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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Mełgiew,

Za nami wybory samorządowe, za 
nami czas merytorycznych dyskusji 
i licznych spotkań. Każdy głos odda-
ny w wyborach samorządowych to 
wyraz troski o Naszą Małą Ojczyznę 
– Gminę Mełgiew. Bardzo dziękuję 
za zaangażowanie w tak ważnym dla 
nas wszystkich czasie. Dziękuję za 
słowo wsparcia i cenne rady. 

Obdarzyliście mnie Państwo swo-
im zaufaniem i jest mi niezmiernie 
miło, że mogę reprezentować Gminę 
Mełgiew. To zobowiązuje mnie i mo-
tywuje do dalszego działania. Zrobię 
wszystko, aby założenia programowe 
stały się faktem i zostały zrealizowa-
ne. Jestem przekonana, że wspól-
nie osiągniemy stawiane sobie cele, 
a dobrych zmian wpływających na 
poprawę jakości życia mieszkańców 
Gminy Małgiew z każdym rokiem bę-
dzie więcej.

Zbliża się czas Świąt Bożego Naro-
dzenia - czas radości, spotkań z ro-

dziną, przyjaciółmi, znajomymi ale 
przede wszystkim czas przebaczenia 
i miłości. 

Pragnę Państwu złożyć najserdecz-
niejsze życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, radosnych dni przepełnionych 
ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie 
każdy smutek idzie w zapomnie-
nie, a szczęście jest stałym gościem. 
Niech Maleńki Jezus przyniesie Nam, 
Naszym Rodzinom i Naszej Gminie 
wszelki dostatek i pomoże odsunąć 
codzienne troski w dal.

Życzę aby nadchodzący Nowy Rok 
2019 był dla Państwa doskonałą oka-
zją do spełniania swoich marzeń, re-
alizowania planów i sięgania po to, 
co do tej pory wydawało się trudne 
do zrealizowania.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Wójcik

Wójt Gminy Mełgiew

Frekwencja w wyborach samorządowych, które od-
były się 21 października 2018 r. w Gminie Mełgiew była 
wyższa od frekwencji krajowej i wyniosła 63,46% (w Pol-
sce 52,15 %). Polacy wybrali na 5-letnią kadencję Wójta 
i Radę Gminy Mełgiew, a także radnych Rady Powiatu 

Świdnickiego i radnych Sejmiku Województwa Lubel-
skiego. 

Liczba uprawnionych 7589, liczba głosów oddanych – 
4489 z tego 4438 ważnych. 

Wybraliśmy również Radę Gminy Mełgiew. Do nowej 
Rady Gminy weszło 10 kandydatów z KW Prawo i Spra-
wiedliwości, 3 z KWW RYSZARDA PODLODOWSKIEGO 
i po jednym kandydacie z KWW MEŁGIEW-NOWOCZES-
NA GMINA oraz KWW  FRANCISZKÓW NASZ DOM.

Rada Gminy Mełgiew VIII kadencji rozpoczęła dzia-
łalność 22 listopada 2018 r. po zaprzysiężeniu radnych, 

podczas I sesji. W jej skład weszło 19 radnych, których 
mieszkańcy Gminy Mełgiew wybrali w 15 okręgach. Każ-
dy z radnych był zwycięzcą o jedyny mandat przypadają-
cy w danym okręgu. W skład nowej Rady weszło 6. rad-
nych, którzy pełnili tę funkcję w Radzie Gminy Mełgiew 
VII kadencji. 

Liczący 5 gmin Powiat Świdnicki został podzielony dla 
potrzeb przeprowadzenia wyborów na 3 okręgi wybor-
cze. Mieszkańcy Powiatu Świdnickiego wybierali spo-
śród 102  kandydatów 19-osobową Radę Powiatu. Po-
dział mandatów w nowej Radzie Powiatu Świdnik przed-
stawia się następująco: KW Prawo i Sprawiedliwość -11 
radnych, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 mandaty, 
KKW Platf orma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 2 
mandaty, KWW Świdnik Wspólna Sprawa  - 2 mandaty 
i KWW Razem dla Powiatu – 1 mandat. 

Gmina Mełgiew znalazła się w okręgu nr 2. Po raz 
pierwszy do obsadzenia były tutaj 3 mandaty. O głosy 
rywalizowało 14 kandydatów z 3 list. Do Rady Powiatu 

Świdnickiego wybrano doświadczonych samorządow-
ców: Franciszka Mroza, Magdalenę Narodowiec oraz Ar-
kadiusza Pszeniczkę. 

Przewodniczącym Rady Powiatu Świdnickiego został 
wybrany Pan Andrzej Mańka.  Na pierwszej sesji Rada 
Powiatu wybrała ze swego grona Starostę, którym zo-
stał  Pan Łukasz Reszka oraz pozostałe osoby wchodzące 
w skład Zarządu Powiatu Świdnickiego: Pan Bartłomiej 
Pejo - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Pan Rado-
sław Brzózka - Członek Zarządu Powiatu, Pan Mirosław 
Król – Członek Zarządu Powiatu, Pan Franciszek Mróz - 
Członek Zarządu Powiatu.

Wybory samorządowe 2018

Rady Gminy Mełgiew

Większa reprezentacja z Gminy Mełgiew w nowej Radzie Powiatu Świdnickiego
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Mieszkańcy lubelszczyzny wybrali też 33-osobowy 
Sejmik Województwa Lubelskiego spośród 367 kandy-
datów w 5 okręgach wyborczych. Województwo zostało 
podzielone na 5 okręgów wyborczych

Mandaty radnych Sejmiku Wojewódzkiego uzyskało 
4 komitety: 
• Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 18 man-

datów
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Platf orma .Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska - 7 mandatów,
• Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 

7 mandatów, 
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – 1 man-

dat 
8 komitetów nie otrzymało ani jednego mandatu: 

KWW  Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Ku-kiz’15, KW 
Parti i Razem, KW Parti a Zieloni, KWW Wolność w Samo-

rządzie, KW Ruch Narodowy RP, KW Wolni i Solidarni, 
KWW Jedność Narodu - Wspólnota

Mieszkańcy Gminy Mełgiew mogli wybierać radnych 
do Sejmiku spośród 64 kandydatów z 9 list. startujących 
z okręgu nr 4, obejmującego powiaty: chełmski, łęczyń-
ski, krasnostawski, świdnicki, włodawski oraz  miasto na 
prawach powiatu Chełm.

Do obsadzenia było tutaj 6 miejsc. Radnymi z naszego 
okręgu zostali:
1. Ewa Jaszczuk - KW Polskie Stronnictwo Ludowe).
2. Krzysztof Grabczuk i Krzysztof Bojarski (Koalicyjny 

Komitet Wyborczy Platf orma.    Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska)

3. Zdzisław Szwed, Konrad Sawicki i Michał Piotrowicz 
(Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość).

Oprac. Elżbieta Korbus-Król

Sejmik 

Głosy oddane na kandydatów na Wójta 
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Kalendarz imprez i uroczystości w 2019 r.*
Termin imprezy Nazwa imprezy Krótki opis imprezy
6 stycznia V Kolędowanie Mełgiewskie Orszak Trzech Króli – przemarsz kolędników ulicami 

Mełgwi.
20 stycznia VII Noworoczny Koncert Kolęd Okolicznościowy koncert kolęd, pieśni i piosenek 

bożonarodzeniowych.
31 stycznia XIX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i 

Zespołów Kolędniczych
Cykliczna impreza, w której biorą udział dzieci i mło-
dzież z gminnych placówek oświatowo-kulturalnych.

2 lutego Bal karnawałowy dla dzieci
Rozstrzygniecie konkursu plastycznego 
„Moja ozdoba choinkowa”

Zabawa dla dzieci i młodzieży na zakończenie karna-
wału połączona z wręczeniem nagród ze świąteczne-
go konkursu plastycznego.

28 lutego – 
20 marca

Ogłoszenie konkursów plastycznych:
•XXVI Konkursu na Palmę Wielkanocną
•VI Konkursu na Ozdobę Wielkanocną

Doroczne konkursy plastyczne tematycznie związane 
ze Świętami Wielkiej Nocy.

2 marca Piękna na wiosnę - Metamorfoza Meł-
giewskich Kobiet i Święto Kobiet

Impreza integracyjna i koncert dla mieszkanek Gminy 
Mełgiew.

25-26 marca Warsztaty Tradycji Wielkanocnych: pal-
my, stroiki, inne ozdoby wielkanocne

Rodzinne warsztaty plastyczne tematycznie związane 
ze Świętami Wielkiej Nocy.

14 kwietnia Niedziela palmowa Procesja z palmami wykonanymi na konkurs i pod-
czas warsztatów.

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja Msza Święta za Ojczyznę
16 maja XXVI Przegląd Piosenki Dziecięcej i Mło-

dzieżowej
Cykliczna impreza, w której biorą udział dzieci i mło-
dzież z gminnych placówek oświatowo-kulturalnych.

19 maja 20-lecie Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew Jubileusz 20-lecia powstania Orkiestry Dętej Gminy 
Mełgiew.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2019

Życzymy Wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia, szczęścia, spokoju, 
pogody ducha, wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego, 

a także wielu sukcesów w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności. 

Wierzymy, że przy świątecznym stole nie zabraknie ciepła i rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok przyniesie wiele radosnych chwil, realizację oczekiwanych planów 

oraz spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń. 

w imieniu wszystkich Radnych składa
Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew 

Janusz Oleszek

FOT. FREEPIK.CO
M
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*kalendarz imprez i wydarzeń może ulec zmianie

1-2 czerwca Gminny Dzień Dziecka i Rodziny
Dni Mełgwi

Doroczne, 2-dniowe święto Gminy Mełgiew – Dni 
Mełgwi. Pierwszy dzień festynu na terenie amfite-
atru w Mełgwi jest poświęcony dzieciom i rodzinie 
(animacje i zabawy dla najmłodzych mieszkańców z 
okazji Dnia Dziecka), a kolejny to koncerty,  pokazy i 
występy oraz stoiska z jadłem regionalnym i rękodzie-
łem.

8 czerwca V Festiwal Tańca Nowoczesnego pod 
patronatem Wójta Gminy Mełgiew

Jest to lokalne cykliczne wydarzenie skupiające różne 
formy taneczne począwszy od tańca nowoczesnego, 
przez hip-hop aż po taniec współczesny.

22 czerwca Gminny Dzień Sportu Trzecia edycja święta sportu w Gminie Mełgiew.
23 czerwca Noc Świętojańska Impreza integracyjna połączona z prelekcją na temat 

ludowych obrzędów związanych z Nocą Świętojań-
ską, szukanie Kwiatu Paproci.

24 sierpnia Dożynki Gminy Mełgiew Święto Plonów w Gminie Mełgiew.
10 października "Wspomnień czar" Gminne obchody Dnia Seniora połączone ze spotka-

niem integracyjnym.
7 listopada VII Gminny Przegląd Piosenki Patriotycz-

nej pt. „Niepodległość jest w nas”
Pierwsza część gminnych obchodów rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości – koncert w 
wykonaniu dzieci i młodzieży z gminnych placówek 
kulturalno-oświatowych.

11 listopada "Polsko pamiętaj" Druga część gminnych obchodów rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości – Wieczornica patrio-
tyczna "Polsko pamiętaj".

16 grudnia "Ozdoby bożonarodzeniowe" Rodzinne warsztaty plastyczne tematycznie związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia.

Projekt budżetu na 2019 r. został przedłożony Radzie 
Gminy Mełgiew  przez Wójta Gminy. Z dokumentem tym 
można szczegółowo się zapoznać na stronie interneto-
wej Gminy Mełgiew.

Poniżej prezentujemy dane ogólne na temat budżetu 
na 2019 r. 

Dochody
Dochody budżetu zaplanowano w wysokości  40 550 

180,17 zł, w tym:
• dochody bieżące w wysokości 35 479 570,18 zł, 
• dochody majątkowe w wysokości 5 070 609,99zł. 
Najważniejsze pozycje dochodów bieżących to: 
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

-  7 396 946 zł,
•  wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 

–400 000,00 zł.
• subwencja ogólna 10 247 867,00 zł  w tym subwencja 

oświatowa -  6 849 524,00 zł, 
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9 775 

257,18 zł, 
• podatki i opłaty – 6 025 400,00 zł, 

Projekt budżetu 2019 

GRUDZIEŃ
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Struktura dochodów Gminy Mełgiew na 2019 r w dochodach ogółem Udział procentowy
w dochodach ogółem

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18,24
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,99
podatki i opłaty 14,86
subwencja 25,27
dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące 24,11
sprzedaż majątku 0,00
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 12,50
pozostałe dochody 4,03

Wydatki
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 43 091 

368,99 zł w tym: 
Wydatki bieżące  33 428 306,76 zł,  wydatki majątko-

we  i zakupy inwestycyjne 9 663 062,23 zł w tym dotacje 
oraz środki przeznaczone na inwestycje 9 623 062,23 zł.

Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina Mełgiew  otrzyma 
z budżetu  państwa dotację w wysokości  5 924 000 zł. 
Natomiast na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
gmina wydatkuje 39 500. Na zwalczanie narkomanii za-
planowano przeznaczyć kwotę 20 500 zł. 

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w związku 
z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na przedsięwzięcia mieszkańców realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego zarezerwowano 446 248,67 zł

W 2019 r. planowany deficyt  budżetowy wynosi  
2 541 188,82 zł.

Zgodnie z planem  Gmina  planuje spłacić zaciągnięte 
kredyty i pożyczki  w wysokości  725 000,00 zł.  

Oprac. Elżbieta Korbus-Król

Na zbliżające się Święta  
pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń. 
Wszystkiego co najlepsze 
dla wszystkich mieszkańców 
Naszej Gminy  życzą 

Kierownik oraz Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi
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Z końcem listopada 2018 r. zakończyły się prace dro-
gowe przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2019 L Trębaczów – Józefów – Krzesi-
mów w zakresie odnowy nawierzchni na odcinku od 
km 0+000,00 do km 0+470,00” w miejscowości Trzesz-
kowice. Inwestycja realizowana na podstawie poro-
zumienia zawartego pomiędzy Gminą Mełgiew a Po-
wiatem Świdnickim. Koszt całego zadania wynosi 150 
000,00 zł (w tym środki własne z budżetu Gminy Meł-
giew w kwocie 75 000,00 zł oraz dotacja celowa z bu-
dżetu Powiatu Świdnickiego w kwocie 75 000,00 zł). 
Dzięki realizacji zadania przedmiotowy odcinek drogi 
powiatowej zyskał nową nawierzchnię bitumiczną na 
długości 470 m. Dodatkowo w połączeniu z wykonaną 
w bieżącym roku przebudową drogi gminnej nr 105513 
L w m. Trzeszkowice uzyskano odnowione i funkcjonal-
ne połączenie komunikacyjne dróg powiatowych nr 
2020 L i nr 2019 L.

   
Oprac. Magdalena Uniłowska

Odnowienie 
nawierzchni drogowej 
w miejscowości 
Trzeszkowice
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Dnia 29 listopada weszła w życie Ustawa o Kołach Go-
spodyń Wiejskich, która określa formy i zasady dobro-
wolnego zrzeszania się społeczności wiejskiej w kołach 
gospodyń wiejskich. 

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form 
organizacji społecznych, jakie funkcjonują obecnie 
w Polsce i nadal pozostają ważną formą samoorganizacji 
kobiet na terenach wiejskich.

Dzięki  tej ustawie KGW zyskują osobowość prawną, 
dzięki której mogą ubiegać się o dotacje celowe, oraz 
tak jak dotychczas mogą być wspierane przez samorząd 
terytorialny.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobro-
wolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządna społeczna orga-
nizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy 
i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodo-
wej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Na terenie jednej 
wsi może mieć siedzibę jedno koło, które ma zrzeszać 
minimum 10 członków. Członkiem koła gospodyń wiej-
skich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i któ-
rej miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem 
działalności koła. Terenem działalności koła  może być 
jedna lub więcej wsi, jednakże koła mogą wykonywać 
zadania poza terenem swojej działalności. 

Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwa-
lonego przez siebie statutu, który może być statutem 
wzorcowym zawartym w Ustawie z dnia 9 listopada 
2018r.

Najwyższym organem koła gospodyń wiejskich jest 
zebranie członków. Każdy członek ma jeden głos na ta-
kim zebraniu. Wybiera ono i odwołuje członków zarządu 
koła, w tym przewodniczącego i jego zastępców. Sta-
tut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym 
jest przewodnicząca, i ustalać wymagania wobec osoby 
wchodzącej w skład zarządu lub przewodniczącej w za-
rządzie jednoosobowym. 

Zgodnie z ustawą majątek koła gospodyń wiejskich 
będzie powstawał ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, do-
chodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Koło 
będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, w tym 
działalność gospodarczą. Ustawa określa również warun-
ki i zasady prowadzenia przez koła uproszczonej ewiden-
cji przychodów i kosztów.

Każde istniejące oraz nowo zakładane koło ma obo-
wiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, która to prowadzi bezpośred-
ni nadzór na działalnością kół. W tym celu koło powin-
no złożyć do właściwego miejscowo Kierownika Biura 
Powiatowego ARiMR „Wniosek o wpis koła gospodyń 
wiejskich do rejestru” z załącznikiem oraz statutem lub 
oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.

Po wydaniu decyzji oraz zaświadczenia  o wpisaniu koła 
do rejestru przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR 
koło gospodyń wiejskich może złożyć wniosek o przyzna-
nie pomocy na swoją działalność. Pomoc przyznawana 
jest zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwe-
stycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. W bieżącym 
roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony 
nie później niż do dnia 27 grudnia. Maksymalny limit wy-
datków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc fi-
nansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań, 
o których mowa poniżej, wynosi w 2018 r. 90.000.000zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Po-
wiatowych gdzie swoją radą i pomocą służy Pełnomocnik 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Drogie Panie nie zwlekajcie, zachęcamy do skorzysta-
nia z nowych funduszy na rozwój działalności Kół Gospo-
dyń Wiejskich.

Oprac. Biuro Powiatowe w Świdniku z/s w Piaskach 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Pod koniec listopada z wieży naszego parafialnego 
kościoła został ściągnięty nieużywany od wielu dekad 
dzwon. Osłabiona konstrukcja wieży uniemożliwiała jego 
uruchomienie, a co się z tym wiązało, dzwon – którego 
dźwięk miał rozbrzmiewać na chwałę Bożą – przez wie-
le lat milczał. Na szczęście ten czas milczenia już minął. 
Dzwon „MARYA” zawisł nieopodal kościoła obok – znaj-
dującego się tam od 2000 roku – dzwonu „JAN PAWEŁ II”. 
Docelowo konstrukcję, na której wiszą dzwony,  zwieńczy 
sygnaturka – mały dzwonek z wieżyczki kościelnej, aby 
w najbliższej przyszłości całość można było obudować, 
tworząc dzwonnicę z prawdziwego zdarzenia.

Dlaczego dzwony są tak ważnym elementem każdego 

kościoła? Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pyta-
nie, warto przypomnieć kilka faktów z historii dzwonów, 
które  trwale związane są z nie tylko religijnym wymia-
rem życia chrześcijanina.

Chrześcijańskie brzmienie
Dzwony pochodzą z Azji i znane były już w starożytnej 

Grecji i Rzymie. Jednak dopiero w chrześcijaństwie ich 
dźwięki nabrały szczególnego znaczenia w życiu codzien-
nym. Według przekazu legendy, miał je po raz pierwszy 
użyć w życiu wspólnoty chrześcijańskiej biskup Paulin 
z Noli w Kampanii. Legenda głosi, że pewnego razu bi-

Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

KOMU I PO CO BIJĄ DZWONY?
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skup przechadzał się skrajem łąki w głębokim zamy-
śleniu. W pewnym momencie zachwycił się widokiem 
zachodzącego słońca. Urzeczony tym zjawiskiem prosił 
Stwórcę o widzialny znak Jego obecności. Nagle usłyszał 
naokoło lekkie dzwonienie. Dźwięk dobywał się z kwia-
tów kołysanych na wietrze, przypominających swoim 
kształtem dzwonki. Na pamiątkę tego zdarzenia nakazał 
odlać dla swej katedry dzwon. Miał on odtąd nawoływać 
wiernych do modlitwy i przypominać im o Bożej obecno-
ści w świecie. Szybko dźwięk dzwonu stał się symbolem 
chrześcijaństwa, które dynamicznie wkraczało na nowe 
obszary Europy.

W Europie pierwsze dzwony pojawiły się w VI i VII wie-
ku. Od końca X w. największym zaczęto nadawać imiona. 
Po raz pierwszy uczynił to papież Jan XIII poświęcając 
w 968 r. dzwon w bazylice laterańskiej, nadając mu imię 
„JAN”. Z biegiem czasu dzwony określano nazwami sym-
bolicznymi, np. „TUBA DEI”, „GRATIA DEI” czy „HOSAN-
NA”. 

W Polsce pierwsze dzwony pojawiły się w niedługim 
czasie po wprowadzeniu chrześcijaństwa. Niestety, naj-
starsze z zachowanych do dzisiaj dzwonów pochodzą 
dopiero z XIV w. Jest to przede wszystkim skutek licz-
nych grabieży wojennych, których doświadczył nasz kraj 
w ciągu wieków. Dzwony były zawsze postrzegane jako 
cenne źródło surowca, dlatego jako jedne z pierwszych 
padały ofiarą łupów wojennych. W konsekwencji Pol-
ska została ograbiona z cennych pomników pierwszych 
trzech stuleci swojego istnienia. Grabieży dzwonów do-
pełniła II Wojna Światowa, kiedy okradziono z nich tysią-
ce polskich świątyń.

Dzwon – „Sługa” Boga
Wyjątkowe znaczenie dzwonu dla społeczności 

chrześcijańskiej możemy dostrzegać już w samym spo-
sobie jego poświęcenia. Przez wiele stuleci poświęce-
niu dzwonu towarzyszyły rozbudowane obrzędy spra-
wowane przez biskupa. Rozpoczynało je odmówienie 
modlitwy, na którą składały się litania oraz kilka psal-
mów. Kulminacyjnym momentem było obmycie dzwo-
nu z zewnątrz i wewnątrz wodą święconą oraz namasz-
czenie go olejem chorych oraz olejem Krzyżma. Na 
zakończenie dzwon okadzano. Wśród wielu modlitw bi-
skup wypowiadał również modlitwę, w której zawarta 
była m.in. piękna prośba, aby gdziekolwiek rozlegać się 
będzie dźwięk tego dzwonu, niech od tego miejsca trzy-
ma się z dala moc nieprzyjaciół, cienie duchów, gwał-
towne wichry, uderzenia piorunów i grzmoty, klęska 
niepogody i wszelkie ataki burz; a gdy głos jego usłyszą 
chrześcijańskie dzieci, niech budzi się w nich większa 
pobożność, tak by śpiesznie przybywali na łono świętej 
Matki-Kościoła i w zgromadzeniu świętych śpiewali To-
bie pieśń nową.

Tę myśl zawartą w powyższej modlitwie również wy-
raża łaciński napis umieszczany na wielu starych dzwo-
nach: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango (Zwo-
łuję żywych, opłakuję zmarłych, łamię pioruny). Dźwięk 
dzwonów bowiem obwieszcza ważne wydarzenia, 
wzywa do wspólnej modlitwy, towarzyszy konduktowi 
żałobnemu, a w przeszłości także informował o zagro-
żeniach czy klęskach.
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Na płaszczu dzwonu, który do tej pory znajdował się na wieży, umieszczono następującą inskrypcję 
informującą o fundatorach, okolicznościach i czasie powstania oraz zawierającą przesłanie do wiernych. 

Dzwon wykonano w najsłynniejszej polskiej ludwisarni „Felczyński i s-ka”.:

„IMIĘ MOJE MARYA”
POWOŁAŁY MNIE DO ŻYCIA SERCA CAŁEJ PARAFII WDZIĘCZNE ZA OCALENIE W CZASIE WOJNY 1939-45 

A SZCZEGÓLNIE: OPALIŃSKIEGO KAZIMIERZA, OPALIŃSKIEGO ANTONIEGO, OPALIŃSKIEGO JÓZEFA, 
GĄGOŁA JANA, DOBROWOLSKIEGO Z KRĘPCA, BOCHNIARZOWEJ AGNIESZKI I ŚWIRKOWEJ FRANCISZKI.

WIĘKSZA OFIARĘ ZŁOŻYŁA SPÓŁDZIELNIA W MEŁGWI, MINKOWICACH, KRĘPCU I TRZESZKOWICACH.
DZWON FUNDOWANY STARANIEM KS. DR. STANISZEWSKIEGO WACŁAWA, 

PROBOSZCZA PARAFII MEŁGIEW, R.P. 1946.

MATKO NAJŚW. BŁAGAJ SWEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA O MIŁOSIERDZIE 
I OPIEKĘ DLA CAŁEJ NASZEJ PARAFII.

Z ODLEWNI L. FELCZYŃSKI I S-KA W PRZEMYŚLU

Zakaz dzwonienia, tu się śpi!
Niestety dziś coraz częściej możemy spotkać się – za-

równo wśród mieszkańców miast jak i wsi – z postawą, 
która jest wroga wobec dostojnego brzmienia dzwonu. 
Co chwilę podnosi się argument, że dzwon budzi o zbyt 
wczesnej godzinie, że zakłóca ciszę nocną, że nie pozwa-
la spać, itp. Co się stało ludziom (niejednokrotnie katoli-
kom!),  którym nie przeszkadza ani głośna muzyka, którą 
sami sobie stale włączają w domu i w samochodzie, ani 
ciągły hałas zza okien (np. jazgot silników poruszających 
się po drodze pojazdów), że tak bardzo przeszkadza im 
głos kościelnego dzwonu?

Może dlatego, że głos ten jest głosem Chrystusa i Koś-
cioła, głosem majestatu i potęgi, wreszcie głosem upo-
mnienia. Gdy dzwon zabrzmi z wieży kościelnej, odzywa-
ją się przez niego Chrystus i jego Oblubienica - Kościół 
święty. Dzwon nawołuje wiernych, aby myśli i serce skie-
rowali ku Panu Bogu, a rankiem, w południe i wieczór 

donośnym brzmieniem wzywa do oddania czci Matce 
Bożej przez odmówienie modlitwy Anioł Pański. Dodat-
kowo, z wieży naszego kościoła kilka razy w ciągu dnia 
wygrywają elektroniczne kuranty, które poranną melo-
dią pieśni Kiedy ranne wstają zorze rozpoczynają kolejny 
dzień pracy i obowiązków, w południe hejnał gminny, 
a jednocześnie melodia hymnu ku czci św. Wita wzywa 
ku pomocy naszego Patrona, a wieczorem wygrywany 
Apel Jasnogórski przenosi nas do duchowej stolicy Pol-
ski, do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Oby nasze parafialne dzwony nigdy nie zamilkły, ale 
nieustannie swoim głosem przypominały o Bogu, który 
chce być obecny w naszym życiu zarówno w radościach 
odpoczynku,  jak i w pracy znojach. A za każdym razem 
kiedy usłyszymy majestatyczny dźwięk kościelnego 
dzwonu, niechaj nasze serca i usta odpowiedzą: „Niech 
będzie Bóg uwielbiony”!

Oprac. Ks. Paweł Szczygliński

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE MONTAŻU 
TZW. GÓRNEJ WĘŻOWNICY

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego, w ramach którego 
nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na montaż in-
stalacji solarnych, koszty drugiej wężownicy oraz kosz-
ty grzałki są kosztami niekwalifikowanymi. Oznacza to, 
iż w ramach otrzymanej dotacji, a także w ramach tzw. 
wkładu własnego Gmina nie może sfinansować powyż-
szych kosztów.

Powyższe zapisy zawarte są również w aneksach do 
umowy użyczenia, które były podpisywane w 2018 roku.

Istnieje możliwość podłączenia górnej wężownicy 
przez ekipę montującą instalację solarną – podwyko-

nawców firmy Solartime sp. z o.o. Podstawowy koszt 
podłączenia górnej wężownicy, tj. połączenie nowego 
zbiornika c.w.u. z kotłem c.o. wynosi 380 zł, natomiast 
w przypadku konieczności montażu pompy obiegowej 
koszt ten wynosi 500 zł.

Powyższe koszty należy wpłacać na konto głównego 
Wykonawcy po wykonaniu usługi:
Solartime Sp zo.o.; ul. Okulickiego 17 35-222 Rzeszów
nr rachunku  608642 1126 2012 0025 4474 0002
(konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym S. A. O/
Rzeszów)

Wymienione koszty obejmują jedynie sytuacje gdy 
nowy zbiornik c.w.u. i kocioł c.o. znajdują się w tym sa-
mym pomieszczeniu.

MONTAŻ SOLARÓW - KWESTIE TECHNICZNE
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W dniu 22 listopada w Urzędzie Gminy odbyła się 
Inauguracyjna Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023. 
Przed ofi cjalnym rozpoczęciem o godz. 9.00 w Kościele 
Parafi alnym pw. Św. Wita w Mełgwi została odprawiona 
msza święta w intencji nowego samorządu. 

Tradycyjne obrady o godz. 10.00 rozpoczął uroczyście 
Przewodniczący Senior. Zaszczyt ten pełnił Józef Haj-
duk najstarszy spośród radnych. Następnie odśpiewa-
no hymn państwowy. Podczas pierwszej sesji obecnych 
było 15 Radnych. 

Zanim radni i wójt złożyli ślubowanie Pani Przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Dec wrę-
czyła radnym zaświadczenia o ich wyborze i uzyskaniu 
mandatu. Następnie odczytana została rota ślubowa-
nia, po której wszyscy obecni radni złożyli ślubowania 
indywidualne. Po zaprzysiężeniu przedstawicieli organu 
uchwałodawczego nastąpiła procedura zaprzysiężenia 
Kandydatki wybranej na Wójta Gminy Mełgiew- Pani 
Magdaleny Wójcik.
Skład nowej Rady Gminy kadencji 2018-2023:
• Janusz Oleszek- Przewodniczący
• Renata Wińska- Wiceprzewodnicząca
• Michał Bielak- Wiceprzewodniczący  
• Ewa Bondos
• Magdalena Kurowska
• Ewa Sporad
• Krystyna Szewczyk
• Krystyna Zawadzka
• Józef Hajduk

• Dariusz Pawłowski
• Michał Zdun
• Włodzimierz Augustyniak
• Michał Szewczak
• Przemysław Korgol
• Marcin Rusak

Kolejnymi punktami sesji były wybory Przewodniczą-
cego i Wiceprzewodniczących Rady. Jedynym kandy-
datem zgłoszonym na Przewodniczącego Rady był Pan 
Janusz Oleszek, pełniący tę funkcję przez poprzednią ka-
dencję. Otrzymał 14 głosów „za”, sam się wstrzymał, po 
czym przejął kierowanie obradami od Przewodniczącego 
Seniora. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Pani Rena-
ta Wińska i Pan Michał Bielak.

Następnie radni wybrali w głosowaniu jawnym i imien-
nym przewodniczących i składy komisji stałych. 

I Komisja Rewizyjna

Miło nam poinformować, że dnia 6 grudnia b.r. Ks. Kanonik Dariusz Moczu-
lewski został nominowany na kapelana gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej  
na terenie Gminy Mełgiew.

Nominację uzyskał na wniosek Wójta Gminy Mełgiew oraz Prezesa Zarzą-
du Oddziału Gminnej OSP w Mełgwi, po pozytywnym zaopiniowaniu Księdza 
brygadiera Mirosława Ładniaka – kapelana Wojewódzkiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lublinie. 

W przypadku gdy zbiornik c.w.u. oraz kocioł c.o. znaj-
dują się w 2 różnych pomieszczeniach lub do pomiesz-
czenia gdzie znajduje się zbiornik c.w.u. nie jest dopro-
wadzona ciepła woda, koszty robót należy ustalać indy-
widualnie z ekipą montującą, przed przystąpieniem do 
wykonania tych prac.

Informujemy, iż skorzystanie z oferty fi rmy Solarti me 
oraz jej podwykonawców w zakresie podłączenia górnej 
wężownicy nie jest obowiązkowe.

Ponadto, dbając o Państwa zdrowie bardzo prosimy 
o wyrażanie zgody na demontaż starego zbiornika c.w.u. 
i pozostawienie jedynie nowego zbiornika, dostosowa-
nego do instalacji solarnej. 

Długie przerwy w korzystaniu ze zbiornika mogą pro-
wadzić do powstania bakterii szkodliwych dla zdrowia 
(m.in. legionella pneumophila).

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Od-
nawialne źródła energii w Gminie Mełgiew I” dofi nanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej.

oprac. Marek Młynarczyk

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Mełgiew

Ochotnicza Straż Pożarna z nowym kapelanem

Spodar Ewa Przewodnicząca Komisji

Rusak Marcin Wiceprzewodniczący 
Komisji

  
Augustyniak Włodzimierz Członek Komisji

Hajduk Józef Członek Komisji
Zdun Michał Członek Komisji
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II Komisja Rewizyjna

III Komisja Gospodarowania Mieniem Komunal-
nym, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

IV Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

V Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W inauguracji nowej kadencji swoją obecnością 
zaszczycili  m.in. Honorowi i Zasłużeniu Obywatele 
Gminy: były Proboszcz Parafii Św. Wita w Mełgwi 
ks. Karol Serkis, ksiądz kanonik Jan Rogowski, były 
Wójt Gminy Mełgiew Wacław Motyl, Sołtys Józef 
Jemielnik, Proboszcz Parafii Św. Wita w Mełgwi ks. 
Kanonik Dariusz Moczulewski, ks. Rafał Lewan-
dowski, Sołtysi i Dyrektorzy szkół, przedstawicie-
le Stowarzyszeń działających na terenie gminy, 
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał 
Piotrowicz, Starosta Powiatu Świdnickiego Łukasz 
Reszka, wice starosta Bartłomiej Pejo, Radny Po-
wiatu Świdnickiego Arkadiusz Pszeniczka, Franci-
szek Mróz, Radosław Brzózka.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy 
za obecność. Zapraszamy do śledzenia trans-
misji z obrad na stronie internetowej Urzędu  
www.melgiew.pl

Oprac. Agnieszka Niećko

Kurowska Magdalena Przewodnicząca Komisji

Bielak Michał Wiceprzewodniczący 
Komisji

  
Bondos Ewa Członek Komisji

Pawłowski Dariusz Członek Komisji
Szewczyk Krystyna Członek Komisji
Zawadzka Krystyna Członek Komisji

Zdun Michał Członek Komisji

Szewczak Michał Przewodniczący Komisji

Kurowska Magdalena Wiceprzewodnicząca 
Komisji

  
Korgol Przemysław Członek Komisji

Rusak Marcin Członek Komisji
Wińska Renata Członek Komisji

Augustyniak Włodzimierz Przewodniczący Komisji

Wińska Renata Wiceprzewodnicząca 
Komisji

  
Bielak Michał Członek Komisji

Korgol Przemysław Członek Komisji
Spodar Ewa Członek Komisji

Bondos Ewa Przewodnicząca Komisji

Szewczyk Krystyna Wiceprzewodnicząca 
Komisji

  
Hajduk Józef Członek Komisji

Szewczak Michał Członek Komisji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
szczęścia, wielu pogodnych dni

spełnienia marzeń i wielu sukcesów
w nadchodzącym 2019 roku
wszystkim mieszkańcom 

życzą 
Sołtysi
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W czwartek 28 listopada w Remi-
zie Strażackiej w Krzesimowie od-
była się VI BIESIADA TANECZNA DLA 
SENIORÓW. Organizatorem Biesiady 
było Stowarzyszenie „Pomocy Szko-
le i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie 
oraz Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Krzesimowie. Zaproszenie 
na Biesiadę poza seniorami i sympa-
tykami naszego stowarzyszenia przy-
jęła pani Magdalena Wójcik -Wójt 
Gminy Mełgiew oraz proboszcz pa-
rafii Mełgiew ks. kanonik Dariusz 
Moczulewski. Spotkanie rozpoczę-
ła część artystyczna przygotowana 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Krzesimowie oraz zespół wokalno
-muzyczny z ZS w Mełgwi pod kie-
runkiem pana Andrzeja Mędzelew-
skiego. Po części artystycznej i po-
częstunku rozpoczęła się zabawa. Do 
tańca przygrywał zespół „Massimo” 
pana Piotra Najdy z sympatyczną 
wokalistką panią Kasią. Mimo, że 
na zdjęciach tego nie widać, proszę 
nam wierzyć, że seniorzy bawili się 
długo i doskonale. Największą furo-
rę wśród tancerzy zrobił 92 letni pan 

Jan, który w tańcu ze „starszą mło-
dzieżą” świetnie sobie radził. Pod-
czas biesiady, tradycyjnie podsumo-
wano konkurs dla naszych seniorek 
na „drożdżowe smakołyki”.

Organizatorzy imprezy dziękuję 
serdecznie wszystkim tym, dzięki 
którym „VI Biesiada Taneczna dla 
Seniorów” okazała się niezwykłym 
i pięknym wydarzeniem. Dziękujemy 
dzieciom, młodzieży, nauczycielom  
z Mełgwi i Krzesimowa, w szcze-
gólności panu Andrzejowi Mędze-
lewskiemu za wspaniały koncert. 
Dziękujemy pani Kasi za piękną de-
korację, pani Monice za wspaniałe 
upominki dla seniorów. Dziękujemy 
naszym paniom ze Stowarzyszenia 
i Rady Rodziców: pani Ani, pani Tere-
sce, pani Anetce, pani Dorocie, pani 
Sylwii, pani Ewie, pani Żanecie, pani 
Emilce oraz pani Krysi za przygoto-
wanie poczęstunku i wspaniałą opie-
kę nad naszymi gośćmi. Dziękujemy 
pani Grażynie Latale z „Glorii” za 
pyszny bigosik. Dziękujemy również 
seniorom i zaproszonym gościom 
za to, że nas nie zawiedli i chcieli 

razem z nami spędzić ten przemiły, 
andrzejkowy wieczór. Więcej zdjęć 
na stronie naszego stowarzyszenia 
www.spsz-krzesimow.pl

VI BIESIADA TANECZNA DLA SE-
NIORÓW odbyła się w ramach re-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
„Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” 
w Krzesimowie zadania publicznego 
pt. „Aktywizacja kobiet w środowi-
sku wiejskim”, dofinansowanego ze 
środków Gminy Mełgiew.

Tekst: Zofia Talarek      
Zdjęcia:  Monika Woźniak Gołąb

VI BIESIADA TANECZNA DLA SENIORÓW JUŻ ZA NAMI

W dniach 19-20 września 2018 
roku w Centrum Spotkania Kultur 
odbył się II Kongres Kultury Woje-
wództwa Lubelskiego. Do Lublina 
przyjechali naukowcy, artyści, ak-
tywiści, publicyści, działacze kul-
turalni i społeczni, zespoły ludowe 
i dyrektorzy placówek kulturalnych. 
Wydarzenie to było doskonałą oka-
zją do wymiany doświadczeń i dys-
kusji o polskiej kulturze widzianej 
w różnych wymiarach i z różnych 
perspektyw. W programie kongresu 
znalazło się mnóstwo interesujących 
i pasjonujących paneli dyskusyjnych, 
prelekcji i koncertów. Gościem spe-
cjalnym pierwszego dnia był były 
premier, a obecnie europoseł, pro-
fesor Jerzy Buzek, który wygłosił 
wykład inauguracyjny, otwierający 
kongres. Wśród gości znaleźli się 

również publicyści – m.in. Szymon 
Hołownia, Jerzy Kisielewski, pisarze 
– Dorota Masłowska i Łukasz Orbi-
towski, a nawet eksperci od ekologii 
– Katarzyna Jagiełło z Greenpeace. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Mełgwi została zaproszona na 
kongres, a GOK w jej imieniu repre-
zentowała instruktor Dorota Ręba.

Niewątpliwie, najważniejszy był 
wieczór pierwszego dnia kongresu, 
zakończony Wojewódzką Galą Kul-
tury, podczas której przedstawicie-
le władz samorządowych wręczyli 
honorowe odznaki, okolicznościo-
we medale i dyplomy. Kierownicy 
i dyrektorzy ośrodków kulturalnych, 
animatorzy kultury, zespoły tanecz-
ne i śpiewacze, orkiestry, artyści 
oraz koła gospodyń wiejskich z całe-
go województwa lubelskiego zostali 

nagrodzeni za swoją pracę.
Wyróżnienia przyznano w czte-

rech kategoriach: Zasłużonego dla 
Województwa Lubelskiego, Medalu 
Pamiątkowego Województwa Lu-
belskiego, Dyplomu Uznania oraz 
Dyplomu Uznania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a wrę-
czali je m.in. Sekretarz Wojewódz-
twa Lubelskiego Anna Augustyniak, 
Wicemarvszałek Województwa Lu-
belskiego Krzysztof Grabczuk oraz 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury Artur Sępoch. 

Bardzo miło nam poinformować, 
że nasza Kierownik Teresa Adamiec, 
została wyróżniona przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego najwyż-
szym odznaczeniem: Odznaką Ho-
norową „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Lubelskiego”. W tym miejscu 

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego 
i Wojewódzka Gala Kultury w CSK Lublin
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Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości rozpoczęliśmy o godz. 12:00 Mszą 
Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita 
w Mełgwi odśpiewaniem hymnu państwowego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. 
Oprawę muzyczną Mszy zapewnił chór parafialny i Or-
kiestra Dęta Gminy Mełgiew, a część artystyczną przy-
gotowała młodzież z Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Piłsudskiego w Mełgwi. Po Mszy nastąpił przemarsz na 
cmentarz i złożenie kwiatów pod Murem Pamięci w calu 
oddania hołdu wszystkim, którzy dla niepodległego bytu 
Rzeczypospolitej poświęcili swe życie. Posumowaniem 
części oficjalnej obchodów był krótki koncert Orkiestry 
Dętej Gminy Mełgiew, która wykonała wiązankę pieśni 
patriotycznych.

Narodowe Święto Niepodległości to nie tylko święto 
zadumy i nostalgii, to także święto radości! Dlatego też, 
po uroczystościach w kościele i na cmentarzu, wspólne 
świętowanie 100 lat Niepodległości Polski przeniosło się 

na plac przy Amfiteatrze. Na „Piknik Niepodległościo-
wy” wybrały się całe rodziny, gdzie na wszystkich czeka-
ła pyszna grochówka i kiełbaski z ogniska przygotowane 
przez Organizatorów.

W uroczystościach z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości i 40. rocznicy wybo-
ru Papieża – Polaka, które odbyły 

się w Warszawie 18 listopada 2018 
roku, wzięła udział delegacja naszej 
gminy. W jej skład wchodzili ucz-
niowie i poczet sztandarowy Szkoły 

Podstawowej im. J. Piłsudskiego, 
poczet sztandarowy OSP Dominów 
oraz Zespół Śpiewaczy Podzamcze. 
Reprezentowali oni Województwo 

Obchody 100. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

Mełgiewska delegacja 
na krajowych uroczystościach strażackich

pragniemy złożyć wyrazy najwięk-
szego uznania dla pracy, zasług, 
wielkiego serca i pasji, którą Kierow-
nik dzieli się od lat ze wszystkimi. 
Cieszymy się, że jej wkład w kulturę 
całego naszego województwa został 
kolejny raz dostrzeżony i doceniony!

Wieczór zakończył koncert galo-
wy, na którym uczestnicy kongresu 
mogli usłyszeć sopranistkę Evę Vesin 
wraz z Orkiestrą Symfoniczną im. Ka-
rola Namysłowskiego pod dyrekcją 

Maestro Tadeusza Wicherka. I Wo-
jewódzką Galę Kultury zakończyła 
kolacja i spotkania towarzyskie – 
pierwszą, bo organizatorzy pragną, 
żeby wydarzenie na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez kulturalnych 
województwa.

Oprac. i fot. Dorota Ręba, 
GOK Mełgiew
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Lubelskie i Gminę Mełgiew, uczest-
nicząc w uroczystościach w Warsza-
wie na zaproszenie prezesa Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Waldemara Pawlaka.

Na początek uroczystości delega-
cje poszczególnych województw zło-
żyły kwiaty na grobach, pod pomni-
kami i tablicami pamiątkowymi za-

służonych dla kraju Polaków, którzy 
walczyli o niepodległość Ojczyzny 
oraz przy relikwiach św. Jana Pawła 
II, św. Floriana i św. Maksymiliana 
Kolbe.

Punktem kulminacyjnym obcho-
dów była uroczysta Msza Święta 
w Świątyni Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie, którą odprawił metropolita 

warszawski kardynał Kazimierz Nycz. 
Po Mszy odbył się okolicznościowy 
koncert zatytułowany „Myśląc Oj-
czyzna”, w którym wzięło udział 15 
orkiestr OSP i kilkanaście zespołów 
artystycznych OSP.

Oprac. Dorota Ręba, GOK Mełgiew, 
fot. Organizator

Słowo „hejnał” pochodzi z języka węgierskiego i ozna-
cza „jutrzenkę” lub „poranek”. Hejnał Gminy Mełgiew 
autorstwa Marka Augustyniaka jest pierwszym w Polsce 
tego typu utworem ustanowionym dla gminy wiejskiej. 
Powstał w 2000 roku i przez wiele lat na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie odgrywał go 
Włodzimierz Augustyniak, a także Grzegorz Dublowski. 
Pierwszym trębaczem Mełgwi był Janusz Oleksak, to właś-
nie w jego wykonaniu codziennie o godz. 12.00 z wieży 
kościoła w Mełgwi możemy wysłuchać nagrany przez nie-
go hejnał.

W środę 15 sierpnia w Lublinie już po raz 25. odbył się 
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich. Impreza na 
stałe wpisała się w letni harmonogram wydarzeń kultural-
nych miasta. Uroczyste otwarcie jubileuszowego przeglą-
du, rozpoczęto odegraniem hejnału miasta Lublin, a póź-
niej można było usłyszeć utwory m.in. z Krakowa, Katowic, 
Malborka i Zamościa. Wśród trębaczy, którzy gościli w sto-
licy naszego województwa, obecny był również nasz - Bar-

tłomiej Golon. Na Starym Mieście w Lublinie uczestnicy 
przeglądu mogli wysłuchać hejnałów z ponad 30 miast 
i jednej gminy wiejskiej – właśnie z Mełgwi!

Z okazji jubileuszowej edycji wydarzenia Włodzimierz 
Augustyniak były trębacz Gminy Mełgiew i członek stowa-
rzyszenia hejnalistów, otrzymał od Zarządu Stowarzysze-
nia podziękowanie „Za wieloletnie zaangażowanie w pod-
trzymanie tradycji odgrywania hejnałów miejskich”. Wyra-
zy uznania „za wkład w popularyzację tradycji hejnałowej” 
wraz z medalem Prezydenta Lublina otrzymała również 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi, Teresa 
Adamiec, która zgłosiła po raz pierwszy gminę do przeglą-
du, przez wiele lat sprawowała pieczę nad mełgiewskimi 
trębaczami i od 18 lat jest członkiem stowarzyszenia.

Liczymy na to, że Mełgiew będzie kontynuować tradycję 
udziału w przeglądzie i w przyszłym roku z balkonu lubel-
skiego Trybunału Koronnego również będzie rozbrzmie-
wać hejnał naszej gminy!

Oprac. Dorota Ręba, GOK Mełgiew

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich 
w Lublinie obchodził srebrny jubileusz!

Dnia 23 października w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Mełgwi od-
były się eliminacje Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego poezji Anny 
Kamieńskiej . W eliminacjach gmin-
nych prezentowały się dzieci i mło-
dzież ze szkoły z Jackowa z Mełgwi 
oraz Podzamcza w trzech katego-
riach I -III , IV - VI ,VII - VIII oraz III gim-
nazjum. Do konkursu należało przy-
gotować dwa utwory ; jeden wiersz 
Anny Kamieńskiej i jeden wiersz do 
wyboru . Młodsi uczestnicy zapre-
zentowali wiersze Michała Rusinka 
a starsi jeden z utworów Wisławy 
Szymborskiej. Przesłuchania uczest-
ników oceniało Jury w składzie ;
- Pani Anna Barańska-Zmorka in-

struktor Miejsko - Powiatowej 
Biblioteki Publicznej im. Anny Ka-
mieńskiej w Świdniku .

- Pani Marzena Pietrzyk - Bibliote-
karz ze Szkoły w Mełgwi.

- Pani Joanna Bochniarz - Starszy 
Bibliotekarz Filii Bibliotecznej 
w Krzesimowie.

Kategoria I - III
I miejsce - Gabriel Iwaniuk ze szkoły 
w Mełgwi 
II miejsce - Roksana Bąk ze szkoły 
w Jackowie
III miejsce - Julia Fularska ze szkoły 
w Jackowie
Kategoria IV -VI 
I miejsce - Dominika Mandziuk ze 
szkoły w Jackowie 

II miejsce - Nikola Wójcik ze szkoły 
w Mełgwi 
III miejsce - Martyna Efir ze szkoły 
w Mełgwi
Kategoria VII - VIII oraz III gimna-
zjum ze szkoły w Mełgwi
I miejsce - Alicja Wasilewska i Kac-
per Wróbel 
II miejsce - Katarzyna Marzec
III miejsce - Maja Gołąb

Do etapu powiatowego , który od-
będzie się w siedzibie Miejsko- Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej im. 
Anny Kamieńskiej w Świdniku dnia 
14 listopada
Zakwalifikowali się:
Gabriel Iwaniuk ze szkoły w Mełgwi
Roksana Bąk ze szkoły w Jackowie

Konkurs recytatorski
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W dniu 26 listopada zaprosiłam 
młodzież z klasy VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Ja-
ckowie na spotkanie z panią Magda-
leną Wójcikiewicz. Zaproszony gość 
to wieloletni pracownik Biblioteki 
Wojewódzkiej, wspaniały koordy-
nator dyskusyjnych klubów DKK 
i ogromny miłośnik książek, która  
wygłosiła prelekcję pt. Lektury obo-
wiązkowe i nadobowiązkowe.

Pani Magdalena przekazała mło-
dzieży dużo cennych informacji na 
temat  omawianych pozycji książ-
kowych. Młodzież żywiołowo brała 
udział w dyskusji . To klasowe spot-
kanie z pewnością przyczyni się do 
częstszego kontaktu z książką i bi-
blioteką , dlatego że warto sięgać po 

dobrą lekturę.
Dnia 23 listopada  Bibliotekę od-

wiedziły dzieci z klasy I szkoły podsta-
wowej im. Marii. Konopnickiej w Do-
minowie z Panią nauczyciel Haliną 
Blacharską. Podczas wizyty w biblio-
tece dzieci miały możliwość przejść 
między regałami w wypożyczalni 
i zapoznać się z biblioteką . Z wielkim 
zainteresowaniem przeglądały książ-
ki znajdujące się na półkach. Goś-
ciom przeczytałam fragmenty książki 
Krzysztofa Wiśniewskiego - Historia 
Polski . Zakończeniem spotkania było 
wykonanie prac plastycznych oraz 
skorzystanie z czytelni komputero-
wej z darmowym programem nauki 
języka angielskiego w ramach edycji 
projektu ,, Fun English w bibliotece’’. 

Pensjonariusze z Domu Pomo-
cy Społecznej w Krzesimowie wraz 
z opiekunką Panią Marzeną Kru-
kowską odwiedzili Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Mełgwi. Na wstępie 
spotkania odczytałam wiersz Marii 
Konopnickiej ,, Rota” i przedstawi-
łam , krótkie fakty z historii i działal-
ności biblioteki. Uczestnicy z zainte-
resowaniem słuchali oraz zadawali 
mnóstwo pytań. W dalszej części 
spotkania goście zapoznali się z lite-
raturą regionalną dostępną w biblio-
tece. Zapisali się do biblioteki, wypo-
życzyli książki i skorzystali z czytelni 
komputerowej.

Oprac. Urszula Kowalczyk

Spotkania w bibliotece

Dominika Mandziuk ze szkoły w Ja-
ckowie.
Nikola Wójcik ze szkoły w Mełgwi 
Alicja Wasilewska, Katarzyna Ma-
rzec, Kacper Wróbel z Gimnazjum 
w Mełgwi.

Wśród laureatów konkursu 
w Miejsko - Powiatowej Bibliote-

ce Publicznej im. Anny Kamieńskiej 
Świdniku w etapie powiatowym, 
który odbył się 14  listopada  znaleźli 
się reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej w Mełgwi. Uczestnicy recyto-
wali utwory Anny Kamieńskiej oraz 
Wisławy Szymborskiej i Michała Ru-
sinka. W kategorii klas I – III Gabriel 
Iwaniuk zajął drugie miejsce; w ka-

tegorii klas IV – VI Nikola Wójcik za-
jęła trzecie miejsce, zaś w kategorii 
klas VII, VIII i gimnazjum Alicja Wa-
silewska z klasy III a gimnazjum zaję-
ła drugie, natomiast Kacper Wróbel 
z klasy VIII trzecie miejsce.

Oprac. Urszula Kowalczyk 
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30 listopada zaprosiłam do szkoły w Mełgwi Teatr Edu-
kacji i Profilaktyki ,,Maska’’ z Krakowa , który przedstawił 
spektakl ,,Na misiowych urodzinach - najważniejsza jest 
rodzina’’.

Celem przedstawienia było promowanie wartości 
rodzinnych, ukazanie jak wzajemna pomoc i szacunek 
wpływa na budowanie pozytywnych relacji między 
członkami rodziny. W spotkaniu wzięły udział dzieci z kl. 
1-3 ze Szkoły w Mełgwi im. Józefa Piłsudskiego , kl ,,0’’ 
oraz dzieci z Przedszkola - Bartuś i z Wesołego Przed-
szkola oraz kl 1 wraz z Przedszkolakami ze Szkoły im. 
Jana Brzechwy z Jackowa .

Kolejnym spektaklem jaki wystawił Teatr Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” w dniu 4 października w Szkole 
w Mełgwi były „Opowieści z teczki profesora Książeczki”.

Była to opowieść o tym , jak wielką moc ma wyobraź-
nia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek. Celem 
spotkania było promowanie czytelnictwa wśród dzieci, 
zachęcanie najmłodszych do regularnego odwiedzania 
biblioteki oraz wypożyczania książek, rozwijanie wyob-

raźni i szacunku wobec książek . Ukazanie jak ważną rolę 
w życiu każdego człowieka pełni czytanie, oraz że dostar-
cza nam ono również rozrywki. Oprawą spektaklu była 
obsada aktorów przedstawiająca ( 5 postaci scenicz-
nych), którą dopełniały kolorowe kostiumy, rekwizyty 
oraz oprawa muzyczna.

Uczestnikami spotkania były dzieci z Przedszkola ,,Bar-
tuś”, dzieci ,, Wesołego Przedszkola’’ dzieci z oddziału 
,,O” i uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej w Mełgwi.

Oprac. Urszula Kowalczyk 

Spotkania z teatrem

Magia Andrzejek zawitała do GOK nieco wcześniej, bo 
26.11.2018 roku. Właśnie tego dnia miał miejsce jeden 
z najbardziej popularnych wieczorów poświęconych ma-
gii i przepowiedniom – andrzejkowy „Wieczór wróżb”.

Atrakcje andrzejkowe dedykowane najmłodszym 
mieszkańcom gminy zorganizował Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mełgwi. „Wieczór wróżb” był propozycją muzycz-
no-ruchową i integracyjną, spotkaniem pełnym niezapo-
mnianych przeżyć. W programie znalazły się animacje, 
wróżby, a także zabawa taneczna, którą z pomocą Cza-
rownicy, poprowadziły instruktorki GOK.

Magiczny wieczór w GOK upłynął w sympatycznym 
nastroju i miłej atmosferze. Oprócz wróżb dzieci mogły 
potańczyć czy wziąć udział w wyzwaniach zręcznościo-
wych i wesołych zabawach animacyjnych.
Poniżej prezentujemy krótką galerię zdjęć z impre-
zy, a pełna fotorelacja znajduje się na profilu Facebo-
ok oraz stronie głównej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mełgwi.

Oprac. Dorota Ręba

Wieczór wróżb w Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Mełgwi 18 października święto-
wał Jubileusz 15-lecia działalności. 
W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji wspierających 
warsztat  oraz władz samorządo-
wych powiatu świnickiego, Gminy 
Mełgiew i Rybczewic. Przemówienie 
okolicznościowe wygłosiła Dorota 
Zybała Prezes Stowarzyszenia Inte-
gracji Społecznej w Świdniku oraz 
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej Pani Katarzyna Charytanowicz. 
Uroczystość uświetniły występy 
uczestników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. Można było również po-
dziwiać wystawę, na której zapre-
zentowano prace wykonane przez  
podopiecznych placówki.

W listopadzie 2003 roku z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Integracji 
Społecznej w Świdniku utworzono 
Warsztat Terapii Zajęciowej. Mi-
sją Stowarzyszenia było i jest nadal 
wspieranie osób niepełnospraw-
nych, rozwój placówek pomocy spo-
łecznej oraz  realizowanie inicjatyw 
w obszarze pomocy społecznej.  
Członkowie Stowarzyszenia to osoby 
na co dzień pracujące w jednostkach 
pomocy społecznej w wojewódz-
twie lubelskim. Są to doświadczeni 
specjaliści z zakresu wspierania osób 
niepełnosprawnych: pedagodzy, 
pracownicy socjalni, psycholodzy, 
organizatorzy pomocy społecznej. 
Pierwszą siedzibą Warsztatu był 
budynek Zakładu Pracy Chronio-
nej „Słotex” przy ul. Orzeszkowej 1 
w Świdniku. Terapią objęto 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu Po-
wiatu Świdnickiego w tym 9 osób – 

mieszkańców Domów Pomocy Spo-
łecznej ze Świdnika, Wygnanowic 
i Krzesimowa. Zatrudniono 13 osób 
na 10 ½ etatach. Kadrę merytorycz-
ną stanowili : 6 instruktorów tera-
pii zajęciowej, psycholog, pedagog, 
pracownik socjalny, kierownik war-
sztatu, pion administracyjny: księ-
gowa, kierowca, sprzątaczka. Ko-
rzystając z dofinansowania PFRON 
zakupiliśmy busa do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Aby realizować 
zadania z zakresu rehabilitacji za-
wodowej utworzyliśmy 6 pracowni 
terapii zajęciowej: gospodarstwa 
domowego, krawiecko-kaletniczą, 
technik różnych, komputerowo–in-
troligatorską, ogrodniczo-kwiatową 
oraz plastyczną. Poza terapią pro-
wadzoną w poszczególnych pracow-
niach uczestnicy mieli możliwość 
korzystania z ogólnorozwojowych 
zajęć pedagogicznych, oraz terapii 
psychologicznej. 

W 2005 roku wychodząc naprze-
ciw zainteresowaniom uczestników 
powstała grupa artystyczna „Pod pa-
rasolem. Uczestnicy mieli możliwość 
rozwijania swoich talentów wokal-
no – teatralnych , stawiali pierwsze 
kroki na różnego rodzaju festiwalach 
i przeglądach twórczości artystycz-
nej.

W 2008 roku ze względów finan-
sowych byliśmy zmuszeni do po-
szukiwania nowego miejsca. Dzięki 
uprzejmości Wójta Gminy Mełgiew 
Pana Wacława Motyla, w lipcu 
podpisaliśmy umowę na wynajem 
budynku przy ul. Partyzanckiej 42 
w Mełgwi, gdzie urzędujemy do dnia 
dzisiejszego. 

Zmiana miejsca przyniosła moż-
liwość poznania nowych tradycji 
i obyczajów związanych z miejsco-
wością Mełgiew. Aktywnie włączy-
liśmy się w społeczne i kulturalne 
życie gminy. 

Poczynając od początku roku na-
sza grupa artystyczna „Pod paraso-
lem” brała udział w Gminnych Prze-
glądach Kolęd i Pastorałek. Podczas 
Świąt Wielkiej Nocy , wielokrotnie 
zdobywaliśmy nagrody w konkur-

sach na palmę wielkanocną. W tra-
dycję wpisały się wspólne warszta-
ty robienia palm  wielkanocnych 
z dziećmi z Wesołego Przedszkola. 
Dni Mełgwi również były okazją do 
zaprezentowania twórczości uczest-
ników warsztatu na stoisku wysta-
wienniczym. Można było podziwiać 
rękodzieło: haftowane obrazy, szy-
dełkowe serwety, biżuterię, witraże, 
ikony oraz rzeczy użytkowe ozdobio-
ne metodą decoupage. Grupa arty-
styczna „Pod parasolem” występu-
jąc w amfiteatrze mogła zaprezento-
wać się szerszej publiczności. 

Ważnym wydarzeniem, uwieńcze-
niem lata na wsi są dożynki. Polski 
zwyczaj podziękowaniu Opatrzno-
ści Bożej za zebrane płody ziemi. 
Nowym doświadczeniem dla nas 
było tworzenie wieńca dożynko-
wego oraz poznanie tradycji z nim 
związanych. W tym miejscu pragnę 
podkreślić , iż artyzm oraz  kunszt 
wykonania naszych wieńców, wielo-
krotnie był nagradzany przez władze 
gminy i powiatu.

Odpowiadając na potrzeby śro-
dowiska w 2015 roku zwiększyliśmy 
liczbę uczestników o 3 osoby a dwa 
lata później o 2 osoby. Utworzyli-
śmy pracownię umiejętności spo-
łecznych. Celem tej pracowni jest 
poznawanie i rozwijanie umiejętno-
ści niezbędnych w prywatnych jak 

15 lat minęło jak …
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i zawodowych kontaktach z ludźmi, poszerzanie wiedzy 
z zakresu budowania pozytywnych relacji. Uczestnicy po-
znają techniki motywacji, autoprezentacji oraz kształto-
wania własnego wizerunku.

Niezwykle ważnym etapem w rozwoju naszego war-
sztatu było utworzenie grupy aktywności zawodowej 
jako narzędzia wsparcia kształcenia zawodowego i roz-
woju osób niepełnosprawnych. Skupiliśmy się na tym, co 
jest możliwe i w naszym zasięgu. W ramach grupy wszy-
scy uczestnicy mają możliwość nabywania umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy i sporządzania dokumen-
tów aplikacyjnych, uczestnicząc w zajęciach doradztwa 
zawodowego z psychologiem

Stale poszukujemy nowych metod, form wsparcia 
i rozwoju naszych uczestników. Współpracujemy z róż-
nymi instytucjami pomocowymi. Dzięki współpracy z Ze-
społem Szkół w Ludwinie trzech uczestników w ramach 
podwyższenia kwalifi kacji zawodowych ukończyło Zawo-
dowy Kurs Kwalifi kacyjny w zawodzie – pomoc obsługi 
hotelowej. 

12 uczestników bierze udział w projekcie Spektrum 
korzyści – program integracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych terenu powiatu świdnickiego 
realizowanym prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Świdniku. 6 uczestników ukończyło kurs zawodowy 
z zakresu pomoc kuchenna, kolejnych 6 osób kurs – pra-
cownik gospodarczy.

Aktualnie 6 uczestników odbywa staż zawodowy 
w kompleksie gastronomicznym Gloria w Mełgwi, 9 
uczestników warsztatu usamodzielniło się oraz podjęło 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

15 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. 
Jubileusz to uroczystość, która skłania do refl eksji i pod-
sumowań.  Kolejne wyzwania i plany do realizacji. Mamy 
nadzieję, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami.

 Kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Mełgwi

 Katarzyna Charytanowicz

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był 

jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija 
wszystkim wspaniałym czytelnikom

 życzy Kierownik Biblioteki 
Urszula Kowalczyk
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W Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 
w Mełgwi miało miejsce wiele działań zainspirowanych 
100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości

10 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się już 
trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czyta-
nie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 
W tym roku poznawaliśmy dzieło Stefana Żeromskiego 
„Przedwiośnie”. Uczniowie gimnazjum oraz VIII klasy 
szkoły w Mełgwi wraz z przybyłymi ósmoklasistami ze 
szkoły w Podzamczu odczytali fragmenty powieści, któ-
re najbardziej oddawały istotę tego wielkiego utworu. 
Wspólne chwile z lekturą upłynęły w miłej atmosferze. 
Sala wypełniona rekwizytami nawiązującymi do powie-
ści i wyświetlany w tle film „Przedwiośnie” pozwoliły 
wszystkim przenieść się myślami do czasu fabuły. Spot-
kanie umilił słodki poczęstunek. Akcja wpłynęła pozy-
tywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych naszych 
uczniów, a niektórych zachęciła do przeczytania nie tylko 
fragmentów, lecz całej powieści.

Innym działaniem upamiętniającym tych, którzy wal-
czyli w obronie ojczyzny jest projekt BohaterON, mają-
cy na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego. Jego zadaniem jest eduko-
wać społeczeństwo, ukazując nie tylko tło historyczne, 
ale także sukcesy, dramaty i emocje Powstańców. Nasza 
szkoła bierze już udział w tym ogólnopolskim projekcie 
po raz drugi. Wysłaliśmy dotychczas wiele kartek, które 
otrzymaliśmy od fundacji SENSORIA.

12 października uczniowie klas VI i VII wraz z wycho-
wawczyniami mieli okazję obejrzeć wystawę „Niepodle-
głość harcerstwem znaczona” w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Była ona 
przypomnieniem początków kształtowania się idei har-
cerskiej na ziemiach polskich. W Galerii Biblioteki ucz-
niowie zobaczyli m.in. odznaki i sztandary przedwojen-
nego harcerstwa; unikatowe kroniki z ciekawymi wpisa-
mi, rysunkami dokumentującymi życie drużyn (w jednej 
z nich widnieje pamiątkowy podpis Józefa Piłsudskiego 
z 15 lutego 1928 r.); mundury oraz elementy umundu-
rowania (m.in. mundur „złotego skauta” Adama Że-
romskiego); wyposażenie harcerskie – plecaki, apteczki, 

sprzęt biwakowy, wydawnictwa i czasopisma harcerskie 
(w tym pierwszy numer pierwszego czasopisma harcer-
skiego „Skaut” z 1911 r.); wydawnictwa okolicznościo-
we, śpiewniki harcerskie i oryginalny namiot harcerski 
z 1945 r. Ponadto uczniowie oglądali film o działalności 
biblioteki i wystawę starodruków.

Nasi uczniowie wzięli także udział w szkolnym kon-
kursie plastycznym pt. Moje Życzenia dla Niepodległej, 
którego celem było m.in. propagowanie postaw patrio-
tycznych oraz kształtowanie poczucia świadomości na-
rodowej i szacunku do Ojczyzny. Uczniowie z klas 0-VIII 
oraz gimnazjum wykonali kartki okolicznościowe zawie-
rające własnoręcznie napisane życzenia dla Niepodległej 
Polski.

Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszył się 
również cykliczny konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim. 
Dzieci wykazały się dużą znajomością faktów z życia pa-
trona naszej szkoły.

06 listopada na szkolnej scenie zaprezentowany został 
montaż słowno – muzyczny związany ze stuleciem odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Uczniowie ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum w bardzo oryginalny sposób 
przybliżyli historię naszej ojczyzny. Wśród scenek rodza-
jowych, wzruszających liryków i patriotycznych piosenek 
zaprezentowane zostały sylwetki Ojców Niepodległości 
– J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I. J. Paderewskiego, I. 
Daszyńskiego, W. Witosa, W. Korfantego i J. Hallera. Ca-
łość występu rozpoczęła i zakończyła młodziutka balet-
nica z klasy I – Basia. Akademia ta stała się nieocenioną 
lekcją historii i patriotyzmu.

Występ uczniów naszej szkoły powtórzony został 11 li-
stopada. w Kościele Parafialnym w Mełgwi, gdzie odpra-
wiona została Msza Święta w intencji ojczyzny związana 
z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Uczestniczyły w niej władze gminy oraz parafianie i przy-
byli goście. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandarów i odśpiewania hymnu. Na tle symbolicznej 
scenografii młodzi artyści zaprezentowali utwory oraz 
krótkie scenki obrazujące trudne dzieje Polaków, którzy 
nigdy nie pogodzili się z utratą ojczyzny. Obok wzrusza-
jących wierszy, pieśni legionowych, żołnierskich i współ-

Świadomi odzyskanej wolności
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W związku z obchodami Stulecia 
Odzyskania Niepodległości Polski - 
9 listopada  w Szkole Podstawowej 
w Jackowie im. Jana Brzechwy dzie-
ci i młodzież wyrecytowała wiersz 
Władysława Bełzy ,,Katechizm 
polskiego dziecka”. W uroczysto-
ści wzięło udział 100 osób. Całość 
spotkania upiększyła biało czerwona 
flaga z balonów oraz odśpiewanie 
Hymnu Państwowego Rzeczypospo-
litej Polskiej.

czesnych patriotycznych na scenie zagościł taniec. 
Uczennica klasy I w subtelnych krokach baletu ukazała 
budzącą się do nowego życia ojczyznę. Po Mszy Świętej 
wszyscy udali się na cmentarz, gdzie pod Murem Pamię-
ci zapalone zostały znicze oraz odmówiona modlitwa za 
zmarłych.

W dniu 7 listopada wraz z pocztem sztandarowym 
wzięliśmy udział w Lublinie w uroczystościach związa-
nych z harcerską sztafetą rowerową Ogień Niepodległo-
ści.

W odpowiedzi na prośbę minister edukacji Anny Za-
lewskiej nasza szkoła włączyła się w bicie rekordu w na-
rodowym śpiewaniu hymnu, co miało związek z obcho-
dami stulecia odzyskania niepodległości. 9 listopada, do-
kładnie o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie i nauczycie-
le uroczyście odśpiewali czterozwrotkowy hymn Polski. 
Wspólnie z księdzem Pawłem Szczyglińskim, który pięk-
nie wtórował do mikrofonu, najmłodsze przedszkolaki, 
starsze dzieci, młodzież i dorośli z godnością zaśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego, popisując się przy tym znajo-
mością słów i melodii tej najpiękniejszej i najważniejszej 
pieśni narodowej. Była to niezwykle podniosła chwila 
a zarazem lekcja patriotyzmu, która na długo pozostanie 
w sercach wszystkich.

Reprezentacja naszej szkoły została zaproszona do 
udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Biegowym Szkół im. 
Józefa Piłsudskiego. W dniach 9-11 listopada uczniowie 
przebywali w Warszawie, gdzie mogli startować i kon-
kurować w biegach. Organizatorem festiwalu był Klub 
Sportowy Ski Test Kraków, obsługujący sportowy projekt 
na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Program Festiwalu obejmował trzy róże formy aktywno-
ści biegowej: Sztafetę Stulecia 4x2018 m (bieg tereno-
wy na AWF), Halową Sztafetę o Puchar AWF Józefa Pił-
sudskiego 4x400 m (AWF), Milę Stulecia Niepodległości 
o Puchar Ministerstw a Sportu i Turystyki (bieg uliczny 
na dystansie 1918 m przy Centrum Olimpijskim). Ucznio-
wie zwiedzili ponadto muzeum na Zamku Królewskim, 
spacerowali po Starówce, gdzie obejrzeli pomniki: Ma-
łego Powstańca, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, Grób Nieznanego Żołnierza. 
Młodzież godnie reprezentowała gminę i szkołę. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że uczeń klasy VII Adrian zdobył 
III miejsce w kategorii chłopców w Mili Stulecia. Każdy 
uczeń za udział w tym pięknym wydarzeniu otrzymał dy-
plom, medal, koszulki startowe i pamiątkowe gadżety. 
Dla uczniów przygotowano jeszcze kilka niespodzianek 
a mianowicie bieg w sztafecie rekreacyjnej z olimpijczy-
kami Tomkiem Majewskim i Zosią Klepacką, zwiedzanie 
Centrum Olimpijskiego, obiektów AWF, zobaczenie bie-
gu na 100 km na terenie AWF-u.

16 listopada w naszej szkole odbyła się gra terenowa: 
MAMY NIEPODLEGŁĄ. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele klas IV- VIII. Na uczniów, którzy zechcieli wziąć 
udział w tej nietypowej lekcji historii czekało 20 zadań, 
sprawdzających ich wiedzę z zakresu historii Polski, 
symboli narodowych, ojców niepodległości, były tam 
też zadania sprawnościowe. Nauczyciele, przy wsparciu 
uczniów gimnazjum, oceniali wiedzę swoich młodszych 
kolegów. Wszyscy uczestnicy gry na zakończenie otrzy-
mali słodycze za udział, zaś laureaci z klas VI i IV komiksy 
i notatniki wydane przez IPN.

18 listopada dzięki zaangażowaniu Pani Kierownik 
Teresy Adamiec, Zespołowi ,,Podzamcze” oraz straża-
ków z terenu naszej gminy, kilkoro uczniów pod opieką 
Pani Dyrektor oraz Pani Ewy Małysz- Kubić wzięło udział 
w uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości i 40. rocznicy wyboru Papieża-Po-
laka w Świątyni Opatrzności w Warszawie. Uczestniczyli 
w Eucharystii, której przewodniczył kardynał Kazimierz 
Nycz oraz koncercie - MYŚLĄC OJCZYZNA.

To nie wszystkie działania, które zostały podjęte ,aby 
uczcić to wydarzenie. W myśl słów Hetmana Jana Za-
moyskiego: ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie”, mamy nadzieję, że w młodych sercach 
zatliła się iskra miłości do Ojczyzny. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mełgwi

Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości
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OŚWIATA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Reforma edukacji sprawiła, że po 
wielu latach od nowa staliśmy się 
placówką ośmioklasową.  Otworzy-
ły się przed nami nowe możliwości. 
Realizacja kilku unijnych projektów 
pozwoliła wyposażyć pracownie 
w nowoczesny sprzęt TIK, potrzebne 
pomoce dydaktyczne, a uczniowie 
mają szerokie możliwości do pozy-
skiwania kompetencji kluczowych. 
Dzięki staraniom pozyskaliśmy wy-
specjalizowaną kadrę pedagogiczną, 
która wprowadza elementy dwuję-
zyczności na przedmiotach: historia, 
fizyka, technika w klasach 4-8. Szero-
ka gama zajęć dodatkowych rozwija 
dzieci artystycznie, sportowo, inte-
lektualnie. Wymieńmy kilka z nich.

 2 grudnia na VIII Świętokrzyskich 
Konfrontacjach Tanecznych nasi 
uczniowie zdobyli pierwsze miejsca 
w kategoriach wiekowych dzieci od 
sześciu do trzynastu lat. Przywieź-
liśmy worek medali i dyplomy. Od 
dwóch lat cykliczne zajęcia taneczne 
u nas prowadzi pan Adam Bałabu-
szek wielokrotny medalista turnie-
jów krajowych i zagranicznych.

Z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości uczennice naszej szkoły: 
Emilia Sz., Agata Sz. i Martyna Sz. 
brały udział w Biegach Niepodle-
głości w Warszawie. Natomiast na 
naszym szkolnym podwórku przygo-
towaliśmy wzruszający Koncert dla 
Niepodległej, odśpiewaliśmy Mazur-
ka Dąbrowskiego oraz nauczyciele 
wraz z uczniami przebiegli symbo-
liczny dystans 1918 metrów.

Odbyły się liczne uroczystości i im-
prezy integrujące społeczność szkol-
ną oraz lokalną: ognisko z okazji Dnia 
Chłopaka przy wsparciu strażaków 
z OSP Dominów, pasowanie na ucz-
nia klasy pierwszej, Dzień Nauczycie-
la na wesoło, warsztaty garncarskie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
na szkolnego facebooka , aby szerzej 
zapoznać się z ofertą naszej placówki.

Opracowanie: Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Dominowie

Szkoła w nowej odsłonie
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI GRUDZIEŃ

„Niepodległa łączy pokolenia” to 
kolejny projekt realizowany wspólnie 
przez Szkołę Podstawową w Krzesi-
mowie oraz Stowarzyszenie „Pomocy 
Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimo-
wie. Do udziału w projekcie zaproszo-
no całą społeczność szkolną: dzieci, 
nauczycieli oraz rodziców. Realizowa-
ne w ramach projektu działania mia-
ły za zadanie wzmocnić patriotyczne 
postawy wśród dzieci i młodzieży 
oraz właściwie przygotować ich do 
obchodów 100-lecia Niepodległości. 
W ramach zadania dla uczniów klas 
VI-VIII zorganizowany został wyjazd 
edukacyjny do Warszawy „Szlakiem 
bohaterów kamieni na szaniec”. Dla 
uczniów wszystkich klas zorganizowa-
no konkurs patriotyczny pod hasłem 
„11 listopada dzień radości  z wolnej 
Polski”. Konkurs odbył się w pięciu ka-
tegoriach tematycznych: 
1.Konkurs plastyczny dla uczniów klas 

II i IV pod hasłem „Bajeczne dzieje 
polski.” 

2.Konkurs plastyczny dla uczniów klas 
„0”, I i II pod hasłem „Laurka dla 
Niepodległej”.

3.Konkurs plastyczno - literacki dla 
klas V i VI pod hasłem „Pocztówka 
dla Niepodległej”.

4.Konkurs historyczo - literacki dla 
uczniów klas  VII i VIII pod hasłem 
„Świadkowie historii w mojej rodzi-
nie”.

5. Konkurs plastyczno - literacki dla 
uczniów klas  VII i VIII pod hasłem 
„Ojcowie Niepodległości”. Roz-

strzygnięcie pierwszego konkursu 
odbyło się 16 października 2018r. 
W tym dniu szkoła nasza włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowego czytania”, podczas której 
uczniowie klas młodszych i zapro-
szeni goście czytali legendy związa-
ne z początkiem powstania państwa 
polskiego, starsi natomiast „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Podsumowanie pozostałych kon-
kursów odbyło się 9 listopada 2018r. 
podczas uroczystości Święta Szkoły. 

Święto Szkoły to niezwykły dzień, 
połączony w tym roku z obchodami 
100-lecia Niepodległości. To ważne 
dla nas wydarzenie uświetnili swą 
obecnością nasi drodzy Patroni – Ja-
worzniacy, ksiądz dziekan Dariusz 
Moczulewski,  przewodniczący Rady 
Gminy pan Janusz Oleszek, dyrektor 
DPS-Krzesimów pani Anna Wójcik 
wraz z kierownikiem administracyj-
nym panem Adamem Zakrzewskim, 
poczet sztandarowy Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego oraz mieszkańcy 
Krzesimowa. Uroczystość rozpoczę-
ła się od Mszy Świętej celebrowanej 
przez proboszcza naszej parafii. Po 
Mszy odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów klas IV-
VIII pod kierunkiem pani Ewy Małysz 
oraz pani Ewy Bieniek (chór). O godz. 
11.11 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn 
Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”. 
W ten sposób nasza szkoła wzięła 
udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord 

dla Niepodległej”. Po części artystycz-
nej dyrektor szkoły pani Magdalena 
Mazurek - Ścirka, prezes Stowarzysze-
nia „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” 
w Krzesimowie pani Zofia Talarek oraz 
prezes związku „Jaworzniacy” pan 
Edward Gorajewski wręczyli dyplo-
my i nagrody zwycięzcom szkolnych 
konkursów związanych z setną rocz-
nicą odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Po części oficjalnej delegacja 
uczniów i nauczycieli oraz nasi goście 
udali się do Lasku Pruszkowskiego, 
gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze 
przed pomnikiem upamiętniającym 
więźniów obozu NKWD i UB w Krzesi-
mowie.

Ważnym działaniem realizowanym 
w ramach projektu było doposażenie 
biblioteki szkolnej w książki o tematy-
ce patriotycznej, będące źródłem wie-
dzy o historii i kulturze naszego kraju. 
Zakupiliśmy ponad 100 książek, wśród 
których znalazły się również książki 
polskich autorów, należące  do nowe-
go kanonu lektur szkolnych. 

Projekt realizowany był przez Sto-
warzyszenie „Pomocy Szkole i Ekoroz-
woju Wsi” w Krzesimowie w ramach 
zadania publicznego pt. „Niepodległa 
łączy pokolenia - realizacja projektu 
edukacji patriotycznej z okazji 100-le-
cia Niepodległości Polski”, dofinaso-
wanego ze środków Gminy Mełgiew.

Uczestnicy projektu- uczniowie i na-
uczyciele SP. Krzesimów
Zdjęcia: Zbigniew Karski

„NIEPODLEGŁA ŁĄCZY POKOLENIA”
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POMOC SPOŁECZNA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Nadal przyjmowane są Wnio-
ski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego na 
kolejny okres. Wnioski można skła-
dać drogą elektroniczna oraz papie-
rową. 

Jeżeli osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na ko-
lejny okres złoży wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami w okresie 
od dnia 01 grudnia 2018r. do 31 

stycznia 2019 r. ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do 
28 lutego 2019 r.

W okresie całego roku kalenda-
rzowego zostało przyznane 12 600 
świadczeń, z których wypłacono 
kwotę ponad 6 mln 300 tys zł. Od 1 
lipca 2018 do 30 listopada w ramach 
świadczenia Dobry Start przyznano 
1430 świadczeń na kwotę 429 tys zł.

Osoby pobierające świadczenie 
wychowawcze 500 plus na pierwsze 
dziecko z uwzględnieniem dochodu, 
muszą bezwzględnie informować 

o każdej zmianie podjętego zatrud-
nienia, które ma wpływ na bez-
pośredni dochód rodziny. Bieżące 
informowanie, uchroni od koniecz-
ności zwrotu nienależnie pobranego 
świadczenia wraz z należnymi usta-
wowymi odsetkami.

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia 500 plus w for-
mie papierowej są przyjmowane na 
stanowisku 500 plus (Urząd Gminy 
Mełgiew II piętro pok. 206)

Oprac. 
Małgorzata Trojanowska-Najda

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi przez cały rok dba o oso-
by potrzebujące pomocy i wsparcia. 
Jednak okres zimowy jest szczegól-
nym czasem, kiedy pojawia się wię-
cej zagrożeń utrudniających codzien-
ne funkcjonowanie. Niskie tempe-
ratury, śnieg stanowią zagrożenie 
dla osób, które mieszkają w bardzo 
trudnych warunkach lub nie mają 

odpowiednich funduszy na przygo-
towanie się na czas zimowy.

Dlatego pracownicy Ośrodka wy-
chodzą na przeciw osobom po-
trzebującym.  W Ośrodku Pomocy 
Społecznej można uzyskać wsparcie 
w formie zakupu opału. Dzięki współ-
pracy z firmą AGROMIX istnieje moż-
liwość dowiezienia węgla w miejsce 
zamieszkania. Inną formą wsparcia 
są zasiłki celowe  bądź okresowe. 
Kryterium dochodowe do starania 
się o wsparcie finansowe wynosi:
• 701 zł dla osoby samotnie gospo-

darującej,
• 528 zł na osobę w rodzinie.
• pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej starają się docierać 
do wszystkich osób potrzebują-
cych, reagują na zgłoszenia innych 
mieszkańców. 

• W związku z faktem dużego zagro-
żenia zdrowia i życia osób uboż-
szych w okresie zimowym, pracow-
nicy Ośrodka proszą o informowa-
nie, jeśli w środowisku znajduje się 
osoba potrzebująca pomocy tel. 
81 46 05 770 lub 663909960

Oprac. Iwona Jaworska 
– Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mełgwi

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi od kilku lat współpracuje 
z miejscowymi szkołami w związku 
z akcją Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę. Sama akcja PDPZ organizowa-
na jest od 1993 r.  Jej inicjatorem 
było Polskie Radio Lublin. Akcja kie-
rowana jest przez Panią Ewę Dados. 
Akcja polega na zbiórce trwałej żyw-
ności, odzieży, środków czystości, 
słodyczy i zabawek dla potrzebują-

cych rodzin i dzieci. Akcja ta na prze-
strzeni wielu lat zyskała ogromną 
popularność. Kulminacyjnym Punk-
tem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę jest Wielka Uliczna Zbiórka Da-
rów podczas, której wolontariusze 
zbierają dary dla potrzebujących. Ko-
lejnym punktem akcji jest Mecz Słod-
kich Serc, który zawsze odbywa się 
w pierwszych dniach grudnia. Akcja 
tradycyjnie kończy się podsumowa-

niem i Koncertem „Dar Serca za Dar 
Serca”, w którym to artyści w ramach 
wolontariatu swoim występem dzię-
kują wolontariuszom i darczyńcom 
za poświęcony czas i zaangażowanie 
w Akcję. 

Każdego roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mełgwi przyłącza się 
do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę. Za organizację akcji odpowie-
dzialne są miejscowe szkoły. Jako 

500 plus

Wsparcie osób potrzebujących zimą

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mełgwi
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W przyszłym roku podatnicy zapłacą mniej albo tyle 
samo. Pomimo inflacji opłaty nie wzrosną.

Rada Gminy Mełgiew w dniu 5 grudnia 2018r. uchwa-
liła stawki w podatku rolnym, w podatku od nierucho-
mości oraz w podatku od środków transportowych.

Podatek rolny 
Stawka podatku rolnego została ustalona na mocy 

Uchwały Rady Gminy Mełgiew Nr II/5/18 z dnia 5 grud-
nia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok po-
datkowy 2019 w wysokości 52,00zł za 1 dt, co stanowi:
• dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pie-

niężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego - 130,00 zł;
• dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podat-

kowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 
ha fizycznego - 260,00 zł.

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 zosta-
ły ustalone na mocy Uchwały Rady Gminy Mełgiew Nr 
II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie gminy Mełgiew

Opłaty podatków podlegają rozłożeniu na cztery pro-
porcjonalne raty - do 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy 
kwota daniny nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych 
Stawki podatku od środków transportowych na rok 

2019 zostały ustalone na mocy Uchwały Rady Gminy 
Mełgiew Nr II/67/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących na terenie gminy 
Mełgiew.

Stawki podatku od środków transportowych pozosta-
ły na poziomie z 2018 roku, ponieważ stanowią konty-
nuację polityki podatkowej zaproponowanej od roku 
2013 stawiającej na pro aktywizację, a zatem stabilne 
zasady opodatkowania środków transportowych na te-
renie gminy Mełgiew w perspektywie długoletniej.

Art. oprac. wydz. podatki

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku

wolontariusze zgłaszają się ucznio-
wie tych szkół. Zebrane produkty, na 
mocy porozumienia, przekazywane 
są do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi. Produkty żywnościowe, 
zabawki, odzież, kosmetyki, które 
przekazywane są najbardziej potrze-
bującym rodzinom z dziećmi z tere-
nu Gminy Mełgiew. Ośrodek Pomocy 
Społecznej otrzymuje certyfikat po-
twierdzający udział w akcji. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mełgwi zachę-
ca do brania udziału w akcji Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę z uwagi na 
dzieci, które są bezbronne i potrze-
bują wsparcia dorosłych. 

Oprac. Patrycja Dzwonkowska – 
asystent rodziny w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mełgwi

PODATEK  STAWKA W 2018 r.  STAWKA W 2019 r.
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,70 zł od 1 m2 0,70 zł od 1 m2 

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,63 zł od 1 ha 4,63 zł od 1 ha

Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,25 zł od 1 m2 0,21 zł od 1 m2 

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego

0,25  od 1 m2 0,25  od 1 m2 

Podatek od budynków mieszkalnych 0,51 zł od 1 m2* 0,51 zł od 1 m2 *
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

19,00 złod 1 m2 19,00 zł od 1 m2 

Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 złod 1 m2 10,80 zł od 1 m2 

Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

2,50 zł od 1 m2 2,50 zł od 1 m2 

Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2,00% 2,00%

* budynki mieszkalne na terenie gminy Mełgiew podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości
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KĄCIK KULINARNY 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Śledzie po sułtańsku

500g śledzi solonych
2 duże cebule 
0,5 szkl. oleju
2 łyżki rodzynek
1łyżka cukru
Koncentrat pomidorowy
Sok z cytryny
Papryka czerwona ostra 

Śledzie namoczyć w wodzie. Następnie pokroić 
w dzwonki i skropić sokiem z cytryny.

Rodzynki zalać wrzątkiem i odstawić na 5 minut.

Cebulę zeszklić na patelni, dodać cukier, koncentrat 
pomidorowy wg uznania, paprykę ostrą oraz odcedzone 
rodzynki. Dusić ok. 7 minut. Śledzie przekładać warstwa-
mi naprzemiennie z farszem cebulowym. 

Karpatka z orzechami

5 jaj
1 szkl. mąki pszennej
1 szkl. wody
0,5 kostki margaryny

Krem:
0,5 l mleka
200g masła
1 opakowanie kremu do karpatki
Orzechy 

Margarynę i wodę zagotować, wsypać mąkę i parzyć 
ok. 5 minut. Pozostawić do ostygnięcia. Do zimnego cia-
sta wbijać po jednym jajku i miksować do uzyskania jed-
nolitej konsystencji. Blachę wyłożyć papierem do piecze-
nia, rozsmarować połowę ciasta i piec w temperaturze 
około 200 stopni do uzyskania złotego koloru. 

Do przygotowania kremu należy ugotować budyń 
i ostudzić. Następnie wkręcić masło i zmielone orzechy. 
Przekładać upieczone blaty  kremem. Posypać cukrem 
pudrem.

Oprac. Niećko Agnieszka

Boże Narodzenie i Wigilia zbliżają się wielkimi krokami. Święta to nie tylko choinka, prezenty i kolędowanie, ale 
również smakowite jedzenie. Według tradycji pod świątecznym obrusem winno się znaleźć sianko, symbol żłóbka, 
prostoty i skromności. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć również 12 potraw symbolizujących 12 apostołów. 
Dania świąteczne powinny zawierać w sobie dodatek wszystkich płodów rolnych i leśnych zebranych w ciągu całego 
roku tj. maku, grzybów, ryb, ziaren zbóż,  orzechów i miodu. Spożycie ich na uroczystej kolacji ma zapewnić szczęście, 
miłość i dostatek. 

Czas pożegnać się z jesiennym menu. Wśród  świątecznych propozycji znalazły się śledzie po sułtańsku. Zaś dla 
miłośników słodkości karpatka z orzechami.

Świąteczne inspiracje…
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI GRUDZIEŃ

Od października tego roku, policjanci wydziału ruchu dro-
gowego i specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Po-
licji w Świdniku spotykają się zarówno z tymi młodszymi jak 
i z tymi starszymi uczniami szkół na terenie Gminy Mełgiew. 
Wszystko po to by przypomnieć dzieciom i młodzieży głów-
ne zasady bezpiecznych zachowań w ich codziennym życiu. 
Policjanci w trakcie tych niecodziennych lekcji przypominają 
między innymi jak należy bezpiecznie podróżować komuni-
kacją miejską, pociągiem, czy też autem prywatnym. Oma-
wiają również zasady bezpiecznego poruszania się po dro-
dze, szczególnie poza obszarem zabudowanym i po zmroku, 
a w tym podkreślają wagę używania elementów odblasko-
wych. Funkcjonariusze poprzez krótkie scenki, omawiają 
jak należy się zachować w sytuacjach niebezpiecznych lub 
gdy ktoś potrzebuje pomocy. Dlatego też przypominając nu-
mery alarmowe uczą dzieci kiedy i w jakich okolicznościach 
należy z nich korzystać. Jakie dane należy podać w trakcie 
rozmowy z operatorem numeru alarmowego oraz co grozi 
,,żartownisiom” za zgłaszanie nieprawdziwych zdarzeń. 

Ponieważ policjanci jak co roku, tak i w tym po raz kolejny 
już spotykają się z dziećmi i młodzieżą, okazuję się, że ich 

słuchacze dobrze wiedzą czym jest ich bezpieczeństwo na 
drodze, w szkole, w domu czy na placu zabaw. Spotkania po-
licjantów mają jedynie charakter przypomnienia zasad któ-
re oni już znają. Do akcji organizowanej przez Policję w tym 
roku włączyła się również Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych która podarowała wszystkim 
uczestnikom zawieszki odblaskowe. 

Oprac. Agnieszka Kwaśniak

Bóbr europejski to zwierzę rodzinne i silnie terytorial-
ne. Największa jego aktywność roczna przypada na okres 
wiosenny- kiedy wychowuje nowo narodzone zwierzęta 
i jesienny- kiedy przygotowuje się do zimy i gromadzi za-
pasy (między pierwszą a trzecią dekadą października).Na 
chwilę obecną mamy ponad 125 tysięcy bobrów w Polsce. 
Szkody spowodowane przez bobry w gospodarce człowie-
ka są coraz bardziej uciążliwe i dotkliwe. Zalewanie łąk 
i pól uprawnych, wycinanie drzew, niszczenie grobli i wa-
łów, a nawet podkopywanie dróg komunikacyjnych utrud-
nia nam codzienne funkcjonowanie. Jak podają źródła na-
ukowe dorosła para bobrów może wyciąć rocznie  nawet 
400 sztuk drzew.

Należy pamiętać że łapanie , zabijanie bobra, niszcze-
nie tam, żeremi jest nielegalne.

Stan prawny bobra europejskiego  w Polsce regulu-
je rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 października 
2016 roku .Wymienione rozporządzenie umieszcza bo-
bra europejskiego na liście gatunków objętych częścio-
wą ochroną dopuszczonych do pozyskania w terminie 
od 1 października do 15 marca. Pozyskanie wymaga ze-
zwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ustawa  
z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, art.56 ust.2 
pkt.6 z zastrzeżeniem warunków zawartych w art.56 
ust.5).

Naszym obowiązkiem jest ochrona bobra, a prawid-
łowe relacje z nim  są możliwe w przypadku pójścia na 
kompromis. Zamiast z nim walczyć zastanówmy się dla-

czego nas odwiedza. W 90 procentach chodzi  mu o po-
karm, czyli np. o nasze drzewa.

Najprostszym sposobem zabezpieczającym drzewa jest 
owinięcie pnia drzewa siatką z drutu (najlepiej z zacho-
waniem odległości od drzewa, aby siatka nie wrosła), czy 
też otoczyć płotkiem z leśnej siatki metalowej lub zwykłej 
ogrodzeniowej, na wysokość około metra.  Z taką prze-
szkodą bóbr będzie miał problem i z pewnością zrezygnuje 
ze ścinania drzew. 

Wały przeciwpowodziowe i groble stawów rybnych 
najlepiej ochronić przed kopaniem nor wkładając siatkę 
metalową lub grodzenie. Należy też pamiętać ,że prze-
siedlanie  zwierząt w inne miejsca (po otrzymaniu zgo-
dy i przeprowadzone przez uprawnioną firmę) jest mało 
skuteczne. Wolne rejony są szybko zasiedlane przez nowo 
wędrujące osobniki.

Oprac. Anita Gębka

Odblaskowa gmina

Słów kilka o bobrze europejskim…



Bożonarodzeniowy kącik dla najmłodszych
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w świątecznym konkursie, w którym do wygrania są nagrody ufundowane 

przez Wójta Gminy Mełgiew Magdalenę Wójcik.
Aby wziąć udział należy rozwiązać krzyżówkę, a następnie przesłać hasło na adres redakcji: wiescizgminy@melgiew.pl 
Czekamy na Wasze odpowiedzi do 11 stycznia . Z prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosujemy 3 osoby, które zdo-

będą nagrody główne. Pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia.

1. Dzień poprzedzający Święta Bożego Narodzenia 
2. Możesz znaleźć je pod choinką 
3. Ciągną je renifery
4. Dzielimy się nim przy Wigilijnym Stole 
5. Rozdaje prezenty 
6. Znak chrześcijan
7. Chroni głowę przed zimnem
8. Drzewo na którym wiszą ozdoby świąteczne 
9. Pada w sezonie zimowym
10. Wyglądasz ją na niebie tuż przed wigilijną kolacją
11. Kładziemy je pod wigilijny obrus
12. Główny składnik ciast
13. Msza Święta odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia o północy 

Oprac. Niećko Agnieszka
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WYDAWCA: URZĄD GMINY MEŁGIEW
ADRES: 21-007 MEŁGIEW, UL. PARTYZANCKA 2

TEL. (81) 460-57-00, E-MAIL: WIESCIZGMINY@MELGIEW.PL


