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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Mieszkańcom  
Gminy Mełgiew najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, miłości, radości, pogody  

ducha, smacznego Święconego Pokarmu w gronie najbliższych.  
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich spokojem i wiarą. 

Wesołego Alleluja! 
życzą 

Wójt Gminy Mełgiew
Magdalena Wójcik

Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Oleszek

Sekretarz Gminy
Anna Dygulska

Drodzy Mieszkańcy,

Wraz z nastaniem wiosny rozpoczynamy konkretne i świadome działania na terenie Naszej Gmi-
ny. Pracujemy przy bieżących naprawach dróg oraz prowadzimy prace porządkowe. Podejmujemy 
działania w celu pozyskania nowych środków zewnętrznych w zakresie budowy dróg, kontynuujemy 
rozpoczęte w ubiegłym roku inwestycje. Ważnymi, nowymi inwestycjami na terenie Gminy jest roz-
poczęcie robót termomodernizacyjnych budynków remizy OSP w Krępcu oraz remizy OSP w Minkowi-
cach. Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie czterech odcinków dróg gminnych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Są to drogi w miejscowościach: Jacków, Piotrówek, Krzesimów oraz Józefów.  
O kolejnych postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Wójcik

Wójt Gminy Mełgiew 
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Mówiąc „RODO” mamy na myśli Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez 
Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych oso-
bowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Dane osobowe chroni się w Polsce i w Europie już co 
najmniej od 20 lat. RODO przede wszystkim ujednolici-
ło przepisy w całej Unii, dzięki czemu przedsiębiorcom 
działającym w więcej niż jednym kraju łatwiej jest pro-
wadzić działalność, a obywatelom - łatwiej dochodzić 
swoich praw. Wprowadzenie RODO miało również na 
celu sprostanie rozwojowi technologicznemu oraz glo-
balizacji. Nie było rewolucją, a jedynie doprecyzowało 
standardy, które w naszym prawodawstwie istniały już 
od lat. 

Stosowane przepisy RODO chronią naszą prywat-
ność i nasze dane. Dane osobowe to np. imię, nazwisko, 
adres, wizerunek, numer PESEL, informacje dotyczące 
lokalizacji. To wszelkie dane i informacje, które pozwala-
ją zidentyfikować konkretną osobę. Nikt lepiej nie zadba 
o nasze dane jak my sami, dlatego zwracajmy uwagę na 
zagrożenia, działajmy roztropnie w sieci internetowej, 

nie umieszczajmy zbyt wiele informacji o sobie, zdjęć 
i komentarzy, ograniczajmy dostęp do swoich danych. 
Pamiętajmy, że korzystając z aplikacji mobilnych pozo-
stawiamy po sobie ślady. Udostępniajmy swoje dane 
w sposób rozważny. 

Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa na 
mocy RODO, odnośnie przetwarzania: prawo dostępu, 
prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia da-
nych.
Ze względu na wykonywanie zadań realizowanych w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Wójtowi Gminy, jako Admini-
stratorowi danych niektóre prawa osoby mogą nie mieć 
zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie 
rozporządzenia RODO lub przepisów szczególnych. 
Wprawdzie RODO przyznało prawo do bycia zapomnia-
nym (usunięcia danych), ale należy pamiętać,  że nie 
jest ono bezwzględne.  Można żądać jego realizacji np. 
wówczas, gdy: dane stały się zbędne do realizacji zakła-
danych celów, były przetwarzane niezgodnie z prawem 
albo wycofano swoją zgodę i nie ma innej przesłanki do 
ich wykorzystywania. Nie mamy prawa do bycia zapo-
mnianym wtedy, gdy dany podmiot (np. szkoła, gmina) 
musi wykorzystywać nasze dane, by zrealizować nałożo-
ny obowiązek prawny.

Udostępniając dane nieupoważnionej osobie docho-
dzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobo-
wych. Udzielenie informacji przez telefon przy braku 
możliwości identyfikacji dzwoniącego oraz wysyłanie 
informacji otwartym kanałem naruszałoby co najmniej 
Politykę Ochrony Danych Urzędu oraz przepisy o ochro-
nie danych osobowych. Urząd ma obowiązek należytego 
zabezpieczenia danych podczas ich przekazywania, aby 
nie dostały się w ręce osób nieuprawnionych.

Oprac. Karolina Kamieniecka

INFORMACJE Z GMINY

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszkowicach składa podziękowania dla Pana Leszka Parysza zamieszkałe-
go w Trzeszkowicach za pomoc w remoncie garaży OSP poprzez udostępnienie sprzętu , który bezpośrednio przyczy-
nił się do szybkiego wykonania prac remontowych strażnicy oraz wywóz ziemi z terenu jednostki . 

Serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia czasopisma . Wszystkie teksty, zdjęcia i informacje o wydarze-
niach można przesyłać pod adres: wiescizgminy@melgiew.pl 

Podziękowanie

RODO – chrońmy swoje dane

Twórz z nami „Wieści z Gminy”
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           „Termomodernizacja budynków użyteczności pub-
licznej w gminie Mełgiew” (Działanie 5.2 Efektywność 
energetyczna sektora publicznego, RPO WL 2014-2020). 

W marcu poznaliśmy oferty Wykonawców na termo-
modernizację budynków OSP w Krępcu i OSP w Minko-
wicach. Obecnie trwa procedura wyboru najbardziej ko-
rzystnej oferty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
to możemy oczekiwać, iż remizy odnowią swoje oblicze 
już w wakacje 2019 roku.

W budynku Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP 
w Krępcu zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie stropu zewnętrznego i docieplenie podłogi, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację sy-
stemu grzewczego - likwidacja obecnego źródła ciepła 
i wymiana instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny 
zasilany z ekologicznego źródła ciepła - pompy ciepła 
typu powietrze-woda (montaż dwóch pomp ciepła, każ-
da o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspomaganego 
przez system klimatyzacji, systemem zarządzania ener-
gią i wymianę instalacji c.w.u. 

W budynku Świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP 
w Minkowicach zaplanowano docieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu 
grzewczego polegającą na likwidacji obecnego źródła 
ciepła i wymianę instalacji c.o. na nowoczesny układ 
cieplny zasilany z ekologicznego źródła ciepła - pompy 
ciepła typu powietrze-woda (montaż dwóch pomp cie-
pła, każda o mocy 16,56 kW i sprawności 2,6), wspoma-
gany przez system klimatyzacji, systemem zarządzania 
energią i wymiana instalacji c.w.u.

Całkowita wartość projektu: 1 175 285,32 zł 
Kwota dofinansowania: 723 948,26  zł 

„Termomodernizacja budynku w Janówku na po-
trzeby Centrum Społeczności Lokalnej” (Działanie 5.2 
Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL 
2014-2020). 

Pod koniec lutego 2018 roku został złożony Wniosek 
o dofinansowanie projektu na termomodernizację bu-
dynku dawnej szkoły w Janówku. Planowany termin roz-
strzygnięcia konkursu to koniec 2019 r. Niewykluczone, 
że pierwsze prace przygotowawcze  rozpoczną się już 
w przyszłym roku. 

W budynku Centrum Społeczności Lokalnej w Ja-
nówku zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, 
stropu ostatniej kondygnacji użytkowej i fundamentów, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację in-
stalacji c.o. - montaż grzejników i zaworów termoregu-
lacyjnych; montaż kotła na pellet; montaż elektrycznych 
podgrzewaczy c.w.u., wymianę oświetlenia na oświetle-
nie energooszczędne typu LED; montaż instalacji odgro-
mowej; system zarządzania energią; dostosowanie wej-
ścia głównego do osób z niepełnosprawnościami i zakup 
schodołazu.

Całkowita wartość projektu: 802 347,28 zł 
Kwota dofinansowania: 513 753, 27  zł 

Oprac. Marek Młynarczyk

Projekty termomodernizacyjne w Gminie Mełgiew

Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu 
(fot. A. Zajączkowska)

Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP  
w Minkowicach (fot. A. Zajączkowska)

	

INFORMACJE Z GMINY
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Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podat-
ników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. 
Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L 
i PIT-28. 
•  Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zo-
staną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez 
system na podstawie danych zgromadzonych przez ad-
ministrację skarbową. 
•  Będzie je można sprawdzić już od 15 lutego 2019 r. 
wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym podat-
ki.gov.pl. 

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowe-
go za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-
-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić 
dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie 

wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich 
podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 
i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 
kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Po-
datkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). 
W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygo-
tuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa 
wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada 
administracja skarbowa. Są to informacje od pracodaw-
ców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na 
dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, 
którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia da-
rowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, 
wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania in-
ternetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie 
samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla 
podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można 
zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystar-
czy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Źródło: http://www.lubelskie.kas.gov.pl

Wspieranie jest proste - czas na 1% podatku
Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT, 

nie tracimy ani złotówki, przekazujemy jedynie kwotę, 
którą i tak musimy oddać. Mamy tu jednak wybór: czy 
przekazujemy ją na rzecz Skarbu Państwa czy na rzecz 
wybranej instytucji z listy organizacji pożytku publiczne-
go (OPP), wspierającej ważny dla nas cel.

Procedura przekazania 1% jest bardzo prosta. W skła-
danym zeznaniu rocznym lub wstępnie wypełnionym 
przez Urząd wskazujemy  organizację, którą chcemy 
wesprzeć, podajemy jej nazwę i numer KRS oraz wnio-
skowaną kwotę (tj. wyliczony 1% z podatku należnego 
(poz. 113 dla PIT-37) z zaokrągleniem do pełnych dzie-

siątek groszy w dół). Wybranej przez nas organizacji 
należną kwotę z 1% podatku przekaże już bezpośrednio 
Naczelnik Urzędu Skarbowego. 

Można ulec wrażeniu, że 1% podatku to niewielka 
kwota, która nie ma dużego znaczenia. Jednak dla każ-
dej organizacji działającej charytatywnie ważna jest 
każda złotówka. 

Przekazując 1% podatku, pomagasz potrzebującym. 
Komu – wybór należy do Ciebie. 

W ten sposób możesz wesprzeć organizacje działają-
ce na terenie, na którym mieszkasz jeśli posiadają status 
organizacji pożytku publicznego np. Ochotnicze Straże 
Pożarne, stowarzyszenia ekologiczne , promujące zdro-
wie, edukację, wtedy należy uzupełnić wpis w poz. In-
formacje uzupełniające  (np.  PIT-37 cz. K. poz. 125).

Wyszukiwarka organizacji posiadających status OPP:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wy-

szukiwarka-opp
Oprac. Martyna Danyluk

Twój e-PIT

Wspieranie jest proste - czas na 1% podatku

INFORMACJE Z GMINY
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stemu grzewczego - likwidacja obecnego źródła ciepła 
i wymiana instalacji c.o. na nowoczesny układ cieplny 
zasilany z ekologicznego źródła ciepła - pompy ciepła 
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Oprac. Marek Młynarczyk

Projekty termomodernizacyjne w Gminie Mełgiew

Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Krępcu 
(fot. A. Zajączkowska)

Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP  
w Minkowicach (fot. A. Zajączkowska)
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Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podat-
ników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. 
Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L 
i PIT-28. 
•  Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zo-
staną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez 
system na podstawie danych zgromadzonych przez ad-
ministrację skarbową. 
•  Będzie je można sprawdzić już od 15 lutego 2019 r. 
wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym podat-
ki.gov.pl. 

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowe-
go za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-
-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić 
dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie 

wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich 
podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 
i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 
kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Po-
datkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). 
W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygo-
tuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa 
wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada 
administracja skarbowa. Są to informacje od pracodaw-
ców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na 
dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, 
którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia da-
rowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, 
wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania in-
ternetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie 
samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla 
podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można 
zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystar-
czy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Źródło: http://www.lubelskie.kas.gov.pl

Wspieranie jest proste - czas na 1% podatku
Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT, 

nie tracimy ani złotówki, przekazujemy jedynie kwotę, 
którą i tak musimy oddać. Mamy tu jednak wybór: czy 
przekazujemy ją na rzecz Skarbu Państwa czy na rzecz 
wybranej instytucji z listy organizacji pożytku publiczne-
go (OPP), wspierającej ważny dla nas cel.

Procedura przekazania 1% jest bardzo prosta. W skła-
danym zeznaniu rocznym lub wstępnie wypełnionym 
przez Urząd wskazujemy  organizację, którą chcemy 
wesprzeć, podajemy jej nazwę i numer KRS oraz wnio-
skowaną kwotę (tj. wyliczony 1% z podatku należnego 
(poz. 113 dla PIT-37) z zaokrągleniem do pełnych dzie-

siątek groszy w dół). Wybranej przez nas organizacji 
należną kwotę z 1% podatku przekaże już bezpośrednio 
Naczelnik Urzędu Skarbowego. 

Można ulec wrażeniu, że 1% podatku to niewielka 
kwota, która nie ma dużego znaczenia. Jednak dla każ-
dej organizacji działającej charytatywnie ważna jest 
każda złotówka. 

Przekazując 1% podatku, pomagasz potrzebującym. 
Komu – wybór należy do Ciebie. 

W ten sposób możesz wesprzeć organizacje działają-
ce na terenie, na którym mieszkasz jeśli posiadają status 
organizacji pożytku publicznego np. Ochotnicze Straże 
Pożarne, stowarzyszenia ekologiczne , promujące zdro-
wie, edukację, wtedy należy uzupełnić wpis w poz. In-
formacje uzupełniające  (np.  PIT-37 cz. K. poz. 125).

Wyszukiwarka organizacji posiadających status OPP:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wy-

szukiwarka-opp
Oprac. Martyna Danyluk

Twój e-PIT

Wspieranie jest proste - czas na 1% podatku
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Walne zebrania w jednostkach OSP w 2019r.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet na ePUAP
Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzę-

dzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może 
chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. 
Skorzystaj z ePUAP — bezpłatnej platformy do kontaktu 
z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wy-
godnie i bez kolejek.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są 
udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw 
w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez 
internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym 
miejscu. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma 
urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak 
samo ważne jak awizo.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

-samorządy, w tym urzędy gminy
- USC (urzędy stanu cywilnego)
-ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
-NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)
-US (urzędy skarbowe)
-KRK (Krajowy Rejestr Karny)
-UP (urzędy pracy)
-Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych
-inne urzędy administracji publicznej (centralne,  
regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto: ma numer PESEL, ma konto na ePUAP, 
może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektro-
niczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość 
w internecie — urząd musi wiedzieć, kim jesteś. Chodzi 
o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się 

pod ciebie podszyć.
Potwierdzić swoją tożsamość w internecie możesz na  
2 sposoby: bezpłatnym profilem zaufanym (eGo) , płat-
nym certyfikatem kwalifikowanym.

Jak korzystać z platformy ePUAP

Zaloguj się na ePUAP, wybierz interesującą cię spra-
wę i wypełnij odpowiedni wniosek. Podpisz go i wyślij. 
Wszystko to robisz przez internet.

Kiedy możesz zacząć korzystać z ePUAP

W dowolnym momencie. Wystarczy, że masz konto na 
ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu. 
Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzy-
stasz z niego bez opłat.

Co przygotować

Jeśli nie masz konta na ePUAP lub profilu zaufanego — 
przygotuj dowód osobisty lub paszport.

Ile będziesz czekać

To zależy, w jaki sposób potwierdzisz profil zaufany,  
który jest potrzebny do korzystania z ePUAP.

Samo konto na platformie ePUAP zakładasz od ręki. Na-
tomiast profil zaufany możesz założyć oraz: od razu po-
twierdzić przez internet, na przykład skorzystać z banko-
wości elektronicznej — wtedy OD RAZU możesz zacząć 
załatwiać sprawy przez Internet; potwierdzić później — 
w ciągu 14 dni w wybranym miejscu (punkcie potwier-
dzającym) — wtedy z usług na ePUAP zaczniesz korzy-
stać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.

Źródło: https://obywatel.gov.pl

W styczniu i lutym br. odbyły się zebrania sprawo-
zdawcze w siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie gminy Mełgiew. Zebrania obejmo-
wały sprawozdawczość z roku 2018 w zakresie działań 
operacyjnych, działań na rzecz społeczności lokalnych 
i innych inicjatyw podejmowanych przez druhów OSP 
w minionym roku – kulturalnych, sportowych, okolicz-
nościowych itp. Omówiono zasady księgowości obowią-
zujące w jednostkach OSP, które funkcjonują jako sto-
warzyszenia, przypomniano o zasadach uczestniczenia 
druhów w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ustalono 
harmonogram działań Zarządu Gminnego ZOSP RP na 
rok bieżący oraz przekazano informacje w zakresie planu 
szkoleń na rok 2019 i działalności za rok 2018 Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Na każdym zebraniu omawiano ponadto sprawy doty-
czące konkretnej jednostki, tj. pozyskiwanie środków na 
umundurowanie, wyposażenie, plany modernizacyjne 
obiektów strażnic, plany szkoleniowe na poziomie jed-
nostek lub na poziomie gminnym.

W każdym z zebrań uczestniczyli Wójt Gminy Me-
łgiew Magdalena Wójcik, komendant gminny ochrony 
przeciwpożarowej Piotr Pyszko, przedstawiciel KP PSP 
w Świdniku, przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP 
RP, przedstawiciele samorządu różnych szczebli.

Oprac. Piotr Pyszko
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W poniedziałek 31 grudnia 2018 r. ok. godz. 13:30 
doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Kawęczynie. 
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały 2 zastę-
py Straży Pożarnej OSP Trzeszkowice (Mercedes GBARt 
2,5/20/2,5; Jelcz GCBA 5/32). W akcji ratowniczej brało 
udział 10 strażaków. Działania polegały na pomocy w ga-
szeniu budynku jednostkom, które przybyły wcześniej, 
wynoszeniem z budynku materiałów łatwopalnych oraz 
dogaszaniem pogorzeliska. W wyniku tego zdarzenia 
zniszczeniu uległ praktycznie cały dom. 

W poniedziałek 14 stycznia 2019r. ok. godz. 6:36 stra-
żacy z OSP Trzeszkowice zadysponowani zostali do kolizji 

drogowej na trasie drogi w miejscowości Piotrówek. Na 
miejsce zdarzenia wyjechało 8 strażaków Mercedesem 
GBARt 2,5/20/2,5. Według ustaleń kierowca porusza-
jąc się po śliskiej nawierzchni, stracił panowanie nad 
pojazdem, po czym zjechał do rowu i uderzając w pień 
ściętego drzewa, dachował. Działania strażaków pole-
gały na udzieleniu pierwszej pomocy, przeniesieniu po-
szkodowanego do karetki ZRM, odłączeniu akumulatora 
oraz kierowaniu ruchem wahadłowo do czasu przyjazdu 
Policji.W wyniku wypadku auto nie nadawało się do dal-
szej eksploatacji oraz napraw. Na zdjęciu widać oblodzo-
ną nawierzchnię, która przy niedostosowaniu prędkości,  
przyczyniła się do powstania zdarzenia. 

W dniu 1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych - święto państwowe  upamiętniające żołnierzy 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 
Z tej okazji na Cmentarzu Parafialnym w Mełgwi przed 
Murem Pamięci zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 
W  uroczystości oddania Hołdu wzięli udział: Magdalena 
Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew, Janusz Oleszek- Przewod-

niczący Rady Gminy, ks. Kanonik Dariusz Moczulewski 
– Proboszcz Parafii Św. Wita w Mełgwi, Franciszek Mróz 
– Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego oraz Anna Dygul-
ska – Sekretarz Gminy Mełgiew.

Oprac. Niećko Agnieszka 

Żołnierze Wyklęci, żołnierze niezłomni…PAMIĘTAMY

Akcje Ochotniczej Straży Pożarnej
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niczący Rady Gminy, ks. Kanonik Dariusz Moczulewski 
– Proboszcz Parafii Św. Wita w Mełgwi, Franciszek Mróz 
– Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego oraz Anna Dygul-
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Oprac. Niećko Agnieszka 

Żołnierze Wyklęci, żołnierze niezłomni…PAMIĘTAMY

Akcje Ochotniczej Straży Pożarnej

INFORMACJE Z GMINY
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Dzień Sołtysa 2019 w Łowiczu
17 marca w Łowiczu odbył się Ogólnopolski Dzień 

Sołtysa pod patronatem Pana Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Gminę Mełgiew reprezentowały sołtyski 
z Franciszkowa – Pani Krystyna Szewczyk , z Jackowa Pani 
Teresa Jasińska oraz z Piotrówka Pani Stanisława Nowak.

A oto krótka relacja naszych delegatów: Cała uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą Świętą. Pan Premier przekazał 
na ręce uczestniczących przedstawicieli sołtysów ser-

deczne życzenia doceniając pracę Sołtysa. O muzyczną 
oprawę uroczystości zadbał zespół Golec Orkiestra. Ca-
łości wydarzenia towarzyszyły wystawy potraw tradycyj-
nych i produktów lokalnych, które wyeksponowały Koła 
Gospodyń Wiejskich i przedsiębiorcy. W czasie prezenta-
cji stoisk wystawowych miałyśmy okazję przeprowadzić 
krótką rozmowę z Panem Mateuszem Morawieckim, 
którego zaprosiłyśmy do Naszej Gminy.

INFORMACJE Z GMINY

W sobotę 19 stycznia 2019r. o godz. 5:37 wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w 
jednym z domów w miejscowości Janowice. W akcji bra-
ło udział 10 strażaków OSP Trzeszkowice, którzy przybyli 
na miejsce zdarzenia  Mercedesem GBARt 2,5/20/2,5. 
Część z nich dojechała prywatnymi samochodami. Dzia-
łania strażaków polegały na  wygaszeniu paleniska w 
piecu i sadz w kominie za pomocą gaśnic. W toku dzia-
łań prowadzono oddymienie pomieszczenia, w którym 
znajdował się piec, czyszczenie komina z sadz, aby zapo-
biec dalszemu rozwojowi pożaru oraz kontrolowanie czy 
temperatura przewodów kominowych spada. W wyniku 
pożaru nieznacznie został uszkodzony komin .

W poniedziałek 11 marca 2019 r. o godz. 11:10 jed-
nostka OSP w Dominowie została zadysponowana do 
działań przy usuwaniu skutków zerwanego dachu na 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W akcji brało 

udział 4 druhów, którzy do zdarzenia wyjechali pojaz-
dem GBA2,5/16 Magirus. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i pomocy strażakom z JRG w Świdniku w usuwaniu skut-
ków silnej wichury. W wyniku porywów silnego wiatru 
uszkodzeniu uległo ok. 30% powierzchni dachu budyn-
ku.

Ponadto w marcu br. wystąpiło kilka zdarzeń związa-
nych z gaszeniem pożarów suchych traw i nieużytków. 
Okres wiosenny to niestety czas, kiedy ta karygodna 
praktyka ulega nasileniu – zwracamy się z prośbą o nie-
wypalanie traw i nie powodowanie zagrożenia związa-
nego z tym zabronionym prawem procederem.

Oprac. Agnieszka Niećko, Piotr Pyszko
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Z okazji Dnia Sołtysa w imieniu swoim oraz mieszkańców życzę wszystkim      

sołtysom Gminy Mełgiew dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości w 

rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, sukcesów w działalności 

sołeckiej oraz satysfakcji z realizowanych projektów i pracy na rzecz lokalnego 

środowiska.  

                                    Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu                   

                                          radości i zasłużonego społecznego  

                                                 uznania.  Jednocześnie składam               

                                                serd
eczne podziękowania za trud ,  

                                                  w
ysiłek i zaangażowanie w  

                                         sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz       

                                   poprawę jakości życia całej społeczności gminy.                     

                                                     
         Wójt Gminy Mełgiew 

                                                    
                    Magdalena Wójcik 

INFORMACJE Z GMINY

Dzień Sołtysa 2019
Dzień Sołtysa - coroczne święto obchodzone 11 

marca w całej Polsce. Ma na celu okazanie wdzięczności 
i szacunku sołtysom za ich wkład pracy, poświęcenie, 
aktywną postawę  i zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Sołtys stojąc na czele całego Sołectwa pełni 
szczególnie ważną funkcję społeczną. Jako opiekun 
i dobry gospodarz lokalnej społeczności zna wszystkie 
problemy z którymi borykają się na co dzień 
mieszkańcy wsi. Sołtys jest pośrednikiem pomiędzy 
danym Sołectwem, a Gminą.  Na bieżąco reprezentuje 
miejscowe interesy w Gminie.  Sołtys (organ organ 
wykonawczy) oraz Rada Sołecka (organ doradczy) 
wybierany jest przez mieszkańców Sołectwa co 4 lata 
w tajnym głosowaniu. W Gminie Mełgiew jest 21 
sołtysów. „Jak przekonują historycy, sołtysi w Polsce byli 
już w XIII wieku. „Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli 
w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od 
XIII po XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, państwo 
Krzyżackie, Andegawenów, Wazów, Królów elekcyjnych, 
państwo rozbiorowe i PRL.” - czytamy na stronie 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.”

Oprac. Niećko Agnieszka

Informacja o targach
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku 

zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy na organizowane  
co roku Targi Pracy i Edukacji 2019, które odbędą się 6 czerwca 2019 r.  

w godz. 10:00 – 13:00 w hali sportowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1.  

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dyrektor PUP w Świdniku
Marcin Troć
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Fundusz sołecki 2019 r.

Sprawy bieżące

Spotkanie informacyjne w sprawie ul. Skośnej

Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięć ujętych do 
wykonania w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. 
W bieżącym roku będą to prace polegające na remon-
tach dróg gminnych, budowie chodnika, opracowaniu 
dokumentacji projektowych, zakupie i montażu latarni 

hybrydowych, zakupie urządzeń i materiałów na potrze-
by obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 
Mełgiew. Całkowity koszt planowanych do realizacji  
zadań wynosi 446 248,67 zł.     

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)  
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 
3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ści płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Mełgiew 
zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gmi-
ny Mełgiew, którzy dotychczas nie złożyli niniejszego 
oświadczenia o wypełnienie druku oświadczenia, o po-
siadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)

lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie  
do Sołtysa bądź do Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzan-
cka 2, 21-007 Mełgiew w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 30 czerwca 2019 r. Druk oświadczenia dostępny 
jest u Sołtysa, oraz w budynku Urzędu Gminy Mełgiew, 
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew w pokoju nr 200
(II piętro) oraz na biurze podawczym (parter budynku). 

Oprac. Anna Nowakowska

W ostatnich miesiącach Gmina Mełgiew realizowała 
bieżące zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg 
gminnych na terenie gminy Mełgiew.

Dodatkowo wykonywane były prace polegające na 
wycince zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach gminnych 
i wewnętrznych na terenie całej gminy. Przedmiotowe 
prace mają na celu zwiększenie warunków bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego poprzez poprawienie widoczno-
ści na drogach.

Gmina przystąpi do realizacji remontów dróg gmin-
nych niezwłocznie po ustabilizowaniu się warunków  
atmosferycznych, gdyż długie ciepłe dni i suche podłoże 
sprzyjają prowadzeniu robót drogowych.

W związku z planowaną realizacją zadania pole-
gającego na budowie/przebudowie drogi gminnej nr 
105531 L – ul. Skośna w miejscowości Nowy Krępiec,  
gm. Mełgiew  w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew w dniu 
25 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców posesji bezpośrednio przyległych do  
ww. pasa drogowego. 

Przedmiotowe spotkanie poświęcone było sprawom 
związanym z koniecznymi podziałami i wykupami grun-
tów w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego  
na potrzeby planowanego przedsięwzięcia. 
Za liczne przybycie i zainteresowanie mieszkańców  
serdecznie dziękujemy.    

Oprac. Magdalena Uniłowska

Komunikacja miejska na trasie linii nr „5” 
z przystanku w centrum Mełgwi
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kwiecień 2019
•  30.04 – termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za II kwartał 
•  30.04 – ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego PIT do urzędu skarbowego  

maj 2019
• 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW przez  
                     aplikacji ARiMR eWniosekPlus
•  15.05 – ostatni dzień na opłacenie II raty podatku rolnego do urzędu gminy
•  26.05 – wybory do Parlamentu Europejskiego

czerwiec 2019
•  25.06 – ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR o dopłaty do materiału siewnego 

Mieszkasz w innej gminie niż ta, w której masz meldunek? A może mieszkasz w Polsce, ale jesteś obywate-
lem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować w gminie, w której mieszkasz — złóż wniosek o wpisa-
nie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić — przez internet lub w urzędzie – szczegóły na stronie https: 
//obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-przez-internet

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś 

zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz 
meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś 
w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie głosowania należy złożyć do 
21 maja.

 

Wyższy standard życia w gminie, lepsze drogi, chodniki, remonty w szkołach, place zabaw, oświetlenie, poprawa 
bezpieczeństwa  i wiele innych projektów zależy też od Ciebie. Realizację tego typu inwestycji możecie Państwo wes-
przeć wskazując w zeznaniu podatkowym swoje miejsce zamieszkania na terenie gminy Mełgiew.

Niestety wiele osób faktycznie mieszkających na terenie Gminy Mełgiew  nie wskazuje jej jako miejsca zamieszka-
nia, w związku z tym ich podatek zasila budżet innej gminy.

Zachęcamy więc mieszkańców Naszej Gminy, którzy nie są tu zameldowani, do wskazania w  PIT faktycznego 
miejsca zamieszkania. Można to zrobić bezpośrednio w PIT (np. PIT-37 część B) lub złożenie formularza ZAP-3. Jeśli 
już ktoś złożył rozliczenie to należy wypełnić formularz ZAP-3 i niezwłocznie przesłać do urzędu skarbowego. Nato-
miast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zmianę adresu zamieszkania dokonują w ramach aktualizacji 
zgłoszenia identyfikacyjnego poprzez złożenie formularza CEIDG-1 lub NIP-7. 

ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA W URZĘDZIE SKARBOWYM NIE WIĄŻE SIĘ Z  WYMIANĄ DOKUMENTÓW.
Jedyną zmianą może być zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew obsłu-
guje Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie.

Według obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie podatkowe PIT  powinny 
być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a dokładnie według 
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.

Wierzymy, że ważny jest dla Państwa rozwój Naszej Gminy i rozliczycie PIT wskazując jako miejsce zamieszkania 
Gminę Mełgiew.

Ważne terminy

Wpisz się do rejestru wyborców

Zrób coś dla siebie i dla gminy 
w pit wybierz Gminę Mełgiew 



10       

INFORMACJE Z GMINY

Fundusz sołecki 2019 r.

Sprawy bieżące

Spotkanie informacyjne w sprawie ul. Skośnej

Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięć ujętych do 
wykonania w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. 
W bieżącym roku będą to prace polegające na remon-
tach dróg gminnych, budowie chodnika, opracowaniu 
dokumentacji projektowych, zakupie i montażu latarni 

hybrydowych, zakupie urządzeń i materiałów na potrze-
by obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 
Mełgiew. Całkowity koszt planowanych do realizacji  
zadań wynosi 446 248,67 zł.     

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)  
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Mełgiew informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 
3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczysto-
ści płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Mełgiew 
zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gmi-
ny Mełgiew, którzy dotychczas nie złożyli niniejszego 
oświadczenia o wypełnienie druku oświadczenia, o po-
siadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)

lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie  
do Sołtysa bądź do Urzędu Gminy Mełgiew ul. Partyzan-
cka 2, 21-007 Mełgiew w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 30 czerwca 2019 r. Druk oświadczenia dostępny 
jest u Sołtysa, oraz w budynku Urzędu Gminy Mełgiew, 
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew w pokoju nr 200
(II piętro) oraz na biurze podawczym (parter budynku). 

Oprac. Anna Nowakowska

W ostatnich miesiącach Gmina Mełgiew realizowała 
bieżące zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg 
gminnych na terenie gminy Mełgiew.

Dodatkowo wykonywane były prace polegające na 
wycince zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach gminnych 
i wewnętrznych na terenie całej gminy. Przedmiotowe 
prace mają na celu zwiększenie warunków bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego poprzez poprawienie widoczno-
ści na drogach.

Gmina przystąpi do realizacji remontów dróg gmin-
nych niezwłocznie po ustabilizowaniu się warunków  
atmosferycznych, gdyż długie ciepłe dni i suche podłoże 
sprzyjają prowadzeniu robót drogowych.

W związku z planowaną realizacją zadania pole-
gającego na budowie/przebudowie drogi gminnej nr 
105531 L – ul. Skośna w miejscowości Nowy Krępiec,  
gm. Mełgiew  w siedzibie Urzędu Gminy Mełgiew w dniu 
25 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców posesji bezpośrednio przyległych do  
ww. pasa drogowego. 

Przedmiotowe spotkanie poświęcone było sprawom 
związanym z koniecznymi podziałami i wykupami grun-
tów w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego  
na potrzeby planowanego przedsięwzięcia. 
Za liczne przybycie i zainteresowanie mieszkańców  
serdecznie dziękujemy.    

Oprac. Magdalena Uniłowska

Komunikacja miejska na trasie linii nr „5” 
z przystanku w centrum Mełgwi
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INFORMACJE Z GMINY

kwiecień 2019
•  30.04 – termin płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za II kwartał 
•  30.04 – ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego PIT do urzędu skarbowego  

maj 2019
• 15.05 – upływa termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW przez  
                     aplikacji ARiMR eWniosekPlus
•  15.05 – ostatni dzień na opłacenie II raty podatku rolnego do urzędu gminy
•  26.05 – wybory do Parlamentu Europejskiego

czerwiec 2019
•  25.06 – ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR o dopłaty do materiału siewnego 

Mieszkasz w innej gminie niż ta, w której masz meldunek? A może mieszkasz w Polsce, ale jesteś obywate-
lem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować w gminie, w której mieszkasz — złóż wniosek o wpisa-
nie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić — przez internet lub w urzędzie – szczegóły na stronie https: 
//obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-przez-internet

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś 

zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz 
meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś 
w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie głosowania należy złożyć do 
21 maja.

 

Wyższy standard życia w gminie, lepsze drogi, chodniki, remonty w szkołach, place zabaw, oświetlenie, poprawa 
bezpieczeństwa  i wiele innych projektów zależy też od Ciebie. Realizację tego typu inwestycji możecie Państwo wes-
przeć wskazując w zeznaniu podatkowym swoje miejsce zamieszkania na terenie gminy Mełgiew.

Niestety wiele osób faktycznie mieszkających na terenie Gminy Mełgiew  nie wskazuje jej jako miejsca zamieszka-
nia, w związku z tym ich podatek zasila budżet innej gminy.

Zachęcamy więc mieszkańców Naszej Gminy, którzy nie są tu zameldowani, do wskazania w  PIT faktycznego 
miejsca zamieszkania. Można to zrobić bezpośrednio w PIT (np. PIT-37 część B) lub złożenie formularza ZAP-3. Jeśli 
już ktoś złożył rozliczenie to należy wypełnić formularz ZAP-3 i niezwłocznie przesłać do urzędu skarbowego. Nato-
miast podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zmianę adresu zamieszkania dokonują w ramach aktualizacji 
zgłoszenia identyfikacyjnego poprzez złożenie formularza CEIDG-1 lub NIP-7. 

ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA W URZĘDZIE SKARBOWYM NIE WIĄŻE SIĘ Z  WYMIANĄ DOKUMENTÓW.
Jedyną zmianą może być zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew obsłu-
guje Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie.

Według obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie podatkowe PIT  powinny 
być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a dokładnie według 
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.

Wierzymy, że ważny jest dla Państwa rozwój Naszej Gminy i rozliczycie PIT wskazując jako miejsce zamieszkania 
Gminę Mełgiew.

Ważne terminy

Wpisz się do rejestru wyborców

Zrób coś dla siebie i dla gminy 
w pit wybierz Gminę Mełgiew 
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 

 
Na terenie Gminy Mełgiew od października 2018 r. funkcjonuje publiczny transport zbiorowy 
obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Autobus kursuje na 4 
liniach:  
Mełgiew – Józefów – Janówek – Mełgiew,  
Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew,  
Mełgiew – Dominów – Trzeciaków – Mełgiew,  
Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew.  
Kursy odbywają się dwa razy dziennie: rano i po południu. Koszt biletu  wynosi 2 zł. Poniżej 
zamieszczamy rozkłady jazdy. Zapraszamy do korzystania z usług. 
 
 

 

 

MEŁGIEW – DOMINÓW – TRZECIAKÓW - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:30 12:00 
02 Mełgiew I (kościół) 08:31 12:01 
04 Mełgiew I 08:32 12:02 
02 Dominów I 08:35 12:05 
04 Dominów II 08:36 12:06 
06 Dominów (Szkoła) 08:37 12:07 
16a Żurawniki  08:40 12:10 
16b Żurawniki 08:41 12:11 
01 Żurawniki (powrót)  08:42 12:12 
05 Trzeciaków III (powrót) 08:43 12:13 
03 Trzeciaków II (powrót) 08:44 12:14 
01 Trzeciaków I (powrót) 08:45 12:15 
04 Mełgiew (Szkoła powrót) 08:46 12:16 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:47 12:17 

MEŁGIEW – JÓZEFÓW – JANÓWEK - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:00 13:30 
10a Mełgiew 10:01 13:31 
10c Trzeszkowice 10:02 13:32 
10e Trzeszkowice 10:03 13:33 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie) 10:04 13:34 
03 Józefów 10:06 13:36 
01 Józefów (Las) 10:07 13:37 

14b Józefów 10:08 13:38 
14d Józefów 10:09 13:39 
01 Janowice (Skrzyżowanie z dr do Józefowa) 10:11 13:41 
15a Janówek 10:12 13:42 
01 Janówek (kaplica) 10:13 13:43 
04 Janówek (las) 10:14 13:44 
02 Janówek (pętla) 10:15 13:45 
06 Janówek (krzyż) 10:17 13:47 
03 Janowice (remiza) 10:18 13:48 
06 Janowice (sklep) 10:19 13:49 
02 Janowice (Skrzyżowanie z dr 2100L- powrót) 10:20 13:50 
04 Mełgiew (P. Gągoł – powrót) 10:21 13:51 
01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:22 13:52 

 
 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26. XII 

w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała 
m – nie kursuje dnia 24 i 31. XII 
 

 
 
 
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. poza transportem gminnym świadczy 
również usługi w zakresie: 

MEŁGIEW – KRĘPIEC – MINKOWICE – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:30 13:00 
02 Mełgiew I (Skład buraków–powrót) 09:31 13:01 
06 Jacków II (Fabryka traktorków-powrót)  09:32 13:02 
04 Nowy Krępiec I 09:33 13:03 
02 Nowy Krępiec 09:34 13:04 
02 Krępiec (Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 2103L) 09:35 13:05 
06 Krępiec (szkoła) 09:36 13:06 

20b Krępiec 09:37 13:07 
21a Krępiec 09:38 13:08 
21c Krępiec 09:39 13:09 
23a Krępiec 09:40 13:10 
23d Krępiec 09:41 13:11 
05 Krępiec II (powrót) 09:42 13:12 
03 Krępiec I (powrót) 09:43 13:13 
01 Krępiec (szkoła) 09:44 13:14 
05 Krępiec (szkoła-powrót) 09:45 13:15 
01 Krępiec (Skrzyżow. z dr. powiat. nr 2103 L-powrót) 09:46 13:16 
02 Minkowice I 09:50 13:20 
04 Minkowice II 09:51 13:21 
01 Podzamcze (szkoła powrót) 09:52 13:22 
04 Mełgiew (przejazd kolejowy) 09:53 13:23 
01 Mełgiew II (powrót) 09:54 13:24 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:56 13:26 

MEŁGIEW – KRZESIMÓW – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:00 12:30 
10a Mełgiew 09:01 12:31 
10c Trzeszkowice 09:02 12:32 
10e Trzeszkowice 09:03 12:33 
11a Krzesimów 09:04 12:34 
11b Krzesimów 09:05 12:35 
12a Krzesimów 09:06 12:36 
03 Krzesimów II (sklep) 09:07 12:37 
18a Piotrówek 09:08 12:38 
19a Lubieniec 09:12 12:42 
17a Krzesimów 09:14 12:44 
13a Krzesimów 09:15 12:45 
13b Krzesimów 09:16 12:46 
04 Trzeszkowice (sklep-powrót) 09:17 12:47 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr gminną – powrót) 09:18 12:48 

02 Janowice ( Skrzyżowanie z dr 2100L – powrót) 09:19 12:49 
04 Mełgiew (P.Gągoł – powrót) 09:20 12:50 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:21 12:51 

 
 
 
 
 

 

 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Lp. Usługa Cena jednostkowa (brutto) 

1. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt do 6 m3 

140,00 zł 

2. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt od 6 m3 do 10 m3 

200,00 zł 

3. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt powyżej 10 m3 

220,00 zł 

4. Wypompowanie, wywóz i utylizacja osadów z przydomowych 
oczyszczalni ścieków (zł/m3) 

32,40 zł 

 

 POZOSTAŁE USŁUGI 

1. Wynajem koparko – ładowarki JCB 4CX (zł/h) 123,00 zł 

2. Koszenie terenu kosiarką bijakową (zł/h) 173,00 zł 

3. Wynajem rębaka – z ciągnikiem i operatorem (zł/h) 123,00 zł 

4. Wynajem rębaka – bez ciągnika i bez operatora (zł/h) 73,80 zł 

5. Wynajem zagęszczarki płytowej (zł/h) 43,05 zł 

6. Usługa przewóz osób – autobus Mercus MB Sprinter, Karsan 
Jest (zł/km) 

2,70 zł 

7. Usługa przewóz osób – autobus Renault Iliade (zł/km) 4,86 zł 

 
Oprac. Andrzej Najda 

 
 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26. XII 

w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała 
m – nie kursuje dnia 24 i 31. XII 
 

 
 
 
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. poza transportem gminnym świadczy 
również usługi w zakresie: 

MEŁGIEW – KRĘPIEC – MINKOWICE – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:30 13:00 
02 Mełgiew I (Skład buraków–powrót) 09:31 13:01 
06 Jacków II (Fabryka traktorków-powrót)  09:32 13:02 
04 Nowy Krępiec I 09:33 13:03 
02 Nowy Krępiec 09:34 13:04 
02 Krępiec (Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 2103L) 09:35 13:05 
06 Krępiec (szkoła) 09:36 13:06 

20b Krępiec 09:37 13:07 
21a Krępiec 09:38 13:08 
21c Krępiec 09:39 13:09 
23a Krępiec 09:40 13:10 
23d Krępiec 09:41 13:11 
05 Krępiec II (powrót) 09:42 13:12 
03 Krępiec I (powrót) 09:43 13:13 
01 Krępiec (szkoła) 09:44 13:14 
05 Krępiec (szkoła-powrót) 09:45 13:15 
01 Krępiec (Skrzyżow. z dr. powiat. nr 2103 L-powrót) 09:46 13:16 
02 Minkowice I 09:50 13:20 
04 Minkowice II 09:51 13:21 
01 Podzamcze (szkoła powrót) 09:52 13:22 
04 Mełgiew (przejazd kolejowy) 09:53 13:23 
01 Mełgiew II (powrót) 09:54 13:24 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:56 13:26 

MEŁGIEW – KRZESIMÓW – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:00 12:30 
10a Mełgiew 09:01 12:31 
10c Trzeszkowice 09:02 12:32 
10e Trzeszkowice 09:03 12:33 
11a Krzesimów 09:04 12:34 
11b Krzesimów 09:05 12:35 
12a Krzesimów 09:06 12:36 
03 Krzesimów II (sklep) 09:07 12:37 
18a Piotrówek 09:08 12:38 
19a Lubieniec 09:12 12:42 
17a Krzesimów 09:14 12:44 
13a Krzesimów 09:15 12:45 
13b Krzesimów 09:16 12:46 
04 Trzeszkowice (sklep-powrót) 09:17 12:47 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr gminną – powrót) 09:18 12:48 

02 Janowice ( Skrzyżowanie z dr 2100L – powrót) 09:19 12:49 
04 Mełgiew (P.Gągoł – powrót) 09:20 12:50 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:21 12:51 

 
 
 
 
 
 

 
Na terenie Gminy Mełgiew od października 2018 r. funkcjonuje publiczny transport zbiorowy 
obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Autobus kursuje na 4 
liniach:  
Mełgiew – Józefów – Janówek – Mełgiew,  
Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew,  
Mełgiew – Dominów – Trzeciaków – Mełgiew,  
Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew.  
Kursy odbywają się dwa razy dziennie: rano i po południu. Koszt biletu  wynosi 2 zł. Poniżej 
zamieszczamy rozkłady jazdy. Zapraszamy do korzystania z usług. 
 
 

 

 

MEŁGIEW – DOMINÓW – TRZECIAKÓW - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:30 12:00 
02 Mełgiew I (kościół) 08:31 12:01 
04 Mełgiew I 08:32 12:02 
02 Dominów I 08:35 12:05 
04 Dominów II 08:36 12:06 
06 Dominów (Szkoła) 08:37 12:07 
16a Żurawniki  08:40 12:10 
16b Żurawniki 08:41 12:11 
01 Żurawniki (powrót)  08:42 12:12 
05 Trzeciaków III (powrót) 08:43 12:13 
03 Trzeciaków II (powrót) 08:44 12:14 
01 Trzeciaków I (powrót) 08:45 12:15 
04 Mełgiew (Szkoła powrót) 08:46 12:16 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:47 12:17 

MEŁGIEW – JÓZEFÓW – JANÓWEK - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:00 13:30 
10a Mełgiew 10:01 13:31 
10c Trzeszkowice 10:02 13:32 
10e Trzeszkowice 10:03 13:33 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie) 10:04 13:34 
03 Józefów 10:06 13:36 
01 Józefów (Las) 10:07 13:37 

14b Józefów 10:08 13:38 
14d Józefów 10:09 13:39 
01 Janowice (Skrzyżowanie z dr do Józefowa) 10:11 13:41 
15a Janówek 10:12 13:42 
01 Janówek (kaplica) 10:13 13:43 
04 Janówek (las) 10:14 13:44 
02 Janówek (pętla) 10:15 13:45 
06 Janówek (krzyż) 10:17 13:47 
03 Janowice (remiza) 10:18 13:48 
06 Janowice (sklep) 10:19 13:49 
02 Janowice (Skrzyżowanie z dr 2100L- powrót) 10:20 13:50 
04 Mełgiew (P. Gągoł – powrót) 10:21 13:51 
01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:22 13:52 

INFORMACJE Z GMINY
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Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowościach: Krzesimów, Krępiec (teren na połu-
dnie od drogi ekspresowej S12-17), Minkowice Kolonia, 
Minkowice, Janowice i Podzamcze. Procedura zmian 
planu w miejscowsciach Krzesimów, Minkowice Kolo-
nia jest na etapie uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na wyłączenie gruntów rolnych klas I-III, 
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową i usługi 
z produkcji rolnej. 

Projekt planu w Krępcu jest uzgadniany powtór-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Uzgodnienia dotyczą odległości linii zabudowy od drogi 
ekspresowej S12/17. 

Projekt zmian miejscowego planu w miejscowości 
Minkowice został skierowany do zaopiniowania przez 
Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 

Zakończenie opracowania zmian planu w miejscowo-
ści Minkowice Kolonia planowane jest na koniec 2019 
roku. Termin zakończenia prac w miejscowościach Krę-
piec, Krzesimów, Minkowice uzależniony jest od czasu 
rozpatrzenia wniosków o zgode na wyłączenie gruntów 
z produkcji rolnej przez  Ministra Rolnictwa.

Rozpoczynają się również prace nad opracowaniem 
miejscowego planu w miejscowościach: Franciszków, 
Nowy Krępiec i Krępiec (tereny na północ od drogi eks-
presowej S12-17). Procedura jest na etapie wyłaniania 
wykonawców opracowań planu. 

Zakres opracowań przedstwia poniższa mapa. Kolo-
rem czerwonym zaznaczono obszary będące opraco-

waniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mełgiew, a kolorem zielonym obszary 
w procedurze przygotowawczej.

Mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Urzędzie Gminy Mełgiew, pokój 202 (II 
piętro) lub pod numerem telefonu: (81) 460-57-05.

Oprac. Andrzej Adamiak

Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Mełgiew

INFORMACJE Z GMINY

Pożytek publiczny
W dniu 08.02.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charak-

terze pożytku publicznego w 2019 roku. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 04.03.2019r. Na realizację zadań 
wpłynęło 20 ofert złożonych przez 14 organizacji, które wzięły udział w konkursie na wspieranie zadań publicznych 
w 2019 r. w Gminie Mełgiew. Wnioskowana kwota dotacji ze wszystkich złożonych ofert łącznie wyniosła ponad 164 
% środków przeznaczonych do podziału. Komisja konkursowa zakończyła rozpatrywanie ofert pod względem for-
malnym i merytorycznym w dniu 21 marca i przekazała dokumentację konkursową Wójtowi Gminy Mełgiew. Wyniki 
konkursu oraz podział środków zostały opublikowane w dniu 22 marca 2019r.  Szczegóły: BIP, w zakładce: współpraca 
z organizacjami pozarządowymi. 

Ponadto w dniu 28.02.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych dla organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Gminy Mełgiew, realizowanych przez organizacje w ra-
mach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Mełgiew w 2019 r. Termin skła-
dania ofert upłynął w dniu 22 marca 2019 r. W ww. konkursie złożono trzy oferty. Komisja Konkursowa jest w trakcie 
rozpatrywania złożonych ofert.

Oprac. Martyna Danyluk
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 

 
Na terenie Gminy Mełgiew od października 2018 r. funkcjonuje publiczny transport zbiorowy 
obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Autobus kursuje na 4 
liniach:  
Mełgiew – Józefów – Janówek – Mełgiew,  
Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew,  
Mełgiew – Dominów – Trzeciaków – Mełgiew,  
Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew.  
Kursy odbywają się dwa razy dziennie: rano i po południu. Koszt biletu  wynosi 2 zł. Poniżej 
zamieszczamy rozkłady jazdy. Zapraszamy do korzystania z usług. 
 
 

 

 

MEŁGIEW – DOMINÓW – TRZECIAKÓW - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:30 12:00 
02 Mełgiew I (kościół) 08:31 12:01 
04 Mełgiew I 08:32 12:02 
02 Dominów I 08:35 12:05 
04 Dominów II 08:36 12:06 
06 Dominów (Szkoła) 08:37 12:07 
16a Żurawniki  08:40 12:10 
16b Żurawniki 08:41 12:11 
01 Żurawniki (powrót)  08:42 12:12 
05 Trzeciaków III (powrót) 08:43 12:13 
03 Trzeciaków II (powrót) 08:44 12:14 
01 Trzeciaków I (powrót) 08:45 12:15 
04 Mełgiew (Szkoła powrót) 08:46 12:16 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:47 12:17 

MEŁGIEW – JÓZEFÓW – JANÓWEK - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:00 13:30 
10a Mełgiew 10:01 13:31 
10c Trzeszkowice 10:02 13:32 
10e Trzeszkowice 10:03 13:33 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie) 10:04 13:34 
03 Józefów 10:06 13:36 
01 Józefów (Las) 10:07 13:37 

14b Józefów 10:08 13:38 
14d Józefów 10:09 13:39 
01 Janowice (Skrzyżowanie z dr do Józefowa) 10:11 13:41 
15a Janówek 10:12 13:42 
01 Janówek (kaplica) 10:13 13:43 
04 Janówek (las) 10:14 13:44 
02 Janówek (pętla) 10:15 13:45 
06 Janówek (krzyż) 10:17 13:47 
03 Janowice (remiza) 10:18 13:48 
06 Janowice (sklep) 10:19 13:49 
02 Janowice (Skrzyżowanie z dr 2100L- powrót) 10:20 13:50 
04 Mełgiew (P. Gągoł – powrót) 10:21 13:51 
01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:22 13:52 

 
 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26. XII 

w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała 
m – nie kursuje dnia 24 i 31. XII 
 

 
 
 
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. poza transportem gminnym świadczy 
również usługi w zakresie: 

MEŁGIEW – KRĘPIEC – MINKOWICE – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:30 13:00 
02 Mełgiew I (Skład buraków–powrót) 09:31 13:01 
06 Jacków II (Fabryka traktorków-powrót)  09:32 13:02 
04 Nowy Krępiec I 09:33 13:03 
02 Nowy Krępiec 09:34 13:04 
02 Krępiec (Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 2103L) 09:35 13:05 
06 Krępiec (szkoła) 09:36 13:06 

20b Krępiec 09:37 13:07 
21a Krępiec 09:38 13:08 
21c Krępiec 09:39 13:09 
23a Krępiec 09:40 13:10 
23d Krępiec 09:41 13:11 
05 Krępiec II (powrót) 09:42 13:12 
03 Krępiec I (powrót) 09:43 13:13 
01 Krępiec (szkoła) 09:44 13:14 
05 Krępiec (szkoła-powrót) 09:45 13:15 
01 Krępiec (Skrzyżow. z dr. powiat. nr 2103 L-powrót) 09:46 13:16 
02 Minkowice I 09:50 13:20 
04 Minkowice II 09:51 13:21 
01 Podzamcze (szkoła powrót) 09:52 13:22 
04 Mełgiew (przejazd kolejowy) 09:53 13:23 
01 Mełgiew II (powrót) 09:54 13:24 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:56 13:26 

MEŁGIEW – KRZESIMÓW – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:00 12:30 
10a Mełgiew 09:01 12:31 
10c Trzeszkowice 09:02 12:32 
10e Trzeszkowice 09:03 12:33 
11a Krzesimów 09:04 12:34 
11b Krzesimów 09:05 12:35 
12a Krzesimów 09:06 12:36 
03 Krzesimów II (sklep) 09:07 12:37 
18a Piotrówek 09:08 12:38 
19a Lubieniec 09:12 12:42 
17a Krzesimów 09:14 12:44 
13a Krzesimów 09:15 12:45 
13b Krzesimów 09:16 12:46 
04 Trzeszkowice (sklep-powrót) 09:17 12:47 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr gminną – powrót) 09:18 12:48 

02 Janowice ( Skrzyżowanie z dr 2100L – powrót) 09:19 12:49 
04 Mełgiew (P.Gągoł – powrót) 09:20 12:50 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:21 12:51 

 
 
 
 
 

 

 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Lp. Usługa Cena jednostkowa (brutto) 

1. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt do 6 m3 

140,00 zł 

2. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt od 6 m3 do 10 m3 

200,00 zł 

3. Wypompowanie, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 
szamb przydomowych – ryczałt powyżej 10 m3 

220,00 zł 

4. Wypompowanie, wywóz i utylizacja osadów z przydomowych 
oczyszczalni ścieków (zł/m3) 

32,40 zł 

 

 POZOSTAŁE USŁUGI 

1. Wynajem koparko – ładowarki JCB 4CX (zł/h) 123,00 zł 

2. Koszenie terenu kosiarką bijakową (zł/h) 173,00 zł 

3. Wynajem rębaka – z ciągnikiem i operatorem (zł/h) 123,00 zł 

4. Wynajem rębaka – bez ciągnika i bez operatora (zł/h) 73,80 zł 

5. Wynajem zagęszczarki płytowej (zł/h) 43,05 zł 

6. Usługa przewóz osób – autobus Mercus MB Sprinter, Karsan 
Jest (zł/km) 

2,70 zł 

7. Usługa przewóz osób – autobus Renault Iliade (zł/km) 4,86 zł 

 
Oprac. Andrzej Najda 

 
 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26. XII 

w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała 
m – nie kursuje dnia 24 i 31. XII 
 

 
 
 
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. poza transportem gminnym świadczy 
również usługi w zakresie: 

MEŁGIEW – KRĘPIEC – MINKOWICE – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:30 13:00 
02 Mełgiew I (Skład buraków–powrót) 09:31 13:01 
06 Jacków II (Fabryka traktorków-powrót)  09:32 13:02 
04 Nowy Krępiec I 09:33 13:03 
02 Nowy Krępiec 09:34 13:04 
02 Krępiec (Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 2103L) 09:35 13:05 
06 Krępiec (szkoła) 09:36 13:06 

20b Krępiec 09:37 13:07 
21a Krępiec 09:38 13:08 
21c Krępiec 09:39 13:09 
23a Krępiec 09:40 13:10 
23d Krępiec 09:41 13:11 
05 Krępiec II (powrót) 09:42 13:12 
03 Krępiec I (powrót) 09:43 13:13 
01 Krępiec (szkoła) 09:44 13:14 
05 Krępiec (szkoła-powrót) 09:45 13:15 
01 Krępiec (Skrzyżow. z dr. powiat. nr 2103 L-powrót) 09:46 13:16 
02 Minkowice I 09:50 13:20 
04 Minkowice II 09:51 13:21 
01 Podzamcze (szkoła powrót) 09:52 13:22 
04 Mełgiew (przejazd kolejowy) 09:53 13:23 
01 Mełgiew II (powrót) 09:54 13:24 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:56 13:26 

MEŁGIEW – KRZESIMÓW – MEŁGIEW  
Nr przystanku  Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:00 12:30 
10a Mełgiew 09:01 12:31 
10c Trzeszkowice 09:02 12:32 
10e Trzeszkowice 09:03 12:33 
11a Krzesimów 09:04 12:34 
11b Krzesimów 09:05 12:35 
12a Krzesimów 09:06 12:36 
03 Krzesimów II (sklep) 09:07 12:37 
18a Piotrówek 09:08 12:38 
19a Lubieniec 09:12 12:42 
17a Krzesimów 09:14 12:44 
13a Krzesimów 09:15 12:45 
13b Krzesimów 09:16 12:46 
04 Trzeszkowice (sklep-powrót) 09:17 12:47 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie z dr gminną – powrót) 09:18 12:48 

02 Janowice ( Skrzyżowanie z dr 2100L – powrót) 09:19 12:49 
04 Mełgiew (P.Gągoł – powrót) 09:20 12:50 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 09:21 12:51 

 
 
 
 
 
 

 
Na terenie Gminy Mełgiew od października 2018 r. funkcjonuje publiczny transport zbiorowy 
obsługiwany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Autobus kursuje na 4 
liniach:  
Mełgiew – Józefów – Janówek – Mełgiew,  
Mełgiew – Krępiec – Minkowice – Mełgiew,  
Mełgiew – Dominów – Trzeciaków – Mełgiew,  
Mełgiew – Krzesimów – Mełgiew.  
Kursy odbywają się dwa razy dziennie: rano i po południu. Koszt biletu  wynosi 2 zł. Poniżej 
zamieszczamy rozkłady jazdy. Zapraszamy do korzystania z usług. 
 
 

 

 

MEŁGIEW – DOMINÓW – TRZECIAKÓW - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:30 12:00 
02 Mełgiew I (kościół) 08:31 12:01 
04 Mełgiew I 08:32 12:02 
02 Dominów I 08:35 12:05 
04 Dominów II 08:36 12:06 
06 Dominów (Szkoła) 08:37 12:07 
16a Żurawniki  08:40 12:10 
16b Żurawniki 08:41 12:11 
01 Żurawniki (powrót)  08:42 12:12 
05 Trzeciaków III (powrót) 08:43 12:13 
03 Trzeciaków II (powrót) 08:44 12:14 
01 Trzeciaków I (powrót) 08:45 12:15 
04 Mełgiew (Szkoła powrót) 08:46 12:16 
01 Mełgiew (Centrum Fontanna) 08:47 12:17 

MEŁGIEW – JÓZEFÓW – JANÓWEK - MEŁGIEW 
Nr przystanku Przystanki D,d,w,m D,d,w,m 

01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:00 13:30 
10a Mełgiew 10:01 13:31 
10c Trzeszkowice 10:02 13:32 
10e Trzeszkowice 10:03 13:33 
01 Trzeszkowice (Skrzyżowanie) 10:04 13:34 
03 Józefów 10:06 13:36 
01 Józefów (Las) 10:07 13:37 

14b Józefów 10:08 13:38 
14d Józefów 10:09 13:39 
01 Janowice (Skrzyżowanie z dr do Józefowa) 10:11 13:41 
15a Janówek 10:12 13:42 
01 Janówek (kaplica) 10:13 13:43 
04 Janówek (las) 10:14 13:44 
02 Janówek (pętla) 10:15 13:45 
06 Janówek (krzyż) 10:17 13:47 
03 Janowice (remiza) 10:18 13:48 
06 Janowice (sklep) 10:19 13:49 
02 Janowice (Skrzyżowanie z dr 2100L- powrót) 10:20 13:50 
04 Mełgiew (P. Gągoł – powrót) 10:21 13:51 
01 Mełgiew (Centrum  Fontanna) 10:22 13:52 

INFORMACJE Z GMINY
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Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowościach: Krzesimów, Krępiec (teren na połu-
dnie od drogi ekspresowej S12-17), Minkowice Kolonia, 
Minkowice, Janowice i Podzamcze. Procedura zmian 
planu w miejscowsciach Krzesimów, Minkowice Kolo-
nia jest na etapie uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na wyłączenie gruntów rolnych klas I-III, 
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową i usługi 
z produkcji rolnej. 

Projekt planu w Krępcu jest uzgadniany powtór-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Uzgodnienia dotyczą odległości linii zabudowy od drogi 
ekspresowej S12/17. 

Projekt zmian miejscowego planu w miejscowości 
Minkowice został skierowany do zaopiniowania przez 
Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 

Zakończenie opracowania zmian planu w miejscowo-
ści Minkowice Kolonia planowane jest na koniec 2019 
roku. Termin zakończenia prac w miejscowościach Krę-
piec, Krzesimów, Minkowice uzależniony jest od czasu 
rozpatrzenia wniosków o zgode na wyłączenie gruntów 
z produkcji rolnej przez  Ministra Rolnictwa.

Rozpoczynają się również prace nad opracowaniem 
miejscowego planu w miejscowościach: Franciszków, 
Nowy Krępiec i Krępiec (tereny na północ od drogi eks-
presowej S12-17). Procedura jest na etapie wyłaniania 
wykonawców opracowań planu. 

Zakres opracowań przedstwia poniższa mapa. Kolo-
rem czerwonym zaznaczono obszary będące opraco-

waniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mełgiew, a kolorem zielonym obszary 
w procedurze przygotowawczej.

Mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Urzędzie Gminy Mełgiew, pokój 202 (II 
piętro) lub pod numerem telefonu: (81) 460-57-05.

Oprac. Andrzej Adamiak

Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Mełgiew

INFORMACJE Z GMINY

Pożytek publiczny
W dniu 08.02.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charak-

terze pożytku publicznego w 2019 roku. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 04.03.2019r. Na realizację zadań 
wpłynęło 20 ofert złożonych przez 14 organizacji, które wzięły udział w konkursie na wspieranie zadań publicznych 
w 2019 r. w Gminie Mełgiew. Wnioskowana kwota dotacji ze wszystkich złożonych ofert łącznie wyniosła ponad 164 
% środków przeznaczonych do podziału. Komisja konkursowa zakończyła rozpatrywanie ofert pod względem for-
malnym i merytorycznym w dniu 21 marca i przekazała dokumentację konkursową Wójtowi Gminy Mełgiew. Wyniki 
konkursu oraz podział środków zostały opublikowane w dniu 22 marca 2019r.  Szczegóły: BIP, w zakładce: współpraca 
z organizacjami pozarządowymi. 

Ponadto w dniu 28.02.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych dla organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Gminy Mełgiew, realizowanych przez organizacje w ra-
mach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Mełgiew w 2019 r. Termin skła-
dania ofert upłynął w dniu 22 marca 2019 r. W ww. konkursie złożono trzy oferty. Komisja Konkursowa jest w trakcie 
rozpatrywania złożonych ofert.

Oprac. Martyna Danyluk
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, właściciele i użyt-
kownicy zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie zamieszkiwanej nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą NR IV/24/19 Rady Gminy Mełgiew 
z dnia 30 stycznia 2019 r. opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w tych nieruchomościach stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 uchwały, tj. 
w przypadku odpadów: segregowanych – 10zł za osobę, 
nie segregowanych – 14zł za osobę. 

Przypominamy, że deklarację dotyczącą gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Gmi-
ny Mełgiew w dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany będące 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi (w tym zgon, narodziny 
dziecka, zmianę miejsca zamieszkania mieszkańców, jak 
również sposób segregacji) wymagają złożenia deklaracji 
uwzględniającej tę zmianę, w terminie 14 dni od daty jej 
zaistnienia.

Deklarację lub informację o zmianie w deklaracji nale-
ży złożyć w formie papierowej osobiście, lub za pośredni-
ctwem operatora pocztowego. Druki dostępne są na stro-
nie Urzędu Gminy Mełgiew w zakładce odpady komunalne.

Oprac. Iwona Wrona

INFORMACJE Z GMINY
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Święto Kobiet i Metamorfozy 2019
"Kobiety mają to do siebie, że tam, gdzie dłużej 

przebywają wnoszą zawsze coś z piękna" – właśnie 
ten cytat Józefa Maciejewskiego stał się mottem 
tegorocznego Święta Kobiet w GOK. Słowa polskiego 
inżyniera i działacza politycznego okazały się niezwykle 
trafne, gdyż sale naszego ośrodka miały okazję gościć 
02.03.2019 r. wiele pięknych Pań, które swoją obecnością 
wniosły wiele uśmiechu i radości.

W tym roku obchody Dnia Kobiet połączyliśmy z 2. 
edycją wydarzenia "Piękna na wiosnę – Metamorfozy 
2019". W całościowej zmianie wizerunku wzięło udział 
osiem Pań, które skorzystały z porad i usług makijaży-
stek, fryzjera i stylistek. Swoją przemianę utrwaliły pod-
czas profesjonalnej sesji fotograficznej, a finał Metamor-
foz odbył się przed koncertem zespołu Tip Top. Wzorem 
ubiegłego roku komisja powołana przez organizatorów 
wybrała Miss i Wicemiss Metamorfoz. Jednak zdecydo-
waliśmy się wprowadzić też pewną nowość: Miss Pub-
liczności wybrały uczestniczki zeszłorocznej edycji "Pięk-
na na wiosnę" oraz zgromadzona na sali widownia. Oto 
Laureatki Metamorfoz 2019: Miss – Agnieszka Niećko, 
Wicemiss – Joanna Kakareko, Miss Publiczności – Anna 
Polanowska. Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich 
uczestniczek – za odwagę, determinację i niesamowitą, 
wiosenną przemianę!

Z konsultacji specjalistów w dziedzinie kosmetyki 
i wizerunku mogły skorzystać wszystkie Panie, które 
odwiedziły w tym dniu GOK. W miłej atmosferze 
przy kawie, herbacie i tradycyjnym ostatkowym 
pączku, można było oderwać się od codziennych trosk 
i problemów. Oprócz słodkiego poczęstunku, nasze 

Panie spotkała wiosenna niespodzianka. Otóż każda 
z Nich otrzymała z rąk Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy Michała Bielaka okolicznościowego tulipana wraz 
z życzeniami i podziękowaniami za to, że "czynią ten 
świat piękniejszym i lepszym". Zwieńczeniem wieczoru 
był koncert zespołu Tip Top.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację imprezy dla kobiet. Gorące podziękowa-
nia kierujemy w stronę naszych Partnerów i Sponsorów:
Głównego Sponsora: Drogerii Hebe Jeronimo Martins 
Drogerie i Farmacja Sp. z o.o
Doroty Adamczyk-Gruszka – Fotoemocje
P.W. Ermino Renaty Bielak z Mary Kay Cosmetics
Marzenny Karpowicz - Pozytywne Przemiany MK
Lidii Weremko

Oprac. Dorota Ręba

TAK POJMUJĘ ŻYCIE...
chciałbym zapamiętać
godziny swojego życia
każdy mijający dzień

pamięć jednak zawodzi
nieraz dziwna opaska

przysłania oczy
jakby kazała kłamać

kiedy mówię: kocham,
kocham prawdziwie

nie będę kłamać
nie powiem: nienawidzę
wszyscy jesteśmy braćmi

im dalej od prawdy
tym częściej ludzie
udają szczęśliwych
komu potrzebna
jest ta komedia

mało mam przyjaciół
brakuje mi tych

co dadzą przykład
jak żyć...

Jan Siuda

KULTURA
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Kolejny sukces Podzamcza!

Pierwsza Noc z robotyką za nami!

Warsztaty Tradycji Wielkanocnych w GOK

Zespół Śpiewaczy Podzamcze wziął udział w V Regio-
nalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda” zor-
ganizowanym 27.01.2019 r. przez Gminny Dom Kultury 
w Cycowie. W festiwalu wzięło udział ponad 100 uczest-
ników z 11 miejscowości. Niezwykle miło nam poinfor-
mować, że Zespół Śpiewaczy Podzamcze zajął I miejsce 
w swojej kategorii. Jeszcze raz gratulujemy!

Fot. GDK Cyców
Oprac. Dorota Ręba

W grudniowy wieczór 14.12.2018 r. GOK wspólnie 
z Centrum Twórczego Rozwoju „Artystyka” zorganizował 
w godz. 20:00-22:00 niezwykłe wydarzenie skierowane 
do najmłodszych mieszkańców gminy: Noc z robotyką 
“Kopalnia pełna skarbów”.

Młodzi konstruktorzy podczas tego wieczoru pozna-
li podstawy programowania i samodzielnie stworzyli 
swoje LEGO-projekty, tematycznie związane z hasłem 
przewodnim nocy – kopalnie! Uczestnicy pilnie ulepszali 
swoje konstrukcje, podczas gdy roboty pomagały trans-

portować skarby. A wszystko to w całkowitej ciemności, 
którą rozjaśniały jedynie światła latarek-czołówek!

Pierwsza Noc z robotyką upłynęła w radosnej atmo-
sferze, nawiązano nowe przyjaźnie i znajomości, a póź-
niej wszyscy udali się do domów we wspaniałych humo-
rach. Z pewnością nie było to ostatnie takie wydarzenie! 

Oprac. Dorota Ręba

W poniedziałek, 01.04.2019r ., w GOK odbyły się war-
sztaty i kiermasz wielkanocnego rękodzieła. Uczestnicy 
poznali kilka plastycznych sztuczek i mieli okazję opraco-
wać autorskie kompozycje wielkanocnych kartek. Każdy 
z projektów miał coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. 
Taki jest właśnie urok rękodzieła! Warsztaty poprowa-
dziła Paulina Dziurdzia z firmy Hedera. GOK dziękuje 
serdecznie Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku, który 
dofinansował tegoroczne Warsztaty Tradycji Wielkanoc-
nych.

Oprac. Dorota Ręba

KULTURA  
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Rozstrzygnięcie Bożonarodzeniowego konkursu 
plastycznego

Noworoczny Koncert Kolęd „Kolędujmy Małemu...”

W piątek 04.01.2019 r. odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród w Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową „Hej, do szopek!”. Do aranża-
cji własnej szopki, by ukazać, że ten piękny zwyczaj jest 
nadal obecny we współczesnym świecie, GOK zachęcał 
dzieci, młodzież i dorosłych z terenu naszej gminy. Do 
konkursu zgłoszono 7 prac, a na podium stanęli:

III miejsce as aequo: Natalia Duda i Julia Kurowska  
(SP Jacków)
II miejsce: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Krze-
simowie: Zbigniew Kuśmirek, Kazimierz Żydek, Ireneusz 
Andrzejewski z opiekunem Grażyną Witkowską

I miejsce: Martyna Słomka (SP Dominów)
Wyróżnienia zdobyli autorzy pozostałych prac:
Mikołaj Kozyra (SP Jacków)
Stefan Motyl z wnuczką Moniką Motyl (Krępiec)
Julia Szyszkowska i Nikola Szyszkowska (SP Mełgiew)

Nagrody przygotowane przez Organizatorów konkur-
su, wręczyła Laureatom Wójt Gminy Mełgiew Magdale-
na Wójcik. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom! Prace można było podziwiać od 27 grud-
nia 2018 r. na wystawie pokonkursowej w GOK, a od 
4 stycznia 2019 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita 
w Mełgwi.

Cóż to było za kolędowanie! W niedzielne popołudnie 
20.01.2019 r. w naszej sali widowiskowej zgromadzili 
się kolędnicy i pasjonaci kolędowania z naszej gminy. Po 
świątecznej przerwie i sylwestrowej zabawie mieszkańcy 
wspólnie z lokalnymi zespołami działającymi m.in. przy 
placówkach oświatowych i GOK, mogli usłyszeć i zaśpie-
wać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Nowo-
roczny Koncert Kolęd uroczyście otworzyły Wójt Gminy 
Mełgiew Magdalena Wójcik oraz Kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury Teresa Adamiec, które złożyły wszyst-
kim najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Licznie zgromadzonej publiczności podczas koncer-
tu zaprezentowały się: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, 
Grupa Kolędnicza OSP RP Dominów, Grupa Kolędnicza 
ze Szkoły Podstawowej w Jackowie uczniowie ze Szkół 
Podstawowych w Dominowie, Mełgwi, Podzamczu 
oraz Krępcu, a także Zespół Śpiewaczy Podzamcze, so-
liści i zespoły GOK, w tym grupa M.G. Squad! Hip-hop 
ze świątecznym pokazem tanecznym. Łącznie na scenie 
wystąpiło ponad 160 osób! Jeszcze raz dziękujemy i ser-
decznie gratulujemy naszym artystom oraz ich opieku-
nom za trud pracy włożony w przygotowania.

Choć podczas koncertu chodziło przede wszystkim 
o dobrą zabawę i mile spędzony czas, a nie rywalizację, 
to każdy uczestnik został wyróżniony dyplomem, po-
dziękowaniem i słodkim upominkiem od Organizatorów.
Słowa uznania kierujemy również do członków Koła Se-
niora Numer 1 w Mełgwi, którzy kolejny raz przygoto-
wali przepyszne domowej roboty ciasta, gorącą kawę 
i herbatkę.

Oprac. Dorota Ręba
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Oprac. Dorota Ręba
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XIX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek  
i Zespołów Kolędniczych

W czwartek 31.01.2019 r. odbyła się 19. edycja Gmin-
nego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. 
To wydarzenie, łączące piękną, polską tradycję śpiewania 
kolęd z zachwycającym poziomem muzycznych prezenta-
cji, na stałe wpisało się w kalendarz imprez GOK.
Artystów i publiczność uroczyście powitały Wójt Gminy 
Mełgiew Magdalena Wójcik oraz Kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury Teresa Adamiec. W przeglądzie wzięły 
udział 32 podmioty wykonawcze z placówek oświatowych 
naszej gminy. Swoje zdolności i umiejętności muzyczno-
-wokalne uczestnicy prezentowali w występach indywi-
dualnych i zespołowych. Dzięki pasji, jaką włożyli w śpiew 
i znakomitym pomysłom na muzyczne aranżacje, ich wy-
konania zachwyciły publiczność i jury, poruszając serca 
wszystkich słuchaczy.

W przerwach między prezentacjami konkursowymi na 
scenie wystąpiła Grupa Artystyczna Pod Parasolem z WTZ 
Mełgiew z Jasełkami pt. „Boże narodzenie jest ilekroć...” 
oraz solista z DPS w Krzesimowie, Kazimierz Żydek z kolędą 
„Bracia patrzcie jeno”. W Przeglądzie wzięło udział ponad 
200 wykonawców, a Laureatami zostali:

W kategorii Przedszkolaki:
Zespoły

I miejsce – Zespół Wesołe Nutki z Przedszkola Niepublicznego 
„Wesołe Przedszkole” Edyty Szostakiewicz
II miejsce - Rozśpiewane Nutki z klasy 0. ze Szkoły Podstawowej 
w Mełgwi
III miejsce - Zespół z klasy 0. ze Szkoły Podstawowej w Dominowie
Soliści:
I miejsce - Julia Stasicka z klasy 0. ze Szkoły Podstawowej w Do-
minowie

Wyróżnienie:
Zespół Skrzaty z GOK Mełgiew

W kategorii klasy 1 – 3 szkół podstawowych:
Zespoły:

I miejsce – Zespół z klasy 2. ze Szkoły Podstawowej w Mełgwi
II miejsce - Zespół z klasy 1. ze Szkoły Podstawowej w Mełgwi
III miejsce - Zespół z klasy 2. ze Szkoły Podstawowej w Dominowie

Soliści:
I miejsce as aequo – Wiktoria Gil z GOK Mełgiew i Wiktoria 
Wójcik z GOK Mełgiew
II miejsce as aequo – Grabińska Maja z klasy 2 Szkoły Pod-
stawowej w Mełgwi i Julia Walczak z GOK Mełgiew
III miejsce – Iga Lipińska z klasy 3. Szkoły Podstawowej 
w Dominowie

Wyróżnienie:
Zespół Iskierki z GOK Mełgiew
Zespół Śpiewające nutki z GOK Mełgiew

W kategorii klasy 4 – 8 szkół podstawowych:
Zespoły:

I miejsce as aequo – Zespół z klasy 4. Szkoły Podstawowej 
w Mełgwi, Duet z klasy 5. Szkoły Podstawowej w Krępcu, 
Duet z klasy 5. Szkoły Podstawowej w Dominowie
II miejsce – duet Paulina Tworóg i Magdalena Kozak
III miejsce – Zespół Dominówki z klasy 7. ze Szkoły Podsta-
wowej w Dominowie

Soliści
I miejsce as aequo – Dominika Klimek z GOK Mełgiew 
i Marcelina Taracha z GOK Mełgiew
II miejsce as aequo – Maja Smolińska z klasy 6. Szkoły Pod-
stawowej w Mełgwi i Ola Pawłowska z klasy 7. Szkoły Pod-
stawowej w Podzamczu
III miejsce – Emilia Tatara z klasy 4. ze Szkoły Podstawowej 
w Krępcu

W kategorii Chóry:
I miejsce - Zespół Filii Cantare ze Szkoły Podstawowej 
w Krzesimowie
II miejsce - Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Me-
łgwi

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, to właśnie dzięki 
Wam przegląd ma tak wspaniałą atmosferę, pełną niepo-
wtarzalnych wrażeń artystycznych. Laureatom życzymy na-
tomiast kolejnych sukcesów!

Oprac. Dorota Ręba
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Bal karnawałowy 2019

Ferie z GOK-iem!

Magiczna scenografia, mnóstwo bajkowych postaci 
i tańca – tak w skrócie wyglądał tegoroczny bal karna-
wałowy, który odbył się 03.02.2019 r. Bal dla dzieci to 
kolejna cykliczna impreza, która już na stałe zagościła 
w naszym ośrodku. Nie wyobrażamy sobie, aby w czasie 
karnawału zabrakło wspólnej zabawy!

O oprawę muzyczną i rozrywkową zadbały instruktor-
ki GOK oraz animatorka z Centrum Twórczego Rozwoju 
"Artystyka". Pamiętaliśmy również o poczęstunku, aby 
wzmocnić siły podczas balu. Zmagania taneczne, wspól-
ne śpiewanie, dmuchanie balonów na czas – to tylko 

niektóre z zabaw integracyjnych, w jakich wzięły udział 
dzieci. Nie zapomnieliśmy również o słodkich nagrodach 
- niespodziankach, które rozdawane były zwycięzcom 
przeróżnych konkursów. Na zakończenie balu wybra-
liśmy Króla i Królową Balu, którymi zostali Jaś Galant 
i Maja Grabińska.

Impreza upłynęła w bajkowej, radosnej atmosferze. 
Jesteśmy pewni, że wszyscy wrócili do domów zadowo-
leni i w dobrych nastrojach.

Oprac. Dorota Ręba

Tegoroczne ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Me-
łgwi minęły uczestnikom bardzo aktywnie. Dzieci z te-
renu Gminy Mełgiew mogły brać udział w zajęciach 
w dniach 12-20 lutego 2019 roku. Z GOK-iem bawiło się 
łącznie około 20 dzieci, a o dobrą zabawę zadbali pra-
cownicy GOK i zaproszeni goście.

Zimowisko rozpoczęły warsztaty z robotyki z Centrum 
Twórczego Rozwoju „Artystyka” z Lublina. Wtorkowe 
popołudnie 12 lutego dzieci spędziły konstruując własne 
projekty z klocków LEGO. Właśnie podczas Ferii z Robo-
tyką zrodził się pomysł na organizację drugiej Nocy z Ro-
botyką. Odbyła się ona 18 lutego w godz. 18:00-20:00 
pod hasłem „Kosmiczna przygoda”. Młodzi konstrukto-

rzy zbudowali z klocków LEGO flotę kosmicznych my-
śliwców z „Gwiezdnych Wojen”, X-wingów.

Zabawy w kolejnych dniach zimowiska były zróżnico-
wane: gry planszowe (m.in. warcaby, domino, Ubongo, 
Jenga czy Chińczyk), układanie puzzli czy zajęcia pla-
styczne, które zaowocowały wieloma pięknymi laurkami 
walentynkowymi, kartkami wielkanocnymi oraz rysun-
kami. Część prac przyozdobiła naszą salę.

Na zaproszenie organizatorów, zimowisko w czwartek 
14 lutego odwiedzili zawodnicy GSKS „Płomień Minko-
wice” wraz z trenerem Markiem Szeremetą. Poprowa-
dzili zajęcia sportowe dla uczestników ferii. Dzieci na-
uczyły się skakać na skakankach, trenowały koordynację 

KULTURA
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Ramowy kalendarz imprez i wydarzeń na 2019 rok
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Ramowy kalendarz imprez i wydarzeń na 2019 rok* 

 
Termin Nazwa wydarzenia Krótki opis 

marzec-kwiecień Warsztaty Tradycji Wielkanocnych: 
palmy, stroiki, kartki, pozostałe 
ozdoby wielkanocne 

Rodzinne warsztaty plastyczne związane ze 
Świętami Wielkiej Nocy. 

14 kwietnia Niedziela palmowa Procesja z palmami wykonanymi na konkurs i 
podczas warsztatów. 

 

Wręczenie nagród z wielkanocnych 
konkursów plastycznych. 

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w 
Kościele Parafialnym pw. Św. Wita w Mełgwi 

18 maja V Festiwal Tańca Nowoczesnego pod 
patronatem Wójta Gminy Mełgiew 

Lokalny przegląd skupiający różne formy 
taneczne począwszy od tańca nowoczesnego, 
przez hip-hop aż po taniec współczesny. 

19 maja 20-lecie Orkiestry Dętej Gminy 
Mełgiew 

Jubileusz 20-lecia powstania Orkiestry Dętej 
Gminy Mełgiew. 

24 maja XXVI Przegląd Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej 

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

2-3 czerwca  

Dni Mełgwi 

 

Gminny Dzień Dziecka i Rodziny 

Doroczne, 2-dniowe święto Gminy Mełgiew – 
Dni Mełgwi. Pierwszy dzień festynu w 
amfiteatrze w Mełgwi to koncerty gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, występy lokalnych 
artystów oraz stoiska z jadłem regionalnym i 
rękodziełem. Drugi dzień jest poświęcony 
dzieciom i rodzinie (animacje i zabawy dla 
najmłodzych mieszkańców z okazji Dnia 
Dziecka). 

 

22 czerwca Gminny Dzień Sportu 

 

 

Noc Świętojańska 

Trzecia edycja święta sportu w Gminie 
Mełgiew. 

 

Impreza integracyjna połączona z prelekcją na 
temat ludowych obrzędów związanych z Nocą 
Świętojańską, szukanie Kwiatu Paproci. 

*kalendarz imprez i wydarzeń może ulec zmianie

Termin Nazwa wydarzenia Krótki opis 

8 września Dożynki Powiatu Świdnickiego w 
Mełgwi 

Święto Plonów Powiatu Świdnickiego. 

 

 

*kalendarz imprez i wydarzeń może ulec zmianie 
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ruchową z piłeczkami, a po rozgrzewce ćwiczyły bieg 
bokserski i wyprowadzanie ciosów.

Natomiast na zakończenie zimowiska w środę 20 lute-
go, organizatorzy zaprosili funkcjonariuszy Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdniku. GOK odwiedzili oficer pra-
sowy asp. Elwira Domaradzka i asp. sztabowy Radosław 
Lorek. Podczas krótkiej prelekcji mundurowi omówili 
podstawowe zasady bezpiecznych zachowań i zdradzili 
kilka ciekawostek na temat pracy technika kryminali-
stycznego. Dzieci zrobiły pamiątkowe odciski swoich linii 
papilarnych i przymierzyły też strój szturmowy. Mogły 
zobaczyć również zdjęcie nowego psa patrolowo-tropią-
cego, owczarka belgijskiego o imieniu Mrozula, którego 
otrzymała świdnicka komenda. Największą atrakcją dnia 
okazało się zwiedzanie i oglądanie wyposażenia radio-
wozu.

Wójt Gminy Mełgiew Magdalena Wójcik również od-
wiedziła uczestników zimowiska. Wizytę gości na feriach 
zwieńczyło wspólne zdjęcie grupowe. Na zakończenie 
każdy z uczestników ferii otrzymał od organizatorów od-
blaskowy breloczek oraz słodki upominek – lizak, które 
wręczyli mundurowi.

Dzieci były zachwycone i podziękowały naszym goś-
ciom za spotkanie. Kierownik GOK Mełgiew Teresa Ada-
miec złożyła na ręce asp. Elwiry Domaradzkiej wykona-
ną przez dzieci wielkanocną kartkę z życzeniami dla całej 
KPP w Świdniku.

Oprac. Dorota Ręba

Orszak Trzech Króli „Odnowi oblicze ziemi”

Ulicami Mełgwi 6 stycznia 2019 r. już po raz piąty prze-
szedł Orszak Trzech Króli. Mroźny wiatr nie straszny był 
dla mieszkańców Gminy, którzy całymi rodzinami spot-
kali się, by wspólnie świętować Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego. Uczestnikom orszaku rozdano kolorowe 
korony, dzwoneczki i śpiewniki. Wymarsz, poprzedzony 
wspólną modlitwą celebrowaną przez ks. Kanonik Da-
riusza Moczulewskiego - Proboszcza Parafii pw. Św. Wita 
w Mełgwi, rozpoczął się ok. godz. 11.40 spod budynku 
Urzędu Gminy Mełgiew. Na jego czele stali Trzej Królo-
wie – Kacper, Melchior i Baltazar, którzy wraz z kolędu-
jącymi mieszkańcami wyruszyli za Światłem, w kierunku 
Kościoła by powitać Narodzone Dziecię.  O godz. 12.00 
w Kościele Parafialnym odbyła się  Msza Święta, podczas 
której Mędrcy złożyli Dzieciątku pokłon oraz ofiarowali  
złoto , kadzidło i mirrę. Dary przez nich złożone miały 
znaczenie symboliczne: złoto- symbol godności królew-
skiej, kadzidło- symbol godności kapłańskiej, zaś mirra- 
symbol wypełnienia proroctw i zapowiedzi śmierci.

 Z uroczystością Objawienia Pańskiego nierozłącznie 
związana jest tradycja święcenia kadzidła i kredy. We-
dług zwyczaju wierni po skończonej Eucharystii na pa-
miątkę tego wydarzenia okadzają rozpalonym kadzidłem 
dom, zaś kredą kreślą na drzwiach mieszkania C+M+B 
oraz aktualny rok.

 Uwieńczeniem Święta Trzech Króli było obdarowanie 
wszystkich dzieci przez Panią Magdalenę Wójcik – Wójta 
Gminy Mełgiew, słodkimi upominkami. Organizatorem 
Orszaku była Parafia pw. Św. Wita w Mełgwi, Wójt Gmi-
ny Mełgiew oraz Gminny Ośrodek Kultury. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Orszaku za udział, 
zaangażowanie i wspólne kolędowanie. Szczególne po-
dziękowania składamy na ręce OSP i Policji, która czuwa-
ła nad naszym bezpieczeństwem podczas uroczystości. 
Zapraszamy za rok!

Oprac. Agnieszka Niećko

KULTURA  
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Ramowy kalendarz imprez i wydarzeń na 2019 rok
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Ramowy kalendarz imprez i wydarzeń na 2019 rok* 

 
Termin Nazwa wydarzenia Krótki opis 
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*kalendarz imprez i wydarzeń może ulec zmianie

Termin Nazwa wydarzenia Krótki opis 
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ruchową z piłeczkami, a po rozgrzewce ćwiczyły bieg 
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papilarnych i przymierzyły też strój szturmowy. Mogły 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te 
święta będą jak bajka.

Życzą Dzieci oraz Pracownicy
Wesołego Przedszkola.

DOBRZE, ŻE ŻYŁEŚ…
( w hołdzie J.P.II )

Jaki byłby świat gdyby Ciebie nie było?
W jakiej dziś Ojczyźnie żyć by się zdarzyło?

Kochać nadal by kazano nam Wielkiego Brata
Głosząc wzniosłe hasła przez kolejne lata

Fałszem i obłudą każdy by się dławił
Lecz Ty się zjawiłeś, chciałeś świat naprawić

Miłość z Twoich rąk, jak ptak wyfrunęła
Każdego człowieka na świecie dotknęła

I nie było zakątka gdzie nie znano Ciebie
Za miłość i dobroć jesteś teraz w niebie
Uczyłeś jak kochać mamy Matkę Boską

Od wieków tak bardzo zatroskaną Polską

Tchnąłeś ducha wolności, naród się zjednoczył
Odmieniłeś nam Ojczyznę, otwarliśmy oczy
Zło, dobrem zwyciężyliśmy i byliśmy wolni

Bez bitew, zabijania, do miłości zdolni

Nawet po zamachu Twoje dobre ręce
Dały przebaczenie:

,, idź i nie grzesz więcej ,,!
I rodziny święte chciałeś by istniały

Miłość szczerą, wzajemną sobie ślubowały

Ty w swoich pielgrzymkach niestrudzony byłeś
O pokoju, wolności bez przerwy mówiłeś
Wszyscy Cię na świecie serdecznie kochali

Na Twoje przybycie cierpliwie czekali

Wprowadziłeś świat w wiek dwudziesty pierwszy
By dalej się rozwijał i był jeszcze lepszy
Dla Kościoła i świata tak wiele zrobiłeś

Błogosław nam wszystkim, jak dobrze, że żyłeś!

Jan Siuda

KULTURA  
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Złote Gody 2018

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe 
święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego poży-
cia małżeńskiego. 50-lecie Pożycia Małżeńskiego to Ju-
bileusz, jakim może pochwalić się niewiele par małżeń-
skich. Jako wyraz uznania i podziękowania za wszystko, 
co tworzyli i budowali jako małżeństwo i rodzina Jubilaci 
zostają odznaczeni medalami przyznawanymi przez Pre-
zydenta RP. W dniu 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy 
Mełgiew odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 19 parom, które zawar-
ły związek małżeński w latach 01.01.1967 – 28.02.1968.  
Uroczystość rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził 
proboszcz ks. Kan. Dariusz Moczulewski. Jubilaci odno-
wili przyrzeczenie małżeńskie. Następnie Pani Magdale-
na Wójcik - Wójt Gminy Mełgiew dokonała aktu dekoracji 
medalami  nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jubilaci z rąk Pani Wójt oraz Pana Janusza Olesz-
ka Przewodniczącego Rady Gminy Mełgiew otrzymali li-
sty gratulacyjne, kwiaty oraz symboliczne upominki. Po 
oficjalnej części uroczystości wszyscy  zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek. Uroczystość uświetnił występ ze-
społu „Podzamcze”.

Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwo-
liły wszystkim Jubilatom na przybycie. W uroczystości 
wzięło udział 9 par małżeńskich.  Pozostałe pary małżeń-
skie, Pani Magdalena Wójcik Wójt Gminy Mełgiew i Pani 
Edyta Śledź  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go odwiedziły w domu aby wręczyć medale, listy gratu-
lacyjne, kwiaty i upominki.

Kto może wystąpić z wnioskiem

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi na-
grodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski 
o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
wojewodowie. Wojewoda występuje do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orde-
ru lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 
jednostek organizacyjnych im podległych, organów sa-
morządowych, organizacji społecznych i zawodowych. 
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania 
mieszkającym w gminie Mełgiew jubilatom Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o ju-
bileuszu Wójta Gminy Mełgiew. 

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub 
członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za 
zgodą jubilatów. Zgłoszenia można dokonać osobiście 
w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 
Mełgiew, pok. Nr 105 I piętro, podając imiona i nazwi-
ska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały 
na terenie gminy Mełgiew, informację dotyczącą daty 
oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację 
o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania 
o kolejnych etapach załatwienia sprawy. Informacje do-
tyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie 
przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ce-
lem sporządzenia przez Wojewodę Lubelskiego wniosku 
o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

Oprac. E. Śledź
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Z życia Domu....

W miesiącu styczniu w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Mełgwi, odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Szopkę Bo-
żonarodzeniową „Hej, do szopek”. Mieszkańcy Domu 
Pomocy co roku biorą czynny udział w konkursach or-
ganizowanych przez GOK. W tej edycji praca naszych 
mieszkańców, wykonana pod czujnym okiem instruktora 
terapii zajęciowej pani Grażyny zajęła II miejsce.

    26 stycznia 2019 r. dzięki inicjatywie Świdnickiego Klu-
bu Motocyklowego „Usarz” odbył się IV Bal Dobroczyn-
ności Usarza, z którego dochód został przeznaczony na 
wsparcie finansowe mieszkańców naszego Domu. Dzięki 
pozyskanym środkom w wysokości 7022 zł, zostaną do-
posażone pracownie terapeutyczne działające w Domu. 
Dziękujemy organizatorom za zaangażowanie i gościom 
za hojność.

   Miesiąc luty upłynął nam pod znakiem zabaw karnawa-
łowych. Gościliśmy się m.in. w Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Kosmonautów oraz w Domu Pomocy Społecznej 
w Ostrowie Lubelskim.
Sami też byliśmy organizatorem Balu Karnawałowego, 
gdzie przy dźwiękach muzyki i przy słodkim poczęstunku 
bawiliśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi.
Okres karnawału zakończyła zabawa ostatkowa przygo-
towana w Zajeździe Podkowa przez zaprzyjaźniony Dom 
Pomocy Społecznej ze Świdnika.

   Dnia 28 lutego 2019 r. dzięki zaproszeniu Pana Jerzego 
Krzosa i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymsta-
wie, uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy  „ Kapelu-
szowy Miszmasz”. Pan Jerzy na wystawie zaprezentował 
swoją bogatą kolekcję 191 różnorodnych nakryć głowy 
z całego świata.
Nasz mieszkaniec, również kolekcjoner czapek otrzymał 
w prezencie czapkę, którą wręczył gen. Ryszard Hać.
Niebawem nasza wystawa...o której poinformujemy na 
naszej stronie fb Dps Krzesimów.

 Zapraszamy do śledzenia naszego profilu ! 

Oprac. Marzena Krukowska
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Biblioteczne spotkania z przedszkolakami
W dniu 7 marca spotkałam się z dziećmi z Przedszkola 

,,Bartuś” w Mełgwi.  Motywem przewodnim była książ-
ka pt. „ Czy chcesz być moim przyjacielem?” . Podczas 
czytania dzieci układały jej treść z kolorowych lamino-
wanych obrazków. Druga część spotkania poświęcona 

była „Bajkom dla chłopców”. To zbiór krótkich, a zarazem 
ciekawych bajeczek, których bohaterami są odważni ry-
cerze, dzielni piraci i potężni czarodzieje . Dziewczynki w 
tym czasie zajmowały się kolorowaniem symboli Świąt 
Wielkanocnych.

8 marca odwiedziłam Przedszkolaków w „Wesołym 
Przedszkolu” .Wizyta  przebiegła w atmosferze święto-
wania. W spotkaniu wykorzystałam książkę „Bajki dla 
dziewczynek”, w której znajduje się mnóstwo wciąga-
jących historii o prawdziwej przyjaźni , księżniczkach 

 i czarownicach. Dziewczynki z zapartym tchem słucha-
ły czytanego tekstu, natomiast chłopcy w czasie czyta-
nia malowali  piękne kwiaty dla swoich przedszkolnych  
koleżanek.

OŚWIATA

Ferie biblioteczne z papierowym teatrem

14 lutego odbyło się spotkanie z dziećmi z „Wesołego Przedszkola” w Mełgwi. Przedstawiłam im japońską tradycję 
opowiadania bajek -  Kamishibai – poruszającą tematy ogólnoludzkie dostosowane do wieku dzieci. Ta nowa metoda 
pracy z dziećmi pomaga stworzyć magiczną atmosferę w opowiadaniu bajek i przykuć uwagę na długi czas. Tech-
nika narracji sprawia, że zrozumienie fabuły nie sprawia dzieciom żadnych trudności, a dodatkowo uczy czerpania 
przyjemności z czytania książek. Podczas odwiedzin przeczytałam dzieciom bajkę pt. ,,Trzy świnki” i ,,Pani zamieć”. 
Natomiast 19 lutego zaprezentowałam wszystkim dzieciom z Przedszkola „Bartuś” bajkę J.I .Grimm ,,  Brat i siostra” 
przenosząc ich w zaczarowany świat bajek.

Oprac. Urszula Kowalczyk
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Spotkanie z poezją

Święto poezji

W dniu 17 grudnia  
w Bibliotece odbyło się spot-
kanie z poezją Pana Jana Siu-
dy. Tematyką jego wierszy 
jest przede wszystkim życie.  
Pisze o codziennych spra-
wach, radości i smutku, mi-
łości i rozpaczy. Nasz gość 
ma bogaty dorobek autorski, 
gdzie są też utwory o mo-
tywach patriotycznych oraz 
religijnych. Wspaniałym uzu-
pełnieniem spotkania była 
prezentacja najnowszego 
tomiku poezji ,,Tak pojmuję  

życie”. Wśród uczestników spotkania była młodzież ze 
Szkoły im. Józefa Piłsudskiego z Mełgwi wraz z opie-
kunami, a także koleżanki z koła DKK działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi. Ciekawe wąt-

ki z życia gościa przedstawiła mam koleżanka z Filii  
Bibliotecznej z Krzesimowa. Pan Jan nawiązał wspaniały 
kontakt z młodzieżą, która zadawała mnóstwo mądrych 
i ciekawych pytań. Na zakończenie spotkania można 
było uzyskać autograf autora. 

Oprac. Urszula Kowalczyk

	

21 marca po raz kolejny „Włączamy poezję”. Razem 
z młodzieżowym klubem DKK działającym przy bibliote-
ce w Krzesimowie czytaliśmy utwory poetów zarówno 
znanych jak i tych mniej znanych . Kolejnym krokiem, 
który zyskał popularność było rozdawanie wydruko-
wanych wierszy naszego lokalnego poety przechod-
niom oraz czytelnikom przychodzącym do biblioteki  
w Mełgwi.

Spotkanie w Izbie Pamiątek Regionalnych

Dnia 22 marca Izbę Pamiątek Regionalnych odwiedzi-
ły dzieci z Grupy Przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Piłsudskiego z Mełgwi z Panią Wychowaw-
czynią Marleną Kulbicką . Dzieci zapoznały się z bogatą 
ekspozycją związaną  z życiem codziennym mieszkańców 
Mełgwi i okolic.

Oprac. Urszula Kowlaczyk

OŚWIATA 
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OŚWIATA

Wiosna zachęca do planowania…..
Każdy mieszkaniec naszej Gminy, związany w sposób 

bezpośredni lub pośredni ze szkołą, żywo interesuje się 
tym, jak funkcjonują nasze małe oświatowe społeczności. 
Dlaczego tak jest ? Odpowiedź jest chyba oczywista - szko-
ła to „serce” wsi, miejsce, które jest ważne dla każdego 
mieszkańca. Aby to „serce” mogło dobrze funkcjonować, 
niezbędne są: racjonalne  zarządzanie, dobra organizacja, 
długofalowe planowanie i efektywne uczenie, a tak na-
prawdę uczenie uczenia się. Takie właśnie kierunki chce 
realizować Wójt Gminy Mełgiew, bo bez tego trudno liczyć 
na efekty w wynikach nauczania.  

Kolejne spotkania kobiet zarządzających obecnie naszą 
gminą – pani Wójt Magdaleny Wójcik i pani Sekretarz Anny 
Dygulskiej -  z dyrektorami szkół, wspólne omawiane po-
mysłów, ale też problemów oraz poszukiwanie rozwiązań, 
pokazują, że oświata jako jedna z podstawowych usług 
publicznych, jest priorytetem w gminie Mełgiew. Cieszy to, 
gdyż kształcenie dzieci i młodzieży to inwestycja na rzecz   
przyszłych mieszkańców.  Zapewne część z nich po skoń-
czeniu edukacji opuści rodzinne strony, ale większość na-
dal tu będzie mieszkać i pracować. 

Oświata wnosi bardzo wiele w pomyślność naszych 
miejscowości, w ich życie społeczne, kulturalne i eko-
nomiczne, przez co przyczynia się do ich rozwoju. Dzieci 
z dużym zaangażowaniem rozpoczynają naukę w szkole. 
Chcą się uczyć i poznawać świat. Potrzebują odpowied-
nich warunków sprzyjających rozwojowi, wsparcia różnych 
osób i instytucji, które są partnerami szkoły. Kluczowa jest 
współpraca z samorządem, który wie, że od szkoły, 
a w szczególności od dyrektora i nauczycieli, zależy przy-
szłość gminy. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona in-
westycja w oświatę na pewno się „opłaca”. Idąc w tym 
kierunku, Gmina Mełgiew jako organ prowadzący dla 6 

szkół podstawowych, chce kontynuować wypracowane już 
wcześniej dobre rozwiązania oraz wdrażać nowe. 

Chociaż do nowego roku szkolnego 2019/2020 pozosta-
ło jeszcze sporo czasu, planowanie zostało już rozpoczęte. 
Jego podstawą są arkusze organizacji pracy szkół przygo-
towywane przez poszczególnych dyrektorów. Cieszy nie-
zmiernie, że za zgodą organu prowadzącego zostaną zapla-
nowane godziny, m.in.:
•  na kontynuację nauki pływania w klasach I – III;
•  dla pedagoga, psychologa, logopedy;
•  opieki świetlicowej;
•  pomocy psychologiczno pedagogicznej;
•  na wdrożenie pierwszej innowacji z języka hiszpańskiego;
•  na prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego 
dla dzieci młodszych.

W bieżącym roku szkolnym w klasach I – VIII  (bez od-
działów przedszkolnych i oddziałów gimnazjalnych) w 6 
szkołach Gminy Mełgiew uczy się 623 uczniów,  co średnio 
daje 104 na każdą jednostkę. W związku z tym  środki na 
ich prowadzenie i finansowanie są niestety niewystarcza-
jące, prowadzone są i będą starania o pozyskanie środków 
pochodzących z funduszy zewnętrznych m.in. na poprawę 
wyposażenia i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

Jednak same środki finansowe to nie wszystko. Duże 
znaczenie dla rozwoju szkół mają ich pracownicy.  Budo-
wanie współpracy i wspomaganie dyrektorów, nauczycieli,  
pracowników administracji i obsługi przez organ prowa-
dzący jest też równie ważnym kierunkiem pracy zarządza-
jących Gminą Mełgiew. 

Oprac. Krystyna Zarosińska

Konkurs recytatorski
W dniu 6 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Mełgwi odbyły się  Gminne Eliminacje XXX VIII Małego 
Konkursu Recytatorskiego i XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego ,,Przebudzeni do życia”.
Jury w składzie: Jan Siuda, Marzena Pietrzyk, Agnieszka 
Niećko, oceniało: dobór repertuaru, interpretację utwo-
rów, poprawność dykcji, ogólny wyraz artystyczny. Uczest-
nikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych z Me-
łgwi, Dominowa, Krzesimowa i Podzamcza.

Uczniowie wytypowani do XXXVII Małego konkursu Re-
cytatorskiego dla kl. I-VI:
1.Gabriel Iwaniuk - Szkoła w Mełgwi
2.Bartosz Załoga - Szkoła w Mełgwi
3.Paweł Michałowski - Szkoła w Dominowie
4.Agnieszka Golianek - Szkoła w Podzamczu
Uczniowie wytypowani do XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Województwa Lubelskiego dla kl. VII-VIII 
i Gimnazjum:

1.Martyna Cyfra – Szkoła w Dominowie
2.Maja Gołąb – Szkoła w Mełgwi
3.Zuzanna Szewczak – Szkoła w Mełgwi
4.Aleksandra Pawłowska – Szkoła w Podzamczu 
5.Kinga Wójcik- Szkoła w Krzesimowie
Turniej Powiatowy odbędzie się 17.03.2019 w MOK w 
Świdniku i będzie miał charakter „Święta Poezji”.  Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratuluję i  dziękuję za udział 
w konkursie.

Oprac. Urszula Kowalczyk
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Jego podstawą są arkusze organizacji pracy szkół przygo-
towywane przez poszczególnych dyrektorów. Cieszy nie-
zmiernie, że za zgodą organu prowadzącego zostaną zapla-
nowane godziny, m.in.:
•  na kontynuację nauki pływania w klasach I – III;
•  dla pedagoga, psychologa, logopedy;
•  opieki świetlicowej;
•  pomocy psychologiczno pedagogicznej;
•  na wdrożenie pierwszej innowacji z języka hiszpańskiego;
•  na prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego 
dla dzieci młodszych.

W bieżącym roku szkolnym w klasach I – VIII  (bez od-
działów przedszkolnych i oddziałów gimnazjalnych) w 6 
szkołach Gminy Mełgiew uczy się 623 uczniów,  co średnio 
daje 104 na każdą jednostkę. W związku z tym  środki na 
ich prowadzenie i finansowanie są niestety niewystarcza-
jące, prowadzone są i będą starania o pozyskanie środków 
pochodzących z funduszy zewnętrznych m.in. na poprawę 
wyposażenia i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

Jednak same środki finansowe to nie wszystko. Duże 
znaczenie dla rozwoju szkół mają ich pracownicy.  Budo-
wanie współpracy i wspomaganie dyrektorów, nauczycieli,  
pracowników administracji i obsługi przez organ prowa-
dzący jest też równie ważnym kierunkiem pracy zarządza-
jących Gminą Mełgiew. 

Oprac. Krystyna Zarosińska

Konkurs recytatorski
W dniu 6 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Mełgwi odbyły się  Gminne Eliminacje XXX VIII Małego 
Konkursu Recytatorskiego i XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego ,,Przebudzeni do życia”.
Jury w składzie: Jan Siuda, Marzena Pietrzyk, Agnieszka 
Niećko, oceniało: dobór repertuaru, interpretację utwo-
rów, poprawność dykcji, ogólny wyraz artystyczny. Uczest-
nikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych z Me-
łgwi, Dominowa, Krzesimowa i Podzamcza.

Uczniowie wytypowani do XXXVII Małego konkursu Re-
cytatorskiego dla kl. I-VI:
1.Gabriel Iwaniuk - Szkoła w Mełgwi
2.Bartosz Załoga - Szkoła w Mełgwi
3.Paweł Michałowski - Szkoła w Dominowie
4.Agnieszka Golianek - Szkoła w Podzamczu
Uczniowie wytypowani do XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Województwa Lubelskiego dla kl. VII-VIII 
i Gimnazjum:

1.Martyna Cyfra – Szkoła w Dominowie
2.Maja Gołąb – Szkoła w Mełgwi
3.Zuzanna Szewczak – Szkoła w Mełgwi
4.Aleksandra Pawłowska – Szkoła w Podzamczu 
5.Kinga Wójcik- Szkoła w Krzesimowie
Turniej Powiatowy odbędzie się 17.03.2019 w MOK w 
Świdniku i będzie miał charakter „Święta Poezji”.  Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratuluję i  dziękuję za udział 
w konkursie.

Oprac. Urszula Kowalczyk
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Saturn Venus

Informacje z teleskopu
Teleskop zaprasza do oglądania wiosennego nieba.

W ostatnich tygodniach zimy i na początku wiosny 
warunki do oglądania nieba są najlepsze w czasie ca-
łego roku. Temperatura w nocy nie jest już tak niska,  
a widoczność wystarczająco dobra. Na niebie króluje 
konstelacja Oriona z jego mgławicami i psem Syriuszem. 
Wieczorne niebo ma na ogół dobrą przezroczystość. 

Pozwala to na zaznajomienie się z techniką wykony-
wania zdjęć obiektów astronomicznych nową kamerą  
astronomiczną. Przykłady takich, amatorskich, zdjęć  
zamieszczono poniżej. Zrób własne zdjęcia. Zapraszamy.

Oprac. Wiesław Hawrylecki

„Młodzież zapobiega pożarom”
15 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Mełgiew od-

były się eliminacje gminne  Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach wiekowych. 
Grupa I: kl. I-VI szkoły  podstawowej, grupa II: kl. VII – 
VIII  Szkoły Podstawowej i III kl. gimnazjum. 24 uczest-
ników z 6 placówek oświatowych na terenie gminy, 
musiało wykazać się wiedzą z zakresu organizacji straży 
pożarnych, sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bezpiecznych  
zachowań i innych zagadnień związanych z ochroną prze-
ciwpożarową. Jury w składzie Andrzej Wilkołazki, Piotr 
Pyszko i Anna Dygulska, oceniało uczestników w dwóch 
etapach: pisemnym- testowym i ustnym. Ostateczne 
wyniki przedstawiają się następująco: 

I grupa wiekowa:

1 miejsce – Julia Pucek
2 miejsce – Mateusz Momot

3 miejsce – Zuzanna Wawszczak 

II grupa wiekowa:

1 miejsce - Natalia Adamiak
2 miejsce – Anna Jemielnik

3 miejsce – Karolina Momot

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom  
życzymy powodzenia na powiatowym etapie eliminacji.

Oprac. Piotr Pyszko

OŚWIATA 
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OŚWIATA

Bal absolwenta Szkoły Podstawowej
w Krzesimowie już za nami

W dniu 23 lutego 2019 roku drzwi Domu Weselne-
go „MENDELSON” otworzyły się dla licznie przybyłych 
Absolwentów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krze-
simowie. Na to spotkanie po latach z wielkim entuzja-
zmem czekali wszyscy uczestnicy Balu. I nie zawiedli się. 
Dyrekcja Szkoły oraz Komitet Organizacyjny Balu w skła-
dzie: pani Zofia Talarek, pani Joanna Bochniarz, pani Ża-
neta Tworóg, pani Anna Kosiarska oraz pani Katarzyna 
Adamiak, uczynili wszystko aby uczestnicy  Balu czuli się 
wyjątkowo. Gości powitały Dyrektor Szkoły - pani Mag-
dalena Mazurek - Ścirka oraz nasze absolwentki. Nauczy-
cielom wręczono kwiaty, a pierwszy toast za zdrowie 
obecnych wzniósł pan Waldemar Woźniak. Po części ofi-
cjalnej zaprezentowano prezentację multimedialną pt. 
„Wspomnień czar”, przedstawiającą w możliwie chro-
nologiczny sposób wybrane klasy, wychowawców oraz 
najlepiej zapamiętane wydarzenia z życia szkoły – bale 
przebierańców, dyskoteki i wycieczki szkolne. Udostęp-
niono kroniki klasowe, w których Absolwenci, z uśmie-
chem na twarzy, na pożółkłych stronach odszukiwali 

zdjęć  i informacji o swoich klasach. Jednak największym 
przeżyciem dla Absolwentów było spotkanie z dawnymi 
nauczycielami i wychowawcami, które u niejednej z pań 
wycisnęło z oczu łzy wzruszenia. O wspaniałą atmosferę 
balu zadbał również DJ Maldini - pan Marcin Zieliński, 
któremu dziękujemy za świetną muzykę. Dziękujemy 
właścicielom Domu Weselnego „Mendelson” za wspa-
niałą gościnę. Największe podziękowanie kierujemy do 
naszych gości - Nauczycieli i naszych Absolwentów 30+, 
którzy zechcieli się z nami spotkać i razem bawić. Dzię-
kujemy, za to, że byliście z nami i dostarczyliście nam 
wielu niezapomnianych wzruszeń.

Organizatorem BALU ABSOLWENTA było Stowarzy-
szenie „Pomocy Szkoły i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimo-
wie, wspomagane przez nauczycieli oraz absolwentów 
szkoły. Więcej zdjęć z Balu na stronie naszego stowarzy-
szenia: www.spsz-krzesimow.pl. 

Tekst: Zofia Talarek
Zdjęcia: Monika Woźniak -Gołąb
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Tekst: Zofia Talarek
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500 plus
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego na okres 
2018/2019 przyjmowane są nadal zarów-
no w formie elektronicznej jak i papiero-
wej.

Dotyczy to rodzin, w których zmieniła 
się w trakcie trwania okresu zasiłkowego 
sytuacja materialna;

• każda utrata i uzysk zatrudnienia ma 
bieżący wpływ na możliwość pobierania 
świadczenia pod warunkiem zachowa-
nia wymaganego kryterium dochodowe-
go na jednego członka rodziny tj. 800 zł 
i 1200zł jeżeli członkiem rodziny jest dzie-
cko z orzeczoną niepełnosprawnością.

• urodzenie się dziecka

Osoby pobierające świadczenie wy-
chowawcze 500 plus na pierwsze dziecko, 
z uwzględnieniem dochodu, muszą bez-
względnie informować o każdej zmianie 
podjętego zatrudnienia, które ma wpływ 
na bezpośredni dochód rodziny. Bieżące 
informowanie, uchroni od konieczności 
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 
wraz z należnymi ustawowymi odsetkami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia „500 plus” w formie papie-
rowej są przyjmowane na stanowisku 500 
plus (Urząd Gminy Mełgiew II piętro pok. 
206).

Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda

POMOC SPOŁECZNA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 
Program współfinansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(Fund for European  Aid to the Most Deprived - FEAD).

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia 
osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 
poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie 
paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej 
Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja 
Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. 
za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz or-
ganizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystry-
bucja produktów żywnościowych na poziomie regional-
nym i lokalnym.

Począwszy od 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi przy współpracy z organizacją pozarządową 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu” uczestniczy w Pro-
gramie Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pro-
gram skierowany jest do osób, które znajdują się w trud-
nej sytuacji życiowej i spełniają kryteria określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej oraz, których dochód 
nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. kwoty 
1402 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
oraz 1056 zł – dla osoby w rodzinie. 
Kryteria zostały określone zgodnie z wytycznymi MPiPS 

dotyczącymi – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014-2020. Warunkiem skorzystania z pomocy 
oferowanej w ramach programu jest uzyskanie skiero-
wania  wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi.

W roku 2018 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi wydali 262 skierowania obejmując pomocą 
740 osób. W skład produktów, które otrzymały osoby 
uprawnione należały: ryż biały – 3 szt. na osobę, mleko  
- 6 szt. na osobę, fasola biała – 8 szt. na osobę, kabanosy 
wieprzowe – 3 szt. na osobę, szynka drobiowa  - 8 szt. na 
osobę, kasza gryczana      – 2 szt. na osobę, ser żółty – 5 
szt. na osobę, groszek z marchewką 8 szt. na osobę, bu-
raczki wiórki  – 3 sztuki na osobę, filet z makreli – 9 szt. 
na osobę, pasztet wieprzowy – 3 szt. na osobę, cukier 3 
szt. na osobę, gołąbki w sosie 2 szt. na osobę.

Osoby, które uzyskały skierowanie w 2018 r. otrzy-
mują żywność w trzech turach, tj. w grudniu 2018 r., 
w styczniu 2019 r. oraz w kwietniu 2019 r. Skierowania 
dla osób najbardziej potrzebujących wydawane są przez 
pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mełgwi. Dystrybucja artykułów spożywczych  pro-
wadzona jest w określonym czasie w Urzędzie Gminy 
Mełgiew. Szczegółowe informacje na temat pomocy 
żywnościowej można uzyskać u pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi ul. Partyzancka 2, 
tel. 81 46 05 770 lub tel. kom. 663 909 960.
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Zakaz palenia śmieci!
W związku z okresem grzewczym przypominamy 

mieszkańcom Gminy Mełgiew, iż obowiązuje ustawo-
wy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie 
przystosowanych (art. 155, 191 ustawy o odpadach, art. 
144 k.c., art. 117 kodeksu wykroczeń)
Za palenie odpadami, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami grozi nałożenie mandatu w wysokości do 500 zł, 
kara aresztu lub kara grzywny do 5.000 zł.

Domowe piece nie są przystosowane do opalania od-
padami, gdyż posiadają one zbyt niską temperaturę spa-
lania. W efekcie powoduje emisję do atmosfery silnie 
trujących związków chemicznych, które dostając się do 
organizmu człowieka powodują wiele ciężkich, a nawet 
śmiertelnych chorób, m.in. choroby układu oddechowe-
go, astma, alergie oraz nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje 
również osadzanie się trudno usuwanej mokrej sadzy 
w przewodach kominowych. Nadmiar sadzy zgroma-
dzonej wewnątrz komina może doprowadzić do cofania 
się tlenku węgla w stronę pomieszczenia oraz zapalenia 
się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną  
zaczadzenia oraz pożarów domu.

Ponadto należy wskazać, że palenie śmieciami i inny-
mi odpadami powoduje coraz większe zanieczyszczenie 
powietrza. Wpłynie to na nasilenie się bardzo niebez-
piecznego dla zdrowia i życia ludzi zjawiska atmosferycz-
nego, jakim jest SMOG.

Oprac. Anna Nowakowska

PRZYRODA

ASF
Zgodnie z komunikatem Powiatowego Lekarza Wete-

rynarii w Świdniku do obszaru objętego ograniczeniami: 
(strefa czerwona) weszła gmina Mełgiew, część gminy 
Piaski: Brzezice, Brzeziczki, Siedliszczki, część miejsco-
wości Majdan Brzezicki i Kolonii Siedliszczki na wschód 
od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12.

W obrębie strefy czerwonej :

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeź-
ni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza 
weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji 
pozytywnej Powiatowego Lekarza Weterynarii na prze-
mieszczenie świń ,

- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemiesz-
cza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni 
w obrębie tej strefy,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszcze-
niem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza we-
terynarii,

- istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszcza-
nych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwie-
rząt lub przeznaczonym na targ: miejsce to musi znaj-
dować się na obszarze objętym ograniczeniami, takie 
przemieszczenie możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nakazy i zakazy obowiązujące gospodarstwa utrzy-
mujące trzodę chlewną na obszarze zagrożenia (strefa 
niebieska), objętymi ograniczeniami (strefa czerwona), 
obszarze ochronnym (strefa żółta).

Nakazuje się:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wy-
kluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowy-
mi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszcze-
niach, w których
utrzymywane są tylko świnie
2. Sporządzanie przez posiadaczy spisu posiadanych 
świń
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500 plus
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego na okres 
2018/2019 przyjmowane są nadal zarów-
no w formie elektronicznej jak i papiero-
wej.

Dotyczy to rodzin, w których zmieniła 
się w trakcie trwania okresu zasiłkowego 
sytuacja materialna;

• każda utrata i uzysk zatrudnienia ma 
bieżący wpływ na możliwość pobierania 
świadczenia pod warunkiem zachowa-
nia wymaganego kryterium dochodowe-
go na jednego członka rodziny tj. 800 zł 
i 1200zł jeżeli członkiem rodziny jest dzie-
cko z orzeczoną niepełnosprawnością.

• urodzenie się dziecka

Osoby pobierające świadczenie wy-
chowawcze 500 plus na pierwsze dziecko, 
z uwzględnieniem dochodu, muszą bez-
względnie informować o każdej zmianie 
podjętego zatrudnienia, które ma wpływ 
na bezpośredni dochód rodziny. Bieżące 
informowanie, uchroni od konieczności 
zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 
wraz z należnymi ustawowymi odsetkami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia „500 plus” w formie papie-
rowej są przyjmowane na stanowisku 500 
plus (Urząd Gminy Mełgiew II piętro pok. 
206).

Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda

POMOC SPOŁECZNA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 
Program współfinansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(Fund for European  Aid to the Most Deprived - FEAD).

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia 
osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 
poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie 
paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej 
Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja 
Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. 
za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz or-
ganizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystry-
bucja produktów żywnościowych na poziomie regional-
nym i lokalnym.

Począwszy od 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi przy współpracy z organizacją pozarządową 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu” uczestniczy w Pro-
gramie Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pro-
gram skierowany jest do osób, które znajdują się w trud-
nej sytuacji życiowej i spełniają kryteria określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej oraz, których dochód 
nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. kwoty 
1402 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
oraz 1056 zł – dla osoby w rodzinie. 
Kryteria zostały określone zgodnie z wytycznymi MPiPS 

dotyczącymi – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014-2020. Warunkiem skorzystania z pomocy 
oferowanej w ramach programu jest uzyskanie skiero-
wania  wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mełgwi.

W roku 2018 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi wydali 262 skierowania obejmując pomocą 
740 osób. W skład produktów, które otrzymały osoby 
uprawnione należały: ryż biały – 3 szt. na osobę, mleko  
- 6 szt. na osobę, fasola biała – 8 szt. na osobę, kabanosy 
wieprzowe – 3 szt. na osobę, szynka drobiowa  - 8 szt. na 
osobę, kasza gryczana      – 2 szt. na osobę, ser żółty – 5 
szt. na osobę, groszek z marchewką 8 szt. na osobę, bu-
raczki wiórki  – 3 sztuki na osobę, filet z makreli – 9 szt. 
na osobę, pasztet wieprzowy – 3 szt. na osobę, cukier 3 
szt. na osobę, gołąbki w sosie 2 szt. na osobę.

Osoby, które uzyskały skierowanie w 2018 r. otrzy-
mują żywność w trzech turach, tj. w grudniu 2018 r., 
w styczniu 2019 r. oraz w kwietniu 2019 r. Skierowania 
dla osób najbardziej potrzebujących wydawane są przez 
pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mełgwi. Dystrybucja artykułów spożywczych  pro-
wadzona jest w określonym czasie w Urzędzie Gminy 
Mełgiew. Szczegółowe informacje na temat pomocy 
żywnościowej można uzyskać u pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi ul. Partyzancka 2, 
tel. 81 46 05 770 lub tel. kom. 663 909 960.

31

Zakaz palenia śmieci!
W związku z okresem grzewczym przypominamy 

mieszkańcom Gminy Mełgiew, iż obowiązuje ustawo-
wy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie 
przystosowanych (art. 155, 191 ustawy o odpadach, art. 
144 k.c., art. 117 kodeksu wykroczeń)
Za palenie odpadami, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami grozi nałożenie mandatu w wysokości do 500 zł, 
kara aresztu lub kara grzywny do 5.000 zł.

Domowe piece nie są przystosowane do opalania od-
padami, gdyż posiadają one zbyt niską temperaturę spa-
lania. W efekcie powoduje emisję do atmosfery silnie 
trujących związków chemicznych, które dostając się do 
organizmu człowieka powodują wiele ciężkich, a nawet 
śmiertelnych chorób, m.in. choroby układu oddechowe-
go, astma, alergie oraz nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje 
również osadzanie się trudno usuwanej mokrej sadzy 
w przewodach kominowych. Nadmiar sadzy zgroma-
dzonej wewnątrz komina może doprowadzić do cofania 
się tlenku węgla w stronę pomieszczenia oraz zapalenia 
się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną  
zaczadzenia oraz pożarów domu.

Ponadto należy wskazać, że palenie śmieciami i inny-
mi odpadami powoduje coraz większe zanieczyszczenie 
powietrza. Wpłynie to na nasilenie się bardzo niebez-
piecznego dla zdrowia i życia ludzi zjawiska atmosferycz-
nego, jakim jest SMOG.

Oprac. Anna Nowakowska

PRZYRODA

ASF
Zgodnie z komunikatem Powiatowego Lekarza Wete-

rynarii w Świdniku do obszaru objętego ograniczeniami: 
(strefa czerwona) weszła gmina Mełgiew, część gminy 
Piaski: Brzezice, Brzeziczki, Siedliszczki, część miejsco-
wości Majdan Brzezicki i Kolonii Siedliszczki na wschód 
od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12.

W obrębie strefy czerwonej :

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeź-
ni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza 
weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji 
pozytywnej Powiatowego Lekarza Weterynarii na prze-
mieszczenie świń ,

- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemiesz-
cza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni 
w obrębie tej strefy,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszcze-
niem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza we-
terynarii,

- istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszcza-
nych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwie-
rząt lub przeznaczonym na targ: miejsce to musi znaj-
dować się na obszarze objętym ograniczeniami, takie 
przemieszczenie możliwe jest po uzyskaniu pozwolenia 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nakazy i zakazy obowiązujące gospodarstwa utrzy-
mujące trzodę chlewną na obszarze zagrożenia (strefa 
niebieska), objętymi ograniczeniami (strefa czerwona), 
obszarze ochronnym (strefa żółta).

Nakazuje się:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wy-
kluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowy-
mi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszcze-
niach, w których
utrzymywane są tylko świnie
2. Sporządzanie przez posiadaczy spisu posiadanych 
świń
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Słów kilka o Kole Łowieckim HUBERTUS
Koło Łowieckie Nr 11 HUBERTUS w Lublinie powstało 

w roku 1993 w wyniku podziału Wojskowego Koła Ło-
wieckiego Nr 149 WIARUS w Lublinie, które to zostało 
zarejestrowane po raz pierwszy w roku 1953. Na dzień 
podziału Wojskowe Koło Łowieckie Nr 149 WIARUS 
w Lublinie dzierżawiło łącznie cztery obwody łowieckie. 
Koło w takiej formie istnieje do roku 1993. W dniu 28 
maja 1993 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 149 WIARUS na-
stępuje podział koła. Koło Nr 149 zatrzymuje 50% człon-
ków koła i pozostaje przy dzierżawie dwóch obwodów 
łowieckich. Natomiast w wyniku podziału powstaje z po-
zostałych 50 % członków, Koło Łowieckie Nr 11 HUBER-
TUS w Lublinie otrzymując w dzierżawę dwa pozostałe 
po podziale obwody łowieckie Nr 5z (obecny 337) wcho-
dzącego w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie 
o ogólnej powierzchni użytkowej 6515 ha oraz obwód 
Nr 56 (obecny 143) o powierzchni użytkowej 6000 ha 
będący pod zarządem Zarządu Okręgowego PZŁ w Lub-
linie. Koło przyjmuje nazwę HUBERTUS i zostaje zareje-
strowane jako koło Nr 11 z siedzibą w Lublinie. Z chwilą 
powstania koła HUBERTUS powstaje Zarząd Koła W roku 
2016 podczas demokratycznych wyborów zostaje wy-
brany Zarząd Koła w następującym składzie:
 • Prezes - Wójtowicz Ryszard (funkcje prezesa w tym 
kole pełni 19 lat) • Łowczy – Zbigniew Przewłoka (funk-
cje łowczego w tym kole pełni 17 lat) • Skarbnik – Gajo-
wiak Marian • Sekretarz – Kozak Jarosław • Podłowczy 

– Łatwiński Mirosław 
Koło na dzień dzisiejszy liczy 30 członków. Członkowie 

koła pełnili i pełnią funkcje społeczne w Zarządzie Okrę-
gowym PZŁ w Lublinie. Koło dzierżawi obwód łowiecki 
nr 141 o powierzchni 6700 hektarów. Przedmiotowy 
obwód łowiecki jest położony na terenie trzech gmin 
Mełgiew, Milejów i Łęczna Każdego roku w okresie je-
siennym, zasiedlany jest obwód bażantami 16 tygo-
dniowymi w ilości od 150 szt. do 300 sztuk. (zakup jest 
finansowany w całości ze środków koła). W roku 2015 
koło napisało program odbudowy kuropatwy w dzierża-
wionym obwodzie i wysłało go na konkurs do Warsza-
wy. Program został zaakceptowany przez komisje ZG PZŁ 
w Warszawie. Za w/w program koło otrzymało 100 ku-

3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.
4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

- wejściem i wyjściem do budynków pomieszczeń 
w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami 
i wyjściami do gospodarstwa o szerokości danego wej-
ścia długości nie mniejsza niż 1 metr

- wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości 
nie mniej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż 
obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do go-
spodarstwa

- stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym 
skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego
5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, 
które wykonują te czynność w danym gospodarstwie
6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, uży-
wanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
7. Prowadzenie rejestru środków transportu do prze-
wozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz 
rejestr wejść osób do pomieszczeń, w którym utrzymy-
wane są świnie.
8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniej-
szenia liczebności stada w ciągu 24 godzin od zdarzenia
9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każ-
dego przypadku padnięcia świń w gospodarstwie.

Zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym 
z objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chy-
ba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia 
wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla 
dzików co najmniej 30 dni.
2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których 
utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru 
objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba 
że słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wi-
rusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla 
dzików co najmniej 90 dni.
3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane 
w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego , objętego ogranicze-
niami oraz zagrożenia obowiązuje badanie przedubojo-
we i poubojowe wykonywane przez uprawnionego leka-
rza weterynarii.

Na terenie obszaru zagrożenia obowiązuje pobranie krwi 
od świń w kierunku ASF przed ubojem na własny użytek.

Oprac. Anna Zielińska
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ropatw do reintrodukcji, które w miesiącu wrześniu zo-
stały wsiedlone w obwodzie. Koło współpracuje z mło-
dzieżą szkoły podstawowej w Krzesimowie dokonując 
jednocześnie dofinansowanie pomocy szkolnych. Jest 
prowadzona prawidłowa gospodarka łowiecka, posia-
damy liczne urządzenia łowieckie stanowiące zagospo-
darowanie obwodu, a służące do dokarmiania bytującej 
zwierzyny. Koło nie miało i nie ma jakichkolwiek proble-
mów z szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą z tego 
tytułu odszkodowania.

Oprac. Zbigniew Przewłoka

Obowiązki właściciela psa
Źródło: http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/psy/

wychowanie/najczestsze-problemy-z-psami/agresja/
Posiadanie psa wiąże się z odpowiedzialnością 

oraz szeregiem obowiązków jakie nakłada prawo na 
właściciela zwierzęcia. Każdy właściciel czworonoga 
musi pamiętać o tym, że pies powinien przebywać za 
szczelnym ogrodzeniem posesji uniemożliwiającej mu 
samodzielne opuszczenie jej terenu. Wyprowadzenie psa 
poza teren posesji powinno odbywać się wyłącznie pod 
kontrolą opiekuna. Niezachowanie należytej ostrożności 
przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia 
szkody przez zwierzę innej osobie. Najczęściej ta szkoda 
ma postać uszkodzenia rzeczy, lecz coraz częściej 
słyszymy o przypadkach poważnych pogryzień przez 
psy. W zależności od skutków niewłaściwego trzymania 
czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej 
surowa odpowiedzialność karna.

Każdy właściciel czworonoga ponadto powinien 
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga 
powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa

3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. 
Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone 
grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić 
uwagę mieszkańców jest wyprowadzanie psów do lasu. 
Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów 
jest puszczanie ich wolno po lesie. Zgodnie z art. 166 
kodeksu wykroczeń - „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza 
czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze 
grzywny albo nagany”.

Jednocześnie należy podkreślić sprawę związaną z dziką 
zwierzyną łowną, a w szczególności dzikami. Niewłaściwe 
wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem 
ze strony lochy posiadającej młode, na psa, a nawet na 
jego właściciela, co w konsekwencji może zakończyć się 
poważnymi obrażeniami ciała człowieka oraz zwierzęcia 
domowego.

Należy również zwrócić uwagę właścicieli na bardzo 
uciążliwy dla sąsiadów aspekt związany z zakłócaniem 

spokoju przez nagminnie szczekające psy. Jeśli pies 
nagminnie zakłóca spokój poprzez szczekanie w porach 
nocnych – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 
§ 1 kodeksu wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego 
uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych powodów, 
można pociągnąć właściciela do odpowiedzialności na 
podstawie art. 51 § 1 kw.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić 
kłopot w postaci zainteresowania się losem psa przez 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Właściciele psów powinni zapewnić czworonogom 
odpowiednie warunki bytowania. Pomieszczenia w których 
przebywają psy powinny być odpowiednio dostosowane, 
chronić psy przed zimnem, upałem oraz opadami 
atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła 
dziennego oraz swobodę ruchu. Właściciel musi także 
zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy 
pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi 
dłużej niż 12 godzin dziennie, albo w sposób powodujący 
cierpienie. Uwięź na której trzymane jest zwierzę, nie może 
być krótsza niż 3 metry. W związku z nowym projektem 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zaostrzono przepisy 
dotyczące warunków utrzymywania zwierząt. Jeśli ustawa 
wejdzie w życie, a przypomnijmy, że rozpoczęcie stosowania 
nowych przepisów planuje się na 1 sierpnia 2020 roku, 
właściciele psów nie będą mogli trzymać ich wcale na 
łańcuchu, a jedynie w kojcach o wymiarach dostosowanych 
do wielkości zwierzęcia. 

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada 
jego właściciel, a szkody, które czynią psy wynikają 
przeważnie z błędów popełnianych przez ludzi.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak 
wyobraźni i odpowiedzialności może doprowadzić do 
poważnej tragedii!

Oprac. Anna Nowakowska
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Słów kilka o Kole Łowieckim HUBERTUS
Koło Łowieckie Nr 11 HUBERTUS w Lublinie powstało 

w roku 1993 w wyniku podziału Wojskowego Koła Ło-
wieckiego Nr 149 WIARUS w Lublinie, które to zostało 
zarejestrowane po raz pierwszy w roku 1953. Na dzień 
podziału Wojskowe Koło Łowieckie Nr 149 WIARUS 
w Lublinie dzierżawiło łącznie cztery obwody łowieckie. 
Koło w takiej formie istnieje do roku 1993. W dniu 28 
maja 1993 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 149 WIARUS na-
stępuje podział koła. Koło Nr 149 zatrzymuje 50% człon-
ków koła i pozostaje przy dzierżawie dwóch obwodów 
łowieckich. Natomiast w wyniku podziału powstaje z po-
zostałych 50 % członków, Koło Łowieckie Nr 11 HUBER-
TUS w Lublinie otrzymując w dzierżawę dwa pozostałe 
po podziale obwody łowieckie Nr 5z (obecny 337) wcho-
dzącego w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie 
o ogólnej powierzchni użytkowej 6515 ha oraz obwód 
Nr 56 (obecny 143) o powierzchni użytkowej 6000 ha 
będący pod zarządem Zarządu Okręgowego PZŁ w Lub-
linie. Koło przyjmuje nazwę HUBERTUS i zostaje zareje-
strowane jako koło Nr 11 z siedzibą w Lublinie. Z chwilą 
powstania koła HUBERTUS powstaje Zarząd Koła W roku 
2016 podczas demokratycznych wyborów zostaje wy-
brany Zarząd Koła w następującym składzie:
 • Prezes - Wójtowicz Ryszard (funkcje prezesa w tym 
kole pełni 19 lat) • Łowczy – Zbigniew Przewłoka (funk-
cje łowczego w tym kole pełni 17 lat) • Skarbnik – Gajo-
wiak Marian • Sekretarz – Kozak Jarosław • Podłowczy 

– Łatwiński Mirosław 
Koło na dzień dzisiejszy liczy 30 członków. Członkowie 

koła pełnili i pełnią funkcje społeczne w Zarządzie Okrę-
gowym PZŁ w Lublinie. Koło dzierżawi obwód łowiecki 
nr 141 o powierzchni 6700 hektarów. Przedmiotowy 
obwód łowiecki jest położony na terenie trzech gmin 
Mełgiew, Milejów i Łęczna Każdego roku w okresie je-
siennym, zasiedlany jest obwód bażantami 16 tygo-
dniowymi w ilości od 150 szt. do 300 sztuk. (zakup jest 
finansowany w całości ze środków koła). W roku 2015 
koło napisało program odbudowy kuropatwy w dzierża-
wionym obwodzie i wysłało go na konkurs do Warsza-
wy. Program został zaakceptowany przez komisje ZG PZŁ 
w Warszawie. Za w/w program koło otrzymało 100 ku-

3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.
4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

- wejściem i wyjściem do budynków pomieszczeń 
w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami 
i wyjściami do gospodarstwa o szerokości danego wej-
ścia długości nie mniejsza niż 1 metr

- wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości 
nie mniej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż 
obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do go-
spodarstwa

- stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym 
skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego
5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, 
które wykonują te czynność w danym gospodarstwie
6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, uży-
wanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
7. Prowadzenie rejestru środków transportu do prze-
wozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz 
rejestr wejść osób do pomieszczeń, w którym utrzymy-
wane są świnie.
8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniej-
szenia liczebności stada w ciągu 24 godzin od zdarzenia
9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każ-
dego przypadku padnięcia świń w gospodarstwie.

Zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym 
z objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chy-
ba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia 
wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla 
dzików co najmniej 30 dni.
2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których 
utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru 
objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba 
że słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wi-
rusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla 
dzików co najmniej 90 dni.
3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane 
w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego , objętego ogranicze-
niami oraz zagrożenia obowiązuje badanie przedubojo-
we i poubojowe wykonywane przez uprawnionego leka-
rza weterynarii.

Na terenie obszaru zagrożenia obowiązuje pobranie krwi 
od świń w kierunku ASF przed ubojem na własny użytek.

Oprac. Anna Zielińska
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ropatw do reintrodukcji, które w miesiącu wrześniu zo-
stały wsiedlone w obwodzie. Koło współpracuje z mło-
dzieżą szkoły podstawowej w Krzesimowie dokonując 
jednocześnie dofinansowanie pomocy szkolnych. Jest 
prowadzona prawidłowa gospodarka łowiecka, posia-
damy liczne urządzenia łowieckie stanowiące zagospo-
darowanie obwodu, a służące do dokarmiania bytującej 
zwierzyny. Koło nie miało i nie ma jakichkolwiek proble-
mów z szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą z tego 
tytułu odszkodowania.

Oprac. Zbigniew Przewłoka

Obowiązki właściciela psa
Źródło: http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/psy/

wychowanie/najczestsze-problemy-z-psami/agresja/
Posiadanie psa wiąże się z odpowiedzialnością 

oraz szeregiem obowiązków jakie nakłada prawo na 
właściciela zwierzęcia. Każdy właściciel czworonoga 
musi pamiętać o tym, że pies powinien przebywać za 
szczelnym ogrodzeniem posesji uniemożliwiającej mu 
samodzielne opuszczenie jej terenu. Wyprowadzenie psa 
poza teren posesji powinno odbywać się wyłącznie pod 
kontrolą opiekuna. Niezachowanie należytej ostrożności 
przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia 
szkody przez zwierzę innej osobie. Najczęściej ta szkoda 
ma postać uszkodzenia rzeczy, lecz coraz częściej 
słyszymy o przypadkach poważnych pogryzień przez 
psy. W zależności od skutków niewłaściwego trzymania 
czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej 
surowa odpowiedzialność karna.

Każdy właściciel czworonoga ponadto powinien 
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga 
powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa

3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. 
Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone 
grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić 
uwagę mieszkańców jest wyprowadzanie psów do lasu. 
Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów 
jest puszczanie ich wolno po lesie. Zgodnie z art. 166 
kodeksu wykroczeń - „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza 
czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze 
grzywny albo nagany”.

Jednocześnie należy podkreślić sprawę związaną z dziką 
zwierzyną łowną, a w szczególności dzikami. Niewłaściwe 
wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem 
ze strony lochy posiadającej młode, na psa, a nawet na 
jego właściciela, co w konsekwencji może zakończyć się 
poważnymi obrażeniami ciała człowieka oraz zwierzęcia 
domowego.

Należy również zwrócić uwagę właścicieli na bardzo 
uciążliwy dla sąsiadów aspekt związany z zakłócaniem 

spokoju przez nagminnie szczekające psy. Jeśli pies 
nagminnie zakłóca spokój poprzez szczekanie w porach 
nocnych – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 
§ 1 kodeksu wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego 
uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych powodów, 
można pociągnąć właściciela do odpowiedzialności na 
podstawie art. 51 § 1 kw.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić 
kłopot w postaci zainteresowania się losem psa przez 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Właściciele psów powinni zapewnić czworonogom 
odpowiednie warunki bytowania. Pomieszczenia w których 
przebywają psy powinny być odpowiednio dostosowane, 
chronić psy przed zimnem, upałem oraz opadami 
atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła 
dziennego oraz swobodę ruchu. Właściciel musi także 
zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy 
pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi 
dłużej niż 12 godzin dziennie, albo w sposób powodujący 
cierpienie. Uwięź na której trzymane jest zwierzę, nie może 
być krótsza niż 3 metry. W związku z nowym projektem 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zaostrzono przepisy 
dotyczące warunków utrzymywania zwierząt. Jeśli ustawa 
wejdzie w życie, a przypomnijmy, że rozpoczęcie stosowania 
nowych przepisów planuje się na 1 sierpnia 2020 roku, 
właściciele psów nie będą mogli trzymać ich wcale na 
łańcuchu, a jedynie w kojcach o wymiarach dostosowanych 
do wielkości zwierzęcia. 

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada 
jego właściciel, a szkody, które czynią psy wynikają 
przeważnie z błędów popełnianych przez ludzi.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak 
wyobraźni i odpowiedzialności może doprowadzić do 
poważnej tragedii!

Oprac. Anna Nowakowska
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Pomimo, iż trwa przerwa zimowa w rozgrywkach to 
wszystkie drużyny Perły Progres Mełgiew spędziły ten 
czas aktywnie, biorąc udział w różnego rodzaju zawo-
dach i turniejach.

Jak co roku dwie nasze drużyny zostały zgłoszone 
do Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu rozgrywanej 
w Świdniku. Drużyna występująca w extralidze zajęła 7 
miejsce, natomiast 2 lokatę zajął zespół oldbojów.

Zespół seniorów Perły Progres Mełgiew brał również 
udział w dwóch turniejach:

Puchar Burmistrza Piask: 3 miejsce
Puchar Burmistrza Bełżyce: 2 miejsce
    Nie próżnowali także nasi najmłodsi adepci. Duży 

sukces odnotowali trampkarze, którzy w silnie obsa-

III Spartakiada Sportowa klas I-III  
już za nami

Rozgrywki Perły Progres

Bardzo aktywnie spędzili czas w środę 23 stycznia 
2019r.  uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych z Ja-
ckowa, Krępca, Mełgwi i Krzesimowa, biorąc udział w  III 
Spartakiadzie  sportowej klas I-III, pod Patronatem Wój-
ta Gminy Mełgiew.

Uczniowie rywalizowali w konkurencjach, które wy-
magały dobrej sprawności ruchowej, współdziałania  
i oczywiście zgrania całego zespołu klasowego. Wszyscy 
świetnie się bawili, liczyła się radość i zabawa. Najlep-
sza w klasyfikacji Szkół okazała się Szkoła Podstawowa 
z Mełgwi, II miejsce zajęli gospodarze, czyli SP Jacków, 
III miejsce przypadło Szkole Podstawowej z Krzesimowa, 
IV miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Krępca.

Każda szkoła wyjechała z nagrodami rzeczowymi i dy-
plomami ufundowanymi przez Urząd Gminy Mełgiew.
Cieszymy się, że poprzez wdrażanie dzieci do zdrowej 
rywalizacji, promujemy także zdrowy styl spędzania 
wolnego czasu i dostarczamy im radości, z możliwości 
uczestnictwa w różnorodnych konkurencjach sporto-
wych. Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo 
oraz  za  pomoc w organizacji. Zapraszamy za rok. 

Oprac. E. Mazur

SPORT
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dzonym turnieju rocznika 2004 i młodsi rozgrywanego 
w Piaskach zajęli 3 miejsce (przypomnijmy że drużyna 
istnieje od 7 miesięcy), a najlepszym bramkarzem tur-
nieju okazał się Dawid Wawer.

W hali sportowej w Mełgwi rozegrany został turniej 
piłki nożnej halowej rocznika 2010 i młodsi nad którym 
patronat honorowy objęła Wójt Gminy Mełgiew Pani 
Magdalena Wójcik.

Do rywalizacji stanęło 6 zespołów: Motor Lublin, Gór-
nik Łęczna, Avia Świdnik, Sygnał Lublin oraz dwie druży-
ny Perły Progres Mełgiew. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe medale, drużyny puchary i dyplo-
my ufundowane przez Panią Wójt.

Drużyna seniorów przygotowująca się do wiosennej 
rundy rewanżowej rozegrała następujące sparingi:

Perła Progres Mełgiew - KS Uniszowice 3:2
bramki: Patryk Mizura 2, Mateusz Dybała.
Perła Progres Mełgiew - Tajfun Ostrów Lubelski 7:6

zawodnik testowany 3, Damian Wiński 2,  
    Adrian Kalita, Łukasz Gołąb.

Perła Progres Mełgiew - Sygnał Chodel 5:4
Patryk Mizura 2, Adrian Kalita, Rafał Dybała, Patryk   

     Wójcik.

Perła Progres Mełgiew - Ogniwo Wierzbica 2:3
Patryk Mizura, Kamil Mosak.

Perła Progres Mełgiew - Tęcza Bełżyce 3:5
Łukasz Masłowski, Patryk Mizura, samobójcza.

Perła Progres Mełgiew - Huragan Siostrzytów 3:1
Łukasz Masłowski 3. 

Oprac. Artur Derkacz

Sport to zdrowie, czyli SKS  
w Szkole Podstawowej w Mełgwi

Wśród uczniów Szkoły  Podstawowej w Mełgwi jest 
bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w  zaję-
ciach, związanych z aktywnością fizyczną. Wychodząc 
temu naprzeciw, po raz czwarty przystąpiliśmy do pro-
gramu SKS, którego operatorem jest Wojewódzkie Zrze-
szenie Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie.

 Około osiemdziesięcioro uczniów naszej szkoły, pod 
opieką nauczycieli – Wojciecha Iwaniuka i Mateusza Ka-
walca, ma możliwość rozwijania swoich talentów w róż-
nych dziedzinach kultury fizycznej. W pięciu grupach 

ćwiczebnych odbywają się treningi piłki nożnej, siatków-
ki, gimnastyki sportowej i artystycznej oraz nauka pły-
wania dla najmłodszych. 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i dostrzegają 
korzyści wynikające z uprawiania sportu. Jest to dosko-
nały sposób na spędzanie wolnego czasu i rozładowanie 
nagromadzonej energii.

Oprac. Wojciech Iwaniuk
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dzonym turnieju rocznika 2004 i młodsi rozgrywanego 
w Piaskach zajęli 3 miejsce (przypomnijmy że drużyna 
istnieje od 7 miesięcy), a najlepszym bramkarzem tur-
nieju okazał się Dawid Wawer.

W hali sportowej w Mełgwi rozegrany został turniej 
piłki nożnej halowej rocznika 2010 i młodsi nad którym 
patronat honorowy objęła Wójt Gminy Mełgiew Pani 
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Wydarzenia sportowe w środowisku  
strażackim w I kwartale 2019 r.

24 marca 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Me-
łgwi odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej reprezenta-
cji gminnych OSP powiatu świdnickiego. Reprezentacja 
druhów z gminy Mełgiew uplasowała się na IV pozycji. 
Klasyfikacja przedstawia się następująco:
I. Reprezentacja OSP z gm. Trawniki
II. Reprezentacja OSP z gm. Rybczewice
III. Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Świdniku
IV. Reprezentacja OSP z gm. Mełgiew
V. Reprezentacja OSP z gm. Piaski.

17 marca 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Bystrzejowicach odbył się powiatowy turniej teni-
sa stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
świdnickiego. Gminę Mełgiew reprezentowało łącznie 
6 zawodników, w tym 1 zawodnik w kategorii Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. Drużyna reprezentująca 
OSP w Mełgwi zajęła 3. lokatę w klasyfikacji drużynowej. 
Oprócz druhów z OSP w Mełgwi naszą gminę reprezen-
towali zawodnicy z OSP w Dominowie.

Oprac. Piotr Pyszko

SPORT
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Dłonie 
Domowe maseczki, okłady, kompresy odświeżą i wy-

pielęgnują dłonie.
 Skóra na dłoniach ma niewiele gruczołów łojowych, 

dlatego naturalna ochronna warstwa łoju jest na niej 
bardzo cienka. W dodatku jest nieustannie zmywana, 
bo przecież ręce często się moczy, a zawarte w środ-
kach czystości detergenty usuwają tłuszcz nie tylko 
z garnków i talerzy, ale też ze skóry.

Nic więc dziwnego, że dłonie pozbawione ochronnej 
warstwy łoju, wystawione na zimno i wiatr przesuszają 
się i pierzchną. Jak sprawić, by odzyskały gładkość? 

Zacznĳ od peelingu – w ten sposób usuniesz przesu-
szony naskórek. Peeling do dłoni powinien być delikat-
ny, grube ziarna mogą podrażnić skórę dłoni, a sam za-
bieg będzie bolesny i mało przyjemny. Najlepsze będą 
te do skóry dłoni lub twarzy. Możesz też sama zrobić 
taki kosmetyk!

•  Wymieszaj 2 łyżki drobnego cukru z łyżką oliwy. Na 
umyte i lekko wilgotne dłonie nałóż kosmetyk i delikat-
nie rozcieraj okrężnymi ruchami.

 Peeling usunie zrogowaciały naskórek, odżywi i na-
wilży dłonie. Pamiętaj, by peeling wykonywać raz na 
dwa tygodnie. Daj czas skórze, by mogła się dobrze 
zregenerować, w przeciwnym wypadku doprowadzisz 
do podrażnień i naruszysz warstwę ochronną, lipidową 
dłoni.

Ziołowa kąpiel
•  Zalej wrzątkiem 4 łyżki kwiatów nagietka. Gdy na-

par wystygnie, zanurz w nim dłonie, po 10 minutach 
dokładnie je wytrzyj i wmasuj krem odżywczy.

 Nagietek zawiera m.in. witaminę C, a także karote-
noidy i triterpeny, które działają regenerująco i ochron-
nie na skórę.

 

Maseczka z oliwą
•  Zmieszaj 3 łyżki ciepłej oliwy i żółtko. Posmaruj 

papką dłonie, owiń folią i ręcznikiem. Zmyj po 20 mi-
nutach.

 Oliwa dostarcza odżywczych kwasów tłuszczowych 
i witaminy E działającej nawilżająco i odmładzająco; 
żółtko zawiera m.in. witaminę A i cynk, które wpływają 
na skórę regenerująco i ochronnie.

Lniana kąpiel
•  Zalej wodą 2 łyżki siemienia lnianego i gotuj przez 

5 minut. Gdy wywar przestygnie, zamocz w nim dłonie 
na 15–20 minut, potem osusz i posmaruj kremem na-
wilżającym.

 Siemię jest bogate m.in. w roślinne śluzy i olej, któ-
re przyspieszą gojenie się drobnych ranek na skórze, 
zmiękczają ją i tworzą warstwę zatrzymującą wilgoć 
w głębi skóry.

Ziemniaczany okład
•  Ugotuj 2 ziemniaki, rozgnieć widelcem, wymieszaj 

z żółtkiem i 2–3 łyżkami ciepłej śmietanki na gęstą pap-
kę. Nałóż ją na dłonie i owiń folią. Po 15 minutach zmyj 
papkę i posmaruj dłonie kremem nawilżającym. 

Ziemniaki dostarczają białka, skrobi i enzymów dzia-
łających odżywczo i wygładzająco, zawierają też wita-
minę C rozjaśniającą skórę.

Mieszanka na łamliwe paznokcie
•  Połącz ze sobą żółtko, łyżeczkę oliwy, kilka kropli 

witaminy C i E oraz łyżeczkę miodu. Nałóż na paznokcie 
i całe dłonie, potrzymaj kilka minut, potem spłucz.

Na dobranoc dobrze jest nałożyć grubszą warstwę 
kremu odżywczego i założyć bawełniane rękawiczki 
a rano ręce będą miękkie i delikatne.

Oprac. Anna Niepsuj

Urodowych porad kilka

ZDROWIE I URODA
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Wydarzenia sportowe w środowisku  
strażackim w I kwartale 2019 r.
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Mazurek kajmakowy z pistacjami

Ciasto kruche:
300g mąki pszennej
150g margaryny
80g cukru pudru
1 jajko
Dodatkowo:
280g powideł śliwkowych
1 puszka masy krówkowej
50g migdałów w płatkach
100g moreli suszonych
100g pistacji
1 tabliczka mlecznej czekolady
2 łyżki mleka 

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto i schłodzić 
na ok. 1h w lodówce. Następnie rozwałkować na papie-
rze do pieczenia o wymiarach ok. 30 x 40cm. Z resztek 
ciasta uformować wałeczki i zrobić brzeg. W następnej 
kolejności, ciasto posmarować powidłami i piec w pie-
karniku nagrzanym do 180 stopni, funkcja: góra-dół, 
przez ok. 30-40min, aż brzegi ciasta się zarumienią na 
złoty kolor. Po ostygnięciu, posmarować kajmakiem, po-
sypać bakaliami i polać czekoladą roztopioną z 2 łyżkami 
mleka.

Wytrawne babeczki wielkanocne

Ciasto: 
150g mąki
60g masła
1 jajko
Szczypta soli
Dodatkowo:
Jajka
Majonez 
Szczypiorek
Łosoś wędzony
czarnuszka
Sól i pieprz 

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto i schło-
dzić na ok. 1h w lodówce. Następnie wylepić ciastem fo-
remki na mini babeczki I piec w temperaturze 180 stopni 
przez ok. 15-20 min na złoty kolor. 
Ugotowane jajka na twardo i szczypiorek pokroić w drob-
ną kosteczkę, dodać odrobinę majonezu, przyprawy 
i dokładnie wymieszać. Wystudzone babeczki nadziewać 
farszem jajecznym. Udekorować łososiem i czarnuszką. 

Oprac. Niećko Agnieszka
Fot. autor

PRZEPISY WIELKANOCNE

KĄCIK KULINARNY

WIELKANOCNY KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie, 

w którym do wygrania są nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Mełgiew Magdalenę Wójcik.

Aby wziąć udział w łamigłówce należy rozwiązać krzy-
żówkę, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny w Urzędzie Gminy Mełgiew lub na stronie in-
ternetowej www.melgiew.pl. Zgłoszenia przyjmowane 
są drogą pocztową lub osobiście w Biurze Podawczym. 
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulami-
nem krzyżówki zawartym w formularzu zgłoszeniowym. 
Czekamy na Wasze odpowiedzi do 30 kwietnia 2019r. 
Z prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosujemy 3 
osoby, które zdobędą nagrody główne. Pozostałe osoby 

otrzymają nagrody pocieszenia. Wyniki konkursu poja-
wią się w kolejnym numerze.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:  
WESOŁYCH ŚWIĄT

Wszystkim osobom, które nadesłały poprawne roz-
wiązanie krzyżówki Gratulujemy.  Z prawidłowo nadesła-
nych odpowiedzi wylosowano 3 osoby, które otrzymują 
nagrody główne. Pozostałe osoby otrzymują nagrody 
pocieszenia. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni 
o wynikach konkursu indywidualne drogą e-mailową.  
Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy  
Mełgiew (Biuro Podawcze, parter).

Pytania:
1. Tradycyjne wielkanocne ciasto
2. Inaczej Lany Poniedziałek
3. Symbol Nowego Życia 
4. Nabożeństwo wielkanocne 
5. Poprzedza Święta Wielkanoce, trwa 40 dni
6. Święci nią Kapłan koszyczek wielkanocny
7. W nim znajduje się święconka
8. Przynosi słodkości w Wielkanoc
9. Msza Święta, wywodzi się z Ostatniej Wieczerzy
10. Pora roku w której obchodzimy Święta Wielkanocne 
11. Przyprawy znajdujące się w koszyczku wielkanocnym
12. Stół ofiarny w Kościele
13. Okrzyk wielkanocny
14. Kwiaty zwiastujące wiosnę
15. Malowane jajka
16. Cukrowy na wielkanocnym stole 

Oprac. Niećko Agnieszka

KONKURSY

Konkurs wiosenny - Jak dobrze znasz  
Gminę Mełgiew?

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew do udziału 
w konkursie, w którym do wygrania są nagrody ufundowane przez 
Magdalenę Wójcik Wójta Gminy Mełgiew. Aby wziąć udział w konkur-
sie należy odgadnąć w jakim miejscu została wykonana fotografia i zro-
bić zdjęcie w miejscu o które chodzi. Po zapoznaniu się z regulaminem 
konkursu i wypełnieniu karty zgłoszenia odpowiedź należy przesłać 
drogą pocztową na adres redakcji  lub osobiście w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Mełgiew do 30 kwietnia b.r.  . 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stro-
nie internetowej www.melgiew.pl oraz w Biurze Podawczym – pokój 
001.  Z prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosujemy 3 osoby, które 
zdobędą nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu pojawią się w kolejnym  
numerze.

Oprac. Niećko Agnieszka
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew do udziału 
w konkursie, w którym do wygrania są nagrody ufundowane przez 
Magdalenę Wójcik Wójta Gminy Mełgiew. Aby wziąć udział w konkur-
sie należy odgadnąć w jakim miejscu została wykonana fotografia i zro-
bić zdjęcie w miejscu o które chodzi. Po zapoznaniu się z regulaminem 
konkursu i wypełnieniu karty zgłoszenia odpowiedź należy przesłać 
drogą pocztową na adres redakcji  lub osobiście w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Mełgiew do 30 kwietnia b.r.  . 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stro-
nie internetowej www.melgiew.pl oraz w Biurze Podawczym – pokój 
001.  Z prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosujemy 3 osoby, które 
zdobędą nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu pojawią się w kolejnym  
numerze.

Oprac. Niećko Agnieszka
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