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WIEŚCI Z GMINY 

Chcemy, by rok 2017 zapisał się w naszej pamięci 

jako rok wyjątkowy, pełen historycznych odniesień, nie-

zwykłych wydarzeń, doniosłych uroczystości i nowych wy-

zwań. Chcemy by ten jubileuszowy rok przypo-

mniał 700  lat historii naszej miejscowości. 

Jubileusz jest najważniejszym wydarzeniem, 

a uroczystości z nim związane zdominują życie kulturalno-

artystyczne i sportowe gminy. Z tej okazji na przestrzeni 

całego roku obchodów zaplanowaliśmy dla Państwa, wiele 

ciekawych wydarzeń, imprez i uroczystości oraz organiza-

cję szeregu konkursów, wernisaży, wystaw plenerowych 

czy koncertów. Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkań-

ców do wspólnego świętowania. 

 

Pogoda za oknem nastraja optymizmem, pojawiło się 

słońce. Niestety w ostatnich dniach pogoda nas nie roz-

pieszczała, powodując wiele ubytków na naszych drogach. 

Ich wierzchnie warstwy uległy degradacji. Po deszczach 

i dodatnich temperaturach powstało błoto i kałuże. Głębsze, 

zmarznięte warstwy ziemi nie były w stanie przyjąć nad-

miaru wody. Przeprowadzenie napraw dróg po zimie wy-

maga sprzyjających warunków atmosferycznych. Mam na-

dzieję, że słoneczna pogoda utrzyma się przez wiele następ-

nych dni, mimo że w okresie przedwiośnia pogoda często 

bywa kapryśna, zgodnie ze znanym przysłowiem.  

Wiosna jest okresem porządków. Każdy z nas sprząta 

dom i swoje najbliższe otoczenie. Gmina Mełgiew również 

przystępuje do sprzątania. Gminne porządki wiosenne moż-

na podzielić na kilka grup. 

Pierwsza z nich, związana jest ze zmianami, które 

dotyczą nas wszystkich - odbioru odpadów od mieszkań-

ców. Firma „REMONDIS”, która odbierała u nas odpady 

z  gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, przygotowała 

nowy harmonogram odbioru odpadów, który dołączamy do 

Gazetki. W związku z licznymi zapytaniami, co do możli-

wości pozbycia się w ramach wiosennych porządków sta-

rych mebli, elektro-śmieci czy popiołu informujemy iż jest 

to możliwe przy każdym odbiorze odpadów komunalnych 

z przed posesji nieruchomości zamieszkałych. Jeśli jednak 

zależy nam na czasie tego typu odpady oraz inne selektyw-

nie zebrane frakcje można oddać do punktu PSZOK zgod-

nie z harmonogramem.  

Pamiętajmy również, iż w tym roku firma 

„REMONDIS” dokona dezynfekcji oraz mycia pojemni-

ków po odbiorze odpadów komunalnych we wszystkich 

miejscowościach naszej gminy w czerwcu i sierpniu 2017r. 

Druga grupa porządków dotyczy sprzątania dróg po 

zimie. Będziemy wyrównywać drogi o nawierzchni szutro-

wej i uzupełniać kruszywo. Z kolei na drogach asfaltowych 

– tam, gdzie w wyniku różnic temperatur powstały dziury – 

będziemy uzupełniać ubytki masą asfaltową. Prace wiosen-

ne na drogach utwardzonych to także zamiatanie i usuwa-

nie piasku nagromadzonego w okolicach krawężników. 

Przy udziale dodatkowych osób będą prowadzone prace 

remontowe i konserwacyjne dróg oraz obiektów będących 

własnością gminy. Zatrudnieni pracownicy w ramach robót 

publicznych pomogą przy wykonywaniu napraw na-

wierzchni dróg tłuczniowych, uzupełnień poboczy, udroż-

nianiu przepustów oraz malowaniu hydroforni i szkół.  

Od kwietnia ruszyła również realizacja środków fun-

duszu sołeckiego. Proszę Państwa o wyrozumiałość w trak-

cie prowadzenia tych prac.  

Wiosna to także początek prac budowlanych. Rozpo-

czynają się inwestycje gminne w różnych miejscowościach 

Gminy, które zaplanowaliśmy na ten rok. Oczywiście 

chcielibyśmy móc szybko zrealizować wszystkie inwesty-

cyjne potrzeby, ale z powodu ograniczeń finansowych mu-

szą być one rozłożone na lata. 

Gmina Mełgiew potrzeb ma mnóstwo. Po raz kolejny 

prosimy o to, żebyście się Państwo utożsamiali z miejsco-

wościami, w których mieszkacie. Przy okazji rozliczania 

podatku za 2016 r. warto wskazać jako miejsce zamieszka-

nia swój adres w Gminie Mełgiew.  

Mam nadzieję, że dostrzegacie Państwo skalę inwe-

stycji gminnych realizowanych w ostatnich latach. Realiza-

cja kolejnych potrzeb wymaga środków, które będziemy 

mogli przeznaczyć na ten cel. Możecie Państwo zasilić bu-

dżet gminny dodatkowymi środkami niewielkim wysił-

kiem, utożsamiając się i solidaryzując z Gminą Mełgiew 

poprzez podanie wspomnianej informacji o miejscu za-

mieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2016 r., do cze-

go Was serdecznie zachęcam. 

Na terenie Gminy Mełgiew działa wiele stowarzy-

szeń oraz grup mieszkańców, którzy aktywnie włączają się 

w organizację imprez kulturalnych i społecznych. Prężną 

działalność na terenie gminy prowadzą Ochotnicze Straże 

Pożarne. Oprócz ochrony przeciwpożarowej życia i mienia 

mieszkańców gminy organizują również imprezy kultural-

ne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i doro-

słych a także pokazy ratownictwa. Zawsze służą pomocą 

we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach gminnych.  

Co roku sprawdzają swoje umiejętności podczas Gminnych 

Zawodów Strażackich – imprezie na której woda i pot się 

leje strumieniami. Działalność stowarzyszeń to również 

organizacja imprez sportowych, organizacja wypoczynku 

dla najmłodszych, warsztatów kulinarnych, muzycznych 

i plastycznych. W gminie liczącej prawie dziesięć tysięcy 

mieszkańców aktywnie działa 22 organizacji pozarządo-

wych. Mełgiewskie stowarzyszenia, kluby i fundacje two-

rzą bogatą ofertę działalności i inicjatyw. Gmina wspomaga 

je finansowo, corocznie przeznaczając z budżetu gminy 

około 50 tysięcy złotych.  

Wspierając te działania jestem pewien, że dobrze 

inwestujemy gminne fundusze, przyczyniamy się do popra-

wy jakości życia, urozmaicenia i ubogacenia oferty sporto-

wej, kulturalnej i socjalnej Mełgiewskiej społeczności. Na-

szym zamiarem jest nieustanne wspieranie istniejących or-

ganizacji co zintegruje społeczeństwo oraz mam nadzieję, 

wpłynie na jakość życia mieszkańców. Za to zaangażowa-

nie i aktywność dziękujemy wszystkim społecznikom ży-

cząc dalszych pomysłów i sił do ich realizacji. 

W 2017r. na wsparcie finansowe dla stowarzyszeń 

oraz klubów sportowych zaplanowaliśmy kwo-

Szanowni Państwo! 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Mełgiew 

 

W tym roku obchodzimy wyjątkowy  

Jubileusz 700-lecia miejscowości Me-

łgiew.  
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Niech te zbliżające się Święta Wielkanocne, 

będą pięknym niezapomnianym czasem  

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni 

Wasze serca radością, pokojem i miłością.  

  
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Oleszek 

oraz  
Rada Gminy Mełgiew  

NUMER 1/2017 

tę  55 000,00zł. Środki finansowe z budżetu gminy prze-

znaczamy na prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży 

w poszczególnych dyscyplinach, organizacje imprez o cha-

rakterze sportowym. Wspieramy m.in. Ludowy Klub Spor-

towy ”Perła”, Uczniowski Klub Sportowy „Krzesimów” 

w Krzesimowie, Lubelski Klub Karate Shotokan, Lubelski 

Klub Karate Kyokushin. Gmina funduje nagrody rzeczowe, 

puchary i dyplomy na konkursach, turniejach i innych im-

prezach sportowych organizowanych na terenie gminy oraz 

stypendia dla najlepszych sportowców.  

Wszelka aktywność na polu lokalnym uczy pozyski-

wania środków zewnętrznych na finansowanie własnych 

pomysłów, zarządzania funduszami, inwestowania. Rada 

Gminy podjęła uchwałę o funduszach sołeckich w poszcze-

gólnych miejscowościach. Dzięki nim mieszkańcy mogą 

więc decydować na co przeznaczyć środki i jakie inwesty-

cje są im najbardziej potrzebne. 

Wiem, że nurtuje Państwa temat boiska w Mełgwi. 

W chwili obecnej przygotowywany jest projekt na dofinan-

sowanie budowy boiska. Wszelkie prace wykonywane ak-

tualnie  na tym terenie są finansowane głównie przez spon-

sorów. Po uzyskaniu dofinansowania z funduszy zewnętrz-

nych projekt będzie realizowany w 2018 roku.  

 

Wójt Gminy Mełgiew 

 

Ryszard Podlodowski 

Sołtys stoi na czele Sołectwa i jest przedstawicielem 

lokalnej społeczności. Sołtys ma prawo do udziału i wystę-

powania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem spo-

łeczności wiejskiej. Sołtys jest organem wykonawczym 

Sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, 

która jest organem doradczym. Co 4 lata stali mieszkańcy 

danego Sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w tajnym 

i bezpośrednim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. 

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem 

uchwałodawczym, stanowiącym i kontrolnym. Sołectwo 

jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla 

obszarów wiejskich. Sołtys działa na pierwszej linii kontak-

tu z mieszkańcami, zna ich problemy, jak mało kto. Ocze-

kiwania względem niego są szerokie - czasem musi być 

społecznikiem, czasem pośrednikiem w kontakcie z organa-

mi Gminy, a czasem nawet „psychologiem”. 

Dzień Sołtysa to polskie święto obchodzone 11 mar-

ca. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom 

za ich pracę i zaangażowanie oraz podkreślenie roli sołtysa 

w polskiej wsi. 

 

Szanowne Sołtyski i Szanowni Sołtysi  
 

Z okazji Dnia Sołtysa w imieniu swoim  
oraz mieszkańców pragnę podziękować  
za zaangażowanie, za liczne inicjatywy  
na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia  

Naszych Mieszkańców. 
Mam nadzieję, że ta ciężka praca  

dostarcza Wam zadowolenia 
i jest źródłem społecznego uznania. 

Przy tej okazji pragnę złożyć  
najserdeczniejsze życzenia,   

zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Życzę wytrwałości  

w pełnieniu powierzonej funkcji 
oraz satysfakcji z pracy na rzecz  

lokalnego środowiska. 

  
Wójt Gminy Mełgiew 
Ryszard Podlodowski 

 



Umowa na dofinansowanie drogi Minkowice –

Wierzchowiska już podpisana 

 

13 marca  w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 

Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, Wójt Gminy 

Mełgiew Ryszard Podlodowski i Burmistrz Piask Mi-

chał Cholewa i podpisali umowy na budowę dróg gmin-

nych i powiatowych. W ramach, tylko tego jednego nabo-

ru na drogi gminne i powiatowe będzie wydane 

aż  11,2  miliona złotych. Powiat w ramach tego programu 

otrzyma dofinansowanie prawie 8,4 miliona na budowę 

dwóch dróg, ponieważ starostwo złożyło dwa wnioski, 

o  dofinansowanie w „Programie rozwoju gminnej i powia-

towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

Jedną z dwóch dróg jest droga powiatowa nr 2106 L 

Minkowice – Wierzchowiska. Przebudowie zostanie pod-

dany prawie czterokilometrowy odcinek, a zakładany koszt 

inwestycji to prawie 4,4 miliona złotych. Kolejna drogowa 

inwestycja będzie w Gminie Trawniki. Obecnie jesteśmy 

już po procedurze przetargowej na tą drogę, a planowany 

termin prac nad inwestycją to maj – wrzesień tego roku – 

informuje Dariusz Kołodziejczyk starosta świdnicki. Za-

kres prac będzie obejmował wzmocnienie istniejącej na-

wierzchni, w  tym podniesienie jej nośności i wykonanie 

poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m. Zostaną wy-

konane przejścia dla pieszych oraz będą przebudowane 

skrzyżowania z  drogami bocznymi, gminnymi  i powiato-

wymi. Zrealizowane zostaną korekty geometrii skrzyżowań 

i wykonane zostaną zjazdy indywidualne w granicach pasa 

drogowego, powstaną nowe przepusty, a istniejące zostaną 

udrożnione. Powstanie oznakowanie poziome i pionowe, 

a  zbędne krzewy zostaną usunięte. Droga zostanie poddana 

kompletnej renowacji. Podjęcie prac jest zasadne, ponieważ 

drogi są jednymi z najczęściej uczęszczanych dróg powia-

towych, które łączą się z drogami krajowymi nr 17 i 12, 

stanowiącą główne połączenie z okolicznymi miejscowo-

ściami. To już druga tak duża inwestycja drogowa na tere-

nie Gminy Mełgiew w przeciągu dwóch lat. W 2016 roku 

powiat przeprowadził przebudowę drogi Mełgiew – Piotró-

wek na długości 6,5 km, której koszt wyniósł ponad 3 mi-

liony złotych.  

G Z  

Nowe Drogi w Gminie Mełgiew 
 

W poniedziałek 13 marca w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim Wójt Gminy Ryszard Podlodowski wspól-

nie ze Skarbnikiem Moniką Rycerz podpisali umowę na 

budowę dróg gminnych, których łączny koszt to prawie 

1,8  miliona złotych. W ramach tegorocznego naboru został 

złożony wniosek o dofinansowanie w „Programie rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019". Dzięki przyznanym funduszom w Gminie Mełgiew 

wybudowane zostaną drogi położone w ciągu ulic: Stani-

sława Wyspiańskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana 

Andrzeja Morsztyna w miejscowości Krępiec. Dokonana 

w ramach programu przebudowa i rozbudowa lokalnej in-

frastruktury drogowej umożliwi bezpieczne poruszanie się 

wszystkim użytkownikom, zapewni lepsze połączenie dróg 

lokalnych ze sobą wzajemnie a także z drogami wyższej 

kategorii. 
 

Oprac. Magdalena  Narodowiec 
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W szpitalu powiatowym będzie tomograf! 

 
Powiatowa placówka do tej pory nie dysponowała 

tomografem. Pacjenci z Gminy Mełgiew którzy byli kie-

rowani na tego typu badania, przez wiele lat musieli 

korzystać z usług lubelskich szpitali. Teraz to się zmie-

ni! 

Jak wynika z najnowszej informacji, rozpoczyna się 

nowy etap realizacji projektu w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja 

usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez 

utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”. 

Projekt daje możliwość wyposażenia szpitali powiatowych 

w nowoczesny sprzęt medyczny. Kwota, która została 

wcześniej przewidziana dla świdnickiego SP ZOZ, a było 

prawie 6,2 miliona złotych wzrosła o blisko 700 tysięcy 

złotych. Zwiększenie kwoty w projekcie stwarza realne 

możliwości zakupu i montażu w szpitalu nowoczesnego 

tomografu komputerowego wraz z utworzeniem Pracowni 

Tomografu Komputerowego.  

Przypomnijmy, że już wcześniej starosta świdnicki 

Dariusz Kołodziejczyk, który jest jednocześnie Przewod-

niczącym Rady Społecznej SP ZOZ w Świdniku przybliżył 

plany rozwoju i modernizacji świdnickiej placówki. Z jego 

wcześniejszej zapowiedzi wynika, że w maju lub czerwcu 

planowane jest podpisanie umowy w ramach projektu. 

Przeznaczone na ten cel środki to około 6,2 miliona zło-

tych. Największą kwotę czyli około 2 miliony zadeklaro-

wane zostanie na modernizacje bloku operacyjnego ze ste-

rylizacją. Niespełna milion przeznaczone będzie na oddział 

ginekologiczno – położniczy. W ramach tego projektu wy-

mienione będą wszystkie łóżka szpitalne czyli około 200 

sztuk, niektóre z nich służą pacjentom prawie 30 lat.  

W ramach drugiego projektu zamierzamy skorzystać z dofi-

nansowania w wysokości ponad 1,2 miliona złotych i do-

datkowo „dosprzętowić” i zmodernizować placówkę. Rów-

nież prowadzimy rozmowy w dyrektorami szpitali w Brze-

ściu w ramach trzeciego projektu, tym razem transgranicz-

nego „Polska – Białoruś – Ukraina”- zapowiadał  Dariusz 

Kołodziejczyk. 

G Z 
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Gminny Turniej Piłki Halowej Drużyn OSP 
 

W niedzielę 05 lutego 2017 r. w hali Zespołu Szkół 

w Mełgwi rozegrano Gminny Turniej Piłki Halowej Dru-

żyn OSP. W turnieju udział wzięły 4 drużyny, które roze-

grały ze sobą spotkania w systemie „każdy z każdym”. 

Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna OSP Minkowice, 

II miejsce zajęła OSP „Dominów I” zaś III miejsce – OSP 

Trzeszkowice. Tuż poza podium, na IV miejscu uplasowała 

się drużyna OSP „Dominów II”. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju a zarazem kró-

lem strzelców został Bartłomiej Barwiak z OSP Minkowi-

ce. Statuetkę najlepszego bramkarza odebrał Przemysław 

Zieliński. 

Powiatowy Turniej Piłki Halowej  

o Puchar Prezesa Związku OSP RP 

 
26 lutego w hali Zespołu Szkół w Mełgwi odbył się 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Powiato-

wego ZOSP RP. W turnieju udział wzięło 5 drużyn repre-

zentujących poszczególne gminy powiatu świdnickiego. 

Gminę Mełgiew reprezentowała zwycięska drużyna OSP 

Minkowice. Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja drużyn 

przedstawiała się następująco:  

I miejsce – OSP Minkowice (Gmina Mełgiew) 
II miejsce - OSP Oleśniki (Gmina Trawniki) 

III miejsce - OSP Rybczewice (Gmina Rybczewice) 

IV miejsce – KP PSP Świdnik (Gmina Świdnik) 

V miejsce – OSP Piaski (Gmina Piaski) 

 

Nagrody indywidualne otrzymali: 

W kategorii król strzelców – Dawid Kurkiewicz (OSP 

Minkowice) strzelił 16 bramek. 

W kategorii najlepszy bramkarz- Przemysław Mączka 

(OSP Oleśniki). 

W kategorii najlepszy zawodnik: Wojciech Mrugała 

(Oleśniki), Kacper Świetlicki (Rybczewice), Dominik Ja-

rosz (Piaski), Łukasz Mróz (Minkowice), Marcin Adam-

czyk (PSP Świdnik). 

Zebrania Sprawozdawcze Jednostek  

Ochotniczych Straży Pożarnych 

 
W okresie od 20 stycznia 2017r. do 04 marca 2017r. 

odbyły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mełgiew. Wszyst-

kie jednostki z terenu gminy otrzymały absolutorium za 

okres sprawozdawczy. Na zebraniach przedstawiono plany 

działalności na następny okres sprawozdawczy, szczegóło-

we cele to: 

OSP Trzeszkowice - zakup samochodu ratowniczo gaśni-

czego, modernizacja garaży i placu manewrowego, 

OSP Minkowice – dokończenie budowy garażu, remont 

dachu i docieplenie budynku strażnicy, 

OSP Dominów – dalszy ciąg remontu budynku strażnicy, 

budowa szamba, 

OSP Krzesimów - docieplenie stropu nad garażem, moder-

nizacja ogrzewania garażu, wymiana stolarki okiennej, 

OSP Mełgiew – remont i modernizacja pomieszczeń 

w budynku strażnicy, 

OSP Krępiec – modernizacja pomieszczeń w budynku 

strażnicy, budowa szamba, 

OSP Janowice – remont i docieplenie stropu w budynku 

strażnicy. Wszystkie plany związane są z podniesieniem 

stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i strażaków-

ratowników.  

Po przeprowadzonej analizie stanu posiadanych po-

jazdów pożarniczych i sprzętu ustalono, że w kryterium 

wiekowym do 30 lat posiadamy tylko 3 pojazdy pożarni-

cze, w tym 2 samochody gaśnicze, pozostałe pojazdy dzia-

łają tylko dzięki determinacji strażaków, którzy poświęcają 

swój wolny czas na naprawy i modernizację posiadanych 

pojazdów i sprzętu. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim 

strażakom z terenu gminy za swoją działalność oraz życzyć 

zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tej szczytnej służby na 

rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Oprac. Andrzej Wilkołazki 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Zdj. OSP Minkowice Zwycięzca Turnieju Powiatowego  Zdj. Dawid Kurkiewicz odbiera Nagrodę Króla Strzelców  
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W konkursie udział wzięło 25 uczniów. Eliminacje 

przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: I grupa – 

uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gim-

nazjum. Jury w składzie: Andrzej Wilkołazki – Przewodni-

czący Komisji, Janusz Firosz – Sekretarz Komisji, Sylwe-

ster Bereza oraz Waldemar Woźniak – członkowie komisji, 

po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz przeprowadzo-

nych eliminacjach ustnych tzw. rozgrywkach finałowych, 

przyznało następujące miejsca: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 
1. Natalia Adamiak 

2. Kacper Wróbel 

3. Anna Jemielnik 

II grupa wiekowa (gimnazja) 
1. Łukasz Kloc 

2. Kamil Serafin 

3. Dominik Dziurawiec 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Gminę Mełgiew, które w imieniu wójta  

wręczyła Pani Elżbieta Korbus - Zastępca Wójta. Zwycięz-

cy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych i repre-

zentowali naszą gminę w Rybczewicach.  
Oprac. Paulina Cimek 

Eliminacje Powiatowe Turnieju 

„Młodzież zapobiega pożarom” 
 

24 marca br. w Rybczewicach przeprowadzono eli-

minacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-

żarniczej. Natalia Adamiak – uczennica kl. V Szkoły Pod-

stawowej w Krzesimowie napisała najlepiej test i zajęła 

II miejsce w klasyfikacji ogólnej. Wszystkim uczestnikom 

i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!  
Oprac. Monika Woźniak-Gołąb 
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„Płomień Minkowice” 

 
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach 

powstaje Gminno-Strażacki Klub Sportowy ”Płomień Min-

kowice”. Klub będzie umożliwiał uprawianie różnych dys-

cyplin sportowych dla wszystkich chętnych z terenu gminy 

i ościennych miejscowości bez względu na wiek i płeć.  

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tre-

ningach, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki 

w godzinach 16:30-18:00 w remizie OSP Minkowice oraz 

na przyległym boisku sportowym (orliku). 
Oprac. Andrzej Wilkołazki 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

„Młodzież zapobiega pożarom” 
 

Gminne eliminacje do XL jubileuszowego Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-

ga pożarom” przeprowadzono 16 marca w Urzędzie Gminy 

w Mełgwi. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie prze-

pisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony lud-

ności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Podczas konkursu nie zabrakło emocji, rywalizacji i dobrej 

zabawy. Do turnieju młodzież przygotowywała się w szko-

łach, uczyła się zasad postępowania na wypadek pożaru 

nabywała także umiejętności posługiwania się sprzętem 

pożarniczym. Jednym z elementów turnieju były pytania 

z  zakresu historii i tradycji strażackich.  



Pomoc żywnościowa dla mieszkańców  
 

W Gminie Mełgiew realizowany jest Program Opera-

cyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z inicjatywy Banku 

Żywności w Lublinie oraz Stowarzyszenia Ochotnicza 

Straż Pożarna w Krępcu przy udziale Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mełgwi. Celem Programu Operacyjnego Po-

moc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą 

żywnościową do osób najbardziej potrzebujących w całej 

Polsce. Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja 

programu w ramach którego osoby najbardziej potrzebują-

ce w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci 

żywności, jak również możliwości uczestniczenia w róż-

nych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączają-

cych. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-

bardziej Potrzebującym. 

Dotychczas pomoc w postaci cyklicznie wydawa-

nych paczek żywnościowych otrzymało 249 rodzin (648 

osób) potrzebujących, którzy uprzednio dostali skierowanie 

z  Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzyma 

paczki w których znajdą się następujące produkty: maka-

ron, ryż biały, fasola biała, herbatniki, mleko UHT, ser żół-

ty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła 

śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, 

cukier i olej rzepakowy. 

Oprócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu realizować będzie cy-

kliczne działania informujące o akcjach pomocy żywno-

ściowej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w na-

szej Gminie będą mogły uczestniczyć w ciekawych warsz-

tatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodziel-

ności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżą-

co. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na 

zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizo-

wana jest w ramach Programu. 

Od maja 2017r. będzie realizowana kolejna umowa 

związana z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościo-

wa. Pomoc w postaci paczki żywnościowej będzie mogła 

być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifi-

kowalności do statusu osoby najbardziej potrzebują-

cej,  tj.:  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, spełniających określone kryteria, których dochód 

nie przekracza 1 028,00 zł. na osobę w rodzinie lub                       

1 268, 00 zł. na osobę samotnie gospodarującą, na podsta-

wie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mełgwi, lub w przypadku osoby bezdomnej – 

oświadczenia. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowa-

ne programem!  

Kontakt: pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mełgwi tel. (81) 467 05 51 / 663 909 960 lub osobiście 

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Party-

zanckiej 42 w Mełgwi. 
 

Oprac. Iwona Jaworska  

Kierownik OPS w Mełgwi 

Warsztaty Kulinarne 
 

W dniu 27 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Me-

łgwi odbyły się działania towarzyszące w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 podpro-

gram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Fundu-

szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Działania towa-

rzyszące miały formę warsztatów kulinarnych i prowadzo-

ne były przez Panie dietetyk Urszulę Drozdowską oraz Ewę 

Romanowską. 

Uczestniczyło w nich ponad 60 mieszkańców gminy 

- uczestników ww. Programu, którzy z zainteresowaniem 

poznawali zasady zdrowego żywienia, w tym m.in. kalo-

ryczność produktów, ich wartości odżywcze. Dowiedzieli 

się także o zasadach prawidłowego komponowania jadło-

spisów i łączenia produktów. Uczestnicy brali udział w go-

towaniu potrawy, którą następnie wszyscy ze smakiem 

skonsumowali. Ponadto zgromadzeni mieszkańcy otrzyma-

li przepisy które będą mogli wykorzystać w domu. 
 

Oprac. Iwona Jaworska 

Kierownik OPS w Mełgwi 
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Tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne 

 
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym 

symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwy-

cięstwo Jezusa nad śmiercią. Przyroda budzi się do życia 

po zimie, a tradycje ludowe upamiętniają wydarzenia 

sprzed 2000 lat. Wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, zbie-

rania plonów i cieszenia się nimi. 

Niedziela Palmowa zwana Kwietną lub Wierzbną, 

była wstępem do Wielkiego Tygodnia.Wprowadzała ludzi 

w atmosferę wydarzeń bezpośrednio poprzedzających 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni 

uczestniczyli we mszy, podczas której ksiądz święcił palmy 

- symbol odradzającego się życia.  

W Kościele katolickim wierzba uważana jest za sym-

bol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Palma 

wielkanocna miała chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola 

przed czarami, ogniem i wszelkim złem tego i tamtego 

świata. Od dawna istniał zwyczaj połykania bazi oberwa-

nych z poświęconej palmy, aby nie cierpieć na ból gardła 

i głowy, także mieszano je z ziarnem siewnym, by broniły 

zasiewów przed burzami i gradobiciem. 

Podczas Wielkiego Tygodnia kościół staje się do-

mem żałoby, w którym panują cisza i ciemność. W Wielką 

Środę gasi się świece na ołtarzu, w Wielki Czwartek ko-

ściół wspomina obrzędy Wieczernika - ustanowienie Naj-

świętszego Sakramentu; święci się oleje, głos dzwonów 

zastępuje klekotanie kołatek, a po porannej Mszy świętej 

Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ciemnicy. Na 

pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami księ-

ża obmywają 12 wybranym mężczyznom nogi na znak 

chrześcijańskiej pokory, równości wszystkich ludzi wobec 

Boga.  

Nadchodzi dzień Męki Pańskiej - Wielki Piątek. Jest 

to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma Mszy Świętej (to 

jedyny taki dzień w roku), natomiast gromadzą się tam 

wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. 

W każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy gro-

bie Jezusa. Adoracja trwa przez całą Wielką Sobotę aż do 

rezurekcji w Wielką Niedzielę. 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Wieczorne 

nabożeństwo połączone jest z uroczystym wzniesieniem 

paschału, poświęceniem wody chrzcielnej i odnowieniem 

obietnic chrztu. W tym dniu podczas nabożeństwa święci 

się ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co 

stare, woda daje życie. Sobota to również dzień poświęce-

nia pokarmów. Do koszyczka wkładamy: 

 baranka-symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

 jajka- symbol rodzącego się życia, 

 chrzan- symbol siły, 

 wędlina- symbol płodności i dostatku 

 ser- symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych 

 sól- symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz 

istota prawdy 

 ciasto (babka) - symbol wszechstronnych umiejęt-

ności 

 

Niedziela Wielkanocna to najradośniejsze święto 

w kościelnym roku liturgicznym, jak i w obrzędowym ka-

lendarzu wsi polskiej . Dzwony kościelne brzmią w szcze-

gólny sposób, oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa. 

Najważniejszym momentem obchodów Wielkanocy jest 

rezurekcja - Msza Święta z procesją z Przenajświętszym 

Sakramentem wyniesionym z grobu Pańskiego. W całej 

Polsce Wielkanoc jest wielkim świętem rodzinnym. Po na-

bożeństwie wszyscy spieszą na śniadanie, nazywane świę-

conym. Według tradycji stół powinien być przykryty bia-

łym obrusem, udekorowany barwinkiem. Na świątecznym 

stole honorowe miejsce zajmuje baranek wielkanocny 

z czerwoną chorągiewką ustawiony na łączce z zielonej 

rzeżuchy lub wschodzącego owsa - symbol zmartwych-

wstałego Jezusa i wiecznie odradzającego się życia i sił 

witalnych. 

 

W Poniedziałek Wielkanocny o świcie gospodarze 

kropili swoje pola wodą święconą, żegnali się znakiem 

krzyża i modląc się wbijali w ziemię krzyżyki z palm, aby 

zapewnić urodzaj i pomyślność w pracy. Błogosławiono 

ziemię i przyszłe zbiory. Z tym dniem związany jest oby-

czaj zwany śmigusem-dyngusem lub lanym poniedział-

kiem. W tym dniu polewamy się wodą. Śmigus oznacza 

smaganie, uderzanie rózgą, gałązką albo palmą. Dyngus to 

inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu 

i  w  zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu 

w  postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Dawniej chodzono 

po wsi z kogutem- symbolem sił witalnych i urodzaju. 
 

Źródło: Encyklopedia tradycji polskich 

Autorzy: Renata Hryń-Kusmirek 

 Zuzanna Śliwa 
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Działalność Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mełgwi w I kwartale 2017r. 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi w I kwartale 

2017 r. był organizatorem lub współorganizatorem wielu 

imprez i wydarzeń. 

6 stycznia już po raz trzeci w Święto Objawienia 

Pańskiego z placu przy Urzędzie Gminy wyruszył do ko-

ścioła ”Orszak Trzech Króli”. Organizatorami była Parafia  

pw. Św. Wita w Mełgwi, Akcja Katolicka, lokalne szkoły, 

Urząd Gminy i GOK którzy zadbali o stroje dla króli, wy-

druk śpiewników, które pomogły we wspólnym śpiewaniu 

w czasie barwnego pochodu oraz zakup papierowych ko-

ron, które stały się jego symbolem. 

 Przed Mszą Świętą wysłuchaliśmy koncertu kolęd 

i pastorałek w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Me-

łgwi przygotowanych przez Pana Andrzeja Mędzelewskie-

go.  

Na zakończenie ksiądz dziekan Dariusz Moczulew-

ski proboszcz parafii w Mełgwi podziękował wszystkim, 

którzy pomogli w organizacji orszaku oraz wszystkim 

uczestnikom, a dzieci zaprosił na słodką niespodziankę, 

w której były losy z drobnym upominkiem. 

XVII Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek 

i Grup Kolędniczych odbył się 13 stycznia. W konkursie 

wystąpiło 200 osób w tym 32 podmioty wykonawcze 

i  1  grupa kolędnicza z WTZ w Mełgwi. Komisja po wy-

słuchaniu i obejrzeniu prezentacji przyznała nagrody, po-

dziękowania i dyplomy (protokół z posiedzenia komisji 

znajduje się na stronie GOK). Członkowie jury podkreślali 

wysoki poziom jaki prezentowali uczestnicy. Bardzo trud-

no było wyłonić zwycięzców, ponieważ wykonawcy sta-

rannie dobrali repertuar o tematyce bożonarodzeniowej 

i włożyli wiele pracy w przygotowanie swoich występów. 

Po długich obradach wybrano najlepszych. Dzięki takim 

wydarzeniom dzieci i młodzież mają okazję do spotkania 

się, ujawnienia swoich talentów i umiejętności muzycz-

nych, których ciągle przybywa oraz sposobność do pod-

trzymywania tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastora-

łek. 

15 stycznia w GOK gościliśmy uczestników V No-

worocznego Koncertu  Kolęd i Pastorałek, w którym zapre-

zentowały się Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, laureaci 

XVII Gminnego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Grup Ko-

lędniczych ,wokaliści i instrumentaliści z GOK, zespół wo-

kalno-instrumentalny z Zespołu Szkół w Mełgwi, który 

przygotował  Andrzej Mędzelewski, oraz zespół śpiewaczy 

„Podzamcze”. Goście, którzy przybyli na koncert włączyli 

się do wspólnego kolędowania .Wszyscy artyści i nie tylko 

zostali zaproszeni na gorący forszmak. Podczas imprezy 

można było skosztować ciasteczek upieczonych przez Pa-

nie z Koła Seniora działającego w Mełgwi. Dochód ze 

sprzedaży przekazali na leczenie 10- letniej Karoliny Szew-

czak z Mełgwi, która ma mieć kolejną już operację na ser-

ce. 

WIEŚCI Z GMINY 



Str. 11 

29 stycznia w świetlicy we Franciszkowie odbyło 

się kolędowanie Starosty Powiatu Świdnickiego Dariusza 

Kołodziejczyka, Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Podlo-

dowskiego, radnej Elżbiety Zawadzkiej i zespołu śpiewa-

czego „Podzamcze” z mieszkańcami. O słodki poczęstunek 

zadbała Pani radna  

05 lutego dla naszych milusińskich GOK zorgani-

zował „Bal karnawałowy.” Były konkursy, bal przebierań-

ców, malowanie twarzy, występy, słodki poczęstunek, ro-

bienie zwierzątek z baloników. 

14 lutego odbyło się spotkanie z niepełnospraw-

nym artystą malarzem Jerzym Omelczukiem, który tworzy 

swoje dzieła trzymając pędzel w ustach. Pan Jerzy ma pora-

żenie mózgowe. Od dziecka interesował się malarstwem . 

Wystawa jego prac znajduje się w sali wystawowej 

w GOK. Można ją oglądać do 26 kwietnia. Artysta przeka-

zał 2 swoje obrazy na leczenie Karolinki Szewczak. Aukcja 

tych obrazów będzie przeprowadzona 4 czerwca na festynie 

„Dni Mełgwi”. 

Uroczyste obchody „Święta Kobiet” w naszej gmi-

nie stały się tradycją. Od wielu lat Panie zapraszane są do 

Gminnego Ośrodka Kultury na spotkanie z okazji ich świę-

ta. W tym roku była to niedziela 5 marca. Pan Wójt Gmi-

ny Ryszard Podlodowski jak przystało na gospodarza powi-

tał wszystkie Panie i złożył w imieniu własnym i organiza-

torów najlepsze życzenia. Gminny Ośrodek Kultury przy-

gotował bogaty program artystyczny i inne niespodzianki. 

Pani Edyta Bałaban zaśpiewała przepiękne piosenki, podo-

bały się bardzo, bisowała 2 razy. Wystąpili również młodzi 

instrumentaliści z GOK przygotowani przez Panią Elżbietę 

Stoczkowską i Pana Marka Augustyniaka. Na koniec części 

artystycznej zaprezentował się zespół śpiewaczy 

„Podzamcze”, który również bisował kilka razy.  

W czasie spotkania dla Pań przygotowano szereg 

niespodzianek. Konsultantki z firmy Avon opowiadały 

o  produktach ich firmy, robiły prezentację. Zorganizowano 

także loterię. Główną nagrodą było wykonanie 3 Paniom 

profesjonalnego makijażu dziennego i wieczorowego przez  

Panią Ewelinę Zielińską z Mełgwi specjalistkę w tej dzie-

dzinie. Pozostałe 10 wylosowanych Pań otrzymało upomin-

ki kosmetyczne. Pod koniec uroczystości Panowie 

z zespołu „Podzamcze” zaśpiewali piosenkę pt. „Kwiaty 

kocham i Ciebie”, a Pan Wójt wręczył wszystkim kobietom 

kolorowe tulipany i zaprosił na ciastka  domowego wypie-

ku.  

W związku ze zbliżającym się okresem Wielkanoc-

nym GOK ogłosił dwa konkursy plastyczne: ”XXII Kon-

kurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną” oraz „7 Trady-

cji Wielkanocnych na 700 lecie Mełgwi”. Pierwszy kon-

kurs zostanie rozstrzygnięty w Niedzielę Palmową, a drugi 

19 kwietnia. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej 

GOK:  www.gokmelgiew.pl Oprócz występów , które orga-

nizował GOK zespół „Podzamcze” wziął udział w Ogólno-

polskim Przeglądzie Kolęd i Grup Kolędniczych w Lubli-

nie, wystąpił także na spotkaniu z europosłem Krzysztofem 

Hetmanem, uświetnił swoim występem Gminne Forum 

Kobiet w Milejowie. 
Oprac. Teresa Adamiec - Kierownik GOK  
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Spotkanie z pracownikiem samorządowym  

w Gminnej Bibliotece Publicznej  
 

W dniu 10 lutego 2017r. w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Mełgwi odbyło się pierwsze spotkanie zorgani-

zowane w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia miej-

scowości Mełgiew. Podczas cyklicznych spotkań naszą 

gminę odwiedzi wiele ciekawych osób: artystów, pisarzy, 

pracowników kultury, pracowników służb mundurowych,  

duchownych, mieszkańców i wielu innych gości.  

Podczas pierwszego spotkania do biblioteki przybyła 

młodzież z Zespołu Szkół w Mełgwi. Gimnazjaliści mogli 

poznać funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego 

jaką jest Gmina oraz specyfiki pracy w Urzędzie Gminy. 

Na początku Pani Wójt Elżbieta Korbus serdecznie powita-

ła przybyłych gości wyrażając radość z możliwości spotka-

nia z naszą młodzieżą. Następnie przedstawiła informacje 

o funkcjonowaniu samorządu, kompetencjach i zadaniach 

realizowanych przez organy gminy tj. Wójta Gminy i Radę 

Gminy a także o działalności 21 sołectw tworzących naszą 

gminę. 

W drugiej części spotkania młodzież zadawała pyta-

nia. Zdarzały się pytania szczegółowe odnoszące się do 

funkcjonowania środowiska lokalnego m. in. czy gmina ma 

w planach wybudowanie chodników w miejscowościach? 

Czy gmina korzysta ze wszystkich dostępnych środków 

unijnych? Jakie projekty unijne są obecnie realizowane 

a  jakie są w planach na najbliższe lata? Na wszystkie pyta-

nia młodzież uzyskała odpowiedź, chociaż niekiedy wyma-

gało to głębszego zastanowienia.  

Potem uczniowie zobaczyli Salę Obrad Rady Gminy 

oraz pomieszczenie Wójta Gminy Ryszarda Podlodowskie-

go.  
Oprac. Urszula Kowalczyk 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

Galeria „Historia mojej rodziny” 

 

W związku z obchodami Jubileuszu 700-lecia  

miejscowości Mełgiew,  

Gminna Biblioteka Publiczna  

gromadzi pamiątki rodzinne:  

albumy, zdjęcia, fotografie  

w celu utworzenia mini galerii 

pn. ,,Historia mojej rodziny''. 

Galerię będzie można obejrzeć w Bibliotece 

w Mełgwi.  

Zapraszamy do współpracy! 

WIEŚCI Z GMINY 
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Otwarcie świetlicy wiejskiej w Janówku 

 
W dniu 21 stycznia 2017 r. w Janówku odbyło się 

otwarcie i poświęcenie świetlicy wiejskiej. Spotkanie roz-

poczęło się o godzinie 16.00 Mszą Świętą zamówioną 

przez Panią Sołtys Dorotę Kotarską i Wójta Gminy Ryszar-

da Podlodowskiego w intencji wszystkich babć i dziadków 

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Mszę odprawił ks. wi-

kary Rafał Lewandowski. 

Następnie do dzieci z Janówka przyszedł Mikołaj, 

który rozdawał paczki ufundowane przez Uczestników spo-

tkania. Imprezę dla mieszkańców przygotowała Rada So-

łecka. Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji 

spotkania należą się Pani Karolinie Niewiadomskiej. 

W niedzielę 22 stycznia 2017r wszyscy mieszkańcy 

mogli wziąć udział w kuligu, który pomagała zorganizować 

Pani Beata Stelmaszczuk. Kulig odbył się o godz 13.00 

w świdnickim lesie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

mogli ogrzać się przy ognisku i zjeść pyszne kiełbaski. 

Pani Sołtys Dorota Kotarska dziękuje Wszystkim 

Mieszkańcom Janówka, dzięki którym udało się zorganizo-

wać wspaniałą integrację.  

Konkurs na projekt graficzny z okazji Jubileuszu  

700-lecia miejscowości Mełgiew rozstrzygnięty! 

W 2017 roku miejscowość Mełgiew obchodzi uro-

czystość 700-lecia istnienia. W związku z organizacją ob-

chodów jubileuszowych oraz promocją powyższego wyda-

rzenia Gmina Mełgiew w lutym ogłosiła konkurs na wyko-

nanie identyfikacji wizualnej. Przedmiotem konkursu było 

zaprojektowanie i opracowanie elementu graficznego iden-

tyfikacji wizualnej Jubileuszu 700-lecia miejscowości Me-

łgiew w postaci znaku graficznego, zwanego dalej 

„znakiem graficznym - logo”. Znak graficzny – logo będzie 

miał zastosowanie we wszystkich materiałach informacyj-

nych, promocyjnych i identyfikacyjnych związanych z Ju-

bileuszem 700-lecia miejscowości Mełgiew. Każdy uczest-

nik konkursu mógł złożyć maksymalnie 3 oferty uzupełnio-

ne o stosowne oświadczenia o których stanowił regulamin 

konkursu. Dla autora najlepszej wizualizacji przewidziano 

nagrodę główną w wysokości 1 000zł.  

Podczas pierwszego naboru na konkurs w terminie 

do 20 lutego 2017 r. wpłynęło 7 ofert. Wśród złożonych 

prac nie było projektu, który spełniałby wszystkie wymaga-

nia regulaminu dlatego nie wybrano laureata. 

W dniu 03 marca br. na stronie internetowej Gminy 

ponownie ogłoszono konkurs na zaprojektowanie znaku 

graficznego logo 700-lecia Mełgwi. Na konkurs wpłynęło 

9 prac, spośród których jury wybrało 3 najlepsze projekty, 

sugerując się względami estetycznymi oraz praktycznymi. 

Logo powinno spełniać swoje funkcje zarówno w powięk-

szeniu jak i w pomniejszeniu, w kolorze oraz w czerni. Je-

go elementy składowe powinny być czytelne, a znaczenie 

zrozumiałe dla odbiorcy.  

Decyzją komisji konkursowej z dnia 20 marca 2017r. 

spośród wszystkich prac wybrano projekt nr 999999001 

Pana Konrada Kiedrowskiego z Lublina i przyznano nagro-

dę w wysokości 1 000zł. W opinii Komisji Konkursowej 

spośród 9 zgłoszonych propozycji praca spełniła wszystkie 

kryteria wymienione w regulaminie.  
 

Oprac. Paulina Cimek 
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"Trzeba do niego wracać"  

 - mija 12 lat od śmierci Jana Pawła II 

 

Jan Paweł II — Karol Wojtyła to 

człowiek, którego biografia wygląda jak 

gotowy scenariusz do filmu. Urodzone-

mu w 1920 r. w Wadowicach, niewiel-

kim galicyjskim miasteczku, nie dane 

było sielankowe dzieciństwo: najpierw, 

w wieku 9 lat, traci matkę, trzy lata później — starszego 

brata, w wieku 21 lat — ojca. Wstępuje do konspiracyjnego 

seminarium duchownego i 1 listopada 1946 r. przyjmuje 

święcenia kapłańskie Po święceniach odbywa studia filozo-

ficzne w Rzymie, pracę duszpasterską w Niegowici, następ-

nie w parafii św. Floriana w Krakowie. W wieku 38 lat 

otrzymuje nominację biskupią, w tym samym czasie zostaje 

wykładowcą KUL. W ciągu następnych dwudziestu lat ak-

tywnie uczestniczy w pracach Soboru Watykańskiego II, 

zostaje ordynariuszem krakowskim, w 1967 r. — kardyna-

łem, a w 1978 r. zostaje wybrany na papieża, przyjmując 

imię Jana Pawła II. 

Jako papież Jan Paweł II pozostaje wierny swojej, 

wypracowanej przez lata duchowości: jest to duchowość 

całkowitego powierzenia się Maryi — stąd papieska dewiza 

„Totus Tuus”, duchowość głębokiej modlitwy . 

W uszach Polaków ciągle brzmią słowa wypowie-

dziane do nas podczas kolejnych pielgrzymek do Polski, 

a zwłaszcza te słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój 

i odnowi oblicze ziemi ... tej ziemi”, które wypowiedziane 

na Placu Zwycięstwa w 1979 r. w sposób proroczy poru-

szyły lawinę przemian, prowadzących do wyzwolenia Pol-

ski dziesięć lat później spod jarzma komunizmu.  

Karol Wojtyła był pierwszym od ponad 450 lat bi-

skupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch.  2 kwietnia  

2005 roku arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił: O godzinie 

21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”. Jan 

Paweł II zmarł w 9666. dniu swojego pontyfikatu. Wiele 

osób na nowo odkrywa Jego słowa Niektórzy wciąż bardzo 

żyją nauczaniem Jana Pawła II, który ukierunkował ich 

myślenie, m.in. o rodzinie. 

W pierwszych latach pontyfikatu mówiono o nim 

papież -Polak, później "nasz papież". Pod koniec jego życia 

mówili: „kiedy był młody, to się nam podobał, a teraz kie-

dy jest schorowany i cierpiący, kochamy Go" - opowiadał 

były papieski sekretarz. 

Wesoły, towarzyski, kochający sport... Był pierw-

szym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspi-

naczkę górską, pływającym kajakiem. Był również naj-

większym podróżnikiem wszechczasów spośród wszyst-

kich papieży. Nawet gdy dopadła go choroba, Ojciec Świę-

ty nie poddał się. Swoje cierpienia traktował jak sposób 

naśladowania Jezusa. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 

21.37. Jego beatyfikacji dokonał Benedykt XVI  1 maja 

2011 r. a kanonizacji - papież Franciszek 27 kwietnia 2014 

roku. Od tego czasu w kalendarzu Kościoła katolickiego 

ważniejsze niż rocznica śmierci są: data kanonizacji papie-

ża i dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, który 

został wyznaczony na 22 października. 
 

Oprac. Elżbieta Korbus  

Zastępca Wójta Gminy 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/wam_2014_sjp2_01.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/jl_hiller.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/tp2011-12-poniewierski.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/gn201040-weigel.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/salwator_2014_sjp2_07.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/idziemy201141_modlitwa.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/tp2011-19-grabowska.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/niedziela201021-jp2.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/dziwisz/or201306-lectio_25042013.html
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Drugiego kwietnia Polska i świat wspominała 

świętego Jana Pawła II.  

Pamiętajmy o Nim w codziennym życiu 
 

Skróty z Homili kard. Comastri, wygłoszona podczas mszy 

św. dziękczynnej za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II 

- 28.04.2014 r. 

"Kościół, poprzez papieża wczoraj uznał świętość Jana 

Pawła II, a my dzisiaj radujmy się i wspólnie dziękujemy 

Bogu, niestrudzonemu twórcy świętych" - powiedział kard. 

Angelo Comastri podczas dzisiejszej Mszy św. dziękczyn-

nej za kanonizację papieża Polaka. W kazaniu wikariusz 

generalny papieża dla Państwa Watykańskiego mówił o św. 

Janie Pawle II jako przykładzie mężnej wiary i wskazał na 

jego zaangażowanie w obronę rodziny, życia, pokoju na 

świecie, młodych ludzi, powołań kapłańskich i ożywienia 

pobożności maryjnej. 

Publikujemy tekst homilii kard. Comastri:  

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

8 kwietnia 2005 roku - zaledwie osiem lat temu - 

wielu z  nas było tutaj na tym placu, aby oddać ostatni hołd 

Janowi Pawłowi II. Nasze oczy, mokre od łez, patrzyły 

zdumione - pamiętacie to? - obserwowały Ewangeliarz le-

żący na prostej dębowej trumnie, umieszczonej w centrum 

placu przed bazyliką. Nagle wiatr, ku zdziwieniu wszyst-

kich zaczął przewracać karty księgi. Wszyscy w tym czasie 

zastanawialiśmy się: "Kim był Jan Paweł II? Dlaczego tak 

bardzo Go kochaliśmy?" Niewidzialna ręka przewracająca 

karty Ewangeliarza zdawała się mówić: "Odpowiedź jest 

w  Ewangelii! Życie Jana Pawła II było nieustannym posłu-

szeństwem Ewangelii Jezusa: za to - powiedział nam wiatr 

- za to go kochaliście! Rozpoznaliście w jego życiu od-

wieczną Ewangelię: Ewangelię, która dała światło i nadzie-

ję wielu pokoleniom chrześcijan!". 
Wiemy dziś, że to przeczucie było inspiracją, ponie-

waż Kościół, poprzez papieża wczoraj uznał świętość Jana 

Pawła II, a my dzisiaj radujmy się i wspólnie dziękujemy 

Bogu, niestrudzonemu twórcy świętych. 
Pamiętając jednak o słowach Jana Pawła II: "Święci 

nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali" 

musimy postawić sobie pytanie: "Czego nas uczy świętość 

tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?". Natych-

miast przychodzi na myśl pierwsza odpowiedź: Jan Paweł 

II miał odwagę otwarcie wyrażać wiarę w Jezusa w epoce 

"«milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, 

jakby Bóg nie istniał" (Ecclesia in Europa, 9). Wieczorem 

16 października 1978 roku, kiedy dopiero co został wybra-

ny na papieża ukazując się z loggi tej bazyliki, Jan Paweł 

zawołał: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Było 

to wołanie jego wiary, to był cel jego życia, były to pierw-

sze słowa jego pontyfikatu. 
3 kwietnia 2006 roku na tym samym placu, mówiąc 

o swoim poprzedniku Benedykt XVI powiedział: 

"Nieodżałowany Papież, którego Bóg obdarzył wielorakimi 

darami ludzkimi i duchowymi, przechodził próbę ogniową 

trudów apostolskich i choroby, coraz bardziej jawił się jako 

«skała» w wierze. Kto miał sposobność obcować z nim 

blisko, mógł niemal namacalnie stwierdzić, jak szczera 

i  niezłomna była jego wiara, która jeśli wywierała wraże-

nie na kręgu współpracowników, niewątpliwie miała — 

w czasie jego długiego pontyfikatu — wielki dobroczynny 

wpływ na cały Kościół, zwłaszcza w ostatnich miesiącach 

i dniach jego życia. Była to wiara świadoma, mocna i au-

tentyczna, wolna od lęków i kompromisów". Tak zaświad-

czył Benedykt XVI. 
Słusznie zatem, podczas choroby Jana Pawła II pe-

wien francuski dziennikarz inteligentnie zauważał: 

"Podczas gdy papież stawał się słabszy cieleśnie, jego 

świadectwo stawało się bardziej skuteczne: Jego wiara ja-

śniała jak pochodnia w nocy". 
Dziś jesteśmy tu, by jemu powiedzieć: dziękuję! 

A przede wszystkim jesteśmy tutaj, by zebrać to, co nam 

pozostawił oraz przykład jego mężnej wiary. Jakie dzie-

dzictwo i jaki przykład?  
Jan Paweł II miał odwagę bronienia rodziny, która 

jest Bożym planem wyraźnie wypisanym w księdze życia: 

bronił rodziny, kiedy coraz bardziej upowszechniał się za-

męt i publiczna agresja w stosunku do rodziny, w szalonej 

próbie napisania jakiejś "Anty- księgi Rodzaju", wymierzo-

nej przeciw Stwórcy. W adhortacji apostolskiej "Familiaris 

consortio" Jan Paweł wyraźnie powiedział: "W obecnym 

momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem 

ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć 

lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, 

że dobro społeczeństwa, i jego własne, związane jest z do-

brem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący 

swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego 

dotyczącego małżeństwa i rodziny" (Familiaris consortio, 

3).Mówił o tym 29 maja 1994 r., podczas modlitwy "Anioł 

Pański" gdy wrócił ze szpitala: "Chciałbym wyrazić dziś 

przez Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozu-

miałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, że 

mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiącle-

cie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekona-

łem się później, że to nie wystarcza: trzeba było wprowa-

dzić go przez cierpienie – przez zamach trzynaście lat temu 

i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dla-

czego w tym roku, w Roku Rodziny? Właśnie dlatego, że 

rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także Pa-

pież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina 

i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można – 

«wyższa»: Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by 

przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej 

rodziny i wszystkich rodzin". Święty Janie Pawle II, wyjed-

naj nam z nieba dar wielkiego światła, by odnaleźć drogę 

Bożego planu w odniesieniu do rodziny. Jest to jedyna dro-

ga dająca rodzinie godność, prawdę miłości oraz przyszłość 

małżonkom i przyszłość dzieciom. 
Jan Paweł II miał też odwagę, by bronić życia ludz-

kiego - i to każdego życia ludzkiego - w czasach w której 

upowszechnia się kultura odrzucenia, jak wielokrotnie mó-

wił papież Franciszek: tak we współczesnym głodzie miło-

ści najsłabsi są odrzucani, ponieważ nie znosi ich egoizm, 

odczuwając ich jako ciężar. Fakt straszliwy, będący oznaką 

cofania się cywilizacji! 
Encyklika "Evangelium vitae", która jest zaangażo-

wanym krzykiem obrony życia kończy się piękną modlitwę 

do Maryi, w której odnajdujemy całego Jana Pawła II.  

http://jpdwa.blogspot.com/2014/06/homilia-kard-comastri-wygoszona-podczas_5.html
http://jpdwa.blogspot.com/2014/06/homilia-kard-comastri-wygoszona-podczas_5.html
http://jpdwa.blogspot.com/2014/06/homilia-kard-comastri-wygoszona-podczas_5.html


Mówi On tak: "O Maryjo, jutrzenko nowego świata, 
Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, 

o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala 

się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudno-

ściami życia, mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej prze-

mocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo 

fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego 

Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej 

epoki Ewangelię życia" (Evangelium vitae, 105). 
Jakżeż prawdziwe są te słowa, jakże aktualne, proro-

cze: są cennym dziedzictwem. Ale pasja obrony życia ludz-

kiego stała się prawdziwym krzykiem w Dolinie Świątyń 

w Agrigento. Papież Jan Paweł II wstrząsany dreszczem 

godnym Amosa czy Izajasza wołał: "Bóg powiedział raz: 

nie zabijaj. Nie może człowiek, ktokolwiek, jakakolwiek 

ludzka organizacja, ... - nie może zmienić i podeptać tego 

najświętszego prawa Boga! ... Konieczna jest kultura życia! 

W imię Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 

(i  oczyma wskazał na krucyfiks, który trzymał w rękach) 

w imię Chrystusa, który jest Życiem, który jest Drogą, 

Prawdą i Życiem, zwracam się do odpowiedzialnych: na-

wróćcie się! Pewnego dnia przyjdzie sąd Boży!". Jakaż 

wiara, jaka moc, jaki heroizm krył się za tymi słowami: był 

to heroizm świętego. Ale mężna wiara Jana Pawła II ozna-

czała coś więcej. 
Miał odwagę, by bronić pokoju, gdy wiały posępne 

wiatry wojny. W 1991 i 2003 roku próbował ze wszystkich 

sił, by zapobiec dwóm wojnom w Zatoce Perskiej: nie zo-

stał wysłuchany, ale nieustannie wołał o pokój. 16 marca 

2003 r., w ostatniej próbie zatrzymania machiny wojennej, 

zechciał powiedzieć: "Ja wiem, co to jest wojna, ale muszę 

powiedzieć, że wojna nie rozwiązuje problemów, ale je 

mnoży". Święte słowa, słowa prawdziwe i aktualne.  
Młodzi z całego świata rozpoznali w Janie Pawle II praw-

dziwego ojca, autentycznego przewodnika, prawego wy-

chowawcę. Któż może zapomnieć uścisk między papieżem 

a młodym człowiekiem, który podczas czuwania na Tor 

Vergata pokonał wszystkie kordony bezpieczeństwa, pod-

biegł do niego, aby mu po prostu powiedzieć:  
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„Dziękuję! Kocham cię!”. To scena, która weszła do 

naszych serc i w dzieje ludzkości. (…) 
W końcu Jan Paweł II miał odwagę zmierzyć się 

z oziębieniem pobożności maryjnej, cechującym pierwszą 

fazę posoborową. Zdecydowanie i z przekonaniem zapro-

ponował na nowo pobożność maryjną: pobożność będącą 

nieodłączną częścią Ewangelii, to znaczy dzieła zbawienia, 

tak jak było i jest ono dokonywane przez Boga w Jezusie 

Chrystusie. Sam powiedział „13 maja 1981 jedna ręka trzy-

mała pistolet, a inna prowadziła kulę... odczułem ową nie-

zwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się 

mocniejsza od śmiercionośnej kuli”. A 24 lutego 2005 r. po 

tracheotomii, która pozbawiła go głosu, napisał na kartce: 

„Co mi zrobiliście! Ale „Totus tuus”. Aż do końca Jan Pa-

weł II dał się prowadzić Maryi po drodze wiary, zawierze-

nia, całkowitego daru z siebie. Był świętym! 
Święty Janie Pawle II, módl się za Kościół, który tak 

bardzo umiłowałeś i pchnąłeś śmiało na drodze heroicznej 

wierności Jezusowi. 

Święty Janie Pawle II, módl się za nas, abyśmy zgro-

madzeni wokół papieża Franciszka tworzyli (zgodnie z ży-

czeniem i modlitwą Jezusa) jedno serce i jedną duszę, aby 

świat uwierzył. Amen. 
Tłum. st (KAI) / Watykan 
Katolicka Agencja Informacyjna 
Data wydania: 28 kwietnia 2014 

 

Koronka za wstawiennictwem  

św. Jana Pawła II 

 
Wstęp: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... 
Na dużych paciorkach: Jezu cichy i pokornego serca, 

uczyń serca nasze według serca Twego! 
Na małych paciorkach: Św. Janie Pawle II, proś Serce 

Jezusa za nami! 
Zakończenie: Święty Boże.... 

 

Modlitwa do św. Jana Pawła II  

o rozwiązanie trudnych spraw: 

 
„Święty Janie Pawle II, nasz skuteczny orędowniku 

i  wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim 

życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i bliźnich, 

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi i zawsze służąc lu-

dziom. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za Ko-

ściół i cały świat, każdego dnia zbliżałeś się do świętości. 

Proszę cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierzę, że 

przez twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją 

do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc twojej papieskiej 

modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za twoim przykła-

dem zbliżać się do Boga”. Amen. 
 

W: Nowenna do św. Jana 

 Pawła II, o rozwiązanie  

trudnych spraw,  

Marianie, Warszawa 2014. 



Światowy Dzień Chorego 

W sobotę 11 lutego obcho-

dziliśmy Światowy Dzień Chore-

go. We Franciszkowie grupa zło-

żona z członków Rady Sołeckiej, 

Stowarzyszenia Wsi Franciszków oraz wolontariuszy od-

wiedziła chorych mieszkańców naszej miejscowości.  

Chorzy nie zawsze mają po 80 lat, czasami poważne 

choroby dotykają również najmłodszych. Wśród osób które 

odwiedziliśmy był mały Pawełek Łagowski, który zmaga 

się z chorobą od pierwszych dni swojego życia. 

Wszyscy odwiedzający potwierdzą, że odwiedziny 

się udały. Spotkania odbywały się w serdecznej atmosferze 

i dawały dużo radości i satysfakcji nie tylko osobom, które 

odwiedziliśmy, ale również nam. Zostaliśmy przyjęci bar-

dzo życzliwie przez naszych mieszkańców oraz ich rodzi-

ny, które okazały nam wiele serdeczności. Trzeba również 

wspomnieć, że wszystkie odwiedzone osoby zostały przez 

nas obdarowane słodkościami, owocami i kartką z życze-

niami.  

Wspólne wspomnienia, anegdoty sprawiły, że 

„mogliśmy niemal fizycznie dotknąć czyjegoś życia”. My-

ślę, że zdecydowanie powinniśmy kultywować powyższą 

inicjatywę, która wnosi tak wiele dobra dla każdej ze stron.  

To wspaniałe doświadczenie kiedy razem możemy 

czerpać ze wspólnego przebywania i swoich doświadczeń. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 
 

Oprac. Paulina Niezbecka 

Prezes Stowarzyszenia Wsi Franciszków 

Karnawał Marzeń w Mełgwi 

 
Okres karnawałowy to czas kiedy 

łącząc przyjemne z pożytecznym mo-

gliśmy pomóc najbardziej potrzebują-

cym mieszkającym tuż obok. W naszej 

gminie nie brakuje ludzi o gorących 

sercach, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych, 

a  w szczególności dzieci.  

04 lutego 2017 r. w Sali Bankietowej „Gloria” 

w  Mełgwi odbył się Bal Charytatywny „Karnawał Ma-

rzeń” organizowany na rzecz Bartka Majewskiego, pod-

opiecznego Fundacji. Bartuś urodził się z rozszczepem krę-

gosłupa, wodogłowiem oraz porażonymi strunami głoso-

wymi. Leczenie chłopca jest bardzo kosztowe, przewyższa 

możliwości finansowe rodziców dziecka. Dzięki przepro-

wadzonym licytacjom i datkom wrzucanym do puszek uda-

ło się zgromadzić kwotę w wysokości 4 285 złotych. 

Ponadto w dniach 04 –05 kwietnia br. w holu Urzędu 

Gminy Mełgiew zorganizowano Kiermasz Wielkanocny 

podczas którego można było nabyć ozdoby wielkanocne 

m.in.. kartki świąteczne, koszyczki wielkanocne, pisanki 

wykonane z wstążeczek, zawieszki z barankiem oraz wiele 

innych ciekawych drobiazgów przygotowanych przez wo-

lontariuszy fundacji.  

Dochód z balu i kiermaszu wielkanocnego zostanie 

przeznaczony na zakup specjalistycznego aparatu pionizu-

jącego oraz rehabilitację Bartusia. 

 
Oprac. Fundacja „Krok do marzeń”  
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Wizyta Szwajcarów w Krzesimowie  
 

,,Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości 

na szlacheckim szlaku w woj. lubelskim'' to projekt, który 

realizowały wspólnie gminy: Mełgiew, Wólka Lubelska, 

Piaski, Spiczyn, Rybczewice oraz Gorzków. My jako sto-

warzyszenie ze Szlakiem Sobieskiego pożegnaliśmy się już 

pod koniec września ubiegłego roku wraz z zakończeniem 

projektu ,,Z tradycją w przyszłość - kultywowanie i zacho-

wanie lokalnego dziedzictwa kulturowego''. Gminy uczest-

niczące w przedsięwzięciu miały czas do końca marca 2017 

roku.  

13 marca bieżącego roku w Gminie Mełgiew zjawili 

się Ewaluatorzy (osoby badające długotrwałe rezultaty 

projektu). Stronę Szwajcarii reprezentował Pan Dieter 

Zurcher oraz Pan Hans Peter Mejer, przedstawicielka 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa Pani Katarzyna 

Wawrzyniak oraz Pan Krzysztof Gasparski z Krajowej 

Instytucji Koordynującej. Ewaluatorzy mieli za zadanie 

zapoznać się z czterema beneficjentami realizującymi pro-

jekty w 6 partnerskich gminach. III sektor, czyli organiza-

cje pozarządowe reprezentowało nasze stowarzysze-

nie ,,Razem dla Krzesimowa'', które trzykrotnie sięgało po 

środki polsko - szwajcarskiego programu współpracy.  

Około godziny 16.30 w skromne progi naszej siedzi-

by dotarła 5 osobowa grupa z Panem ze Szwajcarii, Panią 

Katarzyną Wawrzyniak, ze strony programu towarzyszyły 

im Panie: Agnieszka Piłat i Edyta Puch oraz tłumacz. Na to 

niecodzienne spotkanie przygotowaliśmy galerię zdjęć 

z  naszych wydarzeń oraz pamiątki i dokumenty z realizacji 

projektów. Po krótkiej prezentacji, którą przygotowała pre-

zes Anna Pytka, licznie obecni członkowie stowarzyszenia 

w miłej dyskusji podkreślili, jak wiele dobrego wniósł pro-

gram dla nas i dla lokalnej społeczności.  

Po zakończeniu projektu szukaliśmy innych możli-

wości organizowania czasu wolnego. Zimą 12 mieszkanek 

Krzesimowa i okolicy uczestniczyło w szkoleniu z podstaw 

języka angielskiego, był to 120 godzinny pro-

jekt ,,Akademia kompetencji ICT i językowej'' zorganizo-

wany przez firmę Consultor na podstawie umowy z Urzę-

dem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.  

Przybyli goście zapoznali się ze stroną internetową 

stowarzyszenia, filmem ,,Piknik Jana III Sobieskiego 

w Krzesimowie'' oraz obejrzeli namacalne rezultaty zreali-

zowanych projektów: altanę z grillo - wędzarnią, instalację 

gazową, ogrodzenie oraz wyposażenie kuchenne 

(ewaluatora ze Szwajcarii zdziwił brak zmywarki oraz nie-

odpłatna praca członków stowarzyszenia). Były pytania 

o naszą miejscowość, współpracę z władzami Gminy i pla-

ny na przyszłość.  

W drugiej mniej oficjalnej części wydarzenia nie 

zabrakło poczęstunku, furorę zrobił chleb pieczony według 

tradycyjnej receptury posmarowany tłuszczem z kiszonym 

ogórkiem. Następnie przedstawiciele komisji udali się 

w  dalsza drogę do Zawieprzyc w Gminie Spiczyn. Druga 

grupa odwiedziła ,,Kostiumową Krainę'' z Nowego Krępca. 

Zapraszamy na stronę internetową stowarzyszenia: 

www.razemdlakrzesimowa.pl 
Oprac. Anna Pytka 

Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa” 
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IV Biesiada Taneczna Dla Seniorów 

 
23 lutego - tradycyjnie w „Tłusty czwartek” w Remi-

zie Strażackiej w Krzesimowie, odbyła się  

„IV Biesiada taneczna dla seniorów”. Głównymi organi-

zatorami spotkania było Stowarzyszenie „Pomocy Szkole 

i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie oraz Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Krzesimowie. W biesiadzie uczest-

niczyło około 80 osób - głównie seniorów z Krzesimowa 

i pobliskich wsi. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Wójt 

Gminy Mełgiew pan Ryszard Podlodowski, zastępca Wójta 

pani Elżbieta Korbus, proboszcz parafii ksiądz Dariusz Mo-

czulewski, pani Anna Pytka – Radna Gminy Mełgiew i Pre-

zes Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa” oraz sołtyski 

z zaprzyjaźnionych wsi.  

Biesiadę rozpoczęła część artystyczna przygotowana 

przez uczniów Szkoły Podstawowej w Krzesimowie, którą 

zakończył wspaniały koncert piosenek biesiadnych przygo-

towany przez zespół muzyczny z Zespołu Szkół w Mełgwi 

oraz uczniów naszej szkoły, pod kierunkiem pana Andrzeja 

Mędzelewskiego. Prawdziwą niespodzianką dla wszystkich 

obecnych był udział w koncercie pana Wójta Ryszarda 

Podlodowskiego, grającego w zespole z młodzieżą na gita-

rze klasycznej. Z uwagi na „Tłusty czwartek”, podczas bie-

siady odbył się konkurs na najsmaczniejsze pączki, róże  

i faworki przygotowane przez nasze seniorki. W konkursie 

tym udział wzięło 14 pań. Pięcioosobowa komisja, która 

podjęła się oceny miała wyjątkowo trudne zadanie. Po de-

gustacji wszystkich słodkości wyłoniono zwyciężczynie 

konkursu, którym nagrody osobiście wręczyli: pan Wójt 

oraz ksiądz proboszcz. Gości bawił zespół Massimo pana 

Piotra Najdy z sympatyczną wokalistką panią Kasią.  

W rodzinnej atmosferze, przy polskich szlagierach oraz 

poczęstunku przygotowanym przez organizatorów bawiono 

się długo i wesoło. 

Ta niezwykła impreza nie mogłaby się odbyć gdy-

by nie zaangażowanie wielu osób. Dziękujemy pani Wioli 

Szczęśniak, pani Ewie Bieniek oraz panu Andrzejowi Mę-

dzelewskiemu za przygotowanie części artystycznej, pani 

Kasi za piękną dekorację, pani Monice za suweniry, pani 

Joasi za koordynowanie konkursu na najlepsze pączki, róże 

i faworki. Dziękujemy pani Dyrektor - Magdalenie Mazu-

rek - Ścirka za wszelką okazaną pomoc i życzliwe wspar-

cie. Dziękujemy również paniom ze Stowarzyszenia Pomo-

cy Szkole i Rady Rodziców, które pod „dowództwem” 
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głównej szefowej - pani Anity przygotowały wspaniały 

poczęstunek. Dziękujemy naszym sponsorom - pani Gra-

żynce Latale - właścicielce firmy cateringowej „Finezja” 

oraz właścicielom Piekarni Grela w Mełgwi. Dziękujemy  

OSP w Krzesimowie za pomoc w sfinansowaniu mediów. 

W szczególności zaś dziękujemy naszym gościom 

oraz wszystkim SENIOROM, którzy po raz kolejny za-

szczycili nas swoją obecnością i zechcieli razem z nami 

spędzić ten niezwykły wieczór. Na kolejną  

„V Biesiadę taneczną dla seniorów” zapraszamy za rok - 

tradycyjnie w „Tłusty czwartek”. 

        
Oprac. Zofia Talarek  

Prezes Stowarzyszenia „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” 

w Krzesimowie 
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Żołnierze Wyklęci … 

Zapomniani Bohaterowie 

 
W dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy polskiego powo-

jennego podziemia niepodległościowego i antykomuni-

stycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i  pod-

porządkowaniu jej ZSRR. Zmagali się z ogromną, wymie-

rzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała 

ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Za tę postawę wielu 

zapłaciło najwyższą cenę.  

Pierwszego marca, w środę Wójt Gminy Ryszard 

Podlodowski oraz Zastępca Wójta Elżbieta Korbus złożyli 

biało-czerwoną wiązankę pod Pomnikiem Pamięci Więź-

niów Politycznych, Żołnierzy organizacji niepodległościo-

wych walczących o wolną Polskę w Lasku Pruszkowskim 

w Krzesimowie. Cichą modlitwą uczcili pamięć tragicznie 

pomordowanych żołnierzy. Mieszkańcy z  Krzesimowa 

i  Piotrówka przynieśli i zapalili znicze w  Dolinie Krzyży.  

 

 

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! 
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 „DNI MEŁGWI 2017”  
4 CZERWIEC 2017 

 
W pierwszą niedzielę czerwca zapraszamy na obchody „Dni Mełgwi”.  

Imprezy główne i towarzyszące odbędą się na placu przy amfiteatrze.  
W tym roku wydarzenie wpisuje się w obchody 700 lecia Mełgwi. 

 
Program obchodów :  

 
Godz. 12.00- Msza Święta w kościele parafialnym w Mełgwi 

 
Godz. 13.20- otwarcie uroczystości – amfiteatr 

   Wystąpią: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, zespół „Podzamcze”,  
laureaci XXIV Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,  

instrumentaliści z GOK, zespoły tańca nowoczesnego, zespół „Kalina folk”,  
zespół „Blue Angels, zespół „Lawa”, zespół „Verdis” 

       Gwiazda wieczoru zespół „Power Play” 
 
Imprezy towarzyszące: 
stoiska z jadłem lokalnym, rękodziełem ludowym, dmuchawce, mała gastronomia,  
malowanie twarzy, aukcja obrazów Jerzego Omelczuka, inne niespodzianki. 



Sportowcy Powiatu Świdnickiego  

wyróżnieni za osiągnięcia w 2016 roku  
 

Podczas ostatniej w 2016 roku, sesji Rady Powiatu 

uhonorowano najzdolniejszych uczniów i sportowców po-

wiatu świdnickiego. W tym dniu starosta Dariusz Koło-

dziejczyk oraz wicestarosta Waldemar Białowąs uhonoro-

wali rodziców, podziękowali za trud włożony w edukację 

i wychowanie dzieci, życząc jednocześnie radości i dumy 

z dalszych osiągnięć. Sportowcy otrzymali z rąk starosty 

i wicestarosty okolicznościowe puchary i pamiątkowe dy-

plomy oraz bony o wartości 250złotych na zakup sprzętu 

sportowego.  

Wyróżnieni Sportowcy z Gminy Mełgiew to: 

DOMINIK DZIURAWIEC – ma 16 lat, dyscypliną spor-

tową w jakiej odnosi swoje sukcesy jest boks. Jednym 

z największych osiągnięć Dominika w tym roku jest 

I miejsce na Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego oraz 

I miejsce na Gwardyjskich Mistrzostwach Polski w Busku- 

Zdroju.( ciąg dalszy – czytaj na str. 22) 

Dwa brązowe medale Julii Piątek  

na Mistrzostwach Polski do lat 23 

 

Reprezentantka UKT Akademia Tenisa Pol- Sart Lu-

blin, Julia Piątek, wzięła udział w Halowych Młodzieżo-

wych Mistrzostwach Polski Kobiet do lat 23, które odbyły 

się w dniach 25-29.01.2017 na kortach KS Górnik Bytom. 

Niespełna 17- letnia zawodniczka naszego klubu zdobyła 

aż dwa brązowe medale, w grze pojedynczej oraz podwój-

nej w parze z Joanną Zawadzką (ACT Sport Tarnów). 

Julka w pierwszej rundzie gry pojedynczej zmierzyła 

się z Jaśminą Kostek (WKT Mera Warszawa) wygrywając 

ten pojedynek 6:2 6:0. W kolejnej rundzie nasza zawod-

niczka musiała stawić czoła rozstawionej z numerem 

pierwszym w całym turnieju, Marcelinie Podlińskiej (KS 

Górnik Bytom). Początek spotkania przebiegał zdecydowa-

nie na korzyści Julii, aż do stanu 4:2 kiedy to reprezentant-

ka gospodarzy dostała kontuzji i musiała poddać mecz. 

W kolejnym meczu, który był jednocześnie spotkaniem 

ćwierćfinałowym, zawodniczka naszego klubu zmierzyła 

się z Julią Wędrochą (CHTT Chorzów), rozstawioną z nu-

merem siódmym. Po zaciętym pojedynku Julka odniosła 

kolejne zwycięstwo w tym turnieju, wygrywając spotkanie 

wynikiem 6:4 6:4, i tym samym awansowała do półfinału 

Mistrzostw Polski. W spotkaniu półfinałowym Julia musia-

ła uznać wyższość rozstawionej z numerem czwartym, Ka-

tarzynie Wysoczańskiej (NPRTZ Wrocław) 6:3 6:4. 

W grze podwójnej zawodniczka UKT Akademia 

Tenisa Pol- Sart wystąpiła w parze z Joanną Zawadzką. 

W pierwszej rundzie turnieju deblowego para Piątek/

Zawadzka zwyciężyła z parą Agata Jurczak (WTS Orzeł 

Warszawa)/Urszula Nebelska (MKT Łódź) 6:2 6:1. 

W kolejnej rundzie Julka z Aśką trafiły na rozstawioną 

z  numerem trzecim parę Sonia Grzywocz (KS Górnik By-

tom)/ Paulina Jastrzębska (AT Angeligue Kerber Puszczy-

kowo). W tym pojedynku, który był walką o wejście do 

fazy finałowej, Julia wraz ze swoją partnerką deblową od-

niosły zwycięstwo 6:1 7:6. W meczu półfinałowym, po 

zaciętej walce dziewczyny musiały uznać wyższość pierw-

szej rozstawionej parze Wiktoria Kulik (NPRTZ Wrocław)/ 

Agata Borgman (KS Górnik Bytom) 6:4 7:6. 
Oprac. Klaudia Piątek 

Zdj. Julia z trenerem Markiem Oratowskim 

Zdj. Julia z trenerem Klaudią Piątek 
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Sukces Perły Progres Mełgiew  

w Powiatowej Lidze Halowej Piłki Nożnej 
 

W sobotę 25 lutego rozegrana została ostatnia kolej-

ka Świdnickiej Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu sezo-

nu 2016/2017. Poszczególne spotkania odbywały się od 

13 listopada 2016 r. do 25 lutego 2017 r. w hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku, przyciągając 

wielu kibiców i sympatyków piłki nożnej. Organizatorami 

ligi było Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Ognisko 

TKKF. Rozgrywki, jako jedyne w województwie lubel-

skim swoim honorowym patronatem objął Zbigniew Bart-

nik - Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie. 

Ten sezon ligowy należy zaliczyć do bardzo udanych 

dla reprezentantów naszej Gminy - drużyny Perła Progres 

Mełgiew. Piłkarze z Mełgwi wystąpili w dwóch ligach: All 

Promote Extraliga i Lidze Oldbojów. W każdej z nich od-

nieśli sukces.  

Zrozumienie, budowanie skutecznych akcji i kontr-

ataków oraz doświadczenie zdobyte w wielu rozegranych 

spotkaniach sprawiło, że w lidze drużyna oldbojów nie 

miała sobie równych. To właśnie dzięki tak skutecznej grze 

zdobyli tytuł Mistrza Ligi Oldbojów  2016/2017 . 

„Zawodnicy 35+” rozegrali w sumie  12  meczy ligowych 

z czego w dziewięciu odnieśli zwycięstwo, dwa mecze 

przegrali a jedno spotkanie zremisowali. Ostatni mecz za-

kończył się wygraną 6:3 z drużyną Misztal Meble i umoc-

nił Perłę na pozycji lidera. W ogólnej klasyfikacji drużyna 

zdobyła 28 punktów z bilansem 49 strzelonych i 21 straco-

nych bramek. Zespół otrzymał puchar za I miejsce, pamiąt-

kowe medale i dyplomy jednak nie były to jedyne nagrody. 

W naszej drużynie grali zawodnicy, których umiejęt-

ności piłkarskie doceniono wyróżnieniami indywidualny-

mi. Najlepszym strzelcem ligi oldbojów z wyni-

kiem  27  strzelonych bramek został Tomasz Korona. Ty-

tuł najlepszego piłkarza ligi oldbojów oraz statuetkę naj-

lepszego zawodnika odebrał Rafał Dybała. Wyróżnienia 

indywidualne jakie otrzymali zawodnicy są miłym akcen-

tem potwierdzającym wysokie predyspozycje naszych pił-

karzy. Mówiąc jednak o zwycięskiej drużynie należy wy-

mienić cały team pracujący na wspólny sukces a mianowi-

cie: Artura Długosza, Andrzeja Spodara, Rafała Dyba-

łę, Tomasza Koronę, Sebastiana Gołębia, Artura Derka-

MACIEJ KRUKOWSKI – ma 10 lat, jest uczniem Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi. Maciej to 

młody utalentowany piłkarz a za największy sukces koń-

czącego się 2016 roku można uznać wicemistrzostwo Lu-

belskiej Ligi Orlików Młodszych w sezonie 2015/2016. 

KONRAD SERENDA – ma 11 lat. Uczeń Szkoły Podsta-

wowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie jest już pomimo 

młodego wieku utytułowanym zawodnikiem karate Shoto-

kan. Największym tegorocznym sukcesem Konrada jest 

I  miejsce w kumite indywidualnym chłopców w wie-

ku  10 -11 lat w Otwartych Mistrzostwach Kujaw i Pomo-

rza w Karate Shotokan. 

G.Z 
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Zapraszamy na zajęcia grupy „Mażoretek” 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi serdecznie za-

prasza wszystkie dziewczęta lubiące taniec oraz aktywność 

fizyczną na zajęcia grupy „Mażoretek”. Zajęcia odbywają 

się we wtorki i w czwartki w godzinach  16:00-17:30 , pro-

wadzi je Instruktor Pani Elżbieta Małgorzata Michalczuk. 

Serdecznie zapraszamy!  

Na zdjęciu: Mistrz Ligi Oldbojów 2016/2017 



cza, Grzegorza Bieleckiego, Sławomira Śliwę, Marcina 

Błaszczaka, Marcina Wojdę, Adama Banacha. Panowie, 

liczymy na Was w następnym sezonie ligowym. 

 

Tabela końcowa - Liga Oldbojów: 

1. Perła Progres Mełgiew 

2. Neptun 

3. Misztal Meble 

4. Policja 

5. Antique Old Stars 

6. Sawa 

W sezonie 2016/2017 w All Promote Extraliga za-

wodnicy z Perły radzili sobie mniej skutecznie niż starsi 

koledzy. Perła Progres Mełgiew zajęła 6 miejsce - rozgry-

wając 13 spotkań i zdobywając 23 punkty. W tym przypad-

ku piłkarze cztery mecze przegrali, dwa zremisowali i sie-

dem razy wygrali. Ostateczny bilans wyniósł 22 straconych 

i 36 strzelonych bramek. Mimo słabszej lokaty w ogólnej 

klasyfikacji drużynowej i tak mamy się czym pochwalić! 

Wielki sukces odniósł zawodnik Michał Hajkow-

ski, który został najlepszym strzelcem extraligi (a nie 

było to zadanie łatwe!) strzelając łącznie 14 bramek z cze-

go aż 6 w  ostatnim meczu. Skład Perły Progres Mełgiew 

występujący w All Promote Extraliga: Przemysław Haj-

kowski, Michał Hajkowski, Dawid Kurkiewicz, Łukasz 

Gołąb, Sebastian Gołąb, Rafał Dybała, Grzegorz Ci-

mek, Rafał Porębski, Tomasz Korona, Kamil Mosak, 

Adam Gajowiak, Kamil Piłat, Marcin Wójcik. 

Tabela końcowa – All Promote Extraliga: 

1. SMB Team 

2. Solidarność PZL Świdnik 

3. Pegimek 

4. Metalowcy 

5. Dywany Łuszczów 

6. Perła Progres Mełgiew 

7. Antique 

8. Dwójka – Remondis 

9. M-Tech 

10. TKKF Świt 

I miejsce w klasyfikacji SUPER STRZELEC pro-

wadzonej przez redakcję Lokalnego Przeglądu Piłkarskiego 

zajął Tomasz Korona (Perła Progres) - zdobywca 35 bra-

mek (mecze extraligi i ligi oldbojów). Ponadto druży-

na Extraligi Perła Progres Mełgiew zwyciężyła w klasyfi-

kacji "All Promote Fighter Extraliga", za co otrzymała 

komplet strojów sportowych ufundowany przez firmę All 

Promote z Warszawy. 
Oprac. Paulina Cimek 
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Targi Pracy 2017  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie za-

prasza zarówno osoby bezrobotne szukające pracy jak 

i pracodawców chętnych do przedstawienia swojej oferty 

na Targi Pracy 2017, które odbędą się w dniu 31 maja 

2017 r. w godzinach od 1000 do 1300 w hali sportowej 

im. Polskich Olimpijczyków Zespołu Szkół w Piaskach, 

ul.  Partyzantów 19, 21-050 Piaski. Współorganizatorami 

targów są: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 

w Lublinie oraz Zespół Szkół w Piaskach. 

W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy, agencje 

pracy, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, 

urzędy pracy oraz instytucje państwowe z terenu woje-

wództwa lubelskiego. Targi mają na celu zaproponowanie 

osobom szukającym pracy ofert zarówno z kraju jak i z za-

granicy. Przewidujemy, że obecnych będzie co najmniej 80 

wystawców.  

Targi pracy dają możliwość bezpośredniego spotka-

nia z pracodawcami i zapoznania się z aktualnymi propozy-

cjami staży i ofert pracy. W jednym czasie i miejscu będzie 

można przejrzeć wiele różnych ofert oraz sprawdzić, jakie 

trendy panują na rynku - w jakich branżach, na jakich sta-

nowiskach. Z jednej strony można dowiedzieć się, jakie 

oczekiwania stawiają pracodawcy przyszłym pracownikom, 

z drugiej – zweryfikować własne predyspozycje i umiejęt-

ności. Stanowią też formę bezpośredniego kontaktu praco-

dawców z kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert 

pracy lub propozycji miejsc pracy, oraz pozyskania do pra-

cy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszcze-

gólnych pracodawców. Jednocześnie w przypadku braku 

wolnych miejsc pracy targi dają doskonałą okazję do zare-

klamowania firmy, stworzenia bazy danych potencjalnych 

pracowników, jak również pozyskania przyszłych klientów. 

Udział w targach pracy jest bezpłatny.  
Marcin Troć 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku 
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Dzieje się w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Dominowie 
 

15 grudnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w Spartakiadzie Sportowej klas I-IV pod patrona-

tem Wójta Gminy Mełgiew. Rywalizacja odbyła się w sali 

gimnastycznej w Mełgwi. Po wyczerpujących konkuren-

cjach nasza szkoła zdobyła I miejsce wśród wszystkich 

szkół gminy. Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, 

drobnymi upominkami oraz sprzętem sportowym. Uroczy-

stego wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Mełgiew – 

Ryszard Podlodowski oraz Zastępca Wójta – Elżbieta Kor-

bus. To był bardzo szczęśliwy dzień dla naszej szkoły 

Moja mała ojczyzna 

W naszej szkole cyklicznie są organizowane zajęcia 

z ciekawymi ludźmi w ramach programu ,,Moja mała ojc-

zyzna’’. Drugiego grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie 

z górnikiem. O trudnej pracy w kopalni ,,Bogdanka’’ opo-

wiadał tata Agatki i  Emilki pan Leszek Szymczak. 

W dniu 13.01.2017 r. odwiedziły nas dzielne i ener-

giczne strażaczki z OSP w Dominowie, mamy Bartosza, 

Daniela, Maćka i Małgosi Panie Kinga Wrońska, Sylwia 

Ścirka i Oktawia Gil. Celem spotkania było przeprowadze-

nie rozmowy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz 

zapobiegania powstawaniu pożarów - w szkole, domu, na 

podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć 

się dzieci. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słu-

chaczami, a także chętnie dzielili się wcześniej nabytą wie-

dzą. 

Szkolna biblioteka 

 

Nasza biblioteka szkolna ma pewnie tyle lat co szko-

ła. Chyba nikt nie wyobraża sobie, że szkoła może istnieć 

bez biblioteki. Z pasją i oddaniem zachęcamy dzieci i mło-

dzież do czytania, propagując czytelnictwo poprzez organi-

zację różnych akcji i  konkursów m.in.: Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Cała Polska Czyta Dzieciom, pasowa-

nie na czytelnika uczniów kl. I, inscenizacje w wykonaniu 

uczniów, wybór najlepszego czytelnika, konkurs na książki 

napisane przez uczniów, konkursy na znajomość przeczyta-

nej lektury, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych. 

Współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz 

Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku, 

gdzie bierzemy udział w lekcjach bibliotecznych i różnego 

rodzaju konkursach. 

Dzięki ministerialnym programom „Książki na-

szych marzeń” oraz Narodowemu Programowi Rozwoju 

Czytelnictwa, w których wzięła udział nasza szkoła, bi-

blioteka wzbogaciła swój księgozbiór podręczny, pojawiły 

się nowe pozycje interesujące dla uczniów, przez co wzro-

sła liczba wypożyczeń.  

Od kilku lat współpracujemy z Teatrem Lalek BAJ-

KA oraz innymi teatrami, które przyjeżdżają do naszej 

szkoły z przedstawieniami. W bieżącym roku szkolnym 

uczniowie klas I-III obejrzeli: „Czerwonego Kapturka”, 

„Pinokio”, „Magiczną Księgę”, „Gucia zaczarowanego”. 

Byli też widzami i słuchaczami w Lubelskim Teatrze Mu-

zycznym na spektaklu „Kopciuszek” oraz w Filharmonii 

Lubelskiej na koncercie „Cichuteńko pośród nocy”. Sami 

zachęcali do czytania książek poprzez zaprezentowanie 

szerokiej społeczności lokalnej kilku inscenizacji: 

„Baśniowy ambaras”, „Cztery pory roku”, „Dziewczynka 

z zapałkami”, ,,O niesfornym Jasiu’’. Mali aktorzy wystę-

pujący w przepięknych kostiumach wzorowo odegrali swo-

je role, zbierając lawinę oklasków. 

Obecnie trwa konkurs literacki „Moja książka”. Ce-

lem konkursu jest zachęcanie dzieci do poznawania świata 

książek, rozwijania wyobraźni i twórczości własnej, przy 

wykorzystaniu różnorodnych form, technik i środków. Za-

daniem uczestników jest wykonanie książki o dowolnej 

tematyce. 
Oprac. Nauczyciele Szkoły Podstawowej  

w Dominowie 
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Szkoła w Podzamczu była, jest i będzie 

Czarne chmury wiszące od wielu lat nad szkołą 

w Podzamczu i zwiastujące rzekomo jej likwidację zostały 

zdecydowanie przegnane po spotkaniu z Panem Wójtem, 

przedstawicielami Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Spo-

łecznych i Rodziców uczniów jakie miało miejsce 6 lutego 

2017 w naszej szkole. Na tym spotkaniu usłyszeliśmy, że 

nie ma planów zamknięcia naszej szkoły. Nieuzasadnione 

plotki krążące wśród ludności gminy jakoby kres naszej 

szkoły był bliski zdziałały przez lata wiele niedobrego dla 

szkolnego środowiska, m. in. mają wpływ na ilość 

uczniów, gdyż niemała liczba dzieci jest wożona przez ro-

dziców do innych szkół. To, że nie popadliśmy w zwątpie-

nie lecz każdego kolejnego roku we wrześniu z wielkim 

zapałem przystępowaliśmy do pracy, gorliwie wypełniali-

śmy nasze obowiązki, podejmowaliśmy nowe inicjatywy 

i zadania to głównie zasługa dyrekcji szkoły i nauczycieli 

oraz rodziców uczniów, których pomoc dla szkoły nie jest 

jedynie okazjonalna. Ścisła współpraca sprawiła, że nie 

daliśmy się złemu PR-owi, wręcz przeciwnie u nas atmos-

fera sprzyja nauce i działaniu, a dzieje się w Podzamczu jak 

zwykle wiele. 

Praca naszej szkoły została wysoko oceniona 

przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty podczas prowa-

dzonej w grudniu ewaluacji. Doceniona została praca na-

uczycieli, ich wysokie kwalifikacje i kompetencje; dostrze-

żono dobrą współpracę szkoły z rodzicami uczniów; chwa-

lono naszych uczniów za umiejętności, zachowanie i otwar-

tość. W raporcie z ewaluacji zewnętrznej czytamy: „Szkoła 

spełnia wymagania na poziomie wysokim w zakresie wy-

magań: w szkole są prowadzone działania uwzględniające 

indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każde-

go ucznia, szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia 

wynikające z jego sytuacji społecznej, opinii rodziców 

i  uczniów wsparcie w szkole odpowiada ich potrzebom”. 

Przykładem niestandardowych działań jest realizacja wyso-

ko ocenionej i zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty 

w  Lublinie Innowacji Pedagogicznej „Programowanie 

w języku Scratch”. 

Rok szkolny 2016/17 zaczęliśmy od czytania dzieł 

naszego patrona łącząc obchody Roku Sienkiewiczowskie-

go z V Edycją Narodowego Czytania; otrzymaliśmy piękne 

podziękowania od samego Prezydenta RP Pana Andrzeja 

Dudy, do których dołączona została książka „Quo vadis” 

z osobistą dedykacją Pary Prezydenckiej. 

W listopadzie obchodziliśmy też Tydzień Życzliwo-

ści i Praw Dziecka, a rodzice aktywnie włączyli się w jego 

organizację. W ramach tej nietypowej lekcji wychowaw-

czej mamy uczniów przygotowały scenki dramowe zawie-

rające treści z Konwencji Praw Dziecka. 

Wieloletnią szkolną tradycją jest „Gwiazdkowa Nie-

spodzianka”, dzięki której każde dziecko otrzymuje paczkę, 

która przyjeżdża do nas zza zachodniej granicy w ramach 

akcji międzynarodowej organizacji Samaritan’s Purse. 

To tylko niewielki wycinek z tego co robimy i jak 

pracujemy. A jeśli chcecie poznać nas bliżej i współtwo-

rzyć naszą szkolną społeczność zapraszamy do Nas. 
 

Oprac. Magdalena Kalinowska-Czul 
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Walentynkowa zabawa choinkowa  

w Szkole Podstawowej w Krępcu 

 
Walentynki już na dobre zadomowiły się w polskim 

kalendarzu. Jest to dzień, w którym wysyłamy anonimowe 

kartki lub wręczamy upominki tym, których kochamy. Za-

kochani chętnie spędzają ten dzień w niebanalny sposób - 

na kolacji, w kinie lub na koncercie.  

A w Szkole Podstawowej w Krępcu uczniowie świę-

towali Walentynki na specjalnie przygotowanej z tej okazji 

Walentynkowej zabawie choinkowej. W godzinach ran-

nych, w przepięknie udekorowanej na tę okoliczność sali, 

bawili się najmłodsi, mianowicie przedszkolaki, 

"zerówkowicze" i uczniowie klas I-III. Dzieci wystąpiły 

w  ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za boha-

terów znanych bajek i nie tylko. Wszyscy uczniowie bawili 

się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki, a ponad-

to każdy z uczestników zabawy miał możliwość zamówić 

i  zadedykować wybraną przez siebie piosenkę osobie, któ-

rą darzy sympatią. W czasie trwania imprezy każde dziecko 

miało również szansę zrobić sobie zdjęcie w walentynko-

wej ramie lub ze specjalnymi walentynkowymi akcesoria-

mi. Była to jedna z atrakcji, która przypadła do gustu dzie-

ciakom, ale nie jedyna. Jak na Walentynki przystało, nie 

obyło się bez robienia walentynkowych kartek, które na 

koniec zabawy zostały przekazane adresatom. Podczas za-

bawy obył się konkurs na jedzenie serduszka z piernika, 

a  nagrodą dla uczestników były serduszkowe medale. Gdy 

najmłodsi uczestnicy zakończyli swoje taneczne pląsy, na 

parkiet wkroczyli uczniowie starszych klas. Zabawa była 

przednia. Tym samym można śmiało stwierdzić, iż tego-

roczna zabawa choinkowa, która przybrała formę walentyn-

kowej dyskoteki, była naprawdę udana i na długo pozosta-

nie w pamięci osób, które wzięły w niej udział. 

Dinozaury w Krępcu 

 
21 lutego 2017 roku do Szkoły Podstawowej 

w  Krępcu zawitały dinozaury. Spotkanie z nimi odbyło się 

w dwóch turach. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klas 

III-VI, w drugiej młodsi uczniowie i przedszkolaki. Dzieci 

zobaczyły kilka rodzajów dinozaurów na slajdach oraz 

przestrzenne figurki tych prehistorycznych zwierząt, pozna-

ły ich zwyczaje, nazwy. Wymiana informacji była ciekawą 

zabawą, gdyż okazało się, że prezentowane gatunki 

w  większości znane były dzieciom. Uczniowie doskonale 

rozpoznali triceratopsa, diplodoka i inne gatunki tych wiel-

kich zwierząt. Wielką atrakcją dla dzieci było spotkanie 

z  małym dinozaurem i choć była to jedynie zabawka inte-

raktywna to zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich, a to 

za sprawą sposobu zachowania, wydawania dźwięków, re-

agowania na głaskanie i głosy ludzi. Mały Pleo zachowy-

wał się jak żywy dinozaur.Na koniec spotkania wszyscy 

uczniowie przenieśli się do czasów, kiedy to na Ziemi kró-

lowały właśnie dinozaury. Dzięki okularom i możliwości 

oglądania filmu w wersji 3D świat ten wydał się naprawdę 

bliski i prawdziwy, jednak, jak się okazało wcale nie groź-

ny. 
Artykuły oprac. Beata Batyra—- Pietruszka 
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Noworoczne Kolędowanie  

z Zespołem Szkół w Mełgwi 
 

Okres Bożego Narodzenia był wspaniałą okazją dla 

uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mełgwi 

do dzielenia się radością z Narodzenia Bożej Dzieciny.  

Liczący ponad 40 osób Zespół Wokalno – Instru-

mentalny w przeciągu dwóch tygodni zagrał i zaśpiewał 

kolędy i pastorałki w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Podzamczu, Szkole Podstawowej im. Ja-

worzniaków w Krzesimowie, Szkole Podstawowej im. Ma-

rii Konopnickiej w Dominowie, Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Jackowie, Szkole Podstawowej im. Marii 

Wójcik w Krępcu, Przedszkolu Niepublicznym „Bartuś”, 

w „Wesołym Przedszkolu” Pani Edyty Szostakiewicz. 

Uświetniliśmy również parafialny „Orszak Trzech Króli”. 

Ponadto wystąpiliśmy także dla mieszkańców Franciszko-

wa w ich świetlicy wiejskiej. Uwieńczeniem naszego kolę-

dowania był koncert w Urzędzie Gminy w Mełgwi, pod-

czas V Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek. 

Nasz prężnie działający Zespół to dzieci i młodzież 

ze Szkoły w Mełgwi. W nasze szeregi wstępują zarówno 

wokaliści jak i instrumentaliści. Na chwilę obecną na cajo-

nie gra Maciej Ścirka, na gitarze klasycznej grają: Jakub 

Mendzelewski, Dawid Banach, na gitarze elektrycznej gra-

ją: Krystian Pietrzyk, Bartłomiej Śliwiński, na gitarze elek-

tro-akustycznej gra Krzysztof Warda. Są również akorde-

oniści: Kacper Wróbel i Michał Ścirka. Kacper Wróbel to 

wybitnie uzdolniony multiinstrumentalista i wokalista, lau-

reat wielu konkursów, potrafiący grać na pianinie, keyboar-

dzie, perkusji i wspomnianym akordeonie. Niebawem Ze-

spół zasilą gitarzystki: Klaudia Mendzelewska, Maja Go-

łąb, Maria Śliwińska, Martyna Wesołowska. 

W tym roku szkolnym dołączyło do nas dwie osoby 

spoza Szkoły, mianowicie Wójt Gminy Mełgiew Pan Ry-

szard Podlodowski, grający na gitarze basowej i Przewod-

niczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

Pan Waldemar Woźniak, grający na flecie prostym.  

Atmosfera w każdym z odwiedzonych miejsc była 

wyjątkowa i niepowtarzalna, cieszyliśmy się z tego, że za-

równo dzieci jak i nauczyciele chętnie włączali się 

w śpiew, klaskanie i pokazywanie. Największą popularno-

ścią cieszyła się piosenka „Pójdę do nieba piechotą”, która 

de facto nie była ani kolędą ani pastorałką ale melodia, sło-

wa i ciekawa choreografia zmuszały do tanecznej aktywno-

ści uczestników.  

W tym miejscu składam serdecznie podziękowania 

tym wszystkim, którzy nas przyjmowali i gościli. Dziękuję 

Dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu Gminy, Księdzu 

Dziekanowi Dariuszowi Moczulewskiemu a także Radzie 

Sołeckiej i Stowarzyszeniu wsi Franciszków. 

Dziękuję wszystkim członkom Zespołu - dzieciom 

i młodzieży a także Panu Wójtowi i Panu Przewodniczące-

mu za punktualność, dyscyplinę i ogromny wysiłek jaki 

włożyli, aby nasze występy były na bardzo wysokim pozio-

mie. Pragnę podziękować rodzicom za pomoc w dowiezie-

niu dzieci do miejsc koncertowania. 

Specjalne słowa podziękowania kieruję do Pani 

Haliny Załogi - Dyrektor Zespołu Szkół w Mełgwi, dzięki 

której możemy się rozwijać, dziękuję za każdą cenną radę, 

dobre słowo, wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie. 
 

Oprac. Andrzej Mędzelewski - Opiekun Zespołu 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków  

Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Mełgiew - uchwalone 

 
Rada Gminy Mełgiew Uchwałą Nr XXIV/158/16 

z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwaliła zmianę Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Mełgiew. Zatwierdzone przez Radę 

Gminy Studium jest zmianą Studium obowiązującego od 

2009 roku. 

Studium ma za zadanie realizację celów publicznych, 

zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, ochrony 

jakości i standardów życia mieszkańców, promocji i rozwo-

ju gminy, rozwoju układu komunikacyjnego oraz realizacji 

programów w zakresie infrastruktury technicznej, a także 

zorganizowanej działalności inwestycyjnej, sporządzania 

i zmian miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania  

Przestrzennego Gminy Mełgiew 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

na sesji w dniu 30.03.2017 r. Rada Gminy podjęła uchwały 

o przystąpieniu do zmiany Miejscowych Planów Zagospo-

darowania Przestrzennego w miejscowościach: Krzesimów, 

Krępiec (za drogą ekspresową S17) i Minkowice Kolonia. 

Trwa również procedura zmiany Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego w Trzeszkowicach oraz No-

wym Krępcu. Zmiany dotyczą przeznaczenia terenu pod 

teren hydroforni i ujęć wody. 

W dniu 22.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Gmin-

nej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie 

zaopiniowania projektów zmian planu. Komisja zaopinio-

wała projekty pozytywnie oraz skierowała je do dalszych 

prac. W dalszej kolejności gmina będzie przystępowała do 

kolejnych planów. 
 

Oprac. Andrzej Adamiak , Aneta Kłębokowska 

Usługi dla mieszkańców 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew 

Sp. z  o.o. realizuje zadania powierzone przez Gminę Me-

łgiew tj. wywóz nieczystości płynnych, bieżące remonty 

i utrzymanie czystości dróg, serwis lamp hybrydowych, 

serwis paneli solarnych . 

Przedsiębiorstwo świadczy także usługi dla miesz-

kańców Gminy Mełgiew z zakresu: 

- wywozu nieczystości płynnych – cena za usługę 15,12 zł 

(brutto) za 1m³ 

- wynajmu rębaka do gałęzi – cena za usługę 100 zł (brutto) 

za godzinę z operatorem.  

W przyszłości Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

Mełgiew planuje zwiększenie zakresu usług dla mieszkań-

ców gminy. W przypadku pytań lub zamówień proszę 

o kontakt pod numerem telefonu (81) 4605730 lub 

(81)  4605731. 
Oprac. Andrzej Najda 

V Jackowskie Kolędowanie 

W dniu 02 lutego 2017r. w świetlicy środowiskowej 

w  Jackowie odbyła się V edycja – Jackowskiego Kolędo-

wania. Organizatorem imprezy, jak rokrocznie była spo-

łeczność uczniowska Szkoły Podstawowej z Jackowa oraz 

Rada Sołecka Jackowa. 

W części artystycznej jako pierwsi zaprezentowali 

się uczniowie z klasy III i IV w Jasełkach pt. Tak! On Jest 

Królem przygotowani przez nauczycielkę Marię Michliń-

ską. Następnie kilka kolęd wykonała grupa wokalna ACH 

TO MY z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy 

Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną Koło w Świdniku. Grupę do występu 

przygotowała Pani Dorota Kowalczuk-Wałęga. Później 

wysłuchaliśmy najpiękniejszych polskich kolęd i pastora-

łek, w profesjonalnym wykonaniu solistki Pani Beaty Ka-

mińskiej. Pod koniec uroczystości wystąpił Szkolny Klub 

Wolontariatu działający przy ZS Nr 1 im. C. K. Norwida w 

Świdniku, który już drugi raz gościł w Jackowie. Tym ra-

zem zaprezentował nam „Opowieść z Betlejem”. Opieku-

nem wolontariuszy jest Pani Agnieszka Mazurek. 

Na Kolędowanie przybyli ksiądz Kanonik Dariusz 

Moczulewski, Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski 

oraz Pani Elżbieta Korbus Zastępca Wójta Gminy. 

Podczas kolędowania rozprowadzane były cegiełki 

ze słodkim dodatkiem w postaci piernikowego serca. Cał-

kowity dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 927 złotych 

i  zostanie przeznaczony na organizację 50-lecia Szkoły 

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie. Wszystkim 

nabywcom cegiełek serdecznie DZIĘKUJEMY za okaza-

ne wsparcie finansowe. 

Dziękujemy również rodzicom naszych uczniów za 

przygotowanie słodkiego poczęstunku w postaci pysznych 

ciast, a także wszystkim obecnym na wspólnym V Jackow-

skim Kolędowaniu za wielkie i hojne serca.  

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne kolędowanie.  

 
Oprac. Maria Michlińska 
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Obserwatorium astronomiczne w Mełgwi 
 

Obserwatorium mieści się na dachu budynku Urzędu 

Gminy i Centrum Kultury w specjalnie zbudowanej kopule 

obserwacyjnej. Zainstalowany tam został najwyższej klasy 

amatorski teleskop Medea LX-200ACF systemu Richey -

Chretien. W takim samym systemie zbudowany jest słynny 

kosmiczny teleskop Hubble. Ten w pełni skomputeryzowa-

ny o doskonałej optyce teleskop może służyć do obserwacji 

wszystkich planet Układu Słonecznego, gwiazd do 12 m 

wielkości gwiazdowej oraz innych obiektów głębokiego 

nieba. 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

wszyscy zainteresowani mogą korzystać z zainstalowanego 

teleskopu, aby zaspokajać swoją ciekawość lub też rozwi-

jać zainteresowanie astronomią. Zapraszamy do skorzysta-

nia z możliwości oglądania na żywo odległych obiektów 

Wszechświata, gwiazd i planet. Instruktarzu w zakresie 

obsługi i posługiwania się lunetą obserwatorium udziela 

Pan Wiesław Hawrylecki, z którym również ustala się dni 

i  godziny obserwacji telefon kontaktowy: 606 384 231. 

Po dokonaniu obserwacji uczestnicy otrzymują certy-

fikaty z  pieczątką obserwatorium 

Bliższych informacji udziela Teresa Adamiec kie-

rownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi, telefon kon-

taktowy: 600 354 983.  

 

Program obchodów  
Dnia Strażaka 

6 maja 2017 
 

Godz. 17.00 –uroczysta Msza  
      Święta za Ojczyznę i w intencji  
  strażaków w Kaplicy w Krzesimowie 
 
Godz. 18.30 - koncert Orkiestry Dętej  
                       Gminy Mełgiew 
 
Godz. 19.00 - wręczenie odznaczeń  
                 dla zasłużonych strażaków 

Rowery miejskie 

 
Od kwietnia będzie można skorzystać z rowerów, 

które będą dostępne w stacji rowerowej znajdującej się 

przy Urzędzie Gminy. Wypożyczalnia rowerów powstała 

w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego.  Rowery będzie 

można wypożyczać po otrzymaniu karty klienta. Szczegó-

łowe informacje o kartach oraz warunkach wypożyczania 

podane zostaną na naszej stronie internetowej.  
Oprac. Andrzej Najda 

INFORMACJA! 
 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców co 

do możliwości pozbycia się w ramach wiosennych porząd-

ków starych mebli, elektro-śmieci czy popiołu informuje-

my iż jest to możliwe przy każdym odbiorze odpadów ko-

munalnych z przed posesji nieruchomości zamieszkałych. 

Jeśli jednak zależy nam aby tego typu odpady oraz inne 

selektywnie zebrane frakcje, były odebrane w krótszym  

terminie można oddać do punktu PSZOK zgodnie z harmo-

nogramem zamieszczonym poniżej. 

Pamiętajmy również że w tym roku firma 

„REMONDIS” dokona dezynfekcji oraz mycia pojemni-

ków po odbiorze odpadów komunalnych we wszystkich 

miejscowościach naszej gminy w czerwcu i sierpniu 2017r. 
 

Harmonogram odbioru pozostałych odpadów segregowanych 

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Mełgiew ul. Partyzancka 42 na rok 2017 

Rodzaj odpadów  DATA  

Selektywnie zebrane  

03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 

07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 

14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 

18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 

23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 

27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 

01.08, 08.08, 16.08, 22.08, 29.08, 

05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 

10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 

14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 

19.12, 27.12  

Str. 29 

Lampy hybrydowe 
 

Na terenie Gminy Mełgiew znajduje się 57 lamp hy-

brydowych wykonanych z projektu „Energia przyjazna śro-

dowisku w Gminie Mełgiew” oraz 16 lamp wykonanych 

z  funduszy sołeckich. Wszystkie lampy podlegają gwaran-

cji.  

W ostatnim czasie niektóre z lamp nie świeciły i mia-

ły oberwane ramiona, dlatego po dokonanych przeglądach 

zorganizowano spotkanie Pana Wójta z wykonawcą lamp 

przedstawicielami firmy „Dopeltech” oraz producentem 

słupów nośnych lamp czyli firmą „Mabo”. Podczas spotka-

nia podjęto decyzję, że wszystkie wadliwe słupy nośne 

lamp zostaną wymienione. Ponadto uzgodniono, że firma 

„PRO-YAN”, która dokonuje serwisu lamp hybrydowych 

dokona wymiany sterowników lamp, co umożliwi lepsze 

wykorzystanie naładowania akumulatorów, w efekcie lam-

py będą świecić dłużej. Wszystkie awarie lamp zostały usu-

nięte do 03 marca 2017 r. co zostało potwierdzone proto-

kołem naprawy serwisowej. W wyniku przeprowadzonych 

rozmów zmieniono także warunki gwarancji, poprzez wy-

dłużenie okresu gwarancji o czas w którym lampy były 

niesprawne.  

W marcu została uruchomiona lampa w Nowym 

Krępcu przy ulicy Kasztanowej, której okres gwarancji się 

skończył. Koszt jej naprawy to ponad 4 tysiące złotych. 

       Do przeglądu zostały zgłoszone lampy w Krępcu na 

skrzyżowaniu ulicy Olimpijczyków z ulicą Spokojną oraz 

lampy na ulicy Święta Droga i ulicy Czereśniowej. 
 

Oprac. Andrzej Najda 
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KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ 

NAZWA IMPREZY  TERMIN ORGANIZATOR 

Konkurs na Najpiękniejszy Latawiec 02.04.2017 GOK , Szkoły 

Niedziela Palmowa 09.04.2017 GOK, Parafia św. Wita w Mełgwi  

VI Gminny Przegląd Piosenki  

Patriotycznej „Ocalić od zapomnienia”  

27.04.2017 GOK 

Cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi kwiecień - grudzień Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 03.05.2017 GOK, Parafia św. Wita w Mełgwi, Szkoły 

Gminny Dzień Strażaka 06.05.2017 GOK,  OSP Gminy Mełgiew 

Konkurs „Moja mała ojczyzna”  

Herb Gminy Mełgiew oczami dziecka 

maj-wrzesień Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi 

XXIV Gminny Przegląd Piosenki  

Dziecięcej i  Młodzieżowej  

18.05.2017 GOK 

50-lecie Szkoły Podstawowej w Jackowie 20.05.2017 SP w Jackowie 

Powiatowy Strażacki Dzień Dziecka  

Zawody Młodzieżowych Drużyn  

Pożarniczych Powiatu Świdnickiego 

21.05.2017 ZOP OSP RP w Świdniku  

ZOG OSP RP w Mełgwi  

Konkurs wiedzy o astronomii 24.05.2017 szkoły gminne 

Noc Biblioteczna  

Warsztaty dla dzieci i młodzieży  

pn. „Gry bez prądu” 

26.05.2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi 

Fundacja Dary Kultury 

Festyn rodzinny z okazji Dnia DZIECKA 03.06.2017 Urząd Gminy wspólnie z GOK  

„Dni Mełgwi” 04.06.2017 Urząd Gminy wspólnie z GOK  

i zainteresowane organizacje pozarządowe 

III Turniej Tańca Nowoczesnego  17.06.2017 GOK 

Dzień sportu  18.06.2017 Stowarzyszenia sportowe 

Noc świętojańska 21.06.2017 GOK, SDK w Świdniku 

Międzygminne Zawody Strażackie  25.06.2017 ZOG OSP RP w Świdniku 

ZOP OSPD RP w Mełgwi 

Dzień Rodziny 29.06.2017 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Powiatowe Święto Kultury  

„Z kulturą na Ty” 

09.07.2017 Starosta Powiatu Świdnickiego,  

Wójt Gminy Mełgiew, GOK  

Dożynki Gminno-Parafialne połączone  

z Jubileuszem 700-lecia miejscowości 

Mełgiew 

27.08.2017 Wójt Gminy Mełgiew, GOK, 

 stowarzyszenia, sołectwa 



Str. 31 

NUMER 1/2017 



Zapraszamy na uroczystości z okazji obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja w Mełgwi 

 
Program uroczystości: 

 
Godz.12.00   - Uroczysta Msza Święta 

 w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym  
pw. Świętego Wita w Mełgwi 

                 - Akademia okolicznościowa w wykonaniu dzieci 
 

     Godz. 13.10 - złożenie kwiatów pod Ścianą Pamięci na cmentarzu 
- przemarsz na plac przy amfiteatrze 

 
Godz.13.30 - Majówka przy ognisku  

 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNIE ZEBRANYCH  

Z GMINY MEŁGIEW NA ROK 2017 

Data odbioru nieczystości, popiołu, surowców, mebli  

oraz sprzętu elektronicznego 

Miejscowość 

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 04.05, 31.05, 28.06, 26.07, 

23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 

Franciszków  

Jacków 

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 05.05, 01.06, 29.06, 27.07, 

24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 

Minkowice  

Minkowice Kolonia 

Podzamcze 

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 

30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 

Dominów  

Żurawniki 

Trzeciaków 

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 

31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 

Mełgiew I 

Mełgiew II 

25.01, 22.02, 22.03, 19.04, 17.05, 14.06, 12.07, 09.08, 

06.09, 04.10, 31.10, 29.11, 28.12 

Krępiec I 

26.01, 23.02, 23.03, 20.04, 18.05, 16.06, 13.07, 10.08, 

07.09, 05.10, 02.11, 30.11, 29.12 

Nowy Krępiec 

04.01, 01.02, 01.03, 29.03, 26.04, 24.05, 21.06,  

19.07, 17.08, 13.09, 11.10, 08.11, 06.12 

Krzesimów 

Lubieniec 

Piotrówek  

Trzeszkowice 

05.01, 02.02, 02.03, 30.03, 27.04, 25.05, 22.06, 20.07, 

18.08, 14.09, 12.10, 09.11, 07.12 

Janówek 

Józefów  

Janowice 


