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Powiatowe inwestycje drogowe w Mełgwi 

Inwestycje drogowe to jedne z najkosztowniejszych zadań. Zdajemy sobie sprawę z olbrzymich potrzeb 
w  tym zakresie, jednak nie da się zadowolić wszystkich i od razu. Sukcesywnie modernizujemy infrastrukturę 
w każdej z gmin – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta powiatu świdnickiego.  

W tegorocznych planach inwestycyjnych ujęto wygodę kierowców, jak i pieszych. Niektóre prace remonto-
we dróg powiatowych są na ukończeniu, finalizacja innych planowana jest już na jesień bieżącego roku.      
Do tych pierwszych zaliczyć można odcinek drogi 2105L, przy ul. Szkolnej w Krępcu, gdzie wykonana zosta-
ła bitumiczna warstwa ścieralna na dł. 1864 m. W miejscowości Dominów, przy trasie 2023L Mełgiew – Mile-
jów, do końca października ma zostać przedłużony chodnik na dł. 350 m. Powiat w oparciu o opracowywaną 
dokumentację Gminy, planuje także budowę chodnika przy drodze nr 2020L, między Jackowem a Franciszko-
wem, o długości 500 m. Znakami ostrzegawczymi zostanie oznakowane skrzyżowanie w Mełgwi, przy ulicy 
Partyzanckiej w  stronę Milejowa, przy szkole podstawowej.  

W dalszych planach jest również pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie komplek-
sowej przebudowy drogi 2020L, na odcinku Trzeszkowice do granic z gminą Łęczna. „Zakres prac to wzmoc-
nienie nawierzchni jezdni, przebudowa istniejących przepustów poprzecznych oraz budowa niezbędnych od-
cinków chodników” – zapowiada Jarosław Drozd, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa 
Powiatowego w Świdniku.  

Wszędzie tam, gdzie prace budowlane czasowo utrudniają ruch, można spotkać tablicę informacyjną 
z przeprosinami i prośbą o wyrozumiałość, którą zapewne zmotoryzowani zgodzą się wykazać, słusznie prze-
widując polepszenie komfortu na drogach. 

 

 Szanowni Państwo 
 

Dnia 23 sierpnia 2015 roku Dożynki Powiatu Świdnickiego odbędą się w Gminie Mełgiew. Z tej okazji 
pragnę życzyć wszystkim naszym rolnikom w tak uroczystym dniu zdrowia, wytrwałości w ciężkim codzien-
nym znoju Polskiego rolnika oraz satysfakcji z niełatwej pracy na roli.  

Myślę, że jest to szczególny czas podziękowań, przede wszystkim Panu Bogu za możliwość szczęśliwe-
go zebrania plonów.  

W tym dniu wyróżnimy najlepszych  rolników z  całego powiatu świdnickiego. Wspólnie podzielimy się 
chlebem w którym zawarta jest codzienna praca i  trud  rolników.  

Zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu 
 

Z wyrazami szacunku  
 

Wójt Gminy Mełgiew 
Ryszard Podlodowski 

Miejsca, w których w ciągu tego roku mieszkańcy gminy Mełgiew doczekają się remontów 
dróg, budowy chodników i oznakowania niebezpiecznych skrzyżowań. 

Starostwo Powiatowe w Świdniku 
Biuro Promocji i Przedsiębiorczości 
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28 czerwca w Trawnikach odbyły się gminne zawody OSP powiatu świdnickiego. Rywalizowały 
drużyny żeńskie i męskie z 3 gmin: Trawnik, Rybczewic i Mełgwi. Zawody były punktowane 
w trzech konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe i ćwiczenie musztry. W wyniku 

sportowej i zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:  

Gminne Zawody OSP w Trawnikach 

GMINA MEŁGIEW 

Drużyny żeńskie 
1. Minkowice 
2. Krzesimów 

Drużyny męskie 
1. Krzesimów 
2. Trzeszkowice 
3. Dominów 
4. Minkowice  

GMINA TRAWNIKI                                     
 
Drużyny męskie 
1. Oleśniki 
2. Pełczyn 
3. Trawniki 
4. Dorohucza 
5. Struża 
6. Biskupice 
7. Siostrzytów 

GMINA RYBCZEWICE 
 
Drużyny żeńskie 
1. Pilaszkowice-Bazar 
 
Drużyny męskie 
1. Pilaszkowice-Bazar                                             
2. Izdebno 
3. Rybczewice 
4. Częstoborowice 
5. Stryjno   

Ciekawym akcentem rozgrywanych zawodów była wystawa 
i pokaz historycznych urządzeń i maszyn, w tym pomp i pojazdów po-
żarniczych, które stanowią dorobek kulturowy regionu gminy Trawni-
ki. Wystawę zorganizowała Fundacja Tradycje i Historia Gminy Traw-
niki. Przerwy organizacyjne w trakcie zawodów były wypełnione poka-
zem przejazdu pożarniczych wozów konnych, będących eksponata-
mi  wystawy stałej, organizowanej przez Fundację. 

tekst: mł. bryg. Piotr Pyszko 
 
 

Zdj. M. Narodowiec 

Zwycięska Drużyna męska OSP Krzesimów 

Zwycięska Drużyna damska OSP Minkowice 

INFORMACJA 
 
Szanowni Mieszkańcy, udostępniam strony naszej gazety dla Powiatowego Urzędu Pracy w  Świdniku. 

Są to informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych dotyczące wolnych miejsc na poszczególne formy 
wsparcia realizowane w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zachęcam pracodawców do współpracy, a osoby bezrobot-
ne do składania wniosków. Informacje na stronach  18 i 19 gazetki.  

Ponadto Dyrektor PUP w Świdniku Pan Marcin Troć serdecznie zaprasza zarówno osoby bezrobotne 
szukające pracy jak i pracodawców chętnych do zaprezentowania swoich ofert na Targi Pracy, które odbę-
dą się w dniu 16 września 2015 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Powiatowym Centrum Edukacji Za-
wodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, przy ulicy Szkolnej 1.  

Ryszard Podlodowski 

NUMER 3/2015 R 
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Trudna sytuacja z wodą w Gminie  
 
Ceny wody i ścieków w Gminie Mełgiew osiągnęły niepokojąco niski poziom, który obecnie już nie za-

pewnia właściwego prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Przychody z zaopatrzenia w wodę 
i  odprowadzania ścieków nie wystarczają na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji wody oraz na pokrycie 
kosztów niezbędnych inwestycji w tym zakresie. W Gminie Mełgiew cena wody wynosi  2,20 zł i  nie była 
zmieniana od 2012 (3 lata), natomiast cena za wodomierz i odczyt nie była zmieniana od 10 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Według danych zebranych przez portal www.cena-wody.pl, Gmina Mełgiew zajmuje 27 pozycję naj-

tańszej wody w Polsce z 894 dostawców wody w kraju. W województwie lubelskim Gmina Mełgiew plasuje 
się na 8 miejscu najtańszej wody spośród 63 analizowanych dostawców wody. 

Porównanie  cen wody netto w Gminie Mełgiew dla gospodarstw domowych w latach 2005 - 2015 

wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cena 1 m3 wody 1,56 1,56 1,76 2,05 2,05 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20 

Opłata abonamentowa 

wodomierz 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

odczyt 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Zadaniem Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest dostar-
czanie wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości, uzdatniania wody, badanie jakości wody, wyko-
nywanie robót związanych z budową i rozbudową sieci wodociągowej oraz ochrona interesów odbiorców 
usług do wymagań ochrony środowiska. Aby wskazane działania mogły zostać zrealizowane, ponosimy duże 
koszty, które razem z amortyzacją wynoszą 1 323 589, 68 zł rocznie. Koszt wyprodukowania 1 m3 bez opłat 
za pobór wód podziemnych i podatku VAT wynosi: 2,4656 zł/m3, natomiast z opłatami i podatkiem VAT wy-
nosi 2,79 zł/m3. 

Od początku 2012 roku w kraju występują liczne podwyżki cen podatku od nieruchomości, cen energii 
elektrycznej, cen gazu, cen  paliw, opłat środowiskowych, składek rentowych, opłat za użytkowanie wieczy-
ste, materiałów eksploatacyjnych itp. Co również powinno mieć wpływ na cenę wody w gminie. 

Mełgiew posiada 5 ujęć wody, które przez ostatnie lata nie były modernizowane i remontowane. Jedynie 
w Jackowie w 2014 roku oczyszczono studnię głębinową, aby poprawić jej wydajność (koszt pogłębienia wy-
niósł 43 756,13 zł). Wymiany wymagają sieci wodociągowe zbudowane z rur azbestowych oraz stalowych, 
czeka nas również wymiana wyeksploatowanych wodomierzy na nowe. Na terenie naszej gminy przybywa 
mieszkańców, którzy składają wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej, co niewątpliwie cieszy władze 
gminy. Jednak, z tego powodu zmuszeni jesteśmy do modernizacji istniejących wodociągów oraz hydroforni. 
Rozważamy budowę nowej studni głębinowej w Nowym Krępcu, której koszt został oszacowany na kwotę 
95 258,40 zł. Obecnie usuwamy dużą awarię w hydroforni w Nowym Krępcu, zaopatrującej największe osie-
dla w  Gminie Mełgiew. Efektem awarii jest konieczność zakupu dużo droższej wody ze Świdnika, której 
koszt w  miesiącu lipcu wyniósł ponad 47 000 zł, generując straty budżetowe w wysokości 14 174 zł (cena 
zakupu wody ze Świdnika wynosi 3,15 zł natomiast cena sprzedaży wody mieszkańcom 2,20 zł). 

  Miasto 
Cena netto zł/m3 Cena brutto zł/m3 Obowiązuje 

Woda Ścieki Suma Woda  Ścieki Suma od do 

1 Mełgiew 2015 2,20 4,79 6,99 2,38 5,17 7,61 2012.05.01 2016-04-28 
2 Piaski 2015 2,70 7,25 9,95 2,92 7,83 10,75 2015-01-01 2015-12-31 
3 Spiczyn Gmina 2015 3,01 4,20 7,21 3,25 4,54 7,79 2014-07-01 2015-06-30 
4 Łęczna 2015 3,06 6,80 9,86 3,30 7,34 10,64 2015-07-01 2016-06-30 
5 Lublin 2015 3,44 4,63 8,07 3,72 5,00 8,72 2015-03-01 2016-02-29 
6 Świdnik 2015 3,48 6,84 10,32 3,76 7,39 11,15 2015-07-01 2016-06-30 

Średnia 2,98 5,75 8,74 3,23 6,21 9,44   



Str. 5 

NUMER 3/2015 R 

W poprzednich latach skutki suszy najbardziej odczuli mieszkańcy miejscowości, w których brakowało 
ciśnienia wody: Krępiec, Franciszków. Aby wyrównać ciśnienia wody w wodociągach kupujemy od kilku lat 
wodę z 3 gmin. Jednak cena ta jest większa o 1 zł za 1m3 od ceny wody jaką mieszkaniec naszej gminy pono-
si za zużycie wody.  

W związku z częstymi awariami sieci wodociągowej oraz urządzeń w hydroforniach podjąłem decyzję 
o  przeprowadzeniu inwentaryzacji sieci wodociągowej. Zaczęliśmy od najstarszej i najbardziej awaryjnej sie-
ci we Franciszkowie. Na części ulicy Spokojnej, która była sprawdzana jako pierwsza, wykryto 6 awarii, po 
ich usunięciu przystąpimy do badania kolejnego odcinka sieci na tej ulicy. Na odcinkach przy ul. Świerkowej 
i  Szerokiej stwierdzono kolejne 4 awarie. Inwentaryzację sieci utrudniają zasypane zasuwy i hydranty oraz 
położenie wodociągu pod asfaltem. Mam nadzieję, że w sierpniu br. zostanie zakończona inwentaryzacja tej 
najstarszej w gminie sieci. Po usunięciu awarii będzie możliwa poprawa nawierzchni dróg, pod którymi są 
położone sieci wodociągowe , taka sytuacja ma miejsce np. na ulicy Spokojnej we Franciszkowie.  

Podjęte działania obniżą koszty usuwania awarii, a nowoczesne metody monitorowania, sterowania 
przepływami i ciśnieniem w sieci wpłyną na skuteczne zarządzanie infrastrukturą techniczną. Chciałbym roz-
począć proces wykrycia najbardziej awaryjnych odcinków sieci w całej gminie, co pozwoli zapobiegać częste-
mu występowaniu awarii wodociągowych, jednak potrzebnych nakładów  nie da się sfinansować w krótkim 
czasie ze środków własnych . 
 
Drodzy mieszkańcy 

Bez podniesienia obecnych cen wody i ścieków nie jest możliwe prawidłowe dostarczanie wody w spo-
sób ciągły w wymaganej ilości i jakości z jednoczesnym podjęciem opisanych inwestycji.                             
Dlatego w dniu 23.06.2015 r. przedłożyłem do Rady Gminy wniosek o zatwierdzenie nowych cen wody i ście-
ków, które mogłyby obowiązywać od 1.09.2015 roku. Wniosek zakładał podwyżkę  tylko w niezbędnym zakre-
sie (wzrost o 0,38 zł za zł/m3) wynikającym z opisanych wyżej okoliczności. Po wprowadzeniu tej podwyżki 
ceny wody i ścieków w Mełgwi nadal pozostawałyby znacznie poniżej średniej krajowej i były w grupie cen 
niskich. Jednak wniosek nie zyskał akceptacji radnych. Jestem przekonany, że decyzja spowodowana była bra-
kiem stosownych danych, które przedstawiłem Państwu powyżej. Brak akceptacji ze strony  radnych utwierdza 
mnie w przekonaniu, że są świadomi swojej odpowiedzialności jaka została im powierzona, co odbieram 
w  sposób naturalny i motywujący w podejmowaniu kolejnych wspólnych decyzji. 
Sołtysi i Radni oczekują kolejnych inwestycji drogowych oraz infrastruktury towarzyszącej, jednak biorąc pod 
uwagę fakt, iż nadal będziemy dokładać z budżetu gminy do produkcji i dystrybucji wody, wszelkie inwestycje 
będą musiały być przesunięte w czasie. 

Wójt Gminy Mełgiew 
Ryszard Podlodowski 

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA 
Tą drogą pragnę podziękować wszystkim biorącym udział w nabożeństwie i ostatniej  

ziemskiej drodze miejsca spoczynku mojej żony Stanisławy,  
wszystkim obecnym i byłym sołtyskom i sołtysom, pracownikom Gminy oraz Panu Wójtowi  

za udział w pogrzebie i  okazane współczucie.  
Prawdziwej przyjaźni nic nie zagłuszy ona płynie z serca Prawdziwej przyjaźni nic nie zagłuszy ona płynie z serca Prawdziwej przyjaźni nic nie zagłuszy ona płynie z serca Prawdziwej przyjaźni nic nie zagłuszy ona płynie z serca –––– żyje w duszy.  żyje w duszy.  żyje w duszy.  żyje w duszy.     

                                                       Jan Golon    

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA 
Serdecznie dziękujemy panu sołtysowi Kazimierzowi Krukowskiemu 

za bezinteresowną pomoc, okazaną życzliwość i gorące serce. 
                                                                            Melania i Edward Wawszczak 



NOWE GABLOTY INFORMACYJNE W GMINIE MEŁGIEW 
Z inicjatywy Wójta Gminy Mełgiew Pana Ryszarda Podlodowskiego zostały zakupione nowe gabloty 

ogłoszeniowe dla Naszej gminy, które umieszczono w następujących miejscach.  
W gablotach będą wywieszane najważniejsze informacje i ogłoszenia pochodzące z Urzędu Gminy 

oraz od sołtysa. 

1 Boisko w Minkowicach (przy sklepie) 9 Janowice (przy sklepie)
2 Boisko w Dominowie (przy sklepie) 10 Urząd Gminy Mełgiew
3 Boisko w Krępcu (przy szkole) 11 Orlik Mełgiew (przy Zepole Szkół w Mełgwi)
4 Krępiec (róg ul. Kasztanowa i Skośna) 12 Boisko w Jackowie (przy szkole)
5 Boisko w Krzesimowie (przy szkole) 13 Jacków (nowe osiedle przy tartaku)
6 Piotrówek (przy mieszkaniu sołtysa) 14 Boisko Franciszków (przy dawnej szkole-świetlica)
7 Lubieniec (przy Grill Pol) 15 Podzamcze (zatoczka przy sklepie)
8 Józefów (przy sklepie obok remizy)

Miejsce montażu gabloty
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Gmina Mełgiew prowadzi procedurę przetargową na budowę placów zabaw 
dla 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. w Mełgwi, Domi-
nowie, Krzesimowie, Jackowie i Krępcu. Całość zadania jest finansowana ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013. 
Jest to ostatni etap inwestycji jakie były zaplanowane w ramach projektu pn. „Modernizacja oddzia-

łów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”. Do tej pory udało się wyposażyć 6 oddziałów przed-
szkolnych m. in. w laptopy, skanery, specjalne programy edukacyjne, kserokopiarki, tablice interaktywne, 
zabawki, meble, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ponad 220 tysięcy złotych. 
Przedszkolaki doczekają się ogrodzonych placów dostosowanych do ich wieku i potrzeb. Zakończenie 
prac planowane jest na koniec września bieżącego roku. 

                                                                                                                                                                          Opracowała: Justyna Kuzioła 

Sporządziła: Mariola Matyjaśkiewicz 

SEGREGACJA ŚMIECI ! 
W związku z licznymi interpelacjami radnych na sesjach Rady Gminy związanymi z brakiem lub 

niepełnymi informacjami złożonymi w deklaracjach odbioru odpadów komunalnych, może zaistnieć ko-
nieczność przeprowadzenia kontroli zgodności deklaracji z liczbą osób faktycznie zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz właściwej segregacji śmieci.  

Przypominamy że każdy mieszkaniec Naszej Gminy ma obowiązek systematycznie płacić za odpa-
dy komunalne. Wszelkie informacje o zadłużeniach z tego tytułu można uzyskać pod numerem telefonu 
(81) 460 57 07 lub w Urzędzie Gminy w pokoju 203.  

Informację przygotowała: Milena Bochniarz 

 PLACE ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW  

PLAN ZAGORPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE 
W dniu 3 sierpnia 2015r. złożyliśmy ponownie wniosek w sprawie zgody na odrolnienie gruntów 

rolnych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, projekt planu bę-
dzie przedstawiony mieszkańcom do publicznego wglądu, a następnie Radzie Gminy Mełgiew do uchwa-
lenia. W przypadku braku pozytywnej decyzji Ministerstwa z projektu planu zostaną wyłączone grunty, 
które nie wymagają zgody ministra na zmianę przeznaczenia.  

Opracował: Bartosz Żułtak 
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Ruszyła "piątka" - nowa linia do Świdnika i Mełgwi  

10 sierpnia 2015r. uruchomiono nowe połączenie 
do Świdnika i Mełgwi. Linia Nr 5 na swojej trasie 
przejazdu uwzględnia obsługę Portu Lotniczego oraz 
tereny gmin Mełgiew i Wólki. To wynik współpracy 
z  władzami gmin ościennych i kolejny etap rozszerza-
nia oferty przewozowej poza granice gminy Lublin.  
Dla mieszkańców gminy Mełgiew to pierwsze, takie 
połączenie, które miałoby rozwiązać problem zatłoczo-
nych busów. 

 Myślę, że potrzeba takiego połączenia jest duża. 
Najbliższe miesiące pokażą czy zainteresowanie wśród 
mieszkańców gminy taką potrzebę potwierdzi. – mó-
wi Ryszard Podlodowski, wójt Gminy Mełgiew.   

Gmina, według umowy partnerskiej z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Lublinie, będzie pokrywać ok. 
60 % kosztów całkowitych uruchomienia linii. Mam na-
dzieję, że znacznie ułatwi to komunikację ze Świdnikiem 
i Lublinem, a być może podniesie prestiż miejscowości 
uwzględnionych w rozkładzie – dodaje wójt. 

Do końca sierpnia linia będzie kursować na roz-
kładach wakacyjnych i wykona 4 kursy w dni powsze-
dnie oraz 3 w weekendy. 

W Strefie Biletowej poza Lublinem obowiązują bilety jednoprzejazdowe w cenie 2,40 zł normalny 
i  1,20 zł ulgowy oraz bilet okresowy 30-dniowy na wszystkie linie (linie nr 5 i 55) w cenie 50 zł normal-
ny i 25 zł ulgowy. 

Tekst: Magdalena Narodowiec 

Godziny odjazdów w dni powszednie Godziny odjazdów w sobotę i święta 

Z przystanku Brama  
Krakowska 03 Z przystanku  Mełgiew 02 

Z przystanku Brama  
Krakowska 03 Z przystanku  Mełgiew 02 

05:00 07:00 10:00 11:20 

08:15 09:40 12:30 13:50 

14:10 15:20 15:00 16:20 
16:20 17:25     
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Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących w Gminie Mełgiew 

W lipcu br. Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Krępcu we współpracy z Urzędem Gminy Me-
łgiew oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w  Mełgwi rozpoczęła realizację Podprogramu2015 
w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, którego celem jest pomoc żyw-
nościowa dla osób najbardziej potrzebujących 
w całej Polsce. Osoby ubogie będą mogły skorzy-
stać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych, 
w których na jedną osobę przypada około 60 kg 
żywności. 

W dniach 30-31 lipca 2015r. 570 mieszkań-
ców naszej Gminy otrzymało pierwsze paczki żyw-
nościowe, które składały się z 11 produktów tj. ma-
karon, kasza jęczmienna, ryż, płatki kukurydziane, 
mielonka wieprzowa, ser żółty, mleko, koncentrat 
pomidorowy, dżem truskawkowy, groszek 
z marchewką, cukier o łącznej wadze około 22 kg 
na osobę. W w/w dniach wydano ponad 12,5 tony 
artykułów spożywczych o wartości prawie 33 000 
zł.  

Do końca 2015r. w naszej Gminie paczki 
żywnościowe będę wydawane jeszcze dwukrotnie, 
a także odbędą się warsztaty z przygotowywania 
zbilansowanych posiłków, zdrowego odżywiania 
oraz zapobiegania marnowaniu jedzenia prowadzo-
ne przez dietetyka 

Kto mógł skorzystać z pomocy w ramach  

Podprogramu 2015 
  

Paczkę żywnościową otrzymały osoby naj-
bardziej potrzebujące, których dochód nie przekra-
cza 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
lub  684 zł dla osoby w rodzinie. Aby skorzystać 
z  pomocy osoba zainteresowana musiała zgłosić 
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi, by 
uzyskać skierowanie.  

 
Tekst: Magdalena Narodowiec 

Zdj. P. Cimek 
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Lasy stanowią przestrzeń o którą trzeba dbać. Obserwując jednak ich wnętrze możemy odnieść wrażenie 
że wielu z nas zapomina o ich wadze i znaczeniu. Są jednak wśród nas osoby ochoczo angażujące się w akcje, 
których celem jest troska o wspólny ład i porządek. Mieszkańcy ulicy Jagodowej w Krępcu wspólnie realizują 
projekt pt. „Wolontariat w Krępcu- Aktywacja” w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”. 
Głównym celem projektu jest zmoblilizowanie społeczności lokalnej do podjęcia wspólnych działań oraz roz-
wiązanie lokalnego problemu jakim jest zanieczyszczanie lasu. Zaplanowane w ramach projektu aktywności 
to nie tylko czynności techniczne związane z porządkowaniem lasu, ale także cykl warsztatów, których celem 
będzie budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich i modyfiko-
wanie dotychczasowych nawyków.  

Wolontariat w Krępcu –Aktywacja.  

W sobotnie przedpołudnie 4 lipca mieszkańcy ruszyli do walki ze śmieciami 
zanieczyszczającymi las krępiecki. Dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy wypo-
sażeni w niezbędne narzędzia tj. worki na śmieci, rękawice i inne zestawy porząd-
kowe udali się w głąb lasu. Na swojej drodze napotykali różnego rodzaju nieczy-
stości: drobne odpady, przepełnione worki ze śmieciami, opony i inne rupiecie. 
W  akcji wzięło udział około 40 wolontariuszy co świadczy o  potrzebie podejmo-
wania w przyszłości podobnych przedsięwzięć. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Wójt Gminy Mełgiew. Podczas pikniku rodzinnego gościła pani Magdalena 
Narodowiec, z którą mieszkańcy dzielili się własnymi sugestiami i problemami 
dotyczącymi funkcjonowania społeczności lokalnej. Wielka zbiórka zakończyła 
się grillowaniem.  

Zaangażowanie i sposób realizacji tego zadania powinny być dla mieszkań-
ców innych miejscowości naszej gminy przykładem do naśladowania.  

Wystarczy odrobina chęci a wspólnie możemy wiele zdziałać, sprawiając że 
nasze najbliższe otoczenie stanie się czystsze i atrakcyjniejsze… 

PODZIĘKOWANIA 

Kierownik oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi składają serdeczne    

podziękowania dla Pani Magdaleny Michałek i Pana Patryka Pochwatka zamieszkałych 

w  Świdniku, dla Kancelarii Notarialnej Pana Wojciecha Małka ze Świdnika,  

 Pana Rafała Klembowskiego z Mełgwi oraz innym osobom wrażliwym na ludzkie  

potrzeby za okazaną pomoc naszym podopiecznym. 

Zdj. M. Narodowiec Opracowała: Paulina Cimek 
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W Szkole Podstawowej w Dominowie... 

W tym roku szkolnym Dzień Dziecka w naszej 
szkole obfitował w liczne atrakcje. Z samego rana 
odwiedzili nas Pani Zastępca Wójta Elżbieta Korbus 
i  Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej 
Wiesław Rusak. Wręczyli nagrody za udział w kon-
kursie plastycznym. Można było zwiedzić wóz stra-
żacki, przymierzyć mundur, a nawet polać wodą 
szkolne boisko.  

Następnie zaprezentowane zostały dwie insce-
nizacje teatralne. Klasa II przygotowała 
„Calineczkę”, natomiast uczniowie klasy V wystąpili 
z przedstawieniem „Sierotka Marysia” promującym 
twórczość Marii Konopnickiej wśród uczniów naszej 
szkoły. W czasie wolnym dzieci mogły sobie wybrać 
odpowiadające im zabawy. Dużą frekwencją cieszy-
ły się zawody na boisku szkolnym oraz gry „bez prą-
du”, a posiadacze karty rowerowej wyruszyli na rajd.  

O święcie dzieci nie zapomniała również Rada 
Rodziców i przygotowała słodki poczęstunek, który 
jak zwykle wszystkim bardzo smakował. 

Autorzy: H. Blacharska, J. Salitra, B. Żeleźnik 

Maj i czerwiec obfitował w naszej szkole 
w  liczne wycieczki. Dzieci z klasy zerowej razem 
z  wychowawczynią i rodzicami udały się na wy-
cieczki integracyjne do Mini Zoo w Leonowie 
i  Portu Lotniczego w Świdniku. Czekało tam na 
nich wiele atrakcji. Dzieci poznały różne gatunki 
zwierząt. Dowiedziały się, że na lotnisku obowiązują 
ścisłe zasady bezpieczeństwa, a każdy kto chce 
wejść na płytę lotniska musi przejść kontrolę osobi-
stą. Zobaczyły także miejsce odprawy bagażowej. 
Największą atrakcją było lądowanie samolotu pasa-
żerskiego.  

Uczniowie klas I-III wyjeżdżali na wycieczki 
do TVP Lublin, Chełma i Słowiańskiego Grodu 
Choina – Horodyszcze w Wólce Bieleckiej. Zwie-
dzili studia telewizyjne, Chełmskie Podziemia Kre-
dowe – zabytek staropolskiego górnictwa kredy. 
Spacer podziemnymi korytarzami dostarczył nieza-
pomnianych wrażeń, a największą z nich atrakcją 
było spotkanie ze strażnikiem podziemi – Duchem 
Bieluchem. W średniowiecznym grodzie uczniowie 
poznali dawne zwyczaje i obrzędy. Chłopców zainte-
resował strój dawnego woja i strzelanie z łuku. 
Dziewczęta poznawały dawne tańce, a wszyscy 
z  zapałem uczyli się pisania gęsim piórem. Przez 
cały dzień wycieczkowicze cieszyli się słoneczną 
pogodą i wspaniałą atmosferą. 

Wszystkie wycieczki spełniły oczekiwania dzieci, do-
starczyły wielu wrażeń, ale też wzbogaciły wiedzę o 
naszym kraju, środowisku przyrodniczym, o tradycjach , 

Na wycieczkowym szlaku 

9 – 12 czerwca uczniowie klas starszych  wyje-
chali na wycieczkę do Kamienia Pomorskiego 
i  Międzyzdrojów. Jej celem było poznanie piękna 
i  różnorodności wybrzeża bałtyckiego, wyspy Wolin 
i granicy polsko-niemieckiej. „Zobaczyliśmy rekon-
strukcję osady w Biskupinie i wybrzeże klifowe 
w  Trzęsaczu, spacerowaliśmy brzegiem morza do 
ruin kościoła. Widzieliśmy ślady zsuwania po stoku 
materiału skalnego, z którego zbudowany jest klif, 
poszukiwaliśmy bursztynów i ciekawych otoczaków, 
no i widzieliśmy jak słońce chowa się w morzu”-  

wspomina uczestnik wycieczki Szymon Łaska. 
Wszystkie wycieczki spełniły oczekiwania 

dzieci, dostarczyły wielu wrażeń, ale też wzbogaciły 
wiedzę o naszym kraju, środowisku przyrodniczym, 
o tradycjach, zabytkach kultury i sztuki. 

 Święto Dzieci 
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Uczeń na Medal ! 

Łukasz Pawlak, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Podzamczu - to uczeń 
niezwykły, wszechstronnie uzdolniony i ambitny, a przy tym pracowity i sumienny. 
Wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach międzyszkolnych, powiatowych i wo-
jewódzkich odnosząc sukcesy. Największym jego sukcesem naukowym było zakwalifi-
kowanie się do etapu wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z historii organizo-
wanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i otrzymanie tytułu finalisty. Brał 
udział w międzyszkolnym konkursie historycznym "Mistrz Historii 2015" w Świdni-
ku, gdzie zajął  I miejsce i otrzymał tytuł Mistrza Historii. 

Łukasz Pawlak jest mistrzem mowy ojczystej, gdyż dwa lata z rzędu wygrał 
szkolny konkurs ortograficzny „Złote Pióro”, a w roku ubiegłym będąc jeszcze 
uczniem klasy V wygrał wraz z dwójką kolegów z kl.VI powiatowy konkurs z języka 
polskiego „Słowa, słówka i półsłówka” zorganizowany przez Gimnazjum nr1 w Świd-
niku.  

W tym roku natomiast zakwalifikował się do etapu okręgowego kuratoryjnego 
konkursu ortograficznego w Świdniku. Poza tym zajął I miejsce w międzyszkolnym 
Konkursie Literackim "Ze smakiem po Szlaku Jana III Sobieskiego", który był adre-
sowany do uczniów gmin: Mełgiew, Spiczyn, Wólka, Piaski, Rybczewice i Gorzków.  

Dobrze gra w piłkę nożną, jest w składzie szkolnej 
drużyny, która zdobyła I miejsce w zawodach gminnych 
piłki halowej. Zdobył Puchar Dyrektora szkoły 
w dorocznym Turnieju Mikołajkowym w Tenisa Stołowe-
go. Od dzieciństwa gra w szachy i brał w tym roku udział 
w  gminnym turnieju szachowym w Mełgwi.  

Łukasz przejawia również uzdolnienia artystyczne, 
zawsze chętnie bierze udział w różnych szkolnych przedsta-
wieniach, występach artystycznych i robi to świetnie.  

Łukasz Pawlak jest uczniem bardzo obowiązkowym 
i  solidnym, wyróżnia się dużą kulturą osobistą, jest lubiany 
wśród rówieśników. 

Autor: Magdalena Kalinowska-Czul 

Organizatorem tego konkursu było Stowarzyszenie "Charlężaczek" - Charlęż – Spiczyn; a projekt współfinan-
sowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowski-
mi Unii Europejskiej. Łukasz dużo czyta i pięknie pisze, dlatego też co roku otrzymywał wyróżnienia za naj-
piękniejszy zeszyt i najciekawszy lekturnik. 

Oprócz tego chłopiec jest świetny z matematyki: zwyciężył wraz ze swoim kolegą z klasy w gminnych 
Duetach Matematycznych w Mełgwi oraz zdobył III miejsce w Lidze Matematycznej - w konkursie, który 
od kilku lat organizuje Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku dla uczniów klas szóstych szkół podsta-
wowych z naszego powiatu. W szkolnym etapie tegorocznego  Kangura uzyskał najwyższą liczbę punktów 
w  szkole. 

Łukasz jest dobry w językach obcych, zajął III miejsce w II Gminnym Konkursie Wiedzy O Krajach 
Niemieckojęzycznych w Podzamczu. Ponadto zdobył II miejsce w konkursie powiatowym „Niemieckie pro-
dukty na polskim rynku” w Gimnazjum nr1 w Świdniku. Pracuje w grupie aktywnych uczniów z klas V i VI 
naszej szkoły, która w języku angielskim realizuje wraz z kolegami ze szkół z Turcji, Rumunii, Portugalii, 
Czech, Serbii i Słowacji projekt edukacyjny E - Twinning "My city, my town, my village". Jest to współpra-
ca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.  

Nie tylko w nauce jest Łukasz najlepszy, bo także w sporcie odnosi znaczące sukcesy. Stanął na drugim 
miejscu na podium w swojej kategorii wiekowej w XI Powiatowym Biegu Ulicznym w Podzamczu, którego 
organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe w Świdniku, Urząd Gminy w Mełgwi i Szkoła Podstawo-
wa w Podzamczu.  
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Stało się już tradycją, że najlepsi uczniowie i nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Gminę Me-
łgiew otrzymują na zakończenie roku szkolnego Nagrody Wójta.  

Nagrodę Wójta Gminy Mełgiew – na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół – otrzy-
mało 8 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Mełgiew, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osią-
gnęli bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskali wzorowe oceny z zachowania lub wyróżnili się udziałem w kon-
kursach. Oto oni: 
 
Dominika Pachuta klasa IIA Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w Zespole Szkół w Mełgwi 
Monika Dziak klasa VI Sz. P. im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w Zespole Szkół w Mełgwi 
Patrycja Banach klasa VI Sz. P. im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w Zespole Szkół w Mełgwi 
Łukasz Pawlak klasa VI Sz. P. im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu 
Martyna Włosek klasa VI Sz. P. im. Jaworzniaków w Krzesimowie 
Anna Kieraga klasa VI Sz. P. im. Jana Brzechwy w Jackowie 
Dominika Wasiuk klasa VI Sz. P. im. Marii Wójcik w Krępcu 
Szymon Łaska klasa VI Sz. P. im. Marii Konopnickiej w Dominowie 

 
Podczas uroczystości zostały także wręczone nauczycielom Nagrody Wójta Gminy, za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska lokal-
nego. Tym szczególnym wyróżnieniem docenieni zostali: 

 
Pani Ewa Małysz - Kubić nauczyciel Sz. P. im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w Zespole Szkół w Mełgwi 
Pan Waldemar Woźniak nauczyciel Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi w Zespole Szkół w Me-
łgwi 
Pani Anna Iwaniak - Wiśniewska nauczyciel Sz. P. im. Jana Brzechwy w Jackowie 
Pani Halina Krzyżowska nauczyciel Sz. P. im. Marii Konopnickiej w Dominowie 
Pani Magdalena Pilska nauczyciel Sz. P. im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu 
Pani Małgorzata Sowińska nauczyciel Sz. P. im. Jaworzniaków w Krzesimowie 
Pani Agnieszka Krygier nauczyciel Sz. P. im. Marii Wójcik w Krępcu. 
  

Opracowała: Mariola Matyjaśkiewicz 

Wakacyjne remonty w szkołach 
 

Po ostatnim dzwonku w szkołach ruszają remonty. Malowanie sal lekcyjnych  

i dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, to tylko niektóre inwesty-

cje, które w tym roku będą realizowane w placówkach oświatowych gminy Mełgiew. W czasie wakacji 

pomieszczenia zostaną przystosowane do potrzeb najmłodszych uczniów. Samorząd przeznaczy na ten 

cel wstępnie około 50 tysięcy złotych. Większość prac zakończy się przed 1 września.  

Zaplanowano remont poszycia dachu w Szkole Podstawowej w Podzamczu i Krzesimowie, częścio-

wą wymianę istniejącej stolarki okiennej na okna PCV w Szkole Podstawowej w Dominowie, oraz m.in. 

przystosowanie nowych pomieszczeń na bibliotekę i świetlicę w Szkole Podstawowej w Jackowie.  

Przeprowadzona zostanie konserwacja schodów, naprawa podłóg i sanitariatów we wszystkich pla-

cówkach.  

Tekst: Mariola Matyjaśkiewicz  

Nagrody Wójta Gminy Mełgiew dla najlepszego ucznia i najlepszego nauczyciela  

w roku szkolnym 2014/2015 
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Moje hobby... 

Nazywam się Łukasz Stachyra i chciałbym przedstawić czytelnikom „Wieści 
z  Gminy” moją niespotykaną pasję. Interesuję się kolekcjonowaniem czapek i sor-
tów mundurowych, które  zacząłem zbierać czternaście  lat temu i zbieram  do dziś.  

Pierwszą czapkę otrzymałem od sąsiada gdy nie zamieszkiwałem jeszcze 
w  Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie. Od tej pierwszej czapki wszystko się 
zaczęło. Dzisiaj moja kolekcja liczy ponad 400 różnych elementów umundurowa-
nia. Wcale nie zamierzam kończyć zbierania. Sprawia mi to wielką radość i jest 
moją ogromną pasją. Niedawno do mojego zbioru dołączyła czapka generała poli-
cji, którą podarował mi Komendant Główny Policji Pan Marek Działoszyński.  

Z czapki generała  policji  jestem bardzo  zadowolony. Posiadam też m.in.  hełm Milicji Obywatelskiej 
pochodzący prawdopodobnie z lat 70, kaski prewencji milicji i policji, czapki policji amerykańskiej, niemiec-
kiej i holenderskiej, emblematy NATO oraz odznakę EULEX - misji pokojowej prowadzonej w Kosowie.  

Na uwagę zasługują czapki od Pana Komendanta Straży Ochrony Kolei Stanisława Kostrzewskiego 
z  Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei oraz starszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej od Pana 
Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku młodszego brygadiera Pawła 
Belniaka. Bardzo sobie cenię beret z Jednostki Specjalnej Grom i Komandosów z Lublińca oraz beret gene-
ralski  podarowany od Generała Dywizji Pana Andrzeja Duksa Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.  

Moim hobby są także mundury. Wśród nich jest mundur kapitana Służby Więziennej podarowany przez 
Pana Majora Sławomira Stańczuka, policyjny od pana aspiranta sztabowego Policji Krzysztofa Ciołka z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdniku, a także mundur młodszego aspiranta celnego z Oddziału Celnego 
w  Lublinie. 

Oprócz gromadzenia elementów umundurowania różnych służb, zbieram też nakrycia z głów duchow-
nych oraz palestry sędziowskiej. Wśród nich znajduje się: biret emerytowanego proboszcza z Parafii pw. św. 
Wita w Mełgwi księdza Prałata  Karola Serkisa, piuska z Zakonu Ojców i Braci Paulinów z Jasnej Góry, biret 
sędziowski podarowany od sędziego z Sądu Najwyższego z Warszawy, biret sędziego Trybunału Konstytu-
cyjnego z Warszawy.  

Poszczególne przedmioty trafiają do mnie w różny sposób. Niektóre czapki sam kupiłem za symbolicz-
ne kwoty. Inne dostałem po wcześniejszych pismach z prośbą o powiększenie mojego zbioru. Czasami na od-
powiedź trzeba czekać długo. Jestem cierpliwy i bardzo się cieszę gdy moja prośba jest pozytywnie rozpa-
trzona. Wszystkie okazy przechowuję w Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, którego jestem pensjona-
riuszem. Jestem dumny z całej kolekcji. Mimo to, moim największym marzeniem jest zdobycie czapki roga-
tywki galowej OSP.  

 Założyłem  również profil na Facebooku gdzie promuję swoją kolekcję i regularnie zamieszczam aktu-
alne zdjęcia.  

Uczestniczę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mełgwi. Dzięki temu mam możliwość nabywania no-
wych umiejętności: gotowania, szycia, malowania, obsługi urządzeń biurowych oraz korzystam tu z internetu 
w zależności od potrzeb. 

Łukasz Stachyra  
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Stowarzyszenie „Podaj rękę” w ramach projektu pt. „Szlak Jana III Sobieskiego wy-
ciąga z domu mieszkańca każdego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 
Szwajcarskiego Programu Współpracy „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości 

na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” zorganizowało szereg imprez integracyjnych w roku 
bieżącym.  

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze podczas, których uczestnicy poznali tech-
niki decoupagu, wykonywanie ozdób okolicznościowych oraz biżuterii sztucznej. Celem warsztatów była 
promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów, kontynuacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
oraz zwyczajów.  

W maju zorganizowano Biesiadę Majówkową dla mieszkańców Podregionu jak i turystów. Podczas 
wydarzenia zaprezentowano tradycje kulinarne regionu oraz dawne zwyczaje i obyczaje. W tym miejscu pra-
gniemy podziękować za przybycie: Wójtowi Gminy Mełgiew Panu Ryszardowi Podlodowskiemu, Księdzu 
Dziekanowi Dariuszowi Moczulewskiemu oraz przedstawicielom Straży Pożarnej Komendantowi Gminne-
mu Wiesławowi Rusakowi oraz Prezesowi Gminnemu OSP Sylwestrowi Berezie.  

Kolejną imprezą był Rajd Rowerowy, którego trasa przebiegała poprzez następujące miejscowości: Do-
minów - Żurawniki - Trzeciaków - Trzeszkowice - Krzesimów - Janowice - Mełgiew - Podzamcze - Domi-
nów. Podczas niego uczestnicy zwiedzili Pałac w Krzesimowie, Pałac w Podzamczu oraz usłyszeli informa-
cje na temat dziedzictwa Jana III Sobieskiego w Podregionie. Rajd zakończony został wspólnym grillowa-
niem. Zarząd Stowarzyszenia, w tym miejscu, składa serdecznie podziękowania Prezesowi Zarządu Polskie-
go Związku Motorowego w Lublinie Panu Dariuszowi Woźniakowi za darowiznę w postaci koszulek odbla-
skowych. Gest ten przyczynił się do tego, iż wszyscy uczestnicy mogli się czuć bezpiecznie na drodze. 

W czerwcu odbył się także Turniej Rozgrywek Stołowych, który miał za zadanie promocję sportu i re-
kreacji oraz integrację dzieci i młodzieży. W poszczególnych kategoriach nagrody zdobyli: Tenis stołowy: 
I  m-ce Stachowiak Łukasz, II m-ce Szewczak Sebastian, III m-ce Zieliński Krzysztof; Bilard: I m-ce Dziu-
rawiec Tomasz, II m-ce Syczek Paweł, III m-ce Kotowski Zbigniew; Cymbergaj: I m-ce Łaska Szymon, 
II  m-ce Cybul Sylwia, III m-ce Kowalski Patryk; Piłkarzyki: I m-ce Dec Julia, II m-ce Kołodziejczyk 
Krzysztof, III m-ce Cybul Karol. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy zdobytych nagród, a były 
nimi słuchawki oraz pendrivy 16GB oraz 8GB. 

Szlak Jana III Sobieskiego wyciąga z domu mieszkańca każdego 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  

SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION  

Celem projektu było promowanie turystyki, dziedzictwa kultu-
rowo- historycznego oraz  ukazanie walorów przyrodniczych Pod-
regionu. Stowarzyszenie osiągnęło cel projektu poprzez realizację 
działań w ramach projektu m.in. remont i przystosowanie budynku 
siedziby Stowarzyszenia do organizacji wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, spotkań czy warsztatów. Realizacja projektu ma pozy-
tywny wpływ na rozwój Podregionu – rozwijanie zasobów ludzkich, 
tworzenie nowego produktu turystycznego oraz utrzymywanie standar-
dów jakości produktów turystycznych i okołoturystycznych.  

Monika Szymczak, Izabela Łaska, Marzena Cybul 
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Wszystko co dobre ma swój szybki koniec, ,,Jarmark Szlaku Jana III Sobies-
kiego'' przeszedł do historii. Pozostały wspomnienia, zdjęcia i poczucie dobrze wykona-
nej pracy. „Jarmark Szlaku J III S'' to projekt, który realizowało stowarzyszenie ,,Razem 

dla Krzesimowa'' w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ci wszyscy mieszkańcy Podregio-
nu, którzy znaleźli czas i chęci, aby dotrzeć do nas 11 lipca zapewne wybrali coś dla siebie. Festyn był zwień-
czeniem warsztatów umiejętności tradycyjnych, dlatego można było skosztować chrupiącego chleba oraz wę-
dlin wytworzonych naturalnie. Miłośnicy rękodzieła mogli obejrzeć prace wykonane przez członków stowa-
rzyszenia oraz stowarzyszenie ,,Takt'' z Mełgwi. 

Sołtysi i radni oraz Wójt Gminy mogli bronić honoru swojej miejscowości w rzucie gumofilcem do celu, 
biegu z  jajkiem, czy wybrać pytanie z wiedzy o gminie, szlaku i Krzesimowie. Zwycięzcy nie wyłoniono, 
chociaż wszyscy walczyli z poświęceniem. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs ,,Skarby Podregio-
nu”, na który wpłynęło 31 zdjęć. Komisja konkursowa w składzie: Ryszard Podlodowski, Łukasz Reszka, Te-
resa Jasińska, Teresa Adamiec wybrała laureatów. .Jednogłośnie zwyciężyło zdjęcie kościoła parafialnego 
w  Mełgwi, wykonane przez Ilonę Szczęśniak. Okazało się, że oprócz ,,wielkich'' skarbów mamy niepowta-
rzalne miejsca np. ,,Zakole w Lubieńcu'', zdjęcie wykonane przez laureata III nagrody.  

Bardzo ciekawe produkty zaprezentowali na Jarmarku przedsiębiorcy realizujący projekt ,,Lawendowy 
upominek''. Można było skosztować przetworów mlecznych z OSM w Piaskach oraz pieczywa z piekarni Gre-
la z Mełgwi. Nie zawiodło nas stowarzyszenie ,, Podaj rękę'' z Dominowa, które tak wspaniale rozkręciło za-
bawę taneczną. Szlak działa pod szyldem przedsiębiorczości, dlatego gościliśmy przedstawicieli Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, którzy promowali swoją uczelnię. Najwięcej atrakcji 
czekało na najmłodszych uczestników. Były liczne konkursy z nagrodami, dmuchany plac zabaw oraz wspa-
niały kucyk. 

Nadszedł czas podsumowań i sprawozdań, liczymy franki (14 245,42 CHF ) wydane na instalację gazo-
wą i inne działania. Ale oprócz pieniędzy najważniejsze jest zaangażowanie i praca członków stowarzyszenia. 
To był bardzo trudny czas, intensywne prace polowe a zarazem krótki okres realizacji projektu dlatego tej pra-
cy nie da się zważyć ani zmierzyć.  

Sprzątali po remoncie, gotowali zupę ,,Jana'', piekli chleb i ciasto, przygotowali nalewki, ustawiali na-
mioty, organizowali transport: dwie Ewy, pięć Anek, dwie Renie, dwie Agnieszki, Anita, dwie Ireny, Grażyn-
ka, Henia, Magda, Iwonka, Bernadetta, Halinka, Alicja, Todzia, Krysia, Tereska,  trzech Andrzejów, dwóch 
Witków, Mariusz, Grzegorz, Radek, Jarek, Staszek, Fredek, Paweł, Janusz, Leszek, Wiesław, Zbyszek. Wspo-
mogła młodzież: Ewelina, Paula, Krystian, Jagoda, Ola, Tomasz, Adrian, Marlena. Jak zwykle wspomógł Bo-
guś. Szczególne słowa uznania dla Pani Ireny i Alicji, które przygotowały potrawę na konkurs ,,Smaczne bo 
swojskie'' i wywalczyły dla stowarzyszenia II miejsce. 

Jarmark Szlaku Jana III Sobieskiego w Krzesimowie 

Przed nami IV nabór wniosków na Szlaku Sobieskiego, dożynki 
powiatowe w Mełgwi, gdzie chcemy promować kuchnię regionalną. 
Dlatego namawiamy wszystkich niezdecydowanych, aby swoje pomy-
sły przelali na papier i po prostu złożyli wniosek. Nie święci garnki le-
pią więc trzeba zrobić pierwszy krok. 

Anna Pytka 
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12 lipca 2015 roku odbył się Słowiański Piknik na Powitanie Lata. Było to spotka-
nie z żywą historią. Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość bliższego poznania swoich 
korzeni poprzez zwiedzanie wioski słowiańskiej, która została rozlokowana nad stawami 
w Mełgwi. 

Słowiański Piknik na Powitanie Lata 

Atrakcje, które zapewniła grupa rekonstrukcyjna ze Słowiańskie-
go Grodu w Wólce Bieleckiej to m.in.: pokaz uzbrojenia, wybijanie 
monet, tańce dawne, strzelanie z łuku, nauka pisania gęsim piórem, 
wykonywanie paciorków, ozdób oraz tkactwo. Dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci cieszyła się tzw. sekcja pierwotna, prezentują-
ca życie w epoce kamiennej, a także stanowisko pani Wioli - malu-
jącej buźki.  

Obok wioski słowiańskiej, panowie Witek i Grzegorz częstowali 
wędzoną kiełbasą, a dziewczyny z Babińca przygotowały kiermasz 
swojskiego jadła i rękodzieła.  
Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs kulinarny. Zgłoszone potrawy 
zostały poddane publicznej degustacji i ocenie. Wyniki konkursu plasu-
ją się następująco:  

I m-ce – „Gęś faszerowana” przygotowana przez panie ze Stowarzysze-
nia Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi w Krzesimowie; 
II m-ce – „Ziemniaczany zawijaniec” w wykonaniu seniorek ze Stowa-
rzyszenia Razem dla Krzesimowa; 
III m-ce – „Gołąbki z burdy” autorstwa dziewczyn ze Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych TAKT w Mełgwi; 
IV m-ce – „Ziemniaczana babka” upieczona przez panie ze Stowarzy-
szenia Una Simus w Podzamczu. 

Wieczorem wystąpił zespół Venturo, kapela rockowa The Win-
ners i Ludowy Zespół Podzamcze. Imprezę zakończyliśmy wspólną bie-
siadą przy ognisku.  

Atmosfera zabawy, radości oraz artystycznych przeżyć sprzyjała 
spontanicznym tańcom, śpiewom oraz muzykowaniu. 

 
Piknik został zorganizowany w ramach realizacji zadania pu-

blicznego „Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez zorganizowanie 
tematycznych imprez plenerowych nawiązujących do przeszłości” po-
wierzonego przez wójta gminy Mełgiew. 

 
Tekst: Monika Woźniak-Gołąb 
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Modelarskie Święto we Franciszkowie 

 Nagrodzeni w tegorocznym konkursie: 
- Puchar Starosty Powiatu Świdnickiego za Najlep-
szy model Konkursu: Mirosław Stawiak za model 
Seydlitz 
- Puchar Wójta Gminy Mełgiew  za Najlepszy mo-
del Konkursu: Jan Musiał za model FAMO + przy-
czepa + StuG II 
- Puchar Sołtysa Franciszkowa za Najlepszy model 
Konkursu : Bogusław Pawłowski za model Halifax 
- Puchar Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystu-
sa Odkupiciela w Świdniku za najlepszy model bu-
dowli sakralnej: Karol Żyśko za model Bazylika Ma-
riacka w  Gdańsku 
- Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Świd-
niku za najlepszy model w barwach POLICJI: Piotr 
Śliwiński za model Eskorta Papieża 
- Puchar Komendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej w Świdniku za najlepszy model pojazdu strażac-
kiego: Krzysztof Ceforski za model Samochód Ga-
śniczy Star 266 
- Nagroda Komendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej w Świdniku dla najmłodszego modelarza wysta-
wiającego pojazd strażacki: Łukasz Mróz za model 
HONKER pożarniczy 
- GRAND PRIX Wydawnictwa WEKTOR w grupie 
wiekowej senior: Marek Sowiński za model Aviatik 
B.I 

- GRAND PRIX Wydawnictwa WEKTOR w grupie 
wiekowej junior: Piotr Mieszkowski za model Świe-
tlicy we Franciszkowie 
- Puchar "Wrzesień 39 na lądzie": Paweł Suchorski 
za model Armata Schneider 
- Puchar "Wrzesień 39 na morzu": Joanna Wan-
towska za model ORP "Kraków" 
- Puchar "Wrzesień 39 w powietrzu”: Henryk Biń-
czyki za model PZL-23 Karaś 
- Puchar Firmy REMONDIS - Świdnik za Najlep-
szy model śmieciarki REMONDIS: Krzysztof Cefor-
ski za MAN TGS 28.320 śmieciarka REMONDIS 
- Puchar Publiczności: Jan Musiał  za model KARL 
GERAT 
- Puchar dla Najmłodszego uczestnika: Magdalena 
Kołpa 
- Puchar za Najciekawszy model ”bez lufy”: Jacek 
Bołochowski za model FAMO Rubezahl mit Sd.Ah 
35 
- Puchar od Sklepu Zoologicznego Andrzeja Rate-
ra za najlepszy model zwierzątka: Michał Strunie-
wicz za model Orzeł 
- Puchar ”Za pasję i wytrwałość”: Filip Chyła 
- Puchar "Odgłos spadającego włosa": Tomasz 
Guz 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Śliwiński 

Tradycyjnie już w pierwszy weekend lipca do Franciszkowa zjechali się modelarze kartonowi. Organi-
zatorem tej imprezy był Stanisław Śliwiński - instruktor Pracowni Modeli Kartonowych w Świetlicy Wiejskiej 
we Franciszkowie. Swoje prace na tym konkursie wystawiło 55 modelarzy (30 seniorów i 25 juniorów). 
To  wielkie święto modelarskie we Franciszkowie na które przybyli modelarze z Kielc, Radomia, Przemyśla, 
Białegostoku, Chełma, Warszawy, Stalowej Woli, Lublina, Bielska Podlaskiego, Sędziszowa Małopolskiego, 
Świdnika i oddalonej o 450 km Chełmży. Świadczy to tylko o tym, że modelarstwo kartonowe przeżywa 
prawdziwy złoty okres. W tym roku było więcej modeli i pojawiły się nowe twarze.  

Konkurs był zorganizowany na najwyższym poziomie i wszystko było dopięte na ostatni guzik. W kon-
kursie rozegrano 18 klas w grupach wiekowych junior i senior i przyznano łącznie 65 medali. Na tegorocznej 
edycji konkursu organizator utworzył nowa klasę konkursową, były to modele Świetlicy z Franciszkowa. Wy-
stawionych było 10 modeli Świetlic. Najlepszy model świetlicy wykonali Mariusz Borek - Sędziszów Mało-
polski (senior) i Piotr Mieszkowski z Lublina (junior) Dodatkowymi atrakcjami konkursu było wieczorne 
ognisko, pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej 7 Pułku Piechoty Legionów oraz nauka jazdy na monocy-
klu. Organizatorzy chcieliby już zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w III Regionalnym Konkur-
sie Modeli Kartonowych 2016 w pierwszy weekend lipca. 
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Nabór wniosków będzie odbywał się do wyczerpania liczby miejsc. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać: 
- na temat staży w pok. nr 16, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 16, 
- na temat utworzenia działalności gospodarczej w pok. 18, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 18. 
- na temat szkoleń oraz bonów szkoleniowych w pok. nr 15, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 15,  

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany 

w  ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU 

ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 NA REALIZACJĘ STAŻY 

  
 

dla osób w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świdniku należących 

do jednej z następujących grup: 

  

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- osób niepełnosprawnych. 
  

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU 

ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE W WIEKU 18-29 LAT zarejestrowane w PUP 

w Świdniku, w szczególności należące do: 
 

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- osób niepełnosprawnych. 

  

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

- o przyznanie bonu szkoleniowego, 

- o skierowanie na szkolenie indywidualne, 

- o otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
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Projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (I)”  
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

realizowany w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób  
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych  

od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie  
mobilności pracowników 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU 

ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ORAZ NA REALIZACJĘ STAŻY 

  

dla osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP w Świdniku  

należących co najmniej do dwóch z następujących grup: 

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- osób niepełnosprawnych, 

- osób o niskich kwalifikacjach, 

- osób pow. 50 roku życia, 

- osób odchodzących z rolnictwa. 
  

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU 

ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ zarejestrowane 

w  PUP w Świdniku oraz należące do co najmniej dwóch z następujących grup: 

- osób długotrwale bezrobotnych, 

- osób niepełnosprawnych, 

- osób o niskich kwalifikacjach, 

- osób pow. 50 roku życia, 

- osób odchodzących z rolnictwa. 

 

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

-  o skierowanie na indywidualne szkolenia zawodowe. 
  

Nabór wniosków będzie odbywał się od 10 sierpnia 2015r. do wyczerpania liczby miejsc. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać: 
- na temat staży w pok. nr 16, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 16, 
- na temat doposażeń stanowisk pracy w pok. 18, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 18. 
- na temat szkoleń oraz bonów szkoleniowych w pok. nr 15, III piętro, nr tel. 81 461 – 35 – 15,  
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