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W  wyniku  wyborów  samorządo-
wych, które odbyły się w 2014 roku, 
rozpoczął  się  dla  mnie  okres  wytę-
żonej  pracy  na  rzecz  dobra  Gminy 
i jej mieszkańców, przez co rozumia-
łem  sprawne  kierowanie  Urzędem 
Gminy,  owocną współpracą  z  Radą, 
a  także    dobrymi  stosunkami  z  na-
szym  powiatem. Moim  priorytetem 
jest słuchanie głosów obywateli do-
tyczących  inwestycji  i  wspólne  rea-
lizowanie  przedsięwzięć.  Wychodzę 
z  założenia,  iż  nawet  najbardziej 
sprawny  wójt  nie  podoła  obowiąz-
kom  gminnej  władzy  wykonawczej 
bez  zaufania  lokalnej  społeczności. 
Koniec kadencji to w każdym samo-
rządzie pora podsumowań i podzię-
kowań,  które  kieruję  do  wszystkich 
osób, których praca i zaangażowanie 
wpisują  się w osiągnięte  cele. Dzię-
kuję Radzie Gminy za konstruktywną 
i  kreatywną  współpracę.  Dziękuję 
Sołtysom  za  codzienną  pracę,  stra-
żakom za ciągłą gotowość niesienia 
pomocy,  wszystkim  stowarzysze-
niom za wszechstronną działalność. 
Swoje  podziękowania  kieruję  rów-
nież w  stronę mieszkańców  za  róż-

norodną  aktywność  społeczną.  Je-
stem wdzięczny za każde miłe słowa 
i gesty,  jakie wystosowano w moim 
kierunku. 

Nasza  Gmina  realizuje  wiele  pro-
jektów  współfinansowanych  ze 
środków  Unii  Europejskiej.  Przy-
szłością  są  dzieci,  dlatego  dla  nich 
właśnie  pozyskaliśmy  środki  na 
realizację  projektu  pn.:  „Rozwój 
kompetencji  kluczowych  uczniów  
z  gminy  Mełgiew”  dzięki  czemu 
szkoły  zostały  wyposażone w  nowo-
czesny  sprzęt  komputerowy  wraz 
z  modernizacją  infrastruktury  sieci. 
Ponadto  wyposażyliśmy  pracownie 
przedmiotów  ścisłych  w  niezbędny  
sprzęt    do  metod  eksperymentów. 
Już w październiku rozpocznie się re-
alizacja  drugiego  projektu  dla  szkół 
pn.:  „Nowa  jakość  w  edukacji”,  któ-
rego  celem  jest    podniesienie  jako-
ści  kształcenia  w  szkołach  gminnych 
poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwi-
jające  i  wyrównawcze  dla  uczniów, 
szkolenia  specjalistyczne dla nauczy-
cieli oraz zakup nowoczesnego sprzę-
tu  komputerowego.  Wykorzystując 
środki  Unijne  inwestujemy  w  mon-

taż paneli  słonecznych do podgrza-
nia  wody  użytkowej  w  budynkach 
mieszkalnych,  w  obecnej  perspek-
tywie  zamontujemy  392  instalacje. 
Dzięki  dobrej  współpracy  z  powia-
tem udało się poprawić jakość dróg 
modernizując  nawierzchnie  w  wie-
lu  miejscowościach.  W  Podzamczu 
pojawiło  się  nowoczesne  energo-
oszczędne  oświetlenie,  które  na 
pewno pozytywnie wpłynie na bez-
pieczeństwo  naszych  mieszkańców. 
To  tylko  niewielki  wycinek  naszych 
działań  zachęcam  do  przeczytania 
artykułu  „Kadencja  wielu  inwesty-
cji”,  w  którym  szczegółowo  przed-
stawiamy nasze inwestycje. 

Zdaję sobie sprawę, że pracy jest 
jeszcze wiele, jednak jestem głęboko 
przekonany  o  skuteczności  naszych 
działań,  których  efekty  są  widocz-
ne  gołym  okiem  i  ufam,  że  to  nie 
koniec  projektów  inwestycyjnych, 
których  realizacji  nasza  gmina  tak 
bardzo  potrzebuje.  Będąc  najbliżej 
obywatela  gmina  pozostaje  wspól-
notą,  która  tworzy  „Naszą małą oj-
czyznę”. Dzięki Wam, drodzy Miesz-
kańcy, mogę z dumą uznać te cztery 
lata mojej pracy wraz z Radą Gminy 
za wartościowe i udane, co pozwala 
nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, 
która z pewnością przyniesie kolejne 
sukcesy. Pozostaje mi jedynie prosić 
Państwa  o  sumienną  ocenę  i  we-
ryfikację  mojej  czteroletniej  służby 
na rzecz naszego wspólnego dobra. 
Zapraszam  do  lektury  niniejszego 
numeru Wieści  z  Gminy,  w  którym 
zawarto  szczegółową  relację,  doty-
czącą  naszych  wspólnych  zmagań 
przy realizowaniu wymienionych za-
dań i inwestycji.

Ryszard Podlodowski 
Wójt Gminy Mełgiew

Przed czterema laty rozpocząłem urzędowanie na stanowisku  
Wójta Gminy Mełgiew. Nadchodzi czas zakończenia obecnej kadencji 
Wójta i Rady Gminy i z tej okazji pragnę podsumować ostatnie czterolet-
nie pełnienie przeze mnie wymagających, lecz zaszczytnych obowiązków.

Szanowni Mieszkańcy
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Podsumowując mijającą kadencję 
Wójta Ryszarda Podlodowskiego i Rady Gminy 

rzuca się w oczy ogrom inwestycji zrealizowanych 
w ostatnich czterech latach.

Kadencja wielu inwestycji

Dane demograficzne
dla Gminy Mełgiew w obecnej kadencji

Każdy  z nas ma  świadomość,  że  jeszcze wiele pozo-
staje do zrobienia, niemniej uczciwość każe przyznać, że 
Rada wraz z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy nie 
przespali mijającego czasu. 

Zostały  zrealizowane,  bądź  są  w  realizacji,  zadania 
związane  z  OZE,  przede wszystkim  rozpoczęto montaż 
instalacji solarnych z projektu „Odnawialne źródła ener-
gii w  gminie Mełgiew  I” współfinansowanego  ze  środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

Kolejną  zrealizowaną  już  inwestycją  jest  budowa  
instalacji  energooszczędnego  oświetlenia  na  terenie 
gminy  Mełgiew.  32  słupy  oświetleniowe  z  oprawami 
typu  LED  stanęły  w  miejscowości  Podzamcze  wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2113 L.  

Widoczny  jest  także postęp prac w ramach projektu 
Mobilny LOF. Na terenie Gminy Mełgiew dokonana zo-
stanie przebudowa  ciągu dróg powiatowych nr  2102L, 
2020L, 2021L w miejscowości Franciszków, Jacków i Me-
łgiew  w  zakresie  wykonania  ciągu  pieszo-rowerowego 
wraz zatokami autobusowymi i chodnikami.

Naszym  priorytetem  były  drogi.  Inwestycje  drogo-
we  są  dostrzegane  przez  mieszkańców  naszej  Gminy 
i  gości.  Wyremontowaliśmy  w  znacznej  części  drogi  

gminne m.in.:  Józefów,  Podzamcze,  Trzeciaków,  Krzesi-
mów,  Trzeszkowice,  Krępiec,  Minkowice,  Jacków  oraz 
w Piotrówku.

Na  uwagę  zasługują  również    wykonane  nowe  
chodniki,  które  poprawiają  bezpieczeństwo  pieszych. 
Dodatkowym  elementem  podnoszącym  komfort  ży-
cia mieszkańców  jest  ciągła  rozbudowa  sieci  oświetle-
nia  ulicznego  na  terenie  naszej  gminy.  Na  przestrzeni 
ostatnich czterech lat zamontowano lampy hybrydowe 
w wielu ważnych miejscach, przy skrzyżowaniach i czę-
sto uczęszczanych ulicach.

Bogatą  ofertę  dla  mieszkańców  ma  także  Gminny 
Ośrodek Kultury, który organizuje szereg imprez, konkur-
sów  jak  również prowadzi  zajęcia plastyczne, wokalne, 
naukę tańca oraz naukę gry na  instrumentach muzycz-
nych. 

Również Urząd Gminy stara się wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców. Mamy większe możliwości „za-
łatwienia” swoich spraw drogą elektroniczną. Dla popra-
wy komfortu życia w październiku zostanie uruchomiony 
transport gminny finansowany z budżetu gminy. Obec-
nie  przygotowywany  jest  projekt  sieci  wodociągowej 
w całej miejscowości Dominów z przejściem do Żuraw-
nik. Wkrótce będziemy mogli przystąpić do dalszego eta-
pu realizacji tego przedsięwzięcia.

2015 – 9 265

2016 – 9 345

2017 – 9 400

2018 – (stan na 30.06.2018) 9 419

Gmina Mełgiew 2015 2016 2017 2018

urodzenia 73 72 95 33

małżeństwa 79 104 71 32

zgony 96 92 88 50
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W naszej Gminie wykonaliśmy nawierzchnie asfaltowe na 
następujących drogach:
• droga gminna nr 105503L w miejscowości Józefów – war-
tość 107 589,74zł, dł. 0,57km;
•  droga  gminna  nr  105506L w miejscowości  Krzesimów  – 
wartość 504 334,75zł, dł. 1,23km;
• droga gminna nr 105540L w Krępcu (ul. Wąska) – wartość 
287 333,16zł, 0,91km (w tym dotacja z Powiatu Świdnickie-
go w wysokości 60 000zł) ;
• drogi gminne w miejscowości Krępiec ul. Wyspiańskiego, 
ul. Morsztyna, ul. Niemcewicza - wartość 1 750 679,55zł, dł. 
0,97km.;
• drogi gminne w miejscowości Krępiec ul. Kadłubka, ul. Kra-
sińskiego – wartość 163 914,52zł, dł.0,21km;
• droga gminna nr 105527L w miejscowości  Jacków – 292 
710,00zł, dł. 0,53km;
•  droga  gminna nr  105525L w miejscowości  Podzamcze  – 
272 066,41zł, dł. 0,79km;
• droga gminna nr 105503L w miejscowości Józefów – 203 
286,85zł, dł. 0,47km;
•  droga  gminna  nr  105542L w miejscowości  Trzeciaków  – 
163 400,20, dł.0,54km;
•  droga  gminna  nr  105507L w miejscowości  Krzesimów  – 
305 514,57zł, dł. 0,97km;
• droga gminna nr 105513L w miejscowości Trzeszkowice – 
wartość 780 638,75zł, dł. 0,45km;

W gminie Mełgiew  realizowane są kolejne ważne dla 
mieszkańców gminy inwestycje drogowe. Jak podkreśla 
wójt gminy Ryszard Podlodowski, to dzięki dobrej współ-
pracy  samorządu gminnego ze    starostą powiatu  świd-
nickiego Dariuszem Kołodziejczykiem.   Gmina Mełgiew 
nie zwalnia tempa. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
idzie pełną parą. W trakcie jest budowa ścieżki rowero-
wej i chodników przy drodze powiatowej  oraz przy dro-
gach gminnych. 
To samorząd jest najbliżej mieszkańców i najlepiej po-

trafi diagnozować ich potrzeby i rozwiązywać problemy, 
dlatego dźwigamy ten ciężar i odpowiedzialność za efekt 
końcowy.  Z  myślą  o  mieszkańcach  zaprojektowaliśmy, 

Inwestycje na drogach gminnych

Oświetlenie uliczne i remonty chodników

Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych, montaż lamp hybrydo-
wych, a także budowa chodników i ścieżki rowerowej to inwestycje, któ-

re podnoszą bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców.

Na te zadania w przeciągu ostatnich lat wydaliśmy 4 831 468,5 zł!

Droga gminna nr 105525L w Podzamczu

Droga gminna nr 105503L w Józefowie
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 Stwierdzenie proste i prawdziwe. Powiat Świdni-
cki  i Gmina Mełgiew  rozwijają  się dzięki harmonij-
nej współpracy samorządów na rzecz Mieszkańców 
Gminy  i  Powiatu.  Ze  wspólnych  inwestycji  korzy-
stają  mieszkańcy,  a  intensywny  rozwój  infrastruk-
tury  drogowej w  gminie Mełgiew  poprawia  jakość 
życia  jej mieszkańców  i  czyni  atrakcyjnym nasz  re-
gion w  oczach  potencjalnych  inwestorów.  Efektem 
współpracy    są  przede  wszystkim  inwestycje  dro-
gowe na terenie gminy, które udało się zrealizować 
dzięki skutecznym zabiegom Wójta Ryszarda Podlo-
dowskiego oraz Magdaleny Narodowiec – Członka 
Zarządu Powiatu.

tam  gdzie  była  taka  najpilniejsza  potrzeba,    oświetle-
nie  uliczne,  chodniki,  remonty  dróg  a  także  przystanki 
transportu gminnego. Zwracaliśmy szczególną uwagę na 
miejsca  publiczne,  gdzie  panuje  wzmożony  ruch.  Naj-
ważniejsze  jest  dla  nas  bezpieczeństwo,  ale  też wygo-
da mieszkańców  i  estetyka, ponieważ  są  to  inwestycje 
na  lata.  Pomimo ograniczonych  środków budżetowych 
staramy  się  realizować  kolejne  zadania,  w  pierwszej 
kolejności  te,  które  dotyczą  rozbudowy  infrastruktury 
drogowej służącej lokalnemu społeczeństwu. Rozważnie 
inwestujemy pieniądze. 

• lampy hybrydowe zakupione  z funduszy sołeckich - 17 
sztuk 
• oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Krępcu
• oświetlenie w Podzamczu – 32 lampy LED
• wymiana  i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ża-
rówki LED (droga gminna nr 105195L) Lubieniec
• budowa chodnika w Jackowie,
• budowa chodnika na ul. Partyzanckiej w Mełgwi w str. 
Trzeszkowic, 
•  remonty  i  modernizacja  chodników  w  miejscowoś-
ciach Mełgiew I, Mełgiew II, Krępcu I, Nowym Krępcu.

Drogi powiatowe
Zgoda buduje 

Suma tych inwestycji (nie licząc bieżącego utrzymania) 
to około 9 187 088,92 zł. Wiele inwestycji na drogach powia-

towych zostało zrealizowanych dzięki współfi nansowaniu 
Gminy Mełgiew, które wyniosło 1 406 043,59 zł.
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•  wykonanie  warstwy  ścieralnej  asfaltu  na  odcinku 
1,86km  ulicy  Szkolnej  w  Krępcu-  wartość  zadania  248 
200,01zł; 
• „Poprawa połączenia między drogą krajową nr 12 
i 17 oraz drogą wojewódzką nr 829  poprzez przebudo-
wę odcinka drogi powiatowej nr 2102 L Świdnik - Fran-
ciszków oraz drogi 2020 L  Lublin  - Mełgiew – Zakrzów 
– etap II”- wartość zadania     3 048 039,89zł;
•  „Przebudowa  drogi  powiatowej  2106L Minkowice  – 
Wierzchowiska”  realizowana  jest  w  ramach  wsparcia 

pt. „Program rozwoju gminnej  i powiatowej  infrastruk-
tury  drogowej  na  lata  2016-2019”.  –  wartość  zadania 
3 834 466, 33 zł;
•  „Przebudowa  obiektu  mostowego  wraz  z  dojaz-
dami  w  miejscowości    Mełgiew”-  wartość  zadania 
1 532 000,00zł;
• ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L Świdnik-Krę-
piec w  zakresie odnowy nawierzchni  asfaltowej”- war-
tość zadania 524 382,69 zł;

•  chodnik  przy  ruchliwej  drodze  powiatowej  Lublin-
Mełgiew-Zakrzów nr 2020L, w Jackowie – wartość 110 
318,42zł;
• chodnik w ciągu drogi powiatowej  nr 2023L (Mełgiew-
Milejów) w Dominowie – wartość 92 923,74zł;
• przebudowa drogi powiatowej nr 2104L (Minkowice-
Krępiec) w zakresie budowy chodnika w m. Krępiec   – 
odcinek 407m od węzła trasy S17 do ul. Spokojnej – war-
tość 250 000zł;
• wykonanie  ciągu  pieszego  na  drodze  powiatowej  nr 
2120L w m.  Piotrówek  –  odcinek  695,65m.  – wartość 
132 840,20zł,

• wykonanie  ciągu  pieszego  na  drodze  powiatowej  nr 
2103L (ul. Krępiecka) przez pracowników Urzędu Gminy 
Mełgiew w ramach współpracy z powiatem.
•  Wspólnym  procedowanym  przedsięwzięciem  gminy 
Mełgiew, Powiatu Świdnickiego, Radnej 
z Franciszkowa oraz PKP był remont przejazdu kolejowe-
go Świdnik Wschód w ciągu ulic Kosynierów i Chemicz-
nej,  który  znacząco wpłynął na bezpieczeństwo miesz-
kańców.  

Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców, to nie tylko inwestycje 
drogowe, przy drogach powiatowych zostały wykonane również chodniki. 

Warto nadmienić, iż Radni Powiatowi Klubu PiS (nasi mieszkańcy) 
głosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu w czasie uchwalania 

projekt budżetu powiatu, tym samym sprzeciwili się budowie naszego 
mostu i innych inwestycji współfi nansowanych przez Starostwo w 2017r.
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W ramach dobrej współpracy włodarzy Powiatu Świdnickiego oraz 
Gminy Mełgiew uzyskaliśmy dotację z budżetu powiatu na realizację 

inwestycji drogowych w latach 2015-2018 w wysokości 519 000zł, 
natomiast w okresie poprzedniej kadencji tj. w latach 2011-2014 

Gmina Mełgiew nie otrzymała żadnej dotacji na modernizację 
dróg gminnych. W latach 2011-2014 Powiat Świdnicki zainwestował 

w drogi na terenie gminy Mełgiew 1 308 047,41zł, natomiast w latach 
2015-2018 zainwestował w drogi na terenie gminy Mełgiew 7 975 151,91zł.

• W ramach Programu  rozwoju gminnej  i powiatowej  in-
frastruktury  drogowej  na  lata  2016  –  2019  złożyliśmy 
wniosek  na  dofi nansowanie  zadania  pn.  „Przebudo-
wa  drogi  powiatowej  2023L  Mełgiew  –  Milejów  na  od-
cinku  od  km  ok.  0+050  do  km  ok.  6+298  o  długości  ok. 
6,248  km,  na  terenie  gminy  Mełgiew  w  powiecie  świd-
nickim,  województwo  lubelskie”  –  wartość  zadania  to 
5 657 791,69zł.

• Przygotowaliśmy dokumentację na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów – Jano-
wice- Trzeszkowice na odcinku do granicy gminy Mełgiew 
do  skrzyżowania  z  drogą  powiatową nr  2020L  o  długości 
ok. 4+115km, na terenie gminy Mełgiew w powiecie świd-
nickim, województwo lubelskie”.

Mamy założenia i plany na kolejne lata
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dotację z budżetu powiatu na realizację inwestycji drogowych w latach 2015-2018 w wysokości 519 000zł, 

natomiast w okresie poprzedniej kadencji tj. w latach 2011-2014 Gmina Mełgiew nie otrzymała  żadnej 

datacji na modernizację dróg gminnych. W latach 2011-2014 Powiat Świdnicki zainwestował w drogi na 

terenie gminy Mełgiew 1 308 047,41zł, natomiast w latach 2015-2018 zainwestował w drogi na 

terenie gminy Mełgiew 7 975 151,91zł. 
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PROJEKTY W GMINIE FINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

Nazwa 
projektu

Nazwa 
programu

Całkowita 
wartość projektu 

w PLN

Wartość 
wnioskowanego 
dofinansowania 

w PLN

Czy 
otrzymano 

dofinansowanie

Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 471 590,97 467 024,20 tak

Odnawialne źródła energii 
w Gminie Mełgiew I

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 3 631 877,09 3 340 674,98 tak

Odnawialne źródła energii 
w Gminie Mełgiew II

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 4 696 965,65 4 248 329,49 tak, oczekuje na 

podpisanie umowy

Mobilny LOF Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 5 411 659,71 3 976 215,50 tak

Rewitalizacja parku 
w Nowym Krępcu

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 1 997 787,68 1 099 630,21 nie

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
w zakresie sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Mełgiew

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 2 767 332,73 1 962 764,07 nie

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w gminie Mełgiew

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 1 142 583,33 825 116,85 tak

Budowa instalacji energooszczędnego 
oświetlenia na terenie gminy Mełgiew

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 168 110,50 141 350,00 tak

Rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów z gminy Mełgiew

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 1 228 086,41 1 166 675,78 tak

Przebudowa obiektu z potencjałem rozwoju 
turystyki sportowej w msc. Minkowice

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 189 432,00  189 432,00  tak

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krępcu 
- miejsca wspólnych spotkań na potrzeby 

lokalnej społeczności

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 116 647,09  92 566,00  tak

Przebudowa miejsca wspólnych spotkań na 
potrzeby muzycznej integracji dla lokalnej 
społeczności w miejscowości Mełgiew

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 109 999,99  109 999,00  tak

Organizacja festynu "Noc Świętojańska" Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 50 916,00  45 773,00  tak

Budowa ogrodu sensorycznego w miejsco-
wości Mełgiew

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 82 972,00  50 000,00  tak

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jackowie Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 95 570,11  69 995,00  tak

Rozbudowa istniejącego boiska sportowego 
w miejscowości Mełgiew

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 192 186,16 172 775,36 projekt w trakcie 

oceny

Budowa zaplecza kontenerowego przy boisku 
w m. Mełgiew wraz z trybunami i infrastruk-

turą towarzyszącą

Sportowa Polska – program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej
1 064 548,00 345 610,00 projekt w trakcie 

oceny

Nowa jakość w edukacji Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 670 291,76 670 291,76 tak

Budowa Sali gimnastyczno-sportowej z łącz-
nikiem przy szkole podstawowej w miejsco-

wości Dominów

Sportowa Polska – program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej
1 796 760,00 1 257 732, 00 projekt w trakcie 

oceny
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Bezpiecznie i wygodnie!

Zatrudnienie pracowników na stanowiskach 
urzędniczych w Urzędzie Gminy Mełgiew

Trwa  budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  łączącego  
Mełgiew ze Świdnikiem. Ponad 6 kilometrów ścieżki ro-
werowej, brakujący chodnik i energooszczędne oświet-
lenie są  już w trakcie realizacji. Mieszkańcy mogą ode-
tchnąć z ulgą. Dzięki inwestycji na bardzo ruchliwej i nie-
oświetlonej drodze poprawi się bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. Ze ścieżki i chodnika 
skorzystają bowiem nie  tylko okoliczni mieszkańcy,  ale 
również dojeżdżający do pracy oraz do szkoły mieszkańcy 
miejscowości ościennych.

Na  ten  cel  pozyskaliśmy  z  funduszy  unijnych  aż  
4 miliony złotych. Jesteśmy przekonani, iż jest to ważny 
element poprawiający komfort  jazdy na  jednej  z głów-
nych dróg naszej gminy. Z niecierpliwością oczekujemy 
na zakończenie inwestycji. To pierwsza w gminie uniwer-
salna ścieżka, z której w równym stopniu korzystać będą 
zarówno piesi jak i rowerzyści.
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Pracownik UG Mełgiew: Panie Sta-
rosto,  zbliża  się  koniec  kadencji  sa-
morządowej  2014-2018.  Jak  Pan  ją 
ocenia?
Dariusz Kołodziejczyk:  Pracowita 
i owocna. Tak chyba można w kilku 
słowach ją ocenić. Myślę, że miesz-
kańcy  Gminy  Mełgiew  zauważyli 
wiele  zmian,  jakie  nastąpiły,  szcze-
gólnie w budowie dróg i chodników. 
Jeśli  dokona  się  podsumowania  to 
okazuje się, że efekt jest całkiem im-
ponujący jak na możliwości budżetu 
powiatu.
Pracownik UG Mełgiew: Mełgiew to 
znacząca  gmina na mapie powiatu. 
Co udało się zrealizować w ostatniej 
kadencji?
Dariusz Kołodziejczyk:  Jest  kilka 
większych,  ale  także  mniejszych 
prac, które udało się wykonać. My-
ślę tutaj przede wszystkim o nowych 
drogach  i  chodnikach.  Wymienię 
choćby  Lublin  - Mełgiew  -  Zakrzów 
droga  przez  Krzesimów,  Mełgiew-
Wierzchowiska  przez  Minkowice, 
remont  chodnika  w  Dominowie, 
przebudowa ulicy Krępieckiej, prze-
budowa  ulicy  Szkolnej  w  Krępcu.  
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy bu-
dowę chodników w Krępcu przy uli-
cy Jarzębinowej oraz w Krzesimowie  
w  kierunku  Piotrówka.  Wspomnę 
także o remoncie mostu w Mełgwi. 
Duży  wkład  wnieśliśmy  rów-
nież  w  rozpoczęcie  budowy  ulicy  
Kusocińskiego.
Pracownik UG Mełgiew: Czy wszyst-
ko  co  Powiat  zaplanował  udało  się 
zrealizować?

Dariusz Kołodziejczyk:  Wiadomo, 
że  budżety  samorządów  są  coraz 
bardziej obciążone, więcej zadań do 
zrealizowania, a coraz mniej pienię-
dzy.  Dlatego  nie  zawsze  wszystkie 
plany udaje się zrealizować, ale mu-
szę przyznać, że jeśli chodzi o Gminę 
Mełgiew  to  zaplanowane  przedsię-
wzięcia udało mam się wykonać lub 
rozpocząć  zgodnie  z  założeniami. 
Gmina Mełgiew miała to szczęście, że  
w  Zarządzie  Powiatu  zasiada  
Magdalena Narodowiec,  pracownik 
urzędu gminy, a jednocześnie radna 
powiatu.  Pani Magdalena doskona-
le  pilnowała  spraw  mełgiewskich  
i  dzisiaj  widać  tego  efekt.  Jeśli  zaś 
miałbym  odnieść  się  do  tego,  cze-
go nie udało się wykonać to myślę, 
że  mieszkańcy  zapewne  oczekują, 
że  kolejne  odcinki  dróg  i  chodni-
ków  będą  realizowane  w  szybszym 
tempie, ale na to przede wszystkim 
potrzebne są finanse. Zanim jednak 
do  tego  etapu  przejdziemy,  trzeba 
uregulować  sprawy  własnościowe  
w  pasach  drogowych,  następnie 
niezbędne jest wykonanie prac geo-
dezyjnych  oraz  dokumentacji  tech-
nicznej. Muszę przyznać, że niektóre 
sprawy  regulacji  prawnych  pasów 
drogowych są trudne i czasochłonne 
i  to powoduje, że nie wszystkie na-
sze  zamiary  proinwestycyjne  udaje 
się w miarę szybko wykonać.
Pracownik UG Mełgiew: Panie Sta-
rosto,  a  jak  Pan  ocenia współpracę 
z samorządem Gminy Mełgiew?
Dariusz Kołodziejczyk:  Jak  już 
wcześniej  powiedziałem, mieszkań-
cy  Gminy  Mełgiew  mieli  swojego 
przedstawiciela w  Zarządzie  Powia-
tu, co powodowało, że pewne spra-
wy udawało nam się szybko realizo-
wać.  Oczywiście  nie  wszystkie,  ale 
tak to już bywa, że „nie od razu Kra-
ków  zbudowali”.  Muszę  przyznać, 
że  z Wójtem Ryszardem Podlodow-
skim  odbyliśmy  dużo  rozmów  oraz 
spotkań,  efektem  czego  były  póź-
niej  wspólne  przedsięwzięcia.  Przy 
inwestycjach  powiatowych  Gmina 

dokładała do modernizacji i budowy 
dróg,  ale  także  to  Powiat  wykładał 
pieniądze na inwestycję gminne np. 
ul.  Wyspiańskiego,  Niemcewicza, 
Morsztyna  oraz  Wąską  w  Krępcu. 
Często  było  to  podyktowane  wy-
mogami  formalnymi  w  konkursach 
na  pozyskanie  pieniędzy  na  drogi. 
I  w  tym  elemencie  ta  współpraca 
przebiegała wzorcowo. Myślę  także 
o  radzie gminy, która zawsze życzli-
wie odnosiła się do moich propozy-
cji o wspólnych inwestycjach. Warto 
dodać  także  ważną  rolę,  jaką  ode-
grał  w  pomocy  dla  gminy Mełgiew 
radny Michał Zdun, który zawodowo 
pełni funkcję dyrektora ds. drogow-
nictwa w Urzędzie Marszałkowskim. 
Zawsze  można  było  liczyć  na  jego 
fachową pomoc. Muszę także wspo-
mnieć  o  nieocenionej  roli  sołtysów 
z  terenu  gminy.  Mobilizowali  mnie 
do  ciężkiej  pracy,  ale  zawsze  mo-
głem liczyć na ich wsparcie i pomoc. 
Podsumowując,  współpraca  popła-
ca, a przykładem może być Mełgiew.  
Pracownik UG Mełgiew:  Panie  sta-
rosto  jakie  są plany dla Gminy Me-
łgiew?
Dariusz Kołodziejczyk:  Oczywiście 
należy planować. Tak na szybko mogę 
Państwa  poinformować,  że  złożyli-
śmy projekt,  zresztą  tak  jak obieca-
łem Wójtowi i Mieszkańcom, na dro-
gę Mełgiew- Milejów od ronda i wy-
remontowanego  mostu  w  Mełgwi 
przez Dominów na odcinku ponad 6 
km. Jeśli projekt otrzyma odpowied-
nią  ilość punktów  to  jest  szansa,  że 
w 2019 roku rozpoczniemy remont. 
Oczywiście  będzie  także  potrzebna 
pomoc gminy, ale w ostatnich latach 
nie było z tym problemu. Tworzymy 
także  dokumentacje  techniczne  dla 
drogi Mełgiew- Łuszczów. Chciałbym 
także  rozpocząć  regulacje  gruntów 
oraz  dokumentację  techniczną  na 
drogę Mełgiew- Milejów przez Trze-
ciaków.  Pozostają  jeszcze  sprawy 
dróg  w  Trzeszkowicach,  choć  tutaj 
prawdopodobnie  porozumiemy  się 
z  gminą  i  wspólnie  wykonamy  dy-

Współpraca popłaca
Wywiad ze Starostą Świdnickim Dariuszem Kołodziejczykiem
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Dzięki  znakomitej  współpracy  Gminy  z  naszymi  Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi, udało się pozyskać pomoc finansową prze-
znaczoną na remont i wyposażenie świetlic. Wspólnie wyremon-
tujemy  i  wyposażymy  aż  4  budynki:  w Mełgwi,    Minkowicach,  
Krępcu  jak  również  w  Jackowie.  Poza  celowym  remontem  po-
mieszczeń wyposażymy w  innowacyjne  sprzęty dedykowane do 
konkretnych działań lokalnej społeczności. Do  OSP  w Minkowi-
cach dostarczony został sprzęt bokserski.
W Mełgwi powstanie mini studio nagrań oraz zostaną zakupio-

ne stroje wraz z wyposażeniem dla naszych Mażoretek. W Krępcu 
„mini strefa dla najmłodszych” zakupimy magiczny dywan. 
Natomiast  w Jackowie będzie można zagrać w bilard nożny. 
Wszystkie nasze projekty służą poprawie jakości życia społecz-

ności lokalnej. Dzięki środkom z Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Giełczwi”  zorganizujemy  Festyn  integrujący  społeczność  lokalną 
pod hasłem „Noc świętojańska”. 

Wartość projektów wynosi 645 537,19 zł!, z tego 557 765,00 zł. 
to środki zewnętrzne pozyskane dla realizacji tych zadań!
Najpiękniejszym elementem będzie Ogród Sensoryczny , który 

powstanie w samym centrum naszej „ojczyzny”.  
Na tym jeszcze nie koniec, w chwili obecnej  w ocenie jest projekt 

pn. „Rozbudowa istniejącego boiska sportowego w miejscowości 
Mełgiew”,  który  złożyliśmy  wspólnie  z  Ludowym  Klubem  Spor-
towym  Perła  Mełgiew. Wartość  projektu  wynosi  192 186,16zł, 
natomiast kwota dofinansowania to aż 172 775,36zł. 

wanik asfaltowy. Droga w Józefowie  
i Janówku oczywiście także są w za-
interesowaniu  Powiatu  Świdnickie-
go. Na pewno musimy utrzymać kie-
runek proinwestycyjny i  pozyskiwać 
pieniądze  zewnętrzne  z  Unii  Euro-
pejskiej oraz krajowe. Dużo środków 
udało nam się zdobyć z Regionalne-
go  Programu  Operacyjnego  Woje-
wództwa Lubelskiego, czyli z Urzędu 
Marszałkowskiego.  Jeśli  utrzymamy 
taki trend, to powodzenie na kolejne 
inwestycje  jest  pewne.  Obecną  ka-
dencję kończymy z wynikiem prawie 
40 mln zł zainwestowanych w drogi, 
mosty  i  chodniki  na  terenie  całego 
powiatu,  co daje prawie 40  km no-
wych dróg.

Pracownik UG Mełgiew: Panie Sta-
rosto,  zadania  Powiatu  to  nie  tylko 
budowa dróg i chodników…
Dariusz Kołodziejczyk:  Oczywiście, 
ale  to  jeden  z  ważniejszych  tema-
tów  dla  samorządowców.  Poprawa 
komfortu  życia  mieszkańców  jest 
celem  najważniejszym.  Ale  to  nie 
może spowodować, że inne dziedzi-
ny  są  mniej  zauważalne.  Oświata, 
pomoc  społeczna,  bezpieczeństwo, 
współpraca  z  organizacjami  poza-
rządowymi,  strażami  pożarnymi, 
klubami sportowymi - to ważny ele-
ment  działalność  Powiatu.  Uczest-
niczymy  w  życiu  szkół,  wsparcie 
otrzymują  także strażacy ochotnicy, 
kluby  sportowe,  koła  gospodyń  czy 

stowarzyszenia  działające  na  tere-
nie gminy. Wymiernym efektem ta-
kich działań będzie też rewitalizacja 
parku  wokół  obiektu  zabytkowego  
w Krzesimowie, gdzie obecnie znaj-
duje  się  Dom  Pomocy  Społecznej. 
Złożyliśmy  do  Urzędu  Marszałkow-
skiego  Województwa  Lubelskiego 
projekt na ponad 2 mln złotych. Jest 
duże  prawdopodobieństwo,  że  uda 
nam  się  odnowić  zabytkowy  park, 
który  mam  nadzieję  będzie  także 
służył naszym mieszkańcom.
Pracownik UG Mełgiew:  Dziękuje-
my za wywiad.
Dariusz Kołodziejczyk: Ja także dzię-
kuję i pozdrawiam wszystkich miesz-
kańców Gminy Mełgiew!

Inwestycje OSP posłużą mieszkańcom Gminy Mełgiew
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Przyszłością są dzieci, dlatego dla nich właśnie w 2017 r. 
pozyskaliśmy środki na realizację projektu pn.: „Rozwój 
kompetencji  kluczowych  uczniów  z  gminy  Mełgiew”, 
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu 
nasze szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt 
komputerowy wraz z modernizacją  infrastruktury sieci. 
Ponadto  zaopatrzyliśmy  pracownie  przedmiotów  ści-
słych w niezbędny    sprzęt    do metod eksperymentów. 
Do projektu zostało zakwalifikowanych 249 uczniów, dla 
których dodatkowe zajęcia dydaktyczne będą trwały do 
końca czerwca 2019 r. Uczniowie korzystają z nauki  ję-
zyka angielskiego, zajęć matematyczno-przyrodniczych, 
programowania robotów, lekcji wykorzystania MS Office 
365 w praktyce. Warto zaznaczyć, że udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny. 

W  październiku  tego  roku  rozpoczęła  się  realizacja 
drugiego projektu dla szkół pn.: „Nowa jakość w eduka-
cji”, którego celem jest  podniesienie jakości kształcenia 
w szkołach gminnych podczas dodatkowych zajęć rozwi-
jających i wyrównawczych dla uczniów. Projekt obejmu-
je również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli oraz 
zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla szkół.
Trwałym efektem projektów będzie nabycie umiejęt-

ności i rozwój naszych uczniów. Zakupiony zaś sprzęt bez 
wątpienia poprawi ofertę edukacyjną  i  jakość kształce-
nia szkół z terenu gminy Mełgiew.

NASZE SZKOŁY
INWESTYCJE PROWADZONE W SZKOŁACH GMINY MEŁGIEW

Kwota projektów ogółem 
to prawie 2 mln złotych

Projekt pn.: „Rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów z gminy Mełgiew”

Wartość całkowita: 1 228 086,41 zł.
Dofinansowanie: 1 043 873,44 zł.

Projekt pn.: „Nowa jakość w edukacji”
Wartość całkowita: 670 291,76 zł.
Dofinansowanie: 513 818,36 zł.
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Uczniowie w Podzamczu rozpoczęli rok szkolny w no-
wocześnie  i  kompleksowo wyposażonej  placówce. We 
wszystkich  klasach  pojawiły  się  tablice  interaktywne, 
multimedialne  rzutniki,  drukarki,  xero  i  skanery.  Urzą-
dzenia te są połączone z laptopami, a w całym budynku 
działa sieć wi-fi.

Co to oznacza dla ucznia?  Młody,  ciekawy  świata 
człowiek w każdej chwili może zobaczyć obrazy z całego 
świata, kontynenty i oceany,  muzea, galerie sztuki, ma-
szyny i urządzenia.
Aby poszerzać wiedzę, rozwijać zainteresowania i pa-

sje nauczy się korzystać z bogatych zasobów internetu. 
Dzięki zapewnieniu przez władze gminy udziału w dwóch 
projektach  unijnych  skierowanych  dla  szkół  bezpiecz-
ne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 
w sieci stanie się umiejętnością wszystkich naszych ucz-
niów.

Kolejnym  etapem  będzie  przygotowanie  wszystkich 
uczniów do korzystania z tabletów. Obecnie nauczycie-
le są w trakcie szkoleń, a wkrótce rozpoczną się zajęcia 
dla dzieci o bogatej tematyce: matematyczne, przyrod-
nicze, informatyczne i językowe. Będą one prowadzone 
metodami eksperymentu, z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych.
Nasze mury opuszczają młodzi ludzie odważnie wkra-

czający w przyszłość. Umiejący wytrwale dążyć do celu 
i śmiało realizując swoje marzenia i plany. 

W.Zadora

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI I ROZWÓJ KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z GMINY MEŁGIEW

NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI 
I ROZWÓJ KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH UCZNIÓW 

Z GMINY MEŁGIEW
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Po całorocznej ciężkiej pracy w dniu 
18  czerwca  2018  r.  uczestnicy  i  pra-
cownicy Warsztatu Terapii  Zajęciowej 
w Mełgwi wybrali  się  na  dwudniową 
wycieczkę, której trasę wyznaczały ko-
lejno  zwiedzane  miejscowości  Ziemi 
Podlaskiej.  Pierwszym  przystankiem 
na  naszej  drodze  był  Janów  Podlaski 
i jego słynąca na całym świecie stadni-
na koni. Tam mieliśmy możliwość po-
słuchania  o  długoletniej  historii  tego 
miejsca  jak  i podziwiania najpiękniej-
szych koni, które zdobywają wyróżnie-
nia na wszystkich kontynentach. 
Wczesnym popołudniem dotarliśmy 

do  miejsca  noclegu,  który  znajdo-
wał  się  w  ośrodku  wypoczynkowym 
w  Serpelicach.  Miejscowość  ta  jest 
jedną z najbardziej malowniczych wsi 
na  Podlasiu,  położona  w  szerokim 
zakolu  Bugu.  Kolejnym  punktem  wy-
jazdu  było  przejście  Drogi  Krzyżowej 
na  Kalwarii  Podlaskiej.  Każdy  z  nas 
mógł  zatrzymać  się  i w  ciszy pomod-
lić przez chwilę, przy XIV kapliczkach, 
w  których  wmurowane  są  kamienie 
z  Jerozolimy  i  rozważyć  wydarzenia 
z ostatnich chwil życia Chrystusa. Na-
stępnie  odwiedziliśmy  Kościół  Ojców 
Kapucynów  i  należący  do  klasztoru 
pobliski teren. Również tam mogliśmy 
obejrzeć zwierzęta domowe hodowa-
ne przez zakonników. 
Późnym  wieczorem,  dzięki  gościn-

ności właścicieli pensjonatu ,,Urocza” 
w  ramach  kolacji  ze  smakiem  zjedli-
śmy pieczoną na ognisku kiełbasę jak 
i  spróbowaliśmy  regionalnych  przy-
smaków.  Wspólnemu  biesiadowaniu 
towarzyszyły  zabawy  integracyjne, 
animowane przez instruktorki WTZ.  

Kolejnego  dnia  pierwszą  atrakcją, 
która  dała  wszystkim  wiele  rado-
ści  było  pływanie  promem  po  rzece. 
Oprócz wodnych  przyjemności  korzy-
staliśmy również z kąpieli słonecznych 
otoczeni pięknem nadbużańskiej przy-
rody. 
Po obiedzie udaliśmy  się w kolejne 

miejsce  kultu  religijnego,  jakim  jest 
Święta Góra Grabarka, czyli serce pra-
wosławia w Polsce. Podczas  zwiedza-

nia zbudowanej  tam cerkwi mieliśmy 
okazję podziwiać  liczne ikony, miedzy 
innymi Iwierską Ikonę Matki Bożej, do 
której  pielgrzymujący  ludzie  zanoszą 
swoje modlitwy  i  błagania,  zostawia-
jąc też swoje krzyże kryjące ich histo-
rie życia. Widok wielu krzyży pozosta-
wionych wokół cerkwi na wielu z nas 
zrobił ogromne wrażenie, zachęcił tak-
że do obmycia się w pobliskim źródeł-
ku.  Zmęczeni  ale  bardzo  zadowoleni, 
bezpiecznie wróciliśmy do domów.

Instruktor terapii zajęciowej: 
Edyta Bałaban, Joanna Zawadka 

Przemierzając drogi Podlasia
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Jak mieszkańcy gminy Mełgiew płacą podatki

Dzięki  środkom  zewnętrznym, 
wykorzystując  kapitał  z  funduszu 
szwajcarskiego  na  placu  przy  amfi-
teatrze wybudowaliśmy  domki wy-
stawiennicze oraz altany, które służą 
naszej  społeczności.  Domki  zwane 
przez  mieszkańców  „Mełgiewskimi 
Krupówkami” umożliwiamy prezen-
tację wystawcówi twórców produk-
tów  lokalnych.  podczas  wszystkich  
gminnych uroczystości 
Powstała  również  bezobsługowa 

stacja  rowerowa,  która ma  na  celu 
poprawę mobilności naszych miesz-
kańców. 
W przyszłości chcemy połączyć sy-

stem rowerowy Mełgiew ze Świdni-
kiem  i  Lublinem.  Zapewni  to  pełną 
kompatybilność  naszego  systemu 
z  systemem  miejskim.  Rower  wy-
pożyczony w Mełgwi będzie można 
pozostawić w Świdniku lub Lublinie. 
To wszystko  po  to,  aby  gmina  była 
miejscem ciekawszym rekreacyjnie,  
nowoczesnym i atrakcyjnym.

„Mełgiewskie Krupówki”
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Zostawisz swój podatek w Mełgwi? Jesteśmy z Ciebie dumni. 
Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów 

sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija. 
Pamiętaj: zamelduj się w Mełgwi lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu 

swojego zamieszkania składając druk ZAP-3 

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty! 
 

Źródło: Uchwała Budżetowa Nr XXXV/254/18 na rok 2018 Rady Gminy Mełgiew z dnia 23 marca 2018 r. 
wraz ze zmianami 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony: 
melgiew.nacoidamojepieniadze.pl 
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Gmina  Mełgiew  wzbogaci  się 
o  kolejną  część  sieci  wodociągowej 
w  miejscowości  Dominów.  Projek-
towana  linia  będzie  miała  długość 
ok. 8 km  i  zaopatrzy w wodę ponad 
100  gospodarstw.    Realizacją  tej  in-
westycji  zajmuje  się  Gminne  Przed-
siębiorstwo  Komunalne  Sp.  z  o.o. 
w Mełgwi.  Przyjmowane  są  deklara-
cje  mieszkańców  którzy  chcą  przy-
łączyć  swoje  domy  do  budowane-
go  wodociągu.  Prace  inwestorskie 
w terenie rozpoczną się wiosną 2019r. 

Ponadto  wystąpiliśmy  z  zapyta-
niem do Gminy Piaski,  o możliwości 
wpięcia  do  ich  wodociągu  i  podłą-
czenie  mieszkańców  części  Kręp-
ca  (za  obwodnicą).  Po  uzyskaniu 
powyższej  informacji  przystąpimy 
do  realizacji  tego zadania. Poprawa 
jakości  życia  naszych  mieszkańców 
jest  dla  nas  priorytetowym  celem 
i  wszystkie  nasze  działania  w mija-
jącej  kadencji były na niego  skiero-
wane.

Nowe odcinki wodociągu

Od  trzech  lat  docieramy  z  pomocą  żywnościową  do 
osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. 
W  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa  2014-2020  nasi mieszkańcy  skorzystali  ze wsparcia 
w postaci żywności, jak również możliwości uczestnicze-
nia w  różnych działaniach wspierających edukacyjnych 
i włączających m.in. warsztaty  kulinarne  i  dietetyczne. 
Przez ten okres osoby i rodziny, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie czy rodzinie odpo-
wiednich  produktów  żywnościowych  i  posiłków  otrzy-
mały 100 ton żywności przekazanych w  formie   8 200 
paczek.  Około  650 osób  otrzymało  produkty  żywnoś-
ciowe,  które  znalazły  się w paczce m.in. makaron,  ser, 
gulasz  wieprzowy,  szynka,  pasztet,,  cukier,  olej,  kasza 
gryczana, ryż, powidła.
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Pod-

lodowskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu została 

partnerem  Banku  Żywności  w  Lublinie  i  jednocześnie 
zapewniła  najuboższym  mieszkańcom  Gminy  Mełgiew 
pomoc żywnościową, której wcześniej nie otrzymywali. 

100 Ton żywności

W RAMACH POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 
POTRZEBUJĄCYM PRZEKAZALIŚMY

8200
PACZEK

ŻYWNOŚCIOWYCH

100
TON 

ŻYWNOŚCI

650
OSOBOM

 POTRZEBUJĄCYM
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Problem bezdomnych  zwierząt dotyczy  każdej  gminy 
w Polsce. Niektóre z nich posiadają własne schroniska, 
inne płacą za utrzymanie bezdomnych zwierząt. Jeszcze 
kilka lat temu Gmina Mełgiew ponosiła wysokie koszty 
utrzymania psów przebywających w schronisku w Krze-
simowie, dlatego też wyszliśmy z inicjatywą rozwiązania 
tego problemu, w 2016 r. przeprowadziliśmy kampanię 
adopcyjną  pod  hasłem  „Zaadoptuj  psa  ze  schroniska”. 
Program cieszył się ogromnym powodzeniem. Nie mu-
sieliśmy  przekonywać,  że  pies  to  najlepszy  przyjaciel 
człowieka.  Nowy  dom  znalazło  aż  120  czworonogów 
z naszej gminy! Zanim wałęsający się pies trafi do schro-
niska w  pierwszej  kolejności,  poprzez  portale  społecz-
nościowe i ogłoszenie na stronie internetowej poszuku-
jemy jego właściciela.
Dzięki minimalizacji kosztów Gmina Mełgiew w 2017 r. 

wprowadziła Akcję sterylizacji i kastracji zwierząt zarów-
no tych dziko żyjących, jak również tych, które posiadają 
właściciela. 
W  latach  2017-2018  zabiegowi  sterylizacji/kastracji  

poddano 256 zwierząt właścicielskich.
Akcja  skierowana  jest  wyłącznie  do  mieszkańców  

gminy  Mełgiew.  Dzięki  ww.  Akcji  udaje  nam  się  rów-
nież ograniczać populację kotów dziko żyjących, co ma 
wpływ  na  zmniejszanie  bezdomności  wśród  zwierząt. 
Celem  akcji  jest  popularyzacja  najbardziej  skutecznej 
i  humanitarnej metody  ograniczającej  populację  zwie-
rząt domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie 
minimalizuje liczbę bezdomnych zwierząt trafiających do 
schronisk.  Zwierzęta  pozbawione  możliwości  rozmna-
żania się są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom 
hormonów wpływających na niekontrolowaną agresję, 
maleje również ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia 

i życia schorzeń układu rozrodczego. Z uwagi na duże za-
interesowanie wśród mieszkańców gminy ww. Akcją za-
bezpieczono środki na jej kontynuację w roku 2018.

Na pomoc zwierzętom!

Wójt Gminy Mełgiew
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom adoptującym, 

fundacjom, schroniskom za ogromne 
zaangażowanie oraz pomoc w zna-
lezieniu nowych domów dla naszych 

podopiecznych.
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W tym roku Święto Plonów w Gmi-
nie Mełgiew upłynęło pod znakiem 
dość  chłodnej  i  deszczowej  aury. 
Cieszymy  się,  że  mimo  kapryśnej 
pogody dożynki zgromadziły bardzo 
liczną  rzeszę  mieszkańców  naszej 
gminy oraz przybyłych gości. 
Każdy,  kto  odwiedził  26  sierpnia 

Mełgiew,  mógł  znaleźć  w  progra-
mie  imprezy  coś  szczególnego  dla 
siebie.  Świętowanie  rozpoczęliśmy 
uroczystą  Mszą  Świętą  w  Kościele 
Parafialnym pw. Św. Wita w Mełgwi, 
podczas której dziękowaliśmy za te-
goroczne plony i pracę rolników.
Podczas  Eucharystii  poświęcony 

został  chleb  oraz  wieńce  dożyn-
kowe,  których  twórcami  byli  pod-
opieczni  DPS  w  Krzesimowie, WTZ 
w Mełgwi, członkinie KGW z Jacko-
wa oraz OSP Dominów. Po nabożeń-
stwie uroczystości przeniosły się na 
teren  amfiteatru.  Barwny  korowód 
dożynkowy  poprowadziła Orkiestra 
Dęta Gminy Mełgiew z grupą Mażo-
retki. Wójt Gminy Mełgiew Ryszard 
Podlodowski, witając wszystkich za-
proszonych gości  i  uczestników wy-
darzenia  oraz  starostów  tegorocz-
nych  dożynek,  Agnieszkę  Wróbel 
z Jackowa i Sebastiana Witkowskie-
go z Mełgwi, mówił o trudnej pracy 
rolnika.
Żniwa  są  ukoronowaniem  cało-

rocznej  ich  pracy,  dlatego  po  tym 
najgorętszym  okresie  robót  polo-

wych następuje czas radości i zabaw. 
Na  mełgiewskiej  scenie  wystąpiła 
orkiestra  dęta  z  grupą  rytmiczną, 
zespoły  taneczne  M.G!  Squad  hip-
hop i M.G! Squad dance oraz Zespół 
Śpiewaczy Podzamcze.
Przeprowadzono  też  liczne  lote-

rie fantowe i konkursy, w tym jeden 
wyjątkowy – zorganizowany z okazji 
wydania tomiku poezji „Tak pojmuję 
życie” autorstwa naszego  lokalnego 
poety  Jana  Siudy.  Uczestnicy  quizu 
mieli  za  zadanie  odpowiedzieć  na 
pytania  związanez  historią  gminy, 
a  nagrodą  były  egzemplarze  publi-
kacji z autografem poety.
W tradycyjnym konkursie na „Naj-

piękniejszy  Wieniec  Dożynkowy” 

wszystkie  wieńce  zostały  ocenione 
i  nagrodzone  jednakowo.  Specjalne 
wyróżnienie  -  okolicznościowy  gra-
werton od Marszałka Województwa 
Lubelskiego  Sławomira  Sosnow-
skiego otrzymał wieniec w kształcie 
mapy Polski – nawiązujący do 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości – wy-
konany przez OSP Dominów. Nagro-
dę w imieniu Marszałka wręczył Pan 
Michał  Zdun  przedstawiciel  Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie.  
Od  wielu  lat  podczas  dożynek 

rozgrywany  jest  konkurs  na  „Super 
mleczarza”, w tym roku o jego tytuł 
walczyło  kilkanaście osób w dwóch 
kategoriach  wiekowych  –  dorośli 
i dzieci. Ulewny deszcz spowodował 
zmianę miejsca konkursowych zma-
gań – po raz pierwszy w historii na-
szych dożynek sztuczna krowa rów-
nież miała  swój  „debiut”  na  scenie 
amfiteatru. 
W  dalszej  części  programu  arty-

stycznego  publiczność  bawiła  się 
śpiewając  znane  i  lubiane  piosenki 
wspólnie  z  zespołem Nokaut  i Ma-
ciejową  Kapelą,  która  zabrała  słu-
chaczy  w  muzyczny  wehikuł  czasu. 
Kapela  zaprezentowała  szlagiery 
miejskiego  folkloru  z  20-lecia  mię-
dzywojennego,  piosenki  kabareto-
we  oraz  muzykę  z  polskich  przed-
wojennych filmów. Wieczorną część 
zabawy  otworzył  magiczny  występ 
Cygańskiego  Zespołu  Artystycznego 

Dożynki Gminy Mełgiew 2018 za nami!
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Don Vasyl  Juniori  Cygańskie Gwiaz-
dy.  Na  scenie  królowały  potem 
gorące  hiszpańskie  rytmy  w  wyko-
naniu zespołu Lati no Lovers.
Najbardziej  wyczekiwanym  przez 

publiczność  występem  był  koncert 
Zenka Martyniuka z Zespołem Ak-
cent!  Występ  artysty  przyciągnął 
prawdziwe  tłumy  fanów  muzyki 
disco.  Sznur  samochodów  niemal 
całkowicie zablokował ruch drogowy 
w Mełgwi a deszcz nie przeszkadzał 
publiczności  w  radosnej  zabawie 
i  śpiewaniu  największych  hitów  ra-
zem z wokalistą. Do późnych godzin 
nocnych  trwała  zabawa  taneczna 
z zespołami Blue Angels i Miglanc.
Podczas  dożynek  nie  zabrakło 

atrakcji dla dzieci i całych rodzin! Na 
terenie  amfi teatru  stanęło  wesołe 
miasteczko  i  rozłożono  dmuchań-
ce,  a  najmłodsi  mogli  się  również 
sprawdzić  jako kierowcy rajdowi na 
torze  samochodzikowym.  Baloniki, 
malowanie  buziek,  stragany  z  za-
bawkami  i  watą  cukrową  cieszyły 
nie  tylko  najmłodszą  część  miesz-
kańców.  Natomiast  pracownicy  UG 
w  Mełgwi  zorganizowali  bezpłatna 
loterię  z  mnóstwem  zabawek  dla 
najmłodszych.
Wśród  atrakcji  w  dożynkowym 

klimacie  znalazły  się  stoiska  pro-
mocyjne  Gminy  Mełgiew,  SIS  WTZ 
z  Mełgwi,  Starostwa  Powiatowego 
w  Świdniku,  Powiatowego  Urzędu 
Pracy w Świdniku, KRUS w Piaskach, 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Moder-
nizacji  Rolnictwa  w  Piaskach,  OSM 
Piaski  czy  Avonu.  Obecne  były  tak-

że  kramy  i  stoiska  z  jadłem  regio-
nalnym – np.  foodtruck  z pysznymi 
kołaczami.  Pasjonaci  ogrodnictwa, 
ziołolecznictwa i ekologicznej kuchni 
mieli  okazję  spróbować  produktów 
naturalnych  z  żywokostu,  ostrope-
stu, konopi leczniczej czy lnu, a tak-
że  zakupić  zioła  i  kwiaty  do  domo-
wego ogródka.
Na  dożynkach  nie  zabrakło  rów-

nież  stoiska  naszych  lokalnych 
znakomitości  –  Koła  Seniora  Nr  1 
w Mełgwi, którego członkowie przy-
gotowali  przepyszne  pierogi,  ciasta 
i  inne  smakowitości,  tradycyjnie 
rozchodzące  się  w  błyskawicznym 
tempie. Gościnność i dobra zabawa 
zachwyciły  uczestników  Dożynek 
Gminy Mełgiew A.D. 2018. Do zoba-
czenia za rok! 

W tym miejscu, jako organizato-
rzy składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim,  którzy  pomogli 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
dożynek, a w szczególności: Komen-
dzie Powiatowej Policji w Świdniku, 
członkom  OSP  RP  Gminy  Mełgiew, 
pracownikom  Gminnego  Przedsię-
biorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o. 
w  Mełgwi,  a  także  ofi arodawcom 
materiałów  na  dożynkowe  dekora-
cje  oraz  naszym  sponsorom:  Pie-
karni  Grela  w  Mełgwi,  która  ufun-
dowała  pieczywo  dożynkowe,  fi r-
mie  Remondis  Świdnik  Sp.  z  o.o., 
Okręgowej  Spółdzielni  Mleczarskiej 
w  Piaskach,  p. Marioli Witkowskiej 
„SMARTUS”  z Mełgwi  i  p. Alfredzie 
Jesionek - „Sklep Spożywczo - Prze-
mysłowy Dominów”. 

W  sobotę  2  czerwca  2018  roku  kolejna  jednostka 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  z  naszej  gminy  obchodzi-
ła  jubileusz  swojego  istnienia.  Tym  razem  to  strażacy 
z  Mełgwi  świętowali  100  rocznicę    utworzenia  swojej 
jednostki. Na przestrzeni tych lat w szeregach Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Mełgwi przewinęło się kilka poko-
leń  strażaków,  którzy w  różnych warunkach  społeczno-
gospodarczych i politycznych zawsze z honorem ratowali 
ludzkie mienie i życie.
Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta 

w intencji strażaków  i ich rodzin w Kościele parafi alnym 
pw. św. Wita  w Mełgwi, w której udział wzięli strażacy ze 
wszystkich  gminnych  jednostek OSP,  Gminna Orkiestra 

Jubileusz OSP Mełgiew
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Dęta, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.  W trak-
cie mszy pod przewodnictwem Dziekana dekanatu świd-
nickiego ks. Kan. Dariusza Moczulewskiego poświęcony  
został Sztandar upamiętniający jubileusz 100 lecia straży 
ufundowany przez mieszkańców gminy oraz firmę MAX-
BET Pana Tomasza Greli.  
Po  uroczystościach  kościelnych  odbył  się  przemarsz 

w kierunku Amfiteatru w Mełgwi, gdzie nastąpiło oficjal-
ne wręczenie sztandaru jednostce przez prezesa zarządu 
powiatowego OSP Dariusza Kołodziejczyka oraz odzna-
czenie zasłużonych strażaków. 
Wśród gości nie zabrakło mieszkańców gminy, władz: 

kościelnych,  rządowych,  wojewódzkich,  powiatowych 
i  gminnych oraz przedstawicieli Państwowej Straży Po-
żarnej z komendy Powiatowej i Wojewódzkiej. Wszyscy 
podkreślali ważną rolę OSP w niesieniu pomocy społecz-
ności i gratulowali tak wspaniałego jubileuszu, wyrażając 
przy tym wyrazy uznania dla dotychczasowych osiągnięć 

jednostki  oraz  życząc  kolejnych  lat  istnienie.  Oficjalne 
obchody zakończył występ Orkiestry Dętej Gminy Meł-
giew utworzonej przy OSP Mełgiew.
W imieniu Zarządu OSP Mełgiew pragniemy podzięko-

wać wszystkim osobom, którym zależny na dobru me-
łgiewskiej  jednostki.  W  szczególny  sposób  dziękujemy 
firmie MAXBET Pana Tomasza Greli,  a  także mieszkań-
com Gminy  za ufundowanie pamiątkowego Sztandaru. 
Dziękujemy również sołtysom wsi Mełgiew I  i Mełgiew 
II  (Pani  Zofii Bilik oraz Panu Markowi Chylińskiemu)  za 
pomoc  w  zbiórce  datków  oraz    komendantowi  gmin-
nemu OSP   Panu Andrzejowi Wilkołazkiemu za pomoc 
przy  organizacji  obchodów  100-lecia. Wyrazy wdzięcz-
ności składamy również Wójtowi Gminy Mełgiew Panu 
Ryszardowi Podlodowskiemu za wsparcie finansowe na 
zorganizowanie naszego jubileuszu.

Oprac. A. Pietrzyk
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Zbliża  się  koniec obecnej  kadencji Rady Gminy Meł-
giew i powoli nadchodzi czas podsumowań. Obdarzony 
zaufaniem moich wyborców z Krępca, po raz pierwszy 
miałem  zaszczyt  sprawować  mandat  Radnego  Gmi-
ny  Mełgiew  i  dodatkowo  pełnić  funkcję  Przewodni-
czącego  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budżetu  
Gminy. Przez te cztery  lata poznałem  i współpracowa-
łem  z  wieloma  wspaniałymi  ludźmi,  którzy  zasiada-
li w Radzie Gminy Mełgiew. Uważam,  że był  to dobry 
okres dla Naszej Gminy, w szczególności pod kątem in-
westycji w drogi gminne i powiatowe, projekty związa-
ne z oświatą, pomocą dla ochotniczych straży pożarnej, 
siecią wodociągową oraz  obecnie  realizowany  projekt 
związany z montażem solarów słonecznych. Nie dałoby 
się tego wszystkiego zrealizować, gdyby nie pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych, w szczególności z tzw. fun-
duszy europejskich, jak również dotacji w budżetu woje-
wództwa. Komisja Gospodarki Przestrzennej  i Budżetu 
Gminy, której pracami kieruję, bardzo odpowiedzialnie 
i szczegółowo analizowała poszczególne wydatki  inwe-
stycyjne, kładąc corocznie nacisk na wydatki związane 
z budową dróg. 
W  czasie  trwania  kadencji  Rady  Gminy  Mełgiew- 

z  racji  pełnienia  obowiązków  Dyrektora  Departamen-
tu  Polityki  Transportowej  i  Drogownictwa  w  Urzędzie 
Marszałkowskim  Województwa  Lubelskiego  –  byłem 
jednym  z  członków  komisji  wojewódzkiej,  która  oce-
niała wnioski gmin i powiatów dotyczące budowy dróg. 
Korzystając z posiadanego doświadczenia ściśle współ-
pracowałem  z  władzami  Powiatu  Świdnickiego,  jak 
również z Panem Wójtem naszej gminy w zakresie sku-
tecznego ubiegania się o dofinansowanie. Efektem tego 
była przebudowa w latach 2014 -2018  na terenie naszej 
gminy dróg gminnych: w Krępcu  I  (ul. Wąska), Krępcu 
II (ul. Morsztyna, Wyspiańskiego, Niemcewicza), Trzesz-
kowicach oraz dróg powiatowych na odcinku Mełgiew 
–  Zakrzów oraz  na odcinku Podzamcze  – Wierzchowi-
ska.  Gmina  Mełgiew  w  latach  2014-2018  dodatkowo 
otrzymała  środki  z Urzędu Marszałkowskiego w  Lubli-
nie z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie pra-

wie 300 000 zł na modernizację dróg w Minkowicach,  
Józefowie, Podzamczu, Jackowie i Trzeciakowie. Oczywi-
ście wszystkie te inwestycje wymagały dofinansowania 
z budżetu gminy, co spotkało się z jednogłośną aproba-
tą Rady Gminy Mełgiew, po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gmi-
ny, której pracami przewodniczę. 
Perspektywy  budżetowe  na  przyszłość  są  optymi-

styczne i stabilne. Mam nadzieję, a nawet jestem o tym 
przekonany, że Nasza Gmina Mełgiew nadal będzie się 
rozwijała  i poprawiała komfort  codziennego życia każ-
dego mieszkańca,  a my  Radni  Gminy Mełgiew  –  jako 
Wasi  przedstawiciele  -  z  zaszczytem  będziemy w  tym 
uczestniczyli.

Michał ZDUN
Radny Gminy Mełgiew
Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej 
i Budżetu Gminy

Dobrze wydane pieniądze

Nowy  wóz  bojowy  wyposażony  w  nie-
zbędny  sprzęt  gaśniczy  zastąpił    47-let-
niego  wysłużonego  MAGIRUSA.  Wartość 
sfinansowanego przez Urząd Gminy wozu 
to 418 200,00 zł.  Jednostka z Trzeszkowic 
została wyposażona w nowoczesny sprzęt 
do ratowania życia i mienia naszych miesz-
kańców.

Gotowy by służyć !
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Drodzy Mieszkańcy! Pragniemy poinformować, że na terenie Gminy Mełgiew zostanie uruchomiony publicz-
ny transport zbiorowy obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Autobus 
będzie kursował na 4 liniach: 

Mełgiew – Józefów – Janówek – Mełgiew, 
Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew, 

Mełgiew – Dominów – Trzeciaków – Mełgiew, 
Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew. 

Kursy odbywać się będą dwa razy dziennie: rano i po południu. Koszt biletu będzie wynosić 2 zł. Linie zostaną 
uruchomione po uzyskaniu zezwoleń. Poinformujemy Państwa o terminie.

Mammografi a  jest nieinwazyjnym  i bezbolesnym ba-
daniem piersi prowadzonym w celu wykrycia zmian we 
wczesnym stadium  ich  zaawansowania. Badanie mam-
mografi czne  trwa  kilka  minut  i  polega  na  wykonaniu 
zdjęcia rentgenowskiego.
Gmina Mełgiew dzięki współpracy z Centrami Diagno-

styki  i Usług Medycznych co  roku przeprowadza mam-
mografi ę dla mieszkanek Gminy.
W bieżącym roku bezpłatne badania mammografi czne 

odbyły się w dniach 04.05, 12.05, 18.05 i 23.08 w mo-
bilnej pracowni badań diagnostycznych – mammobusie, 
stacjonującym  na  parkingu  przed  budynkiem  Urzędu 
Gminy  Mełgiew.  Mieszkanki  zgłaszały  organizatorowi 
swój udział w bezpłatnym badaniu telefonicznie. 

Z bezpłatnych badań mammografi cznych 
skorzystało łącznie 110 kobiet.

Zdajemy sobie  sprawę  jak ważne  jest badanie mam-
mografi czne dla profi laktyki raka piersi, szczególnie u ko-
biet w wieku  50-69  lat,  które  są  najbardziej  narażone 
na ryzyko zachorowania. Wczesne wykrycie nowotworu 
pozwala  rozpocząć  leczenie natychmiast oraz daje nie-
mal  100% gwarancję powrotu do  zdrowia.  Szczególnie 
zalecany jest udział w badaniu kobietom, które znajdują 
się w tzw. grupie wysokiego ryzyka ze względu na wystę-
pujące  nowotwory  piersi  w  poprzednich  pokoleniach, 
w  rodzinie. Ponadto kobiety  stosujące hormonalną  te-
rapię zastępczą również powinny badać piersi systema-
tycznie.

Mełgiew – Dominów –Trzeciaków – Mełgiew

Mełgiew – Józefów – Janówek - Mełgiew

Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew

Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew

RUSZA TRANSPORT GMINNY!

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
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Wyroby azbestowo-cementowe były kiedyś bardzo 
popularne w  budownictwie.  Są  bowiem materiałem 
niepalnym, elastycznym, dobrze  izolującym. Obecnie 
azbest  zaliczany  jest  do  dziesięciu  najgroźniejszych 
zanieczyszczeń na  Ziemi.  Bardzo  szkodliwe  jest wdy-
chanie jego mikroskopijnych włókien, które z czasem 
wykruszają się z płyt i mas azbestowych. Ich szkodliwe 
działanie może się ujawnić nawet po wielu latach.
Obecnie  na  terenie  Polski  obowiązuje  zakaz  pro-

dukcji  i  obrotu  płytami  azbestowymi,  a  Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada w perspektywie 
usunięcie azbestu do 2032 r. Azbest  jest materiałem 
niebezpiecznym,  jego  utylizacją  mogą  zajmować  się 
wyłącznie  wyspecjalizowane  fi rmy,  dysponujące  od-
powiednim  sprzętem  zapobiegającym  zanieczyszcze-
niu otoczenia.

Minimalizując  zagrożenie  związane  ze  szkodliwym 
działaniem  azbestu,  Gmina Mełgiew  rok  rocznie  za-
chęca mieszkańców do  usuwania wyrobów azbesto-
wych ze swoich nieruchomości. Proces wymiany eter-
nitu nie należy do tanich. Dlatego wiele osób zwleka 
z  decyzją  o  rozpoczęciu  remontu  na  własny  koszt. 
Z pomocą przychodzi Gmina.
Z uwagi na fakt, że demontaż oraz usunięcie ze śro-

dowiska  i  utylizacja  wyrobów  azbestowych  wymaga 
dużych  nakładów  fi nansowych,  Gmina  Mełgiew  co-
rocznie  ubiega  się  o  dofi nansowanie  przedmiotowej 
inwestycji. W  kolejnych  latach  Gmina Mełgiew  rów-
nież będzie się starała pozyskać środki fi nansowe na 
odbiór i utylizację 

Programy oczyszczania Gminy Mełgiew 
z wyrobów zawierających AZBEST

Realizacja programów usuwania azbestu 
ze środowiska z terenu Gminy Mełgiew 

w latach 2014-2018

Rok reali-
zacji 

inwestycji
Koszty inwestycji

2015

Dofi nansowanie 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pocho-
dziło ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach rea-
lizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Wo-
jewództwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli  ich usuwania 
i unieszkodliwiania”.

2016

Dofi nansowanie 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pocho-
dziło ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach rea-
lizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Wo-
jewództwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli  ich usuwania 
i unieszkodliwiania”.

2017
Program Gminny - całkowity koszt inwestycji to 33 845, 82 zł (w tym 14 445,82 zł. pochodziło ze 
środków własnych, natomiast 19 400 zł. z dofi nansowania z WFOŚiGW w Lublinie)

2018
100 % kosztów związanych z realizacją Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbesto-
wymi na terenie województwa lubelskiego” obciążają zgodnie z umową realizatora tj. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
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W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na 
kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie: 

• od dnia 01 października do 31 października 2018 r. ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do 31 grudnia 2018r.
•  od dnia 01 listopada do 30 listopada 2018 r.  ustalenie  prawa  do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do 31 stycznia 2019r.
• od dnia 01 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019 r. ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do 28 luty 2019 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” i „500 

plus” w formie papierowej są przyjmowane na stanowisku 500 plus (Urząd 
Gminy Mełgiew II piętro pok. 206)

Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda 

Podziękowanie
Władzom Urzędu Gminy Mełgiew, 

za wydanie tomiku moich wierszy „ Tak pojmuję życie”, 
Paniom z GOK-u i Świadczenia Wychowawczego 500+ 

za przygotowanie ich do druku, serdeczne podziękowanie składa

autor Jan Siuda

W ciągu 2 miesięcy złożono 672 wnioski 
na świadczenie wychowawcze 500 plus

W ciągu 2 miesięcy złożono 905 wniosków 
na świadczenie „Dobry Start”, w sumie 

wypłacono świadczenia na kwotę 406 500,00 zł.

Odbiór odpadów w Gminie Me-
łgiew  odbywa  się  co  cztery  tygo-
dnie,  zgodnie  z  harmonogramem 
dostępnym  na  stronie  interneto-
wej Urzędu Gminy. Podczas każde-
go odbioru mieszkańcy mogą rów-
nież pozbyć się rzeczy wielkogaba-
rytowych, uszkodzonych sprzętów 
elektrycznych  i  elektronicznych. 
Na  terenie  Gminy  funkcjonuje 
również Punkt  Selektywnej  Zbiór-
ki  Odpadów  Komunalnych,  który 
został  zlokalizowany  przy  ul.  Par-
tyzanckiej 42 (stara siedziba Urzę-
du Gminy). PSZOK  jest czynny we 
wszystkie  robocze  dni  tygodnia  - 
od poniedziałku do piątku w godz. 
od  07:00  do  15:00.  Mieszkańcy 
Gminy  Mełgiew  ponoszący  opła-
tę  za  gospodarowanie  odpada-
mi  mogą  nieodpłatnie  oddać  do 
punktu: gruz, odpady wielkogaba-
rytowe, odpady elektryczne i elek-
troniczne,  odpady  zielone,  szkło, 
papier,  odpady  z  użytkowania  
w  gospodarstwie,  stare  opony  za 
wyjątkiem plastików z działalności 
demontażu  samochodów  osobo-
wych.
Pracownicy gospodarczy Urzędu 

na  bieżąco  oczyszczają  ze  śmieci 
pobocza  dróg  oraz miejsca,  gdzie 
śmieci  są  wyrzucane.  Podejmują 
również interwencje usunięcia dzi-
kich wysypisk odpadów.
Czy  można  zrobić  coś  dobrego 

dla  naszej  planety?  Można!  Dla-
tego corocznie uczniowie naszych 
szkół biorą udział w ogólnopolskiej 
akcji „Sprzątanie świata” i usuwają 
śmieci zalegające w naszej okolicy. 
Głównym  celem  przedsięwzięć 
jest kształtowanie współodpowie-
dzialności  za  miejsce,  w  którym 
żyjemy.

Śmieci

Wniosek  „Dobry  Start” można  składać  do  30  listopada  danego  roku, 
w przypadku wniosków składanych drogą papierową oraz elektronicznie.
Wnioski  złożone po upływie  terminu 30  listopada pozostawia  się bez 

rozpatrzenia. 
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Rozstrzygnięto  konkurs  fotograficzny 
pod  hasłem  „Gmina  z  natury  wyjątko-
wa”.    Motywem  przewodnim  konkursu 
była  fotorelacja  najpiękniejszych  przy-
rodniczo miejsc i zakątków Naszej Gminy. 
Główną nagrodę otrzymał  Pan Wojciech 
Grabowski. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu  serdecznie  dziękujemy  i  życzymy 
by  nagrodzone  fotografie  były  najpięk-
niejszą  pamiątką  zapisaną  w  kartach  
historii Naszej Gminy.  Poniżej  prezentu-
jemy zdjęcia zwycięzcy konkursu.

Oprac. A. Niećko

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
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Zwykły,  a  jednak  wyjątkowy  je-
sienny dzień – 15 października 2008 
roku! To właśnie  tego dnia  z  inicja-
tywy  Kierownik  Gminnego  Ośrod-
ka  Kultury  w  Mełgwi,  Teresy  Ada-
miec  powstało  Koło  Seniorów Nr  1 
w Mełgwi. Aby Koło mogło powstać 
należało zebrać grono 15 osób, któ-
re  pragną  razem działać  dla wspól-
nego dobra. Udało się! 
Ciężko  zawrzeć  w  kilku  słowach 

dekadę  prężnej  działalności  koła. 
W  przeciągu  tych  lat  uczestniczyli-
śmy w spotkaniach autorskich, m.in. 
z  niepełnosprawnym  malarzem 
Jerzym  Omelczukiem,  szkoleniach 
(komputerowych,  rękodzieła  arty-
stycznego,  fl orystycznych),  konfe-
rencjach i pogadankach o tematyce 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
czy  pro-zdrowotnych,  a  także  war-
sztatach  i  konkursach  kulinarnych. 
Włączaliśmy się również w organiza-
cję zbiórek charytatywnych na lecze-
nie Jasia i Karoliny. 
Naszą  tradycją  stało  się  czynne 

uczestniczenie  w  wydarzeniach  or-
ganizowanych  na  terenie  gminy 
–  Dniach  Mełgwi  i  Dożynkach,  na 
które przygotowujemy swoje stoiska 
promocyjne.  Z  każdą  imprezą  zain-

teresowanie  naszymi  działaniami 
wzrasta. Podczas spotkania andrzej-
kowego  gościliśmy  dziennikarzy 
Radia  Lublin,  którzy  przeprowadzili 
wywiad  w  ramach  audycji  „Piękne 
życie”. 
Organizujemy  liczne spotkania  in-

tegracyjne  przy  ognisku  czy  grillu, 
połączone ze śpiewaniem i zabawą, 
a  także  wycieczki  edukacyjno-kra-
joznawcze po kraju (m.in. Wrocław, 
Trójmiasto, Kraków) i zagranicy (np. 
Praga, Budapeszt). 

Na chwilę obecną nasze koło liczy 
już 43 osoby! Z  tej okazji  składamy 
serdeczne podziękowania seniorom 
za  dotychczasową  współpracę  oraz 
życzmy,  abyśmy  mogli  obchodzić 
w  przyszłości  jeszcze  wiele  rados-
nych jubileuszy. 

Oprac. Zarząd Koła Seniora 
Nr 1 w Mełgwi

Zespół Śpiewaczy Podzamcze na za-
proszenie Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniach 18 – 19 sierpnia wziął udział 
w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Ze-
społów  Artystycznych  Ochotniczych 
Straży Pożarnych w ramach Krajowe-
go Festi walu Zespołów Ludowych. 
Koncerty  miały  miejsce  w  Amfi -

teatrze  Miejskim  w  Parku  Królowej 

Heleny w Bielsku Podlaskim. 
Podczas  dwudniowej  imprezy 

w  mieście  królowały  tańce,  śpiewy 
i kolorowe ludowe stroje. Do bielskie-
go  amfi teatru  przyjechali  druhowie 
z  OSP  z  najodleglejszych  zakątków 
Polski, by zaprezentować kulturę swo-
ich  regionów  i  spotkać  się  z  przyja-
ciółmi. W przeglądzie wzięło udział 16 
zespołów z całego kraju, a wśród nich 

Zespół  Śpiewaczy  Podzamcze,  który 
reprezentował  województwo  lubel-
skie.
Nasza  gmina  od  20  lat  współpra-

cuje  z  Gminą  Lubliniec  na  Ukrainie. 
Z tej okazji Wójt Gminy Mełgiew wraz 
z  Orkiestrą  Dętą  Gminy  Mełgiew 
i Kierownik GOK zostali zaproszeni na 
uroczystości Dni Lublińca, na których 
orkiestra zagrała piękny koncert .

To już 10 lat, a minęło jak jeden dzień!

Występy Orkiestry Dętej i Zespołu Podzamcze
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Jesienne potrawy w głównej mierze obfitują w intensyw-
ne aromaty. Korzenna nuta nadaje wyrazisty smak i zapach 
zarówno  deserom,  jak  i  daniom mięsnym. Warto,  aby  je-
sienne potrawy miały charakter  rozgrzewający, wzmacnia-
jący oraz energetyczny. 
Jesienną dietę warto zaopatrzyć przede wszystkim w czos-

nek.  Jest  on naturalnym antybiotykiem o działaniu bakte-
riobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Wzmacnia od-
porność oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca.
W jesiennej diecie nie może również zabraknąć pigwy bo-

gatej o witaminę C (15mg w 100g). Polecana jest szczególnie 
jako dodatek do herbaty z miodem. Wpływa korzystnie na 
prawidłową barierę immunologiczną oraz przyspiesza prze-
mianę materii.

Bogactwo  jesiennych  smaków  i  barw  zapewni  nie  tylko 
dobry  nastrój,  jak  również  siłę  i  witalność.  Na  jesiennym 
stole nie może zabraknąć zarówno rumianych jabłek, soczy-
stych gruszek, węgierskich śliwek jak i  rozgrzewającej dyni, 
aromatycznego selera czy pożywnego ziemniaka.
Kuchnia to serce każdego domu. Choć za oknem szaro, po-

nuro i deszczowo, warto przenieść ten kolorowy akcent do 
naszego wnętrza, który sprawi, ze dom będzie tętnić życiem.
Czas pożegnać się z letnim menu. Wśród jesiennych pro-

pozycji kulinarnych znalazł się krem z dyni. Zaś dla miłośni-
ków deserów gorąca szarlotka z cynamonem.

Wszystkie  składniki  przełożyć do miski  i  zagnieść  cia-
sto. Podzielić na dwie części. 
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, następnie jed-

ną częścią ciasta pokryć spód formy.
Posypać odrobiną bułki tartej i wyłożyć jabłka wymie-

szane z mąką i cynamonem.
Drugą  rozwałkowaną częścią ciasta pokryć nadzienie. 

Piec 40 min w piekarniku nagrzanym do 180 stopni z ter-
moobiegiem. 

Ciasto
0,5kg mąki
150g smalcu
100g margaryny
1 łyżeczka proszku  
do pieczenia

2 opakowania cukru  
waniliowego

5 żółtek
4 łyżki cukru
2 łyżki śmietany

Nadzienie:
1 duży słoik jabłek  
prażonych

1 łyżka mąki  
ziemniaczanej

cynamon
bułka tarta

Krem:
1 dynia Hokkaido
1 cebula
3 ząbki czosnku
1 jabłko
Oliwa
1 l wywaru warzywnego
sól, pieprz i przyprawy 

Cebulę obrać, pokroić w kostkę i wrzucić na rozgrzaną 
oliwę. Następnie dodać czosnek pokrojony w plasterki. 
Dynię i jabłko oczyścić, pokroić w kostkę i dodać do ze-
szklonej cebuli z czosnkiem. Zalać wywarem i dusić do 
miękkości. Następnie zmiksować blenderem i doprawić 
wg uznania.
 Do masła dodać czosnek przeciśnięty przez wyciskar-

kę, zioła i przyprawy. Następnie wymieszać, posmaro-
wać kromki chleba i pokroić w małą kosteczkę. Grzanki 
piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stop-
ni z termoobiegiem.  

Dary jesieni

Szarlotka 
staropolska

Krem z dyni z grzankami 
ziołowo-czosnkowymi

Grzanki:
50g masła
1 główka czosnku
Zioła prowansalskie
Sól 
Chleb

Oprac. A. Niećko
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Dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

PROGRAM

- w trosce o zdrowie, 
klimat i środowisko! 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW
Nabory wniosków prowadzone będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

WFOŚiGW w Białymstoku
15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 5
Tel. (85) 74-60-241
www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

WFOŚiGW w Katowicach
40-035 Katowice
ul. Plebiscytowa 19
Tel. (32) 60-32-200,
Tel. (32) 60-32-300
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl

WFOŚiGW w Kielcach
25-155 Kielce
al. ks. J.Popiełuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
www.wfos.com.pl
biuro@wfos.com.pl

WFOŚiGW w Olsztynie
10-026 Olsztyn
ul. Św. Barbary 9
Tel. (89) 522-02-00,
Tel. (89) 522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

WFOŚiGW w Opolu
45-018 Opole
ul. Krakowska 53
Tel. (77) 453-76-11
www.wfosigw.opole.pl
sekretariat@wfosigw.opole.pl

WFOŚiGW w Poznaniu
60-541 Poznań
ul. Szczepanowskiego 15a
Tel. (61) 845-62-00
Tel. (61) 845-62-01
www.wfosgw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

WFOŚiGW w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Fredry 8
Tel. (56) 621-23-00
www.wfosigw.torun.pl
wfosigw@wfosigw.torun.pl

WFOŚiGW w Warszawie
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7
Tel. (22) 504-41-00
www.wfosigw.pl
poczta@wfosigw.pl

WFOŚiGW we Wrocławiu
53-148 Wrocław
ul. Jastrzębia 24
Tel. (71) 333-09-30,
Tel. (71) 333-09-40
www.wfosigw.wroclaw.pl
poczta@fos.wroc.pl

WFOŚiGW w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra
ul. Miodowa 11
Tel. (68) 419-69-00
www.wfosigw.zgora.pl
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

WFOŚiGW w Krakowie
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

WFOŚiGW w Lublinie
20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
Tel. (81) 532-17-64,
Tel. (81) 742-46-48/49
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

WFOŚiGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów
ul. Zygmuntowska 9
Tel. (17) 85-22-344
Tel. 85-36-361
www.wfosigw.rzeszow.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

WFOŚiGW w Szczecinie
71-323 Szczecin
ul. Solskiego 3
Tel. (91) 48-615-56
www.wfos.szczecin.pl
sekretariat@wfos.szczecin.pl
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WFOŚiGW w Łodzi
93-465 Łódź
ul. Dubois 118
Tel. (42) 663-41-00
www.wfosigw.lodz.pl
fundusz@wfosigw.lodz.pl

WFOŚiGW w Gdańsku
80-861 Gdańsk
ul. Rybaki Górne 8
Tel. (58) 743-18-00
www.wfos.gdansk.pl
fundusz@wfos.gdansk.pl

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

BiałystokToruń

Gdańsk

Zielona Góra

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin
Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Warszawa

Wrocław



JESIENNY KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie, w którym do wygrania są nagrody ufundowane przez Wójta 

Gminy Mełgiew Ryszarda Podlodowskiego. 
Aby wziąć udział w łamigłówce należy rozwiązać krzyżówkę, a następnie przesłać hasło na adres redakcji: wiesciz-

gminy@melgiew.pl.  Czekamy na Wasze odpowiedzi.  Z  prawidłowo nadesłanych  rozwiązań wylosujemy 10 osób, 
które zdobędą nagrody główne. Pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia. 

1. Zbierasz je jesienią w lesie 

2. Najbliższa gwiazda Ziemi 

3. Kraina książek

4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 

6. Kupisz tam lekarstwa 

7. „ … lat”, toast urodzinowy 

8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna 

10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula, pomidor, ogórek 

12. Figura z trzema bokami

13. Pierwszy miesiąc roku szkolnego 

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 

16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą 

ROZWIĄZANIE
Rebus z jeżem Znajdź różnicę


