardzo instruktorom 
i tancerzom za wkład pracy włożony w przygotowania do 
występów. Wielkie brawa i gratulacje! Do zobaczenia za 
rok! 

W niedzielne popołudnie 17 czerwca taneczne rytmy 
zamieniliśmy na sportową rywalizację, odbyła się bo-
wiem 2. edycja Gminnego Dnia Sportu, w ramach której 
wspólnie z GSKS „Płomień Minkowice” zorganizowa-
liśmy „Mecz Bokserski Płomień Minkowice vs. Reszta 
Świata”. Gościliśmy również grupę taneczną „Ole! Bab-
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ki” ze Świdnika. Dzień Sportu uroczyście otworzył Wójt 
Gminy Mełgiew . Na placu przy amfiteatrze w Mełgwi 
stanął profesjonalny ring, a walki bokserskie rozpoczę-
ły się o godz. 15:00. Sportowym zmaganiom kibicowali 
fani pięściarstwa z całej okolicy! Na zwycięzców czekały 
medale i puchary, a dla zawodników i kibiców - smacz-
na zupa grochowa, zapewnione przez organizatorów. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy 
i nagrody pocieszenia. Podczas wydarzenia najmłodsi 
uczestnicy mogli wziąć udział w bezpłatnych pokazo-
wych zajęciach z robotyki. Warsztaty dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat poprowadziła instruktor z Centrum Twór-
czego Rozwoju „Artystyka”.

Zdjęcia: Krzysztof Basiński 
z tygodnika lokalnego Nowy Tydzień

„Spotkania z tradycją” to hasło imprezy, która odbyła 
się w sobotę  14 lipca. o godzinie 19:00 w mełgiewskim 
amfiteatrze. Wystąpiły Zespół Tańca Ludowego „Lesz-
czyniacy” ze Świdnika - lubiany i doskonale znany oraz 
goście ze Słowacji – zespół „Żeliezko”! Organizatorami 
wydarzenia „Spotkania z tradycją” byli Wójt Gminy Me-
łgiew Ryszard Podlodowski, Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” 
oraz  GOK w Mełgwi. Folkowe występy w amfiteatrze były 

interesującym punktem podczas wakacyjnego wypoczyn-
ku mieszkańców Mełgwi, a znaczną część publiczności 
podczas występów stanowili niezawodni członkowie Koła 
Seniora Nr 1 w Mełgwi.

Zespół Tańca Ludowego „Żeliezko” został założony 
w 2009 roku jako najmłodszy, a zarazem pierwszy mło-
dzieżowy folklorystyczny zespół w Koszycach. W jego sze-
regach tańczą uczniowie Prywatnej Artystycznej Szkoły 
Podstawowej imienia Vlada Urbana w Koszycach. Utwo-
rzenie zespołu zostało zainicjowane przez założyciela 
Prywatnej Artystycznej Szkoły Podstawowej inż. Vladimi-
ra Urbana oraz tancerzy Zespołu Żelaziar. W 2017 roku 
Zespół obchodził swoje ósme urodziny i choć nie ma za 
sobą długiej historii, występował już na wielu koncertach 
zarówno na Słowacji, jak i zagranicą m.in. na Cyprze, Bia-
łorusi, Węgrzech oraz w Bułgarii. W skład repertuaru ze-
społu wchodzą tańce z wielu regionów: Abov, Zamplin, 
Saris, Spisz oraz tańce cygańskie. Młodzi tancerze, oprócz 
wykonywania własnych choreografii, pracują również nad 
repertuarem Zespołu Żeleziar – nie jest bowiem tajemni-
cą, iż Młodzieżowy Zespół Żeliezko jest właśnie przygo-
towaniem do późniejszego tańczenia w Zespole Żeleziar.

Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku po-
wstał w 1984 roku. Założycielem, kierownikiem artystycz-
nym i choreografem jest mgr Lech Leszczyński. Kierowni-
kiem muzycznym i wokalnym jest mgr Beata Leszczyńska. 
Głównym celem działalności jest roztańczenie, rozśpie-
wanie dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na piękno 
muzyki, słowa, ruchu i gestu. Zespół liczy około 140 osób, 
a dotychczas tańczyło w nim już ponad 500 osób. W swo-
ich repertuarze posiada pieśni, melodie, tańce regional-
ne z regionu lubelskiego oraz innych regionów Polski, 

Zdjęcia: W.Michalczuk
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takich jak tańce  rzeszowskie, sądeckie, śląskie, orawskie 
kaszubskie, kurpiowskie, jak również - narodowe. Zespół 
wielokrotnie koncertował na terenie Świdnika, Lublina, 
województwa lubelskiego oraz poza jego granicami. Na 
swoim koncie ma wiele wojaży artystycznych, wystąpił 
w 20 krajach na 4 kontynentach. Teraz zespół może dopi-
sać kolejny punkt na mapie swoich koncertów: Mełgiew!

Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew w 2019 r. będzie obcho-
dzić 20-lecie powstania.

Przez ten okres dzięki swojej pracy i zaangażowaniu 
zdobyła wiele nagród i wyróżnień.

Wielokrotnie występowała poza granicami kraju oraz 
na przeglądach orkiestr dętych organizowanych przez ZG 
OSP RP w Warszawie.  

W tym roku orkiestra również pracowicie rozpoczęła 
sezon letni. Wystąpiła  wraz z grupą „Mażoretki” na Re-
gionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Opatowie, 
który odbył się 10 czerwca .Wzięło w nim udział 14 or-
kiestr. 17czerwca w Niedrzwicy Dużej, pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, odbył 
się XXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP RP na 
którym wystąpiło 10 orkiestr. Orkiestra nasza wystąpiła 
razem z grupą Mażoretki, które otrzymały wyróżnienie.

Organizatorzy II Poniatowskich Spotkań Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych zaprosili naszą orkiestrę do udziału w te-
gorocznej edycji imprezy, która odbyła się 24 czerwca. Na 
poniatowskiej scenie wystąpiło 9 orkiestr z Województwa 
Lubelskiego i - choć niesprzyjające warunki atmosferycz-
ne uniemożliwiły przemarsz orkiestr - wszystkim udało się 
zaprezentować przygotowane na przegląd utwory.
Zdjęcia: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew 
www.zs-melgiew.pl/orkiestra/

Okres wakacyjny sprzyja leniuchowaniu, jednak nawet 
odpoczynkiem można się zmęczyć. Niektórzy uczniowie 
mogą odczuwać tęsknotę za kolegami i koleżankami 
ze szkolnych ławek. Dlatego Gminny Ośrodek Kultury 
wspólnie z Centrum Twórczego Rozwoju „Artystyka” 
zorganizował dla nich 18 lipca i 20 sierpnia  „Wakacje 
z robotyką”. Utworzono po dwie grupy w każdym mie-
siącu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Były to godziny spędzone na konstruktywnej zabawie 
w gronie przyjaciół. Na kolejne zajęcia zapraszamy już 
od września.

Oprac. Teresa Adamiec - Kierownik GOK
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W dniach 25-30 lipca Orkiestra Dęta Gminy Meł-
giew wraz z osiemnastoma Mażoretkami wzięła udział 
w „International Country Wandering Festival” w Makó, 
znajdującym się na południu Węgier. W tym turnusie 
festiwalowym uczestniczyły również Pihalni Orkester 
Občine Šenčur ze Słowenii, Banda Municipal de Lleida 
z Hiszpanii, Zespół Góralski Mali Wiyrchowianie z Buko-
winy Tatrzańskiej oraz dwie orkiestry węgierskie i zespół 
taneczny.

Podczas Festiwalu Orkiestra wraz z grupą Mażoretek 
występowała w kompleksach basenowych w Cserkeszo-
lo oraz w miejscowościach Mórahalom i Csanadpalota. 
Każdy koncert rozpoczynał się przemarszem ulicami 
miast, a otwierała go nasza Orkiestra z Mażoretkami, 
które tańczyły z batonami i flagami Gminy Mełgiew. Na-
stępnie przychodził czas na solowe występy każdej z or-
kiestr i trzy utwory we wspólnym wykonaniu wszystkich 
uczestników festiwalu. W trakcie wykonywania utworów 
nasze Mażoretki w nowych strojach zachwycały piękną 
prezencją w marszach paradnych.

W czasie naszego pobytu mieliśmy także możliwość 
zwiedzania miasta Szeged, trzeciego pod względem licz-
by ludności miasta na Węgrzech, jak również poznania 
uroków miasteczka Makó.

Zarówno gra w Orkiestrze Dętej Gminy Mełgiew, jak 
i taniec w Mażoretkach to  dla młodych ludzi  pasja i jed-
na z dróg samorealizacji. Jednak, aby rozwijać i udosko-
nalać te młode talenty, potrzebni są ludzie dobrej woli. 
Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wła-
dzom naszej gminy w szczególności Panu Wójtowi Ry-
szardowi Podlowskiemu oraz Kierownik GOK w Mełgwi 
Pani Teresie Adamiec za możliwość zorganizowania tego 
wyjazdu. Dzięki poparciu Pana Wójta zakupiliśmy nowe 
buty i stroje, którymi na festiwalu mogła się pochwalić 
grupa Mażoretek. Pamiętajmy, że jest to jedyna forma 
nagrody za ciężką pracę jaką są godziny prób, ćwiczeń 
oraz występów, po to, by godnie reprezentować naszą 
gminę. Tych wszystkich, którzy do tej pory zastanawiają 

się czy warto wstąpić w szeregi Orkiestry, czy do grupy 
Mażoretek zapewniamy, że TAK! :) :) :)

Dziękujemy także Zarządowi Starostwa Powiatowego 
w Świdniku za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu.

oprac. W. Lisiecki, GOK

Mełgiew rozsławiana w Europie!

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu władz gminnych wydany został Tomik Poezji Naszego lokal-
nego poety. Jan Siuda Autor, mieszkaniec Mełgwi pierwsze próby pisania wierszy podjął już w szkole średniej. 
Utwory nie oglądały jednak światła dziennego. Teraz, po latach, będąc emerytem poświęca więcej czasu na 
pisanie. Tematyką wierszy jest  codzienny trud, radość, smutek, miłości i rozpacz. W swoim dorobku ma utwory 
patriotyczne i religijne. Lokalny patriotyzm nakazuje pisać o pięknie ziemi, na której przyszło mu stawiać pierwsze 
kroki. „Tu żyję, wśród rodziny i znajomych.” I tutaj, jak twierdzi do końca pozostanie. Tomik „Tak pojmuję życie” 
jest Jego debiutem. Z wierszami Pana Jana Siudy można zapoznać się czytając wydany Tomik Poezji. Poeta wybrał 
jedynie część wierszy których podczas wieloletniej twórczości, napisanych lekkim piórem nazbierał się bardzo 
duży zbiór. Niepowtarzalną okazją na rozmowę  z Poetą uzyskanie cennych wskazówek dla osób chcących spró-
bować swoich sił przy takiej twórczości, będą Dożynki w Mełgwi w dniu 26 sierpnia 2018 r. Tomik „Tak pojmuję 
życie” będzie do uzyskania na stoisku Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi. Serdecznie zapraszamy.

Poezja jest wachlowaniem duszy...
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W słoneczną środę - 13 czerwca 2018 roku, w Krze-
simowie odbyły się „VIII Wiosenne Spotkania Ekolo-
giczne - Krzesimów 2018”. W imprezie udział wzięło 
około 150 osób w tym uczniowie szkół podstawowych 
z Krępca, Mełgwi, Jackowa, Dominowa i Krzesimowa, 
harcerze z Mełgiewskiej Drużyny „Regnum”, młodzież 
z SOS-W w Świdniku,  a także rodzice i nauczyciele. Po 
powitaniu uczestników imprezy przez koordynatora 
spotkania panią Zofię Talarek rozpoczęła się gra tere-
nowa pod hasłem „ZAGRAJMY W ZIELONE. PRZYRODĘ 
ZNAM, PODZIWIAM, CHRONIĘ”. Podczas gry uczniowie 
- na 20 punktach kontrolnych, startując w zespołach 4- 
i 5-osobowych - rozwiązywali zadania z zakresu przyro-
dy, ekologii, terenoznawstwa, sprawdzali swoje umiejęt-
ności plastyczne i literackie, wiedzę z zakresu ppoż. oraz 
udzielania pierwszej pomocy, a także sprawność fizyczną 
i spostrzegawczość. Po grze terenowej odbył się pokaz 
strojów ekologicznych, przygotowanych samodzielnie 
przez uczestników imprezy. Na zakończenie spotkania 

przedstawiono wyniki gry terenowej, wręczono nagrody 
i podziękowania. Zmagania uczniów, starania nauczycie-
li oraz wysiłek organizatorów docenił, obecny na spot-
kaniu Wójt Gminy Mełgiew - pan Ryszard Podlodowski. 
Fundatorem nagród dla uczestników gry terenowej była 
Gmina Mełgiew oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Sponsorem 
poczęstunku dla uczestników spotkania była Gmina 
Mełgiew oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Krzesimowie. Organizatorem VIII Wiosennych Spotkań 
Ekologicznych była Szkoła Podstawowa w Krzesimowie, 
Oddział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesi-
mowie oraz Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwo-
ju Wsi” w Krzesimowie, realizujące zadanie publiczne pt. 
„Młodzi dla przyrody. Edukacja ekologiczna dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Mełgiew”.

Tekst: koordynator spotkania: Zofia Talarek
Zdjęcia: Monika Woźniak-Gołąb i Zofia Talarek

Wakacji czas Biblioteka zaprasza po ciekawą książkę dla 
małych i dużych czytelników

VIII Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2018
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Wyjazd szkoleniowo - integracyjny stowarzyszenia 
„Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie

W dniu 15 czerwca  tuż przed wakacjami Bibliotekę 
odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Podzamcza 
gdzie czekała na nie Pani Cecylia pracownica Filii  Biblio-
tecznej w  Krępcu  z ciekawą wakacyjną ofertą książek 
o bezpiecznym podróżowaniu.

Były mapy, albumy pięknych miejsc z naszego regio-
nu, Polski oraz świata, a także przykłady podpatrywania 

Koniec roku szkolnego i wakacje 
to najlepszy czas na kolejny wspólny 
wyjazd. Odbył się on 26 czerwca, a 
naszym miejscem docelowym było 
„Siedlisko Małgorzaty” w Cholewian-
ce, w otulinie Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego.

„Siedlisko Małgorzaty” to przy-
kład wzorowo prowadzonej zagrody 
edukacyjnej, gdzie w stylowo urzą-
dzonym ekomuzeum obywają się 
warsztaty regionalne oraz zajęcia pla-
styczne, promujące kulturę i tradycję 
ziemi kazimierskiej. Po zwiedzeniu 
zagrody oraz zapoznaniu się z ofertą 
edukacyjną Siedliska, panie z naszego 
stowarzyszenia uczestniczyły w war-
sztatach regionalnych, podczas któ-
rych uczyły się tkać na krosnach. Mia-
ły także możliwość poznania tradycyj-

nego sposobu wykonywania kwiatów 
i bukietów z suszonych ziół, traw oraz 
zbóż. Niespodzianką dla wszystkich 
uczestniczek wyjazdu był udział w 
zajęciach kreatywnych, podczas któ-
rych robiłyśmy „makowe broszki” - ze 
specjalnego tworzywa sztucznego o 
nazwie foamiran. Te niebywale rea-
listyczne kwiaty zawładnęły naszymi 
sercami i dlatego towarzyszyły nam 
one do końca naszego wyjazdu.

Warsztaty poprowadziły właściciel-
ka siedliska - pani Małgorzata Urban 
oraz pani Urszula Wojtalik - Sarne-
cka z Kazimierskiego Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Po opuszczeniu 
Cholewianki udałyśmy się do Kazi-
mierza Dolnego, aby - tym razem 
słuchając opowieści czarującej pani 
przewodnik - odkryć niepoznane 

dotąd tajemnice tego uroczego mia-
steczka. Oczarowane „Siedliskiem 
Małgorzaty”, panią przewodnik i Kazi-
mierzem Dolnym, wypoczęte i zrelak-
sowane, pod wieczór wróciłyśmy do 
swoich domów.

Wyjazd szkoleniowo - integracyjny 
odbył się w ramach realizowanego 
zadania publicznego pt. „Aktywizacja 
kobiet w środowisku wiejskim - po-
dejmowanie działań służących akty-
wizacji członków stowarzyszenia do 
uczestniczenia w życiu lokalnej spo-
łeczności”, dofinansowanego ze środ-
ków Gminy Mełgiew.

 
Tekst: Prezes Stowarzyszenia 

„Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi”  
w Krzesimowie  - Zofia Talarek

Zdjęcia - Zofia Talarek

Z życia Biblioteki...
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Zaćmienie Księżyca 2018 było wyjątkowe: Księżyc 
przeszedł przez stożek cienia Ziemi. W dodatku data 
pełni i zaćmienia zbiegła się z przypadającym na lipiec 
apogeum czyli momentem, w którym Księżyc jest naj-
bardziej oddalony od Ziemi. Było to pierwsze centralne 
zaćmienie Księżyca od 15 czerwca 2011 r. i najdłuższe, 
jakie mieliśmy okazję zobaczyć w XXI wieku – rozpoczęło 
się 27 lipca br. o 21.30 i trwało 1 godzinę oraz 43 minu-
ty! Kolejne równie długie będzie miało miejsce dopiero 
w 2123 roku. Przy odpowiednich warunkach pogodo-
wych astronomiczny spektakl można było podziwiać 
w większości Afryki Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, 
w Azji Centralnej oraz na Antarktydzie. Na niektórych 
terenach Europy, Azji Wschodniej, Australii i Indonezji 
można było oglądać częściowe zaćmienie lub zaćmienie 
całkowite, ale przez krótszy okres.

Wydarzenie było tym bardziej spektakularne, że Księ-
życ przybrał czerwony, rdzawy kolor. Taki „krwawy” Księ-
życ trudno było przegapić na nocnym niebie! Ta barwa 
była efektem przechodzenia promieni słonecznych przez 
ziemską atmosferę, która filtrowała wówczas głównie 
pomarańczowe i czerwone światło. Wieczór 27 lipca 
przyniósł więc nie tylko niezwykłe zjawisko na niebie, ale 
i wyzwanie dla naszych emocji!

Zjawiska zaćmienia Księżyca występują na Ziemi kilka 
razy w ciągu roku, jednak na ogół są one częściowe i by-
wają widoczne tylko na wybranych terenach kuli ziem-

skiej. Najlepiej oglądać je za pomocą dobrej lornetki lub 
lunety. Profesjonalny sprzęt do obserwacji nieba - w lip-
cowy wieczór, w mełgiewskim obserwatorium - był do 
dyspozycji wszystkich odwiedzających.

Jednak był także i drugoplanowy bohater tego wyjąt-
kowego wieczoru! Naszemu satelicie towarzyszyło też 
inne ciało niebieskie - Mars, który „zaświecił” jaśniej-
szym niż zwykle światłem. Mogliśmy zaobserwować zja-
wisko tzw. Wielkiej Opozycji Marsa. Czerwona Planeta 
znalazła się wobec Ziemi po przeciwnej stronie niż Słoń-
ce – Mars został oświetlony promieniami słonecznymi.

Zainteresowanie tymi wydarzeniami było ogromne! 
Do naszego obserwatorium przyszły całe rodziny i indy-
widualni pasjonaci astronomii w różnym wieku. Entu-
zjazm i fascynacja, jakie towarzyszyły im przy obserwacji 
nieboskłonu pozwalają sądzić, że nie była to ich ostat-
nia wizyta w naszym obserwatorium. Szczególnie jeden 
kilkuletni chłopiec wykazał się niespotykanym zasobem 
wiedzy astronomicznej. Przez prawie trzy godziny obser-
watorium odwiedziło ponad 30 osób.

Trwa sierpień, noce będą coraz dłuższe, a tym samym 
warunki do obserwacji astronomicznych coraz lepsze. 
Zapraszamy do odwiedzania obserwatorium i odkrywa-
nia tajemnic kosmosu.

Oprac. GOK, Wiesław Hawrylecki

Duże zainteresowanie obserwatorium w Mełgwi!

przyrody z ukrycia. Na zakończe-
nie spotkania dzieci wysłucha-
ły dużo ciekawych wiadomości 
o książkach, nad którymi warto 
zatrzymać się w wakacyjny wolny 
czas oraz   kilka bajek przeczyta-
nych przez panią Cecylię bibliote-
karkę z Krępca.

Oprac. Urszula Kowalczyk
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Klub Honorowych Dawców imie-
nia księdza Jerzego Popiełuszki 
działający przy WSK PZL Świdnik ob-
chodzi czterdziestopięciolecie dzia-
łalności. Powstał w 1973 roku w od-
powiedzi na apel dotyczący pomocy 
osobom chorym, poszkodowanym 
w wypadkach i tych, którym krew 
mogłaby uratować życie. W tamtym 
okresie wielu mieszkańców Świdni-
ka oddawało krew prywatnie. Z cza-
sem kilku zapaleńców postanowiło 
założyć klub krwiodawców, mieli 
nadzieję, że obecni i kolejni przy-
szli pracownicy fabryki także będą 
chcieli w ten sposób pomagać in-
nym. Nie myli się. Przez ponad czte-
ry i pół dekady na terenie Świdnika 
i okolic nie brakuje chętnych by od-
dawać krew i w ten sposób dzielić 
się tym, co najcenniejsze. Precyzyj-
ne dane o ilości oddanej krwi mamy 
od  2008r.  mówi Prezes Klubu An-
drzej Słotwiński. 

- Działalność klubu odgrywa waż-
ną rolę w środowisku krwiodawców. 
Myślę, że jest to bardzo cenna inicja-
tywa, która wyszła od samych pra-
cowników WSK PZL    jest przez nich 
kontynuowana z pełnym oddaniem. 
Ważne,  że  umieją wyjść  z  pięknym 
gestem daru wobec  osób,  które  są 
w potrzebie. Jestem świadom, że to 
wymaga od nich pewnego wysiłku, 
jednak przez to, że są dawcami nie 
mają  taryfy  ulgowej.  Jest  to  także 
piękne  świadectwo  wobec  innych 
dawców,  gdy  jadą  do  stacji  krwio-
dawstwa  oddać  krew  – podkreśla 

prezes. W historii klubu wielu jego 
członków zdobyło już jedną z od-
znak Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Jednak, jak podkreślają, to nie jest 
najważniejsze. – Nikt nie robi tego 
na pokaz lub bo jest taka moda. 
„Bycie  krwiodawcą  to  myślenie  o 
bliźnim, który jest w konkretnej po-
trzebie – dodaje Andrzej Kuchta se-
kretarz klubu.
Będąc  już  dorosłą  kobietą  pod-

jąłam  decyzję  o  oddawaniu  krwi. 
Nie  jest  to  jakieś wielki wyczyn dla 
osoby  zdrowej natomiast dla wielu 
potrzebujących  właśnie  krew  nie 
jedne  raz  ratuje  życie – mówi Jo-
anna Sekuła, nauczyciel w ZS Nr 1 
w Mełgwi. Przecież  oddanie  krwi, 
to konkretny czyn miłości bliźniego, 
do której zachęca nas sam Chrystus 
- podkreśla ksiądz dziekan Dariusz 
Moczulewski.

Świdnicki klub to swego rodza-
ju fenomen w skali kraju. nie tylko 
z powodu ilości oddanej krwi, lecz 
także z racji liczby zaangażowanych 
w tę działalność członków. Każdego 
roku zdecydowana większość zgła-
sza chęć oddawania krwi. Do takiej 
formy pomocy nie trzeba specjalnie 
zachęcać. Nowi pracownicy sami 
chętnie dołączają do klubu HDK im 
ks Jerzego Popiełuszki  – Ja  jestem 
młodym  krwiodawcą.  Oddałem 
dopiero  krew  dwa  razy.  Początko-

wo  nie  byłem  aż  tak  przekonany 
do tego,  jednak gdy uświadomiłem 
sobie jak wiele dobra można zrobić 
przez mały czyn, to mnie przekonało 
by kontynuować bycie dawcą - do-
daje Marcin.

W tym roku na Dożynkach Gmin-
nych gotowość do oddawania krwi 
zadeklarowało 15 mieszkańców. 
– Kolejni chętni zawsze są mile wi-
dziani, nie tylko przez nas w klu-
bie, ale przede wszystkim czekają 
na nich ludzie potrzebujący tego 
cennego daru, którego nie zastąpi 
żadne lekarstwo – dodaje Prezes 
Andzej Słotwiński. Uratowaliśmy 
10 tys. osób. Niektórzy z nas oddali 
już po 80 litrów krwi - podkreślają 
członkowie koła.

AS - Tym razem krwiodawcy za-
służyli nie tylko na czekoladę - którą 
zwykle otrzymują ofi arowując ży-
ciodajny lek - ale na cały tort! 

- Przez ten czas oddaliśmy łącznie 
około 19 tys. litrów krwi. Rekor-
dziści podarowali krew ponad 160 
razy. Średnio podczas jednej trans-
fuzji biorca otrzymuje około dwóch 
litrów krwi. Jak łatwo policzyć...- 
Przez 45 lat nasi członkowie mogli 
uratować życie aż 10 tysięcy osób! 
- podkreśla prezes Słotwiński - Naj-
starsi członkowie oraz rekordziści 
honorowo oddali już po 80 litrów 
(za każdym razem 450 ml - red.).

,,Człowiek jest tyle wart, ile może podarować drugiemu”
- To koło krwiodawców to ewenementem w skali kraju. 
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Dlaczego oddają krew? Rozmowa z Andrzejem Słotwińskim, 
prezesem koła -HDK im. Bł Ks. Jerzego Popiełuszki w Świdniku

Elżbieta Korbus Król: Honorowi krwiodawcy z reguły 
opowiadają, że zostali nimi podczas służby wojskowej. 
Czy w Pana przypadku było podobnie ?

Andrzej Słotwiński: Nie inaczej. Pierwszy raz oddałem 
krew w 1976 roku, gdy dostałem kartę powołania. Od-
danie krwi było w zasadzie przymusowe, kto by się nie 
zgodził, miał wręcz zagwarantowane, że trafi do jednost-
ki daleko od domu. Nie żałuję jednak, że tak się stało, 
bo to zmieniło moje życie. Od tego czasu oddawałem 
krew wielokrotnie, średnio 3 razy w roku.  Od 25 lat je-
stem prezesem koła HDK im. Bł Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Świdniku, które 29 października będzie obchodziło 45 
lat istnienia i jest jednym z najdłużej działających w Pol-
sce. 

EKK: Wszyscy dawcy pytani o kierujące nimi motywy, 
odpowiadają, że chcą pomóc potrzebującym. Czy w tym 
naprawdę nie ma żadnego interesu? 

AS: Za udział w akcji przysługuje jeden wolny, ale płat-
ny dzień w pracy, poza tym otrzymuje się paczkę kawy 
i kilka czekolad. Trudno powiedzieć, żeby była to jakaś 
szczególnie atrakcyjna zapłata za oddanie prawie pół li-
tra krwi, która jest lekiem bezcennym i nie dającym się 
niczym zastąpić. Zdecydowanej większości honorowych 
dawców wystarcza satysfakcja, że mogą zrobić coś dla 
innych ludzi. Oni nie myślą o żadnej gratyfikacji za swój 
dar. 

EKK: W Pana przypadku tak właśnie jest ?
AS: Oczywiście. Co więcej – dałem przykład swoim 

najbliższym. Honorowymi krwiodawcami zostali moi 
zięciowie oraz córka Anna. Muszę też powiedzieć, że 
z krwiodawstwem mam do czynienia od lat 80 tych. 
Funkcję prezesa koła pełnię całkowicie społecznie, nie 
otrzymuję za to żadnego wynagrodzenia. Aktualnie Nasz 
Klub liczy 350 członków stałych i jest jednym z większych 
kół HDK w Polsce.

NIE PRZYSZLIŚMY NA ŚWIAT ABY ŻYĆ DZIĘKI LUDZIOM- 
ALE ABY LUDZIE ŻYLI DZIĘKI NAM- w tym zdaniu zawarte 
jest wszystko co może zrobić człowiek dla drugiego czło-
wieka- oddać cząstkę siebie, swoją krew lub szpik kostny 
drugiemu potrzebującemu, którego jest zagrożone ży-
cie. Zawsze realizujemy zasadę, że krew nie ma granic, 
wyłączności ani ceny. Jest to dar humanitarny i bezinte-
resowny. 

EKK: A co Was najbardziej cieszy? Jakiego podziękowa-
nia oczekujecie?

AS: Nie robimy tego dla poklasku, chwały i pieniędzy, 
to dar z serca płynący. Jest dla nas krwiodawców ogrom-
ną satysfakcją, jeżeli człowiek uratowany przez naszą 
krew lub szpik kostny może osobiście podziękować, 
a w szczególności małe uśmiechnięte dziecko. To wyci-
ska łzy radości i ściska serce. Pewność, iż kolejne życie 
zostało uratowane. Pomoc drugiemu, ratowanie życia to 

nasze cele. Jesteśmy zawsze razem tam, gdzie ktoś sła-
by, chory potrzebuje naszej krwi, niezastąpionego leku 
ratującego życie. 

EKK: Pan jako mieszkaniec naszej gminy na prośbę 
moją i Pana Wojciecha Lisieckiego po raz pierwszy orga-
nizuje akcję w Mełgwi.

AS: Tak. Spróbujemy czy mełgwianie mają otwarte ser-
ca. Zwracamy się z apelem do, mieszkańców naszej gmi-
ny i powiatu o oddawanie  krwi, oraz rejestrowanie się 
jako potencjalni dawcy szpiku kostnego w akcji z okazji 
Dożynek w Mełgwi w dniu 26.08.2018r. w godz: 9.oo do 
14.oo. Akcja odbywać się będzie w budynku OSP Meł-
giew. 

Okres wakacji to także wiele nieszczęść, wypadków, 
tragedii. Potrzebna jest krew, której zawsze brakuje 
w tym okresie, a tylko ona może uratować zagrożone 
życie. Nie odmawiajmy tego daru życia dla potrzebują-
cych. Prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości, 
może to być dowód osobisty lub prawo jazdy. Nasza mi-
sja ratowania życia nigdy się nie kończy.

EKK: Krwiodawcami są też Nasi mieszkańcy? 
AS: Tak w naszej gminie mamy kilkunastu honorowych 

krwiodawców. Są to m.in. Tomasz Grochecki, który od-
dał już 20 litrów krwi, Zbigniew i Sławomir Kicińscy, Piotr 
Portka, Adam Szewczyk - 35 litrów i nasz rodzynek Pani 
Joanna Sekuła.

EKK: Mam nadzieję, że kilku mieszkańców zdecyduje 
się na oddanie krwi i wstąpi w Wasze szeregi.

Dziękuję za rozmowę.



WIEŚCI Z GMINY GAZETA INFORMACYJNA GMINY MEŁGIEW

23

Już można składać  wnioski o przyznanie stypendium 
Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów. Na wnioski 
czekamy do że do dnia 30 września 2018 r. 

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgim-
nazjalnych, na stałe zamieszkujący teren Gminy Meł-
giew. Wnioski dotyczą uczniów posiadających wybitne 
osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który 
składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły pod-
stawowej.

Aby uzyskać stypendium należy spełnić następujące 
przesłanki:

1. Warunek konieczny dotyczy posiadania co najmniej 
bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie 
ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasy-
fikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych wynoszącej:

a) w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 
5,3

b) w klasach VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum 
co najmniej 5,1

c) w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej – 4,8
2. Warunki dodatkowe:

a) jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przed-
miotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

b) jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

c) jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1. Dyrektorzy szkół i placówek.
2. Dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sporto-

wych.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu 
wniosku w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 
21-007 Mełgiew (pok. nr 001) lub elektronicznie na Elek-
troniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP http://urzadgminy-
melgiew/skrytka.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. Poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem 

kserokopie dokumentów potwierdzających konkret-
ne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - 
kopia świadectwa, dyplomy itp.

2. Zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki 
potwierdzające zdobyte osiągnięcia.

3. Opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której 
uczniem jest/był kandydat.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i uchwa-
ły zawierających szczegółowe informacje na temat kryte-
riów przyznawania stypendiów. Serdecznie zapraszamy 
rodziców uczniów, którzy legitymują się wysokimi wyni-
kami w nauce, raz bardzo dobrym zachowaniem do ubie-
gania się o stypendium Wójta Gminy Mełgiew - Ryszarda 
Podlodowskiego.

oprac. M. Matyjaśkiewicz

Drugi semestr minionego roku 
szkolnego był dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy nie 
tylko czasem odkrywania własnych 
talentów, zainteresowań i zdolno-
ści, ale także  - licznych sukcesów na 
polu artystycznym i naukowym.

Na szczególne uznanie zasługują 
zespoły wokalne, m.in. Magnolie, 
który tworzą uczennice klas V i VII 
i Tercet  z klasy IV. Sezon wiosenny 
dziewczęta rozpoczęły zdobyciem 
kolejno I i II miejsca w kategorii „ze-
społy”, podczas VII Przeglądu Piosen-
ki Patriotycznej „Niepodległość jest 
wśród nas” w Mełgwi, a następnie 
wyśpiewały I miejsce w Przeglądzie 
Piosenki Młodzieżowej. 

Czwartoklasistki nie pozosta-
ły w tyle za starszymi koleżankami 

i wyśpiewały kolejno II i III miejsce 
w swojej kategorii wiekowej.

Wielkim sukcesem pochwalić 
może się również uczennica klasy V 
Gabriela Biała. Gabrysia reprezen-
towała naszą gminę podczas XXXVII 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
w Świdniku. Interpretacja utworu J. 
Bielunasa  pt. Czemu  zapewniła jej 
awans do Wojewódzkiego Konkursu 
Laureatów Małego Konkursu Recyta-
torskiego w Lublinie, gdzie zdobyła 
wyróżnienie.

Długa i bardzo ciepła wiosna dała 
szansę naszym wychowankom na 
wykazanie się wiedzą i talentem lite-
rackim. 

Karina Prokop z klasy V wywalczyła 
I miejsce podczas IV Międzyszkolne-
go Konkursu Mitologicznego w Krze-

simowie, a Karolina Matyjaśkiewicz 
z klasy VII – II miejsce w V konkursie 
wiedzy o krajach niemieckojęzycz-
nych.

Powodzeniem zakończyła się rów-
nież przygoda literacka naszej uczen-
nicy Wiktorii Ficek, która zdobyła 
II miejsce w VII Powiatowym Kon-
kursie Plastyczno-Literackim Moja 
książka w Świdniku.

Stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów

A w Jackowie - sukces goni sukces…
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OŚWIATA

Nasi uczniowie odnieśli wiele suk-
cesów w konkursach plastycznych 
i zawodach sportowych, zarówno na 
szczeblu gminy, powiatu  jak i woje-
wództwa.

Ogromny sukces sportowy odniósł 

nasz siedmiolatek Marcel Witkowski 
w piłce nożnej, który został zakwa-
lifikowany do Akademii Młodych 
Orłów działającej pod  patronatem 
PZPN.

Rok sukcesów zakończyło I miej-

sce (zespołowo) naszych reprezen-
tantów  w grze terenowej podczas 
VII Wiosennych Spotkań  Ekologicz-
nych w Krzesimowie. 

oprac. SP w Jackowie

Rok szkolny 2017/2018 w WE-
SOŁYM PRZEDSZKOLU był bardzo 
intensywny i pracowity. Oprócz co-
dziennych zajęć wychowawczo-dy-
daktycznych działo się u nas bardzo 
wiele... Nasze przedszkole aktywnie 
uczestniczyło w wielu konkursach, 
festiwalach i przeglądach, w któ-
rych  systematycznie zajmowaliśmy 
czołowe lokaty. Wielkim osiągnię-
ciem było zdobycie przez naszego 
reprezentanta Igorka I MIEJSCA oraz 
WYRÓŻNIENIA dla Kingi w Międzyg-
minnym Konkursie Matematycznym 
Kangurek 2018, organizowanym 
przez gminę Biskupice.

Odebraliśmy również dyplom za 
zajęcie II MIEJSCA w Plebiscycie Ku-
riera Lubelskiego PRZEDSZKOLE NA 
MEDAL 2018.

Organizowaliśmy mnóstwo uroczy-
stości przedszkolnych dla naszych ro-
dziców, dziadków oraz władz naszej 
gminy.

Zapraszaliśmy do naszego przed-
szkola wielu ciekawych i znanych lu-
dzi a co najważniejsze ŚWIETNIE SIĘ 
BAWILIŚMY!

Jednakże wszystko co dobre, za-
wsze się kończy :-)

Czerwiec jest najweselszym mie-
siącem roku dla wszystkich dzieci, 
które z niecierpliwością czekają na 
upragnione wakacje, dla nas zaś naj-
smutniejszym, bo żegnamy naszych 
najstarszych przedszkolaków!

W naszym przedszkolu jak zawsze 
zakończenie roku jest wyjątkowe, 
pełne wzruszeń i cudownych emocji. 
W tym dniu żegnaliśmy dzieci, które 
były z nami przez kilka lat, które przy-
tulaliśmy, karmiliśmy,  śledziliśmy 
ich postępy, widzieliśmy jak rosną 
i rozwijają się.  Wzruszające piosenki 
i wiersze uświadomiły wszystkim, że 
coś się kończy…

Akademię z okazji Zakończenia 
Roku Szkolnego uroczyście rozpo-

czął tradycyjny „Polonez”, po czym 
cała grupa zaprezentowała swoje 
umiejętności wokalne, recytatorskie 
i taneczne. Niejednej mamie i niejed-
nemu tacie łezka zakręciła się w oku, 
gdy najstarsze dzieci żegnały przed-
szkole.

Po części artystycznej nastąpił mo-
ment wręczenia dyplomów ukończe-
nia przedszkola oraz drobnych upo-
minków dla wszystkich dzieci. Pani 
Dyrektor podziękowała Rodzicom za 
trud, nieocenioną pomoc i zaangażo-
wanie w życie przedszkolne.

Mamy nadzieję, że jak powiedziały 
to starszaki „ dorosłe życie w szko-
le” będzie dla nich pełne sukcesów 
i nowych wyzwań. My zaś jeszcze raz 
życzymy Wam, abyście nigdy nie tra-
ciły pogody ducha, dziecięcej radości 
i wytrwale dążyły do realizacji swoich 
marzeń.

Podsumowanie roku szkolnego...
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Wakacje czas zacząć!
Dla WESOŁEGO PRZEDSZKOLA wakacje to czas wspól-

nych zabaw, śpiewu i tańców... To dobry moment, żeby 
dostarczyć przedszkolakom dużo śmiechu i relaksu i od-
poczynku.

Jak co roku zapoznajemy się z nowymi przedszkolakami, 
które od września rozpoczną u nas naukę.

Lipiec był dla nas bardzo aktywny, a to z tego powodu 
że gościliśmy w naszym przedszkolu dwie wyjątkowe oso-
by Laurę i Giannisa- wolontariuszy z Włoch i Grecji. Był to 
wspaniały czas zabaw i nauki z językiem angielskim, któ-
rego uczymy się w naszym przedszkolu z Panią Ulą przez 
cały rok szkolny.

Nasze przedszkole odbyło cudowną podróż do tych 
barwnych krajów! Oglądaliśmy prezentacje przybliżające 

niesamowitą różnorodność pięknych miejsc, w których 
mieszkają nasi goście, poznaliśmy flagi oraz stolice Włoch 
i Grecji. Mimo bariery językowej nasze dzieciaczki świet-
nie komunikowały się z wolontariuszami oraz świetnie się 
bawiły. Każdy dzień spędzony z naszymi gośćmi był na-
prawdę wspaniały!

To był niesamowity czas, który niestety szybko się skoń-
czył. Przy pożegnaniu nie zabrakło łez i wzruszeń. Laura 
i Giannis otrzymali od nas ramki ze wspólnymi zdjęciami, 
a Wójt Gminy przygotował dla gości niespodzianki-pa-
miątki promujące Gminę Mełgiew. Nasi nowi przyjaciele 
obiecali że wkrótce do nas napiszą, a za rok znów nas od-
wiedzą. Już nie możemy się doczekać!

Oprac. E. Szostakiewicz

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych kolejny 
raz w atrakcyjny i nieszablonowy spo-
sób wdrażała swoje cele w trakcie 
wyjazdu integracyjnego 41 uczniów 
naszej gminy. Młodzież entuzjastycz-
nie uczestniczyła we wszelkich atrak-
cjach i zadaniach, jakie przygotowali 
dla nich organizatorzy. Pod opieką 
wychowawców: Agnieszki Kwaśniak, 
Magdaleny Kosmali i Jacka Wardę-
gi w dniach 21-24 maja 2018 roku 
grupa naszej młodzieży wyruszyła 
na spotkanie z mazurską przygodą. 
Dzięki pięknej pogodzie i różnorod-
nym atrakcjom uczestnicy spędzili 
wiele niezapomnianych chwil. Urocze 

okolice Ełku kusiły czystymi wodami 
jezior, park linowy dał uczestnikom 
możliwość sprawdzenia swojej odwa-
gi i sprawności fizycznej. Z okien Eł-
ckiej Kolejki Wąskotorowej młodzież 
podziwiała malownicze jeziora Sel-
ment i Regielskie. Relaks i mnóstwo 
radości dostarczył pobyt w Aquapar-
ku. Uczestnicy chętnie bawili się wie-
czorami przy muzyce i ognisku. Kulmi-
nacyjną atrakcją był spływ kajakowy, 
który wzbudził wiele emocji wśród 
wszystkich uczestników wycieczki. 
Nasza grupa miała też możliwość 
odwiedzenia Muzeum inngoe niż 
wszystkie, bo dotyczyło Kropli Wody. 

Podczas całego pobytu młodzież 

zachowywała się wzorowo. Dzięki or-
ganizatorom i opiekunom udało się 
zrealizować wszystkie założone cele: 
profilaktykę uzależnień, działalność 
informacyjną, naukę odpowiedzial-
ności za siebie i za słabszych. Wszyst-
ko to podane w atrakcyjnej formie, 
dzięki czemu młodzież entuzjastycz-
nie przyłączała się do wszelkich zadań 
i stworzyła zgodną, wspierającą się 
grupę. 

Zarówno wychowawcy jak i uczest-
niczy wycieczki serdecznie dziękują 
za możliwość spędzenia wielu emo-
cjonalnych i niezapomnianych chwil.

Oprac. Agnieszka Kwaśniak

Wyjazd integracyjny dla dzieci z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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POMOC SPOŁECZNA

Program „Dobry Start”, adreso-
wany do rodziców dzieci i młodzieży 
szkolnej, wspiera finansowo przy-
gotowania do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Od tego roku na 
każde dziecko i młodą osobę, do 
ukończenia 20. roku życia, przysłu-
guje jednorazowe wsparcie w wyso-
kości 300 zł.  Rodzice dzieci niepeł-
nosprawnych, uczących się w szkole, 
otrzymywać je będą do ukończenia 
przez pociechę 24. roku życia.

Warto wiedzieć, że – tak jak w każ-
dym programie – są pewne wyjąt-
ki. W Programie „Dobry Start” na 
wsparcie finansowe nie mogą liczyć 
rodzice:

–	 dzieci realizujących przygotowa-
nie przedszkolne

–	 dzieci w przedszkolu
–	 w tzw. „zerówce” prowadzonej 

w szkole
O finansowanie nie mogą ubiegać 

się także:
–	 studenci
–	 uczniowie szkół policealnych
–	 uczniowie szkół dla dorosłych

Złożenie wniosku o świadczenie 
w lipcu lub sierpniu gwarantuje jego 
wypłatę przed  30 września.  

Świadczenie przysługuje wyłącz-
nie rodzicom dzieci uczących się 
w szkole.

Szkoła, w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia, oznacza:
–	 szkołę podstawową
–	 dotychczasowe gimnazjum
–	 szkołę ponadpodstawową
–	 dotychczasową szkołę ponad-

gimnazjalną, z wyjątkiem szkoły 
policealnej i szkoły dla dorosłych

–	 szkołę artystyczną, w której jest 
realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki

–	 młodzieżowy ośrodek socjotera-
pii

–	 specjalny ośrodek szkolno – wy-
chowawczy

–	 specjalny ośrodek wychowawczy
–	 ośrodek rewalidacyjno-wycho-

wawczy
Wnioski można składać od 1 sierp-

nia do 30 listopada danego roku, 
w formie tradycyjnej (papierowej) 
oraz elektronicznie. Dokumenty, 
złożone po 30 listopada nie będą 
rozpatrywane.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia „Dobry Start”, w for-
mie tradycyjnej (papierowej), będą 
przyjmowane na stanowisku 500 
plus (Urząd Gminy Mełgiew II piętro 
pok. 206).

oprac. M. Trojanowska-Najda

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawcze-
go na kolejny okres finansowania 
są przyjmowane od dnia 1 sierp-
nia 2018 r. w wersji elektronicznej 
i tradycyjnej (papierowej). Rokiem 
bazowym w nowym okresie zasiłko-
wym jest 2017 rok.

W przypadku, gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowaw-

cze na kolejny okres złoży wniosek 
wraz z dokumentami:

 - do 31 sierpnia 2018 r. – usta-
lenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata tego 
świadczenia, przysługująca za mie-
siąc październik 2018 r., nastąpi do 
31 października 2018 r.,

 - od 1 września do 30 września 
2018 r. - ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wy-
płata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do 30 
listopada 2018 r.,

 - od 1 października do 31 paź-
dziernika 2018 r. - ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawcze-

go oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego na-
stępuje do 31 grudnia 2018 r.,

 - od 1 listopada do 30 listopada 
2018 r. - ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wy-
płata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do 31 
stycznia 2019 r.,

 - od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycz-
nia 2019 r. - ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do 
28 luty 2019 r.

Oprac. M. Trojanowska-Najda

300 złotych na „Dobry Start” w nowy rok szkolny

Aktualności

Od sierpnia 2018 r. można  składać 
wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia  do obiadów dla dzieci w przed-
szkolach, szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach. Obowiązujące kry-

terium dochodowe które musi speł-
niać rodzina wynosi 771 zł dochodu 
netto na osobę w rodzinie. 
Do wniosku należny dołączyć: 
• Zaświadczenie o dochodach 

netto z poprzedniego miesiąca 
(jeśli rodzice pracują),

• Zaświadczenie o wielkości go-
spodarstwa rolnego za 2018 r.  

Dofinansowanie do obiadów
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PRZYPOMINAMY 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi zmienił siedzibę. Obecnie Ośrodek mieści się 

w budynku Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, II piętro, pokoje 205 i 207

L.p. Pracownik Nr pokoju Numer tele-
fonu

1 Kierownik  -Iwona Jaworska  
205

(81) 460 57 74
2 Księgowość - Marzena Dyzma-Gągoł (81) 460 57 73
3 Świadczenia Rodzinne - Milena Zielińska 207A (81) 460 57 72
4 Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Archiwum - Arlena Opalińska 

207
(81) 460 57 71

5 Wsparcie Rodziny - Patrycja Dzwonkowska

6 Świadczenia z zakresu Pomocy Społecznej
Aleksandra Tylec, Magdalena Skoczylas, Weronika Michalczuk (81) 460 57 70

Świadczenie przysługuje od dnia 
złożenia wniosku do końca grudnia 
2018 r. 

W styczniu 2019 r. rodzice muszą 

ponownie złożyć wniosek z wyżej 
wymienionymi dokumentami.

Wnioski należy składać u pracow-
ników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mełgwi, w budynku 
Urzędu Gminy ul. Partyzancka 2, II p. 
pokój 207. 

oprac. GOPS w Mełgwi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi  informuje, że 
można składać wnioski na zasiłek rodzinny oraz świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego:
1. Drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018 r. do 31 paź-

dziernika 2018 r.;
    wypłata - do 31 grudnia 2018 r.

2. Drogą tradycyjną - od 1 sierpnia do 31 października 
2018 r.;

    wypłata- do 31 grudnia 2018 r.
Osobom, które złożą wniosek w terminie od 1 listo-

pada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. świadczenie zostanie 
wypłacone  do 28 lutego 2019 r.

UWAGA !
W przypadku wniosków złożonych w grudniu 2018 r., 
świadczenie  będzie przysługiwać od grudnia 2018 r.!

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia 
jest kryterium dochodowe. Miesięczny rodzinny do-
chód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może prze-
kraczać:
1. W przypadku zasiłku rodzinnego - 674zł lub 764zł 

kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca 
orzeczenie o niepełnosprawności

2. W przypadku funduszu alimentacyjnego - 725 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGA-
NIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY:
 1. Akt urodzenia dziecka/dzieci (jeśli wniosek jest skła-

dany po raz pierwszy).
 2. Przy zmianie sytuacji dochodowej:

1) PIT 11 za 2017r.
2)  Umowa o pracę.
3)  Świadectwo pracy.
4) Decyzja z ZUS/KRUS o przyznaniu bądź utra-

cie renty/emerytury, zasiłku chorobowego,                                     
świadczenia  rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyń-
skiego.

5) Decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca status oso-
by której została udzielona pomoc z Urzędu Pracy.

6) Dokumenty dotyczące rozpoczęcia/zamknięcia 
działalności gospodarczej.

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 
dotyczący świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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POMOC SPOŁECZNA

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
Podprogram 2018, Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mełgwi informują, że osoby zainteresowane 
skorzystaniem z pomocy żywnościowej mogą zgłaszać 
się do tutejszego Ośrodka (budynek Urzędu Gminy, II p. 
pokój 207) w celu otrzymania skierowania uprawniają-
cego do odbioru żywności.

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

Grupą osób najbardziej potrzebujących, do których 
będzie skierowana pomoc żywnościowa są:
•	 bezdomni,
•	 niepełnosprawni,
•	 pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria do-

chodowe. 
oprac. GOPS w Mełgwi

UWAGA!!
Osoby ubiegające się o wydanie skierowania muszą 

okazać pracownikowi socjalnemu zaświadczenia, po-
twierdzające dochód jego rodziny z miesiąca poprze-
dzającego uzyskanie skierowania.

 3. Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie 
wychowawczym.

 4. Wyrok sądu o rozwodzie/ zasądzonych alimentach.
 5. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

w 2017r.
 6. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych 

alimentach na rzecz wierzyciela za rok 2017.
 7. Zaświadczenie lekarskie jeżeli kobieta ubiega się 

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka bądź dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia się dziecka.

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGA-
NIA SIĘ O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ-
NEGO:
1. Przy zmianie sytuacji dochodowej:

 1) PIT 11 za 2017r.
 2) Umowa o pracę.
 3) Świadectwo pracy.
 4) Decyzja z ZUS/KRUS o przyznaniu bądź utracie 

renty/emerytury, zasiłku chorobowego, świadcze-
nia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego.

 5) Decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca status 
osoby której została udzielona pomoc z Urzędu 
Pracy.

 6) Dokumenty dotyczące rozpoczęcia/zamknięcia 
działalności gospodarczej.

2. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 
2017 r.

3. Wyrok sądu o rozwodzie/zasądzonych alimentach
4. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności eg-

zekucji alimentów
5. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych 

alimentach na rzecz wierzyciela za rok 2017  

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie 

mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego czy fun-
duszu alimentacyjnego takich jak np. zmiana miejsca 
zatrudnienia czy wyjazd członka Państwa rodziny za 
granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić 
podmiot wypłacający zasiłek.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Podprogram 2018
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Dzięki dofi nansowaniu z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych grupa 14 miesz-
kańców DPS w Krzesimowie wraz z opiekunami uczest-
niczyła w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym 
w Sarbinowie (gm. Meilno). Uczestnicy mieli okazję 
skorzystać z bogatej oferty zabiegów rehabilitacyjnych 
oferowanych przez Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku 
Sophia – Bryza.

W czasie wolnym, oprócz odpoczynku nad morzem 
zwiedzili Kołobrzeg, Gąski z latarnią morską oraz pobli-
skie Mielno.

Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej im. Roba 
Inja w Kazimierzówce, mieszkańcy DPS w Krzesimowie 
wzięli udział, w cyklicznej imprezie - plener malarski 
„Malowane na zielono. Z ekologią za pan brat”. Hasło 

pleneru nawiązywało do podjętych działań proekolo-
gicznych w sztuce, przez Centrum Aktywizacji przy DPS 
w Świdniku.

Jedna z naszych podopiecznych otrzymała wyróżnie-
nie, za pracę z wykorzystaniem  materiałów recyklingo-
wych.  

Większość naszych podopiecznych utrzymuje kontakt 
z rodziną i regularnie ją odwiedza. Ostatnio jeden z na-
szych mieszkańców wybrał się w odwiedziny do siostry, 
w okolice Kazimierza Dolnego. Postanowiliśmy mu towa-
rzyszyć. Dzięki temu grupa mieszkańców mogła zwiedzić 
kazimierski rynek, wzgórze Trzech Krzyży oraz wąwozy 
lessowe.  

Oprac. Marzena Krukowska

Zdjęcia wł. DPS

Z życia Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie…
Czerwiec pełen wrażeń.

W dniach od 1 do 15 września 
2018 r. będą przyjmowane wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego. 
Obowiązujące kryterium dochodo-
we na osobę w rodzinie to 514 zł 
nett o. Wraz z wnioskiem należy do-
starczyć zaświadczenia o dochodach 

nett o z poprzedniego miesiąca (jeśli 
rodzice pracują)  oraz o wielkości go-
spodarstwa rolnego za 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.

oprac. GOPS w Mełgwi

Na zimę robię kilka słoików gru-
szek w occie. Są świetnym dodat-
kiem do pieczonego mięsa, wędlin 
ale również jako przekąska. To jest 
jedno z najmilszych wspomnień 
z mojego dzieciństwa. Do tego prze-
pisu potrzebne są gruszki twarde 
jak kamienie, najczęściej są nieduże 

i zielone. Mogą nawet wydawać się 
nieco niedojrzałe, podaczas goto-
wania nabiorą słodyczy i miękkości. 
Przepis krótki, ekspresowy. 

Stypendia szkolne – przyjmowanie wniosków

Nie zasypuj gruszek w popiele...
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KĄCIK KULINARNY

Gruszki w occie

Składniki:

- 1 kg gruszek
- 4 goździki

- laska cynamonu
- 0,2 szklanki octu
- 0,5 szklanki wody
- 0,3 szklanki cukru

Przygotowanie:

Gruszki umyć, obrać, przekroić na pół, pozbawić pe-
stek. Zagotować w dużym garnku wodę z cukrem, cy-
namonem, goździkami. Po zagotowaniu zmniejszyć gaz 
i dodać gruszki. Gotować aż będą miękkawe. Gruszki 
oraz przyprawy wyjąć i przełożyć do wypażonych słoi-
ków. Do wody dodać ocet, zagotować. Zalać gruszki ma-
rynatą. Zamknąć słoiki.

Koniecznie spóbujcie!

Wypróbuj super przepis na ciasto dyniowe! Możesz je 
serwować z gałką lodów lub bitą śmietaną. Jego przy-
gotowanie jest proste, a konsystencja odrobinę przypo-
mina tradycyjny biszkopt. Warto wzbogacić smak dynio-
wego ciasta np. cynamonem lub posiekanymi orzechami 
włoskimi. Dzięki nim będzie jeszcze smaczniejsze! Dynia 
to królowa jesieni.

Składniki na ciasto dyniowe:
•	 ok. 2 szklanki miąższu z dyni,
•	 0,5 szklanki cukru,
•	 2 szklanki mąki,
•	 2,5 łyżki cynamonu,
•	 3 jaja,
•	 cukier waniliowy,
•	 0,5 szklanki oleju,
•	 łyżeczka sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia,
•	 orzechy włoskie.

Sposób przygotowania ciasta dyniowego:
1. W pierwszej kolejności miksujemy jaja z cukrem aż 

do momentu uzyskania jednolitej masy.
2. Miąższ z dyni siekamy lub trzemy na tarce. Odsącza-

my. Dodajemy orzechy.
3. Do utartej wcześniej masy z jaj i cukru dodajemy po-

zostałe składniki. Mieszamy.
4. Dodajemy dynię z orzechami i ponownie mieszamy 

całość.
5. Ciasto dyniowe przelewamy do blachy wysmarowa-

nej tłuszczem i posypanej bułką tartą. Wkładamy do 
piekarnika (rozgrzanego do 180 stopni) na ok. 45-60 
minut.

6.  Ciasto z dyni podajemy z lodami np. śmietankowy-
mi oraz bitą śmietaną.

Sałatka z dynią to ciekawe połączenie smaków: 
Pyszna przekąska, czyli nieco nietypowy pomysł na to 

warzywo: oto sałatka z dynią!
lekko słodkawa dynia, chrupiący szpinak i orzechy la-

skowe, słonawa feta, a do tego kwaskowata żurawina. 
Taka kombinacja smaków jest bardzo jesienna! Przekąs-
ka wygląda niezwykle efektownie, więc z powodzeniem 
możesz ją przygotować na większą okazję. Będzie stano-
wić też smaczny i pożywny lunch lub kolację.

Do przygotowania sałatki z dynią potrzebujesz:
•	 ok. 1 kg pokrojonej w kawałki dyni,
•	 brązowego cukru,
•	 cynamonu,
•	 oliwy,
•	 kilku garści szpinaku,
•	 1/4 szklanki posiekanych orzechów laskowych,
•	 2 łyżek miodu albo syropu klonowego,
•	 2 łyżek oliwy,
•	 2 łyżek octu balsamicznego,
•	 soli,
•	 pieprzu,
•	 sera feta.

Oczywiście, dynię do sałatki należy najpierw 
upiec. Polej ją oliwą i oprósz brązowym cukrem oraz cy-
namonem. Dzięki temu nabierze ona niepowtarzalnego 
aromatu!

Ciasto z dyni jest pyszne i proste
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Na przestrzeni 100 lat w szere-
gach Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mełgwi  przewinęło się kilka poko-
leń strażaków, którzy w różnych wa-
runkach społeczno-gospodarczych 
i politycznych zawsze z honorem 
ratowali ludzkie mienie i życie. Uro-
czystości jubileuszowe rozpoczęły 
się Mszą Świętą w kościele p.w. św. 
Wita w Mełgwi w intencji strażaków 
i ich rodzin pod przewodnictwem 
Dziekana dziekanatu świdnickiego 
ks. Kan. Dariusza Moczulewskiego. 
Po uroczystościach kościelnych od-
był się przemarsz w asyście orkiestry 
do amfiteatru w Mełgwi, gdzie wbi-
to symboliczne  gwoździe i wręczo-
no sztandar. 

Obchody 100-lecia istnienia jed-
nostki w Mełgwi były okazją do 
wręczenia odznaczeń i wyróżnień 
dla strażaków. Prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP w Świdniku i staro-
sta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk 
wspólnie z wójtem gminy Mełgiew 
Ryszardem Podlodowskim dokonali 
uhonorowania strażaków za wyka-
zywanie pełnej gotowości i zdecy-

dowanej postawy w trudnych do 
pokonania zadaniach chroniąc życie, 
zdrowie i mienie ludzkie. Wyrazy 
uznania dla druhów strażaków, gra-
tulacje i podziękowania płynęły tak-
że od innych gości.

Odznaczenia otrzymali:
•	Złoty Medal za zasługi dla pożarni-

ctwa – druh Tomasz Gągoł
•	Srebrny Medal za zasługi dla po-

żarnictwa – druhowie Mirosław 
Efir, Robert Woźniak, Andrzej 
Dzwonkowski oraz Karol Gap

•	Brązowy Medal za zasługi dla po-
żarnictwa – druh Przytuła Adam

•	Wzorowy Strażak – druh Artur Mi-
chalak 
Z okazji 100 rocznicy działalno-

ści Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mełgwi wszystkim strażakom, 
członkom i przyjaciołom jednostki, 
którzy włożyli wkład w jej tworzenie 
i funkcjonowanie składam serdecz-
ne gratulacje. Sami najlepiej wiecie, 
jak ważną kartę w historii lokalnej 
społeczności wypełniliście swym 
działaniem. Dzięki Waszej pracy i za-
angażowaniu przez kolejne dziesię-

ciolecia społeczność Gminy Mełgiew 
mogła zawsze liczyć na gotowość do 
niesienia pomocy oraz poświęcenie 
w ochronie życia i mienia. Za tę co-
dzienną, podkreślmy z szacunkiem 
– ochotniczą – służbę na rzecz bez-
pieczeństwa, za tę niezwykle ważną 
pracę przez dziesięć dziesięcioleci 
składam wszystkim strażackim po-
koleniom szczere podziękowania – 
Wójt Gminy Ryszard Podlodowski.

oprac. M. Narodowiec

W dniu 21.06.2018r. Ochotnicza Straż Pożarna w Min-
kowicach kupiła sprzęt sportowy do trenowania boksu. 
Zakup został  sfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte-
go programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Regionalnego 

Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 pt. „Przebudowa obiektu z potencjałem 
rozwoju turystyki sportowej w miejscowości Minkowi-
ce” zgodnie z umową Nr 00422-6935-UM0311188/17 
zawartą w dniu 29.01.2018 r. w Lublinie  pomiędzy Wo-
jewództwem Lubelskim z siedzibą  w Lublinie a OSP Min-
kowice.

Młodzi bokserzy dostali następujący sprzęt:
1. Ring bokserki o wymiarach 5mx5m - 1 szt. 
2. Łapa bokserska  – 6 szt.  

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mełgwi

OSP Minkowice - ZAKUP SPRZĘTU DO TRENOWANIA 
BOKSU
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BEZPIECZEŃSTWO

W tym roku Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Powiatu Świd-
nickiego odbyły się 3 czerwca na 
boisku sportowym w Mełgwi i jak 
zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło 
w nich udział siedemnaście drużyn 
rywalizujących w konkurencjach: 
bieg sztafetowy z przeszkodami  oraz 
ćwiczenia bojowe. To świetna okazja 
do wzajemnej rywalizacji i pokazu 
wyszkolenia bojowego strażaków. 
Wydarzenia te zawsze przyciągają 
tłumy widzów chcących oglądać wi-
dowiskowość tychże zawodów. 

Komendant Powiatowy PSP 
w Świdniku bryg. Sławomir Kowal-

czyk powołał Komisję sędziowską, 
a Sędzią głównym wyznaczył był mł. 
Bryg. Piotr Łowickiego.

A oto klasyfikacja generalna zawo-
dów:

Drużyny Męskie: I miejsce OSP 
Izdebno, II miejsce OSP Oleśniki, III 
miejsce OSP Pilaszkowice-Bazar, IV 
miejsce OSP Struża, V miejsce OSP 
Pełczyn, VI miejsce OSP Częstoboro-
wice, VII miejsce OSP Rybczewice, 
VIII miejsce OSP Biskupice, IX miej-
sce OSP Dominów, X miejsce OSP 
Trawniki, XI miejsce OSP Krzesimów, 
XII miejsce OSP Trzeszkowice, XIII 

miejsce OSP Dorohucza, XIV miejsce 
OSP Stryjno, XV miejsce OSP Minko-
wice.

Drużyny Kobiece: I miejsce OSP 
Pilaszkowice Bazar, II miejsce OSP 
Dominów.

Zwieńczeniem zawodów było wrę-
czenie wszystkim startującym druży-
nom okolicznościowych dyplomów 
oraz uhonorowanie zwycięzców pu-
charami.

Naszym druhom gratulujemy 
osiągniętych wyników w zawodach.

Oprac. Urząd Gminy Mełgiew

3.  Gruszka  -  6szt. 
4.  Skakanka -  6szt. 
5.  Piłka lekarska – 4szt. 
6. Rękawice  bokserskie – 10 par    
7.  Kask ochronny – 4 szt. 
8.  Materac gimnastyczny – 4 szt.

Sprzęt został dostarczony przez firmę P.P.U.H. Exp. – 
Imp. „Olimpiada” Jolanta Zielińska - Kusior .

Wartość sprzętu sportowego:  19870,00zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie

Zawody pożarnicze
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Afrykański pomór świń (ASF) to 
wirusowa choroba świń o przebie-
gu ostrym lub przewlekłym. Cho-
robę wywołuje wirus  DNA -  afry-
kańskiego pomoru świń (ASFV) 
Asfivirus. Wirus afrykańskiego 
pomoru świń jest odporny na wy-
soką temperaturę, procesy gnilne, 
wędzenie, krótkotrwałe gotowa-
nie, wysychanie, potrafiąc prze-
trwać do 6 miesięcy w mrożonym 
mięsie. Formalina w rozcieńczeniu 
1% niszczy wirusa dopiero po 6 
dniach.

Źródło zakażenia stanowią cho-
re świnie oraz dziki. Nosicielem 
pośrednim może też być człowiek. 
Rezerwuarem  choroby są dziki, 
u których choroba ma przebieg 
utajony. Okres inkubacji wynosi od 
5 do 9 dni. Choroba najczęściej ma 
przebieg ostry. Charakterystyczne 
objawy to brak apetytu, zapalenie 
spojówek, kaszel, pienisty wypływ  
z nosa, biegunka, wymioty. Mogą 
wystąpić drgawki. Śmiertelność 
wynosi niemal 100 procent, cho-
ciaż część dzików może przeżyć 
zakażenie, pozostając nosicielami.

Zwierzęta chore i podejrzane 
o nosicielstwo są zabijane. Do kra-
ju wolnego od choroby obowiązu-
je bezwzględny zakaz wwozu świń, 

mięsa świeżego oraz mięsa  mro-
żonego z krajów, w których wystę-
puje ta choroba.

 Niestety przypadki ASF  zosta-
ły stwierdzone na terenie Polski, 
m.in. na terenie województwa 
lubelskiego, również w powiecie 
świdnickim.

Na dzień 12.07.2018 r., na tere-
nie powiatu świdnickiego stwier-
dzono obecność materiału gene-
tycznego wirusa afrykańskiego po-
moru świń  w dwóch przypadkach. 

Mając na uwadze zagrożenie 
ASF-em Wójt Gminy Mełgiew za-
warł porozumienie z  Marszał-
kiem Województwa Lubelskiego 

na realizację konkursu w ramach 
rządowego ”Programu mającego 
na celu wczesne wykrycie zakażeń 
wirusem wywołującym afrykański 
pomór świń i poszerzenie wiedzy 
na temat tej choroby oraz jej zwal-
czanie”.

W ramach porozumienia za każ-
dą znalezioną sztukę padłego dzi-
ka (inną niż dzik zabity w wypadku 
komunikacyjnym) znalazca- osoba 
fizyczna, pełnoletnia (nie będąca 
myśliwym lub pracownikiem Służ-
by Leśnej) otrzyma nagrodę w wy-
sokości 200 zł.

Oprac. Anita Gębka

Afrykański Pomór Świń

Wójt Gminy Mełgiew przypomina o  naborze wnio-
sków - w terminie  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r. 
- dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej.

Odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położe-
nia gruntów, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 lutego do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2018 r., należy złożyć w Urzędzie 
Gminy.

Oprac. Anita Gębka

Zwrot podatku akcyzowego - SIERPIEŃ 2018 
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W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy 
rolniczej, rozpoczęły prace specjalne komisje, szacowa-
nia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej ,także w gminie Meł-
giew. Powstałe szkody szacuje komisja powołana przez 
Wojewodę Lubelskiego, w  jej skład wchodzą: przed-
stawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej, Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz pracownik Urzędu Gminy, 
na podstawie złożonego przez wnioskodawcę oświad-
czenia. Wypełniając oświadczenie wpisujemy wszystkie 
uprawy niezależnie od poniesionych strat, zgodnie z da-
nymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie 
składanym do ARiMR. 

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane 
przez suszę oznaczają zniszczenia spowodowane wy-
stąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie 
od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klima-
tycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej 
dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; 
a zatem szkody  powstałe w wyniku suszy można szaco-
wać wyłącznie  wówczas, gdy na danym terenie, zgodnie 
z KBW, wystąpiła susza. W przypadku  gdy dla konkret-
nego gatunku rośliny, łąk czy pastwisk nie jest prowadzo-
ny monitoring suszy, szkody można szacować – o ile mo-

nitoring potwierdza wystąpienie zniszczeń w uprawach, 
w analogicznych wymaganiach.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami  opracował wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin 
Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w gmi-
nach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą .

Dane dotyczące naszej gminy, miejscowości, działki 
możemy pozyskać ze strony http://www.susza.iung.
pulawy.pl/

Według danych opracowanych przez IUNG Puła-
wy na stronach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce(SMSR)  dla naszej gminy najwięcej gleb ,bo 
ok. 70% jest w kategorii III, a to oznacza że komisja 
może szacować straty w następujących uprawach: 
zboża ozime, zboża jare, truskawka, krzewy owocowe; 
w kategorii II mamy ok. 8%- stąd szacujemy zboża ozi-
me, zboża jare rzepak, rzepik, tytoń , warzywa grunto-
we, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

W gminie Mełgiew posiadamy 20,98 % gleb w kate-
gorii IV, której to wg IUNG susza nie dotknęła, dlatego 
tych gruntów nie szacujemy. 

oprac. Anita Gębka

Susza rolnicza

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018) 
Gmina: Mełgiew; TERYT: 0617022 
Województwo: lubelskie; Powiat: świdnicki 
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,  
Kategoria gle-

by Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%] 

Kategoria I 183.75 2.99 
Kategoria II 506.50 8.24 
Kategoria III 4169.50 67.80 
Kategoria IV 1290.25 20.98 

KBW w gminie 

 Numery okresów raportów 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

KBW [mm] - minimalna -62.1 -157.1 -208.4 -201.8 -162.9 -161.8         
KBW [mm] - średnia ważona -60.2 -154.8 -206.6 -199.5 -159.9 -159.1         
KBW [mm] - maksymalna -57.3 -151.4 -203.7 -195.4 -154.9 -153.5         
 

Kategoria gleby I 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - + + + - -         
Zboża jare - + + + + -         
Kukurydza na ziarno x x x # # #         
Kukurydza na kiszonkę x x x # # #         
Rzepak i rzepik # # # # # #         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy # # # # # #         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x + - -         
Warzywa gruntowe x x x + - -         
Krzewy owocowe - + + + - -         
Drzewa owocowe - - + + - -         
Truskawki - + + + - -         
Rośliny strączkowe x x x + - -         
 

 
 
 
 
 
 

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018) 
Gmina: Mełgiew; TERYT: 0617022 
Województwo: lubelskie; Powiat: świdnicki 
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,  
Kategoria gle-

by Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%] 

Kategoria I 183.75 2.99 
Kategoria II 506.50 8.24 
Kategoria III 4169.50 67.80 
Kategoria IV 1290.25 20.98 

KBW w gminie 

 Numery okresów raportów 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

KBW [mm] - minimalna -62.1 -157.1 -208.4 -201.8 -162.9 -161.8         
KBW [mm] - średnia ważona -60.2 -154.8 -206.6 -199.5 -159.9 -159.1         
KBW [mm] - maksymalna -57.3 -151.4 -203.7 -195.4 -154.9 -153.5         
 

Kategoria gleby I 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - + + + - -         
Zboża jare - + + + + -         
Kukurydza na ziarno x x x # # #         
Kukurydza na kiszonkę x x x # # #         
Rzepak i rzepik # # # # # #         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy # # # # # #         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x + - -         
Warzywa gruntowe x x x + - -         
Krzewy owocowe - + + + - -         
Drzewa owocowe - - + + - -         
Truskawki - + + + - -         
Rośliny strączkowe x x x + - -         
 

 
 
 
 
 
 

Kategoria gleby IV 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - - - - -         
Zboża jare - - - - - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - - - - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x - - -         
Warzywa gruntowe x x x - - -         
Krzewy owocowe - - - - - -         
Drzewa owocowe - - - - - -         
Truskawki - - - - - -         
Rośliny strączkowe x x x - - -         
 

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime 0 3 14.6 11.2 0 0         
Zboża jare 0 11.2 79 79 2.9 0         
Kukurydza na ziarno 0 0 0 0 0 0         
Kukurydza na kiszonkę 0 0 0 0 0 0         
Rzepak i rzepik 0 0 0.5 8.2 0 0         
Ziemniak 0 0 0 0 0 0         
Burak cukrowy 0 0 0 0 0 0         
Chmiel 0 0 0 0 0 0         
Tytoń 0 0 0 10.9 0 0         
Warzywa gruntowe 0 0 0 8.6 0 0         
Krzewy owocowe 0 3 78.7 11.2 0 0         
Drzewa owocowe 0 0 11.2 3 0 0         
Truskawki 0 3 76.8 11.2 0 0         
Rośliny strączkowe 0 0 0 11.2 0 0         
 

Oznaczenia symboli 
- Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone 
+ Zagrożenie wystąpienia suszy 
x nie dotyczy w danym okresie 
* kategoria gleby nie występuje 
# na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest ws 
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Kategoria gleby II 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - + + - -         
Zboża jare - + + + - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - + + - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x + - -         
Warzywa gruntowe x x x + - -         
Krzewy owocowe - - + + - -         
Drzewa owocowe - - + - - -         
Truskawki - - + + - -         
Rośliny strączkowe x x x + - -         
 

Kategoria gleby III 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - + - - -         
Zboża jare - - + + - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - - - - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x - - -         
Warzywa gruntowe x x x - - -         
Krzewy owocowe - - + - - -         
Drzewa owocowe - - - - - -         
Truskawki - - + - - -         
Rośliny strączkowe x x x - - -         
 

 
 
 
 
 
 

Kategoria gleby II 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - + + - -         
Zboża jare - + + + - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - + + - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x + - -         
Warzywa gruntowe x x x + - -         
Krzewy owocowe - - + + - -         
Drzewa owocowe - - + - - -         
Truskawki - - + + - -         
Rośliny strączkowe x x x + - -         
 

Kategoria gleby III 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - + - - -         
Zboża jare - - + + - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - - - - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x - - -         
Warzywa gruntowe x x x - - -         
Krzewy owocowe - - + - - -         
Drzewa owocowe - - - - - -         
Truskawki - - + - - -         
Rośliny strączkowe x x x - - -         
 

 
 
 
 
 
 

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018) 
Gmina: Mełgiew; TERYT: 0617022 
Województwo: lubelskie; Powiat: świdnicki 
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,  
Kategoria gle-

by Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%] 

Kategoria I 183.75 2.99 
Kategoria II 506.50 8.24 
Kategoria III 4169.50 67.80 
Kategoria IV 1290.25 20.98 

KBW w gminie 

 Numery okresów raportów 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

KBW [mm] - minimalna -62.1 -157.1 -208.4 -201.8 -162.9 -161.8         
KBW [mm] - średnia ważona -60.2 -154.8 -206.6 -199.5 -159.9 -159.1         
KBW [mm] - maksymalna -57.3 -151.4 -203.7 -195.4 -154.9 -153.5         
 

Kategoria gleby I 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - + + + - -         
Zboża jare - + + + + -         
Kukurydza na ziarno x x x # # #         
Kukurydza na kiszonkę x x x # # #         
Rzepak i rzepik # # # # # #         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy # # # # # #         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x + - -         
Warzywa gruntowe x x x + - -         
Krzewy owocowe - + + + - -         
Drzewa owocowe - - + + - -         
Truskawki - + + + - -         
Rośliny strączkowe x x x + - -         
 

 
 
 
 
 
 

Kategoria gleby IV 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - - - - -         
Zboża jare - - - - - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - - - - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x - - -         
Warzywa gruntowe x x x - - -         
Krzewy owocowe - - - - - -         
Drzewa owocowe - - - - - -         
Truskawki - - - - - -         
Rośliny strączkowe x x x - - -         
 

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime 0 3 14.6 11.2 0 0         
Zboża jare 0 11.2 79 79 2.9 0         
Kukurydza na ziarno 0 0 0 0 0 0         
Kukurydza na kiszonkę 0 0 0 0 0 0         
Rzepak i rzepik 0 0 0.5 8.2 0 0         
Ziemniak 0 0 0 0 0 0         
Burak cukrowy 0 0 0 0 0 0         
Chmiel 0 0 0 0 0 0         
Tytoń 0 0 0 10.9 0 0         
Warzywa gruntowe 0 0 0 8.6 0 0         
Krzewy owocowe 0 3 78.7 11.2 0 0         
Drzewa owocowe 0 0 11.2 3 0 0         
Truskawki 0 3 76.8 11.2 0 0         
Rośliny strączkowe 0 0 0 11.2 0 0         
 

Oznaczenia symboli 
- Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone 
+ Zagrożenie wystąpienia suszy 
x nie dotyczy w danym okresie 
* kategoria gleby nie występuje 
# na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest ws 
 

Kategoria gleby IV 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime - - - - - -         
Zboża jare - - - - - -         
Kukurydza na ziarno x x x - - -         
Kukurydza na kiszonkę x x x - - -         
Rzepak i rzepik - - - - - -         
Ziemniak x x - - - -         
Burak cukrowy - - - - - -         
Chmiel x x x - - -         
Tytoń x x x - - -         
Warzywa gruntowe x x x - - -         
Krzewy owocowe - - - - - -         
Drzewa owocowe - - - - - -         
Truskawki - - - - - -         
Rośliny strączkowe x x x - - -         
 

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny 
Gatunek roślin  

uprawnych 
Numery okresów raportów 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Zboża ozime 0 3 14.6 11.2 0 0         
Zboża jare 0 11.2 79 79 2.9 0         
Kukurydza na ziarno 0 0 0 0 0 0         
Kukurydza na kiszonkę 0 0 0 0 0 0         
Rzepak i rzepik 0 0 0.5 8.2 0 0         
Ziemniak 0 0 0 0 0 0         
Burak cukrowy 0 0 0 0 0 0         
Chmiel 0 0 0 0 0 0         
Tytoń 0 0 0 10.9 0 0         
Warzywa gruntowe 0 0 0 8.6 0 0         
Krzewy owocowe 0 3 78.7 11.2 0 0         
Drzewa owocowe 0 0 11.2 3 0 0         
Truskawki 0 3 76.8 11.2 0 0         
Rośliny strączkowe 0 0 0 11.2 0 0         
 

Oznaczenia symboli 
- Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone 
+ Zagrożenie wystąpienia suszy 
x nie dotyczy w danym okresie 
* kategoria gleby nie występuje 
# na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest ws 
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Czerwiec tego roku - dla zawodników Klubu Karate 
Shotokan HINODE, którzy są mieszkańcami Naszej Gmi-
ny - był miesiącem wyjątkowo gorącym. I to nie tylko ze 
względu na wysokie temperatury powietrza. W odstę-
pie zaledwie jednego tygodnia uczestniczyli bowiem w 
dwóch turniejach Karate WKF (Karate olimpijskie). 

Pierwszy turniej pt. Grand Prix Mazovia Karate WKF 
odbył się 9 czerwca 2018 r. w m. Zielonki-Parcela, gm. 
Stare Babice k/Warszawy i traktowaliśmy go jako spraw-
dzian po cyklu przygotowań. Uzyskane lokaty były dla 
nas optymistyczną prognozą na przyszłość.

Wyniki:
układy:

- kata indywidualne dziewcząt U12 – 7 m-ce – Niewia-
domska Joanna
- kata drużynowe dziewcząt U12 – 3 m-ce – Niewiadom-
ska Joanna, Iwaniak Iga, Serenda Emilia

walki:
- kumite indywidualne chłopców U14 -45 kg – 5 m-ce - 
Serenda Konrad
- kumite indywidualne chłopców U14 +55 kg – 5 m-ce – 
Tworóg Kacper.

Drugi turniej był szczególnie ważny, bo były to bowiem 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate 
Olimpijskim, rozegrane w m. Chynów k/Grójca w dniu 
16 czerwca 2018 r.

Nasze województwo przydzielone jest do strefy C 
(woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. 
lubelskie), a z klubów tej strefy (z wyjątkiem woj. lubel-
skiego), wywodzi się wielu „kadrowiczów”. 

Rywalizacja na poziomie młodzika (12-13 lat) jest 
pierwszym stopniem, gdzie za uzyskane wyniki we 
Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży przy-
znawane są punkty - przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki.

Cieszą nas uzyskane wyniki w karate jako sporcie olim-
pijskim. Mamy nadzieję, że będą one zapowiedzią kolej-
nych sukcesów.

Wyniki: 
-  II miejsce (srebrny medal) w kata – Kacper Tworóg
- III miejsce (brązowy medal) w kata – Konrad Serenda
- III miejsce (brązowy medal) w kumite (-45 kg) – Konrad 
Serenda

Zawodnicy korzystają ze wsparcia finansowego Urzędu 
Gminy Mełgiew, dlatego mogą uczestniczyć w tego typu 
turniejach Karate WKF. Godnym odnotowania jest tak-
że fakt, że Pan Wójt objął naszą działalność Honorowym 
Patronatem.

Zawodników przygotował:  mgr Zbigniew Karski - tre-
ner II klasy Karate.

W roku bieżącym Stowarzyszenie Wsi Franciszków re-
alizuje dwa projekty pożytku publicznego. Przedsięwzię-
cia dotyczą realizacji treningów piłkarskich w okresie 
wakacyjnym (zadanie dotyczy dzieci i młodzieży) oraz 
organizacji zajęć sportowych dla dorosłych mieszkań-
ców Franciszkowa, np. aerobic, zumba, nordic walking 
oraz joga. Spotkania z dorosłymi będą odbywały się od 
września do grudnia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Franciszkowa 
udziału w propozycjach, których głównym celem jest 
zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Za-
praszamy do obserwowania naszego profilu na FB, gdzie 
podawane są wszystkie szczegóły, w tym terminy trenin-
gów i spotkań.

Oprac. Paulina Niezbecka

Karate olimpijskie

Projekty Stowarzyszenia Wsi Franciszków
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W dniu 15.07.2018 roku, na boi-
sku w Mełgwi drużyna Perły Progres 
zorganizowała turniej piłki nożnej. 
Impreza odbyła się z okazji 100-le-
cia odzyskania Niepodległości, w ra-
mach pożytku publicznego, pod 
patronatem Wójta Gminy Mełgiew 
pana Ryszarda Podlodowskiego.

Pomimo deszczowej pogody 
w turnieju uczestniczyło sześć dru-
żyn z terenu gminy Mełgiew. Laury 
dla najlepszego zespołu odebrali re-
prezentanci Mełgwi, którzy w fi nale 
pokonali drużynę Dominów II 2:1. 

Każdy zespół, uczestniczący w za-
wodach, otrzymał nagrody w posta-
ci piłek, pucharów, statuetek i dy-
plomów, ufundowanych przez Wójta 
Gminy Mełgiew oraz Perłę Progres 
Mełgiew.

Po rozdaniu nagród na zawodni-
ków i kibiców czekał poczęstunek 
z potrawami z grilla.

Klasyfi kacja końcowa:
1. Mełgiew
2. Dominów II
3. Minkowice
4. Dominów I
5. Trzeszkowice
6. Kolonia Minkowice

Z kolei 23 czerwca br., na boisku 
Perły Progres Mełgiew,  odbył się 
Turniej o Puchar Starosty organizo-
wany przez Starostwo Powiatowe 
w Świdniku dla wszystkich drużyn 
z powiatu.

W turnieju uczestniczyło osiem 
drużyn: Trawena Trawniki, Hura-
gan Siostrzytów, Vir Dorohucza, LKS 
Wierzchowiska, Oleśnia Oleśniki, 

Perła Progres Mełgiew, Piaskovia 
Piaski, LKS Biskupice.

Piłkarze z Mełgwi zajęli I miejsce 
i tym samym zostali najlepszym ze-
społem turnieju.

TAK BĘDZIEMY GRAĆ 
W TYM SEZONIE

Kolejka 1 - 18-19 sierpnia
Perła Rokitno - Perła Mełgiew

 Kolejka 2 - 25-26 sierpnia
Perła Mełgiew- Rohland Tuszów
Kolejka 3 - 1-2 września
Piotrcovia Piotrków - Perła Mełgiew
Kolejka 4 - 8-9 września
Perła Mełgiew - GKS Niemce
Kolejka 5 - 15-16 września
Oleśnia Oleśniki - Perła Mełgiew
Kolejka 6 - 22-23 września
Perła Mełgiew - Ludwiniak Ludwin

 Kolejka 7 - 29-30 września
Krzczonovia Krzczonów - Perła Me-
łgiew
Kolejka 8 - 6-7 października
Perła Mełgiew - Tajfun Ostrów Lu-
belski

 Kolejka 9 - 13-14 października
Victoria Rybczewice - Perła Mełgiew

 Kolejka 10 - 20-21 października
Błękit Cyców - Perła Mełgiew

 Kolejka 11 - 27-28 października
Perła Mełgiew - GKS Niedźwiada

 Kolejka 12 - 3-4 listopada
GLKS Głusk (Lublin)- Perła Mełgiew

 Kolejka 13 - 10-11 listopada
Perła Mełgiew - Trawena Trawniki
Kolejka 14
Perła Mełgiew - Perła Rokitno

 Kolejka 15
Rohland Tuszów- Perła Mełgiew

 Kolejka 16
Perła Mełgiew -Piotrcovia Piotrków

 Kolejka 17
GKS Niemce Perła Mełgiew

 Kolejka 18
Perła Mełgiew Oleśnia Oleśniki
Kolejka 19
Ludwiniak Ludwin -Perła Mełgiew

 Kolejka 20
Perła Mełgiew Krzczonovia Krzczo-
nów
 Kolejka 21
Tajfun Ostrów Lubelski -Perła Meł-
giew

 Kolejka 22
Perła Mełgiew - Victoria Rybczewice

 Kolejka 23
Perła Mełgiew - Błękit Cyców

 Kolejka 24
GKS Niedźwiada - Perła Mełgiew
Kolejka 25
Perła Mełgiew -GLKS Głusk (Lublin)
Kolejka 26
Trawena Trawniki -Perła Mełgiew

Przy Klubie Perła Progres Mełgiew 
od połowy maja działa młodzieżowa 
grupa  Żaków z rocznika 2009 i młod-
szych. W dniu 29 czerwca na trenin-
gu był obecny Wójt Gminy Mełgiew 
Ryszard Podlodowski, który podaro-
wał piłki młodym piłkarzom i obiecał 
dalszą pomoc dla klubu. Przy klubie 
powołano również grupę Trampka-
rzy. Od 20 maja zajęcia odbywają 
się w poniedziałki, środy i piątki. 
Wszystkich chętnych z rocznika 2004 
i młodszych zapraszamy na bezpłat-
ne treningi.

 Za pomoc i wsparcie serdecznie 
dziękujemy.

Turniej piłki nożnej 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
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W pierwszym, historycznym meczu pięściarskim,  któ-
ry odbył się 17.06.2018 r. Płomień Minkowice przegrał 
13:19 z drużyną „Reszta Świata”, złożoną głównie z za-
wodniczek i zawodników KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 
Avii Świdnik oraz Gwarka Łęczna. Podczas dnia sportu  
i meczu bokserskiego, odbył się także pokaz bokserskiej 
sztuki walki, zrealizowany dzięki dotacji Wójta Gminy 
Mełgiew, w  ramach pożytku publicznego.

Zawody bokserskie

Kącik dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:
Hasło brzmi: „NADCHODZĄ WAKACJE”

Wszystkim osobom, które nadesłały prawidło-
we rozwiązanie krzyżówki Gratulujemy. 

Z prawidłowo nadesłanych odpowiedzi wyloso-
wano 10 osób, które otrzymają nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Pod-
lodowskiego. Pozostałe osoby otrzymają nagrody 
pocieszenia.  

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy 
Mełgiew (biuro podawcze, parter). 

Nagrody otrzymują:
Natalia Dziachan 

Anna Tomczak 
Paulina Dzwonkowska 

Alicja Kowalczyk 
Adrianna Broichmann 

Szymon Partyka 
Martyna Włosek 

Jakub Najda
Asia Niewiadomska 

aneta.archała@o2.pl 

Nagrody pocieszenia 
otrzymują:

Wit Jemielnik
Paweł Mogielnicki

Julia Krukowska
Nikola Dziachan
Anna Kowalczyk

barbara101@wp.pl




