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WIEŚCI Z GMINY 

Szanowni Państwo, 
 

Rok 2016 dobiega końca, 

a wraz z nim kończy się trwający 

4  lata projekt „Marka Lokalna 

Szansą Rozwoju Przedsiębiorczości 

na Szlacheckim Szlaku w Woje-

wództwie Lubelskim” finansowany ze środków 

szwajcarskich. Gmina Mełgiew będąca liderem poro-

zumienia 6 ościennych gmin (Spiczyn, Wólka, Piaski, 

Rybczewice, Gorzków) wystąpiła w 2015 roku do 

władz szwajcarskich o możliwość realizacji małej in-

frastruktury turystycznej. Inwestycje mogły zostać 

zrealizowane z części funduszy niewykorzystanych 

w  projekcie oraz „oszczędności” wynikłych z różnic 

w  kursie franka szwajcarskiego. Na przeło-

mie  2015/2016 roku władze Szwajcarii przy udziale 

instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa (dawne Władze Wdrażające Programy Euro-

pejskie) wyraziły zgodę na wspomniane zmiany. 

Wkład własny każdej z gmin partnerstwa wynosił  

15% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Gminy 

Gorzków i Rybczewice posiadały gotową dokumenta-

cję związaną z małą infrastrukturą turystyczną. Nato-

miast nasza gmina jako lider porozumienia w  maju 

bieżącego roku ogłosiła przetarg w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” dla pozostałych gmin. 

Pierwsze postępowanie nie doszło do skutku. Dopiero 

po przesunięciu środków za zgodą sponsorów szwaj-

carskich, we wrześniu udało się wyłonić wykonaw-

ców. Proces planistyczny i pozyskiwania stosownej 

dokumentacji, a co za tym idzie faktyczne wejście na 

plac budowy przesunął się znacznie we wszystkich 

4  gminach, w których wykonawcy projektowali 

przedsięwzięcia. Nienaruszalny czas rozliczenia pro-

jektu to 31 marca 2017 roku. Jest to ostateczny termin 

kończącego się programowania z  funduszy szwajcar-

skich w całej Polsce. 

Obecnie inwestycje są zaawansowane i sądzę, 

że wszyscy wykonawcy wywiążą się z terminów re-

alizacji. W  naszej gminie zaplanowaliśmy : 

1. Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Me-

łgwi 

 zainstalowanie drewnianych ławek i barierek 

od  strony rzeki, 

 stosowne przygotowanie terenu (kostka brukowa) 

do montażu 10 szt. drewnianych stoisk wystawo-

wych, 

 wybudowanie 4 altan turystycznych z 2 dużymi 

grillami ogrodowymi. 

2. Wybudowanie historycznego nawiązującego do 

epoki placu zabaw w miejscowości Podzamcze. 

3. Wykonanie 5 siłowni na świeżym powietrzu na te-

renie miejscowości przez które zostanie wytyczony 

szlak Jana III Sobieskiego. 

4. Wykonanie wypożyczalni rowerów funkcjonującej 

w systemie informatycznym bezobsługowym. Inwe-

stycja jest zlokalizowana przy budynku Urzędu Gmi-

ny w Mełgwi. 

Dodatkowo we wszystkich gminach zostanie 

wytyczony szlak rowerowy Jana III Sobieskiego 

w większości przebiegający drogami gminnymi. 

Umieszczonych będzie 120 tablic (drogowskazów) 

informujących o szlaku w poszczególnych miejsco-

wościach. 
 

Wójt Gminy Mełgiew 

Ryszard Podlodowski 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

serdeczne życzenia radości, miłości,  

pogody ducha, optymizmu,  

wzajemnej życzliwości,  

ciepła rodzinnej atmosfery  

oraz spełnienia najskrytszych marzeń  

i wszystkiego dobrego w Nowym 2017r.  

 

Życzy  

Przewodniczący Rady Gminy  

Janusz Zbigniew Oleszek 

oraz Rada Gminy Mełgiew 

Lampy hybrydowe we Franciszkowie 

Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Franciszkowa, 

którzy tak licznie przyszli na zebranie sołeckie w naszej 

miejscowości w 2015r. Wspólnie zdecydowaliśmy, aby 

część pieniędzy z rady sołeckiej przeznaczyć na lampy hy-

brydowe przy ul. Żwirki i Wigury. Przez wiele lat był to 

bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Zachęcam do dalsze-

go, aktywnego udziału w zebraniach. Razem możemy jesz-

cze wypracować dalsze inwestycje, bo w jedności siła. 

Tak jak w poprzednim roku organizujemy wspólne 

kolędowanie 29 stycznia 2017r. w świetlicy wiejskiej przy 

ul. Szkolnej 47. O szczegółach powiadomimy w ogłosze-

niach.   

Korzystając z okazji pragnę złożyć mieszkańcom 

najlepsze życzenia. Niech święta Bożego Narodzenia przy-

niosą miłość wiarę i nadzieję. Niech pod rodzinnym da-

chem nie zabraknie ciepła, rodzinnej atmosfery, uśmiechu 

i zapachu choinki. 

Radna z Franciszkowa 

Elżbieta Zawadzka 



Droga Minkowice – Wierzchowiska,  

to kolejna droga powiatowa w gminie Mełgiew, 

która zostanie poddana gruntowej przebudowie 

 
Przypomnijmy, że wiosną tego roku na długości 

6,5 km rozpoczęły się prace przy II etapie przebudowy dro-

gi powiatowej nr 2102 L Świdnik – Franciszków oraz drogi 

2020 L Lublin – Mełgiew – Zakrzów, które jesienią zostały 

zakończone. Celem remontu była poprawa połączenia mię-

dzy drogą krajową nr 12 i 17 oraz drogą wojewódzką 

nr 829. Koszt prac na remontowanym odcinku wy-

niósł  ponad 3 mln zł. Jak się okazało pod koniec tego roku, 

to nie będzie jedyna tak duża inwestycja drogowa w gminie 

Mełgiew, która zostanie przeprowadzona przez powiat.  

31 października Urząd Wojewódzki opublikował 

wstępną listę rankingową, na której znalazły się dwa wnio-

ski złożone przez Starostwo Powiatowe w Świdniku o dofi-

nansowanie przebudowy w "Programie Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". 

Jako powiat zajęliśmy dobre miejsca, bo 6 i 13 na 36 złożo-

nych wniosków.  

Na miejscu 6 listy rankingowej znalazła się przebu-

dowa drogi powiatowej 2106 L Minkowice – Wierzchowi-

ska. Przebudowie zostanie poddany prawie czterokilome-

trowy odcinek, a zakładany koszt inwestycji to prawie 

4,5  miliona zł – informuje Starosta Świdnicki Dariusz Ko-

łodziejczyk. Mam świadomość, iż jest to lista rankingowa, 

ale wysokie miejsce daje dużą gwarancję otrzymania dofi-

nansowania - dodaje starosta świdnicki. Planowany termin 

realizacji inwestycji to maj- wrzesień przyszłego roku. Za-

kres prac będzie obejmował wzmocnienie istniejącej na-

wierzchni, w tym podniesienie jej nośności i wykonanie 

poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m.  

Zostanie wykonanych pięć przejść dla pieszych 

i przebudowanych 7 skrzyżowań z drogami bocznymi dro-

gami gminnymi i powiatowymi, wykonane zostaną korekty 

geometrii skrzyżowań wraz z wykonaniem zjazdów indy-

widualnych w granicach pasa drogowego, powstaną nowe 

przepusty, a istniejące zostaną udrożnienie. Zostanie wyko-

nane oznakowanie poziome i pionowe, a zbędne krzewy 

zostaną wycięte. Z zapowiedzi starostwa wynika, że droga 

zostanie podana kompletnej renowacji. Podjęcie prac jest 

zasadne, ponieważ droga jest jedną z najczęściej uczęszcza-

nych dróg powiatowych, która łączy się z drogą krajową 

nr 17 stanowiącą główne połączenie z okolicznymi miej-

scowościami. Dodatkowym argumentem przemawiającym 

za modernizacją drogi jest połączenie ze stacjami kolejo-

wymi Podzamcze i Minkowice, z których korzystają miesz-

kańcy Mełgwi. 
Powiat Świdnicki 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy  

w imieniu Własnym oraz Zarządu  

Powiatu Świdnickiego, najserdeczniejsze życzenia 

 zdrowych, rodzinnych świąt,  

spędzonych w atmosferze domowego ciepła. 

Przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego 

 

Marcin Najda 

Starosta Świdnicki  

 

Dariusz Kołodziejczyk 
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Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Mełgiew 
 

W listopadzie Gmina Mełgiew otrzymała decyzję 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

o  przyznaniu dofinansowania projektu pt. „Modernizacja 

i  rozbudowa w zakresie sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Mełgiew”. Zakres projektu obejmuje wymianę sie-

ci wodociągowej w miejscowości Franciszków przy uli-

cach: Lipowa i Świerkowa oraz budowę nowej sieci wodo-

ciągowej biegnącej w poboczu drogi przy ulicach: Zacisze, 

Spokojna oraz Żwirki i Wigury – długość 3121 m. W pro-

jekcie przewidziano także wymianę odcinaka sieci wodo-

ciągowej od ujęcia wody ze studni do budynku hydroforni 

w miejscowości Trzeszkowice o długości 83 m. Projekt 

zakłada również budowę nowej studni (wykonanie studni 

wierconych) w Nowym Krępcu oraz Podzamczu. Dodatko-

wo zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna na uję-

ciach wody w celu wspomagania zasilania w energię elek-

tryczną. 

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej in-

frastruktury wynosi 1840, liczba osób podłączonych 

(posiadających sieć kanalizacyjną lub przydomowe oczysz-

czalnie ścieków 127). Termin realizacji projektu to 2017-

2019 rok. Wartość projektu 3 035 975,32 zł. Wkład własny 

373 606,75 zł. 

 

Projekty w trakcie oceny formalnej: 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności pu-

blicznej w gminie Mełgiew 
Przedmiotem projektu będzie głęboka termomoderni-

zacja energetyczna budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Minkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępcu 

oraz Urzędu Gminy. Budynki zostały wytypowane na pod-

stawie przeprowadzonych audytów energetycznych które 

miały miejsce w  czerwcu. Wszystkie koszty kwalifikowa-

ne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Zakres 

prac obejmuje: 

1. Modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropoda-

chu, ocieplenie ścian, wymianę stolarki, montaż pompy 

ciepła powietrze-woda w budynku OSP w Minkowicach. 

2. Modernizację instalacji CO, ocieplenie stropodachu, 

ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, montaż kotła na 

pellet w budynku OSP w Krępcu. 

3. Ocieplenie stropodachu, modernizację systemu wentyla-

cyjnego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę 

oświetlenia w budynku Urzędu Gminy Mełgiew. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2018 ro-

ku. Wartość projektu to 1 002 278,43 zł a wkład własny 

wyniesie  301 858,79 zł. 

 

Infrastruktura szkolna w Gminie Mełgiew 
Projekt „Infrastruktura szkolna w gminie Mełgiew” 

zakłada zakup wyposażenia dydaktycznego do szkół pod-

stawowych w Dominowie, Krępcu, Krzesimowie, Pod-

zamczu, a także Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego 

w  Mełgwi. Wartość projektu: 1 800 000,00 zł. 

Odnawialne źródła energii w gminie Mełgiew I 
Projekt przewiduje montaż ok. 392 szt. indywidual-

nych zestawów płaskich kolektorów słonecznych wraz 

z niezbędną instalacją, na budynkach indywidualnych go-

spodarstw domowych mieszkańców z terenu Gminy Me-

łgiew, wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb 

C.W.U.  

Projektowane instalacje solarne zapewnią minimum 

50% zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania 

wody użytkowej obiektu. Kolektory słoneczne montowane 

będą na dachu, elewacji bądź gruncie, na konstrukcji nie-

przekraczającej 3m, w miejscu najbardziej korzystnym 

z punktu widzenia operowania promieni słonecznych 

w skali roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrze-

śniu 2017 roku. Wartość projektu: 3 340 674,98 zł. 

 

Odnawialne źródła energii w gminie Mełgiew II 
Projekt przewiduje montaż ok. 29 szt. pomp ciepła 

powietrze/woda wraz z niezbędną instalacją na budynkach 

indywidualnych gospodarstw domowych mieszkańców 

z  terenu Gminy Mełgiew, wspomagających podgrzewanie 

wody dla potrzeb c.w.u. Obecnie ciepła woda użytkowa 

w budynkach mieszkalnych przygotowywana jest w indy-

widualnych źródłach ciepła. W poszczególnych budynkach 

jest to energia pochodząca wskutek spalania węgla kamien-

nego, drewna, występują również kotłownie gazowe, olejo-

we i wykorzystujące energię elektryczną. Instalacja pompy 

ciepła będzie wspomagać przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym za-

mieszkałym przez rodzinę liczącą do 6 osób. Zakłada się 

podłączenie pomp ciepła w istniejący system z pozostawie-

niem aktualnych źródeł ciepła. Projektowana instalacja 

pompy ciepła pracować będzie wyłącznie na potrzeby przy-

gotowania ciepłej wody użytkowej istniejącego budynku.  

W ramach projektu wykonanych zostanie 8 szt. in-

stalacji pozyskiwania energii cieplnej geotermalnej za po-

mocą gruntowej pompy ciepła, zasilającej w wodę grzew-

czą instalację centralnego ogrzewania oraz instalację pro-

dukcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb indywidualnych 

gospodarstw domowych z terenu Gminy Mełgiew, wraz 

z  instalacją dolnego źródła w formie 2 sond pionowych 

o głębokości 99 mb każda; w związku z modernizacją ko-

tłowni projektuje się dodatkowe ekologiczne źródło ciepła - 

pompa ciepła odzyskująca energię ziemi; energia cieplna 

pozyskiwana będzie z gruntu przez pionowe wymienniki, 

U -rurki zabudowane w otworach wiertniczych (odległość 

między nimi min. 8m) zlokalizowanych na terenie działek 

mieszkańców - zgodnie z projektami prac geologicznych.  

Ponadto planowany jest montaż na budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych 196 szt. indywidualnych 

zestawów ogniw fotowoltaicznych oraz 7 szt. na budyn-

kach użyteczności publicznej wraz z niezbędną instalacją. 

Mikroinstalacje przeznaczone będą na potrzeby własne go-

spodarstw domowych. Przedsięwzięcie zakłada montaż 

instalacji w systemie on-grid, tj. przyłączonych do istnieją-

cej dystrybucyjnej sieci energetycznej. Instalacje składać 

się będą z paneli fotowoltaicznych, inwertera fotowoltaicz-

nego oraz niezbędnego okablowania. Panele (ogniwa) foto-

Inwestycje zaplanowane w Gminie Mełgiew w kolejnych latach 

Str. 4 

WIEŚCI Z GMINY 



Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew 

 
Dobiegają końca prace nad Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Me-

łgiew. Od 25 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. 

odbyło się II wyłożenie projektu Studium do publicznego 

wglądu. Dyskusję publiczną z udziałem głównego projek-

tanta przeprowadzono 09 listopada 2016 r. podczas której 

mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących zmian w Studium.  

Uwagi do wyłożonego projektu można było składać 

do 05 grudnia 2016 r. Konieczność przeprowadzenia II wy-

łożenia projektu Studium spowodowana była uwzględnie-

niem części uwag zgłoszonych po I wyłożeniu oraz wpro-

wadzeniem do treści dokumentu ustaleń i wniosków 

z "Analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Mełgiew". 

Wyżej wspomniana "Analiza" została szczegółowo opisana  

w poprzednim wydaniu gazety. Przewidywany termin 

uchwalenia Studium przez Radę Gminy Mełgiew to koniec 

grudnia 2016 r. 
Oprac. Andrzej Adamiak 

woltaiczne są urządzeniami elektrycznymi w których przy 

wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpo-

średnia przemiana promieniowania świetlnego w energię 

elektryczną. Moduły fotowoltaiczne mocowane będą na 

dachach nieruchomości bądź na gruncie, przy zastosowaniu 

systemowych konstrukcji wsporczych wykonanych z profi-

li ze stopu aluminium z wykorzystaniem elementów złącz-

nych ze stali nierdzewnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-

pi we wrześniu 2017 roku. Wartość projektu: 4 696 965,69 

złotych.  

 

Podniesienie jakości usług publicznych  w woje-

wództwie lubelskim poprzez modernizację i rozbu-

dowę systemów informatycznych powiatu świdnic-

kiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Ka-

mień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice 
Projekt zakłada realizację zadań dotyczących moder-

nizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych partne-

rów projektu w celu informatyzacji procedur wewnętrznych 

oraz udostępnienia e-usług publicznych dla mieszkańców. 

Wartość projektu przypadająca na Gminę Mełgiew wynosi 

179 829,70 zł.  

 

Projekty w trakcie oceny merytorycznej: 

 

Rewitalizacja Parku w Nowym Krępcu 
Projekt „Rewitalizacja parku w Nowym Krępcu” 

w  ramach RPO WL na lata 2015-2020 polega na budowie 

infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów 

atrakcyjnych turystycznie czyli infrastruktury zlokalizowa-

nej wokół istniejącego zbiornika wodnego – stawu w No-

wym Krępcu.  

Szczegółowy zakres projektu obejmuje: 

- roboty drogowe tj. budowę parkingu i zjazdu od ulicy 

Spacerowej, wykonanie ogrodzenia, w tym również ogro-

dzenia hydroforni (ogrodzenie z siatki i wrota z blachy), 

- wykonanie dróg i chodników wewnętrznych (alejek par-

kowych), 

- opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji elek-

trycznej w budynkach, montaż skrzynki sterowniczej, wy-

konanie oświetlenia LED (40 kompletów lamp ledowych 

parkowych) i oświetlenia solarnego (25 kompletów lamp 

solarnych parkowych), 

- remont 2 istniejących budynków z przeznaczeniem na 

wiaty turystyczne, w tym wymianę dachu, wykonanie elek-

tryki, zlewu gospodarczego, licznika wody, zaworu czer-

palnego na zewnątrz budynku, ocieplenie ścian, wstawienie 

drzwi oraz ułożenie kostki betonowej.  

Wokół zbiornika zostały zaprojektowane elementy 

małej architektury służące funkcjom turystycznym: pomost, 

kładki, ławki, kamienne miejsca do grillowania. Teren zo-

stanie ogrodzony i objęty monitoringiem wizyjnym dziesię-

ciu kamer, wokół zamontowanych zostanie 25 lamp solar-

nych. Roślinność parkowa występująca na tym obszarze 

zostanie uzupełniona dzięki czemu stanie się on jeszcze 

bardziej atrakcyjny. Grupą docelową projektu będą miesz-

kańcy Gminy Mełgiew oraz inne osoby korzystające z po-

wstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury tury-

stycznej.  

Planowane są także roboty na zbiornikach wod-

nych: wykonanie mostków (2 komplety), pomosty wędkar-

skie (6 kompletów) oraz prace melioracyjne – oczyszczanie 

stawów i basenów. Przekształcony teren obejmie obszar 

4 ha. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2017 roku. 

Termin realizacji to lata 2017-2018. Wartość projektu 

1 994 337,68zł a wkład własny 296 383,15 złotych. 

 

Budowa instalacji energooszczędnego oświetlenia 

na terenie gminy Mełgiew 
 

W dniu 14.12.2016 Wójt Gminy Mełgiew złożył 

wniosek o dofinansowanie budowy energooszczędnego 

oświetlenia w miejscowości Podzamcze. Inwestycja prze-

widuje ustawienie 32 słupów oświetleniowych o wysokości 

około 9 metrów. Słupy wyposażone zostaną w 100 W opra-

wy oświetleniowe typu LED. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi w październiku 2017 roku. Termin realizacji pro-

jektu to2018 rok. Wartość projektu 304 516,53 zł. Wkład 

własny 45 677,48 zł. 
 

Oprac. Paweł Kisiel 
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"Zagrali Legionistom..." 
 

W dniu 5 listopada 2016 roku, w lesie na terenie 

Polskiego Cmentarza Wojennego, odbyła się podniosła 

uroczystość zapalenia Ognia Niepodległości. Uczestniczył 

w niej Konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki, władze ob-

wodu maniewickiego, delegacja województwa łódzkiego, 

harcerze Łódzkiej Chorągwi ZHP, delegacja Gminy Me-

łgiew z Wójtem Ryszardem Podlodowskim i Zespołu Szkół 

w Mełgwi, przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, na-

uczyciele i uczniowie ze szkoły w Lublińcu, Bursy nr 2 

w Lublinie oraz Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew z kapelmi-

strzem Rafałem Maruszakiem.  

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. konce-

lebrowaną przez ks. Andrzeja Kwiczoła oraz ks. Dariusza 

Bondyrę. W głębi wołyńskich lasów, 100 lat temu, polscy 

legioniści skutecznie prowadzili działania wojenne przeciw 

przeważającym siłom oddziałów rosyjskich. Bitwa stoczo-

na w okresie 4-6 lipca 1916 roku jest uważana za najwięk-

szą bitwę Polskich Legionów pod dowództwem Józefa Pił-

sudskiego. Straty wyniosły ok. 2 tysięcy żołnierzy pole-

głych lub rannych. Mimo upływu lat, pole bitwy, gdzie wy-

kuwała się niepodległość, rozbrzmiewa polską mową. 

W miejsce dawnej szkoły zostało wybudowane w Ko-

stiuchnówce Centrum Dialogu, gdzie jest sala tradycji, od-

bywają się wystawy, spotkania i konkursy. To wielki wkład 

pracy polskich harcerzy oraz harcmistrza Jarosława Górec-

kiego. Harcerze ze Zgierza przeszło 20 lat temu rozpoczęli 

odnawianie polskich cmentarzy na Wołyniu. To również 

z ich inicjatywy corocznie od 2000 roku zapalany jest 

Ogień Niepodległości. 

Przed II wojną światową młodzież z Krakowa biegła 

z Oleandrów, miejsca spotkania I Kadrowej, do Ko-

stiuchnówki, aby zapalić ogień i przynieść go do dawnej 

stolicy. Harcerze postanowili, że będą sztafetą rowerową 

przywozić Ogień Niepodległości, aby w dniu 11 Listopada 

zapłonął przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

Odwiedzają po drodze różne miasta, w tym także Lublin. 

Podczas tegorocznej uroczystości zapalenia Ognia Niepod-

ległości Pan Wójt Ryszard Podlodowski złożył wieniec na 

mogile polskich żołnierzy, młodzież zapaliła znicze na gro-

bach legionistów. Orkiestra nie tylko uświetniła przebieg 

uroczystości ale również bardzo wzruszyła uczestników 

wiązanką pieśni legionowych. Tam w kostiuchnowskim 

lesie dźwięki przypominały tragizm żołnierskiego poświę-

cenia. Uświadamiały tę odległość, która dzieliła ich od do-

mu rodzinnego. Nie było jeszcze Polski, były tylko marze-

nia o Niej i tak wiele krwi, która wsiąkła nie tylko w wo-

łyńską ziemię. Jak dobrze, że są takie miejsca gdzie pamięć 

trwa i ma takich wiernych strażników. Starannie dobrany 

repertuar połączył przestrzeń wspomnień o toczonych wal-

kach z teraźniejszością. W ten listopadowy dzień widać 

było dumę i radość na wielu twarzach. Do słynnego cytatu: 

,,Ojczyzna to ziemia i groby" aż chce się dopowiedzieć 

i Muzyka.  
Oprac. Halina Załoga 

Zdj. ZS Mełgiew 
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Gminne Obchody  

Narodowego Święta Niepodległości 
 

W piątek 11 listopada w gminie Mełgiew uroczyście 

obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Święto to 

zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r. dla upa-

miętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 

latach zaborów. 

Obchody w naszej gminie rozpoczęła msza święta 

odprawiona w intencji ojczyzny, którą sprawował Ksiądz 

Proboszcz Dariusz Moczulewski. Liturgię poprzedziła pa-

triotyczna część artystyczna w wykonaniu uczniów ze 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pod-

zamczu.  

Po mszy uczestnicy obchodów pod przewodnictwem 

sztandarów i władz samorządowych udali się na cmentarz. 

Tam, w krótkiej modlitwie polecono wszystkich poległych 

o niepodległość Polski. Na zakończenie złożono okoliczno-

ściowe wiązanki i zapalono znicze pod Murem Pamięci.  
 

Oprac. Paulina Cimek 

06 stycznia 2017 r. 

Od kilku lat w wielu miejscowościach 6 stycznia organizowany 

jest Orszak Trzech Króli. Jest to wydarzenie rodzinne, będące natural-

nym przedłużeniem i dopełnieniem Uroczystości Bożego Narodzenia. 

W dniu 6 stycznia 2017 roku największe jasełka Europy - jak często 

jest określany Orszak Trzech Króli - po raz trzeci odbędą się w  Me-

łgwi. Głównym organizatorem imprezy jest Akcja Katolicka działająca 

przy parafii św. Wita w Mełgwi. W  związku z tym serdecznie zapra-

szamy do udziału w  Orszaku. Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 

stycznia 2017 roku o godzinie 11.40 na placu przed Urzędem Gminy 

w  Mełgwi. 

Program Orszaku: 

 

11.30 Spotkanie uczestników Orszaku na parkingu  

przed Urzędem Gminy 

 

11:40 Przemarsz ulicą Kościelną do Kościoła 

 

11:50 Kolędowanie dzieci i młodzieży ze szkół  

 

12:00 Msza Święta w Kościele Parafialnym  

 

Po mszy świętej organizatorzy przygotowali  

słodkie upominki dla najmłodszych uczestników. 



31 lat minęło… 

 
Zespół Śpiewaczy Podzamcze powstał w 1985r. 

z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Podzamczu. Jest 

najstarszym i zasłużonym zespołem działającym na terenie 

gminy. Swoją twórczością nawiązuje do tradycji i kultury 

minionych pokoleń. Posiada bogaty repertuar a w nim: pie-

śni ludowe, dworskie, weselne, dożynkowe, patriotyczne, 

żołnierskie, strażackie, popularne, kościelne, operetkowe. 

Strój w którym występuje to świąteczny strój dworski. Pro-

muje gminę Mełgiew, powiat świdnicki, województwo lu-

belskie.  

Od 1987 roku zespół prowadzi i otacza artystyczną 

opieką Pani Elżbieta Stoczkowska. Od początku istnienia 

zespołu prężnie działa w nim Pani Teresa Adamiec – Kie-

rownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi. Zespół jako 

laureat wielu nagród i wyróżnień zdobył:  

- w 1992r. II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 

i  Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 

- w 1998r. nagrodę ówczesnego Ministra Kultury p. Z. Pod-

kańskiego oraz został wpisany na listę 10 najlepszych ze-

społów Śpiewaczych województwa lubelskiego, 

- czołowe miejsca na ogólnopolskich festiwalach piosenki 

strażackiej i seniorskiej. Zespół nagrał widowiska dla tele-

wizji „Dożynki dworskie”, „Wigilia na wsi”.  

W 1995 roku została napisana praca magisterska na 

podstawie repertuaru zespołu ”Folklor muzyczny wsi Pod-

zamcze” Od 2000r. jest uczestnikiem Przeglądów Piosenki 

Strażackiej i twórczości artystycznej seniorów a także bie-

rze czynny udział w imprezach lokalnych, powiatowych 

i  ogólnopolskich. 

W dniu 22 października 2016r. obchodziliśmy jubile-

usz 31-lecia, który rozpoczęła uroczysta msza święta cele-

browana przez Ks. Dziekana Dariusza Moczulewskiego 

w kościele parafialnym pw. Św. Wita w Mełgwi. Podczas 

nabożeństwa zaproszeni goście mogli usłyszeć przedsmak 

umiejętności wokalnych zespołu Śpiewaczego Podzamcze. 

Po zakończeniu mszy świętej uroczystości przeniosły się 

do Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi. Na miejscu, za-

proszonych gości witał zespół piosenką jubileuszową do 

której tekst napisała Pani Emilia Szabała członkini zespołu.  

Wśród gości, którzy uczestniczyli w obchodach byli: 

Proboszcz Ks. Kanonik Dariusz Moczulewski, Pan Michał 

Zdun - Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej 

i Drogowej Urzędu Marszałkowskiego reprezentujący Mar-

szałka Województwa Lubelskiego, Pan Dariusz Kołodziej-

czyk – Starosta Powiatu Świdnickiego, Pan Franciszek 

Mróz – Radny Powiatu Świdnickiego, Pani Anna Mrozik – 

Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP, Pan Paweł Belniak – 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej, Pan Dariusz Gawlik – przedstawiciel Zarządu 

Wojewódzkiego OSP RP, Pan Artur Sępoch – Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Pan Zdzi-

sław Podkański - Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. 

Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, 

Pani Teresa Celej – Przewodnicząca Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Świdniku, 

Pan Wiesław Jaworski – prezes Fundacji „Nasza Nadzieja”, 

Pani Anna Polanowska- Dyrektor Spółdzielczego Domu 

Kultury w Świdniku, Pani Jolanta Jędruszczak – kierownik 

zespołu „Siedliszczanki znad Wieprza”, Pan Marek Sło-

twiński – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, 

Pani Elżbieta Korbus – Zastępca Wójta Gminy Mełgiew, 

Pan Rafał Maruszak – kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy 

Mełgiew, Pan Wojciech Lisiecki – Prezes Orkiestry z Me-

łgwi, Pani Urszula Kowalczyk – Kierownik Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Mełgwi, a także dyrektorzy szkół 

gminnych oraz byli członkowie i sympatycy zespołu. 

Na wstępie obchodów zebrani gości mogli poznać 

bliżej historię zespołu i jego osiągnięcia dzięki prezentacji 

multimedialnej. 

Zdj. 1986 r. udział Zespołu w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel 

i  Śpiewaków Ludowych w Lublinie – eliminacje do Ogólnopol-

skiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu –

występ w  Muzeum Wsi Lubelskiej 
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Seniorskie Podziękowanie! 
 

Mija ósmy rok działalności Koła Seniora Nr 1 

w Mełgwi. Spotykamy się cyklicznie raz w miesią-

cu, omawiamy bieżące tematy i analizujemy naszą 

działalność w minionym okresie. Przez cały ten czas 

braliśmy czynny udział w  różnych imprezach kultu-

ralnych i konkursach organizowanych w naszej gmi-

nie a były to: Dożynki Gminne, Dożynki Powiato-

we, Dni Mełgwi itp. 

Nasze Koło powstało z inspiracji i pod hono-

rowym patronatem Kierownik Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mełgwi Pani Teresy Adamiec. W związ-

ku z tym na ostatnim spotkaniu pani Teresa otrzy-

mała od nas skromny upominek i podziękowania za 

dotychczasową opiekę z prośbą o dalszą współpra-

cę. Pani Tereso! Dziękujemy! 
 

Koło Seniora Nr 1 w Mełgwi 

W dalszej części jubileuszu zespół otrzymał listy 

gratulacyjne i upominki składane na ręce kierownika zespo-

łu Pani Elżbiety Stoczkowskiej. Marszałek Województwa 

Lubelskiego uhonorował dyplomami uznania 16 członków 

zespołu.  

Wójt Gminy Mełgiew wręczył długoletnim człon-

kom zespołu wyróżnienia „Amicus Vici” które otrzymali: 

Emilia Szabała, Maria Szewczak, Małgorzata Wojtasik, Jan 

Jusiak, Jan Kwiatkowski, Edward Kręglicki, Czesław Pole-

szak. Odznaczenie „Zasłużonego Działacza Ruchu Spół-

dzielczego” Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku 

Pan Marek Słotwiński wręczył Pani Teresie Adamiec – 

kierownikowi GOK. 

Zespół otrzymał nagrody pieniężne ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Urząd Mar-

szałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Fundu-

sze te zostaną przeznaczone na zakup butów dla członków 

zespołu. 

Oficjalne uroczystości zakończył koncert w progra-

mie którego znalazły się pieśni i piosenki z bogatego reper-

tuaru zespołu. Po koncercie wszyscy zgromadzeni zostali 

zaproszeni na poczęstunek oraz jubileuszowy tort przygoto-

wany przez Klub Seniora w Mełgwi. Jubileusz był możliwy 

dzięki sponsorom, którymi byli Spółdzielczy Bank Powia-

towy w Piaskach, Pan Stefan Motyl oraz Pan Paweł Kostru-

ba.  
Oprac. Elżbieta Stoczkowska 
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Dzień Pracownika Socjalnego 

 
W dniu 16 listopada 2016 w Naszej Gminie uroczy-

ście obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Razem 

z nami świętowali m.in. Ksiądz Dziekan Dariusz Moczu-

lewski, Pan Janusz Oleszek – Przewodniczący Rady Gmi-

ny, Pan Waldemar Woźniak – Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Pan Ryszard Pod-

lodowski – Wójt Gminy, Pani Elżbieta Korbus – Zastępca 

Wójta Gminy, Pani Monika Rycerz - Skarbnik Gminy, Pan 

Witold Michalczuk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Krzesimowie, Pani Iwona Jaworska Kierownik OPS 

w  Mełgwi wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, kuratorzy sądowi i inni zaproszeni goście. 

Podczas uroczystości Pan Wójt Gminy Mełgiew - 

Ryszard Podlodowski złożył życzenia wszystkim pracow-

nikom związanym z pomocą społeczną. Dziękował za trud                                         

i zaangażowanie włożone w codzienną pomoc osobom po-

trzebującym. Dziękował za dobro i cierpliwość okazaną 

podopiecznym, życzył zdrowia, wytrwałości w realizacji 

osobistych planów, a także wielu sukcesów w życiu zawo-

dowym i osobistym. Dzień 21 listopada to także Święto  

wszystkich pracowników służb społecznych, dlatego też 

były życzenia dla osób, których działalność związana jest 

z obszarem pomocy społecznej  

W tym wyjątkowym dniu wszyscy pracownicy pra-

cujący w obszarze pomocy społecznej za okazywaną po-

moc, wieloletnią współpracę, mającą na celu niesienie po-

mocy osobom potrzebującym i rozwiązywanie trudnych 

spraw rodzinnych z rąk Pana Wójta – Ryszrda Podlodow-

skiego przyjęli indywidualne podziękowania. Podziękowa-

nia otrzymali kuratorzy sądowi Pani Renata Wińska, Pani 

Katarzyna Radek, Pani Anna Król oraz pozostali pracowni-

cy pomocy społecznej: Pani Katarzyna Charytanowicz, Pan 

Witold Michalczuk, Pani Anna Dygulska, Pani Elżbieta 

Ławnik, Pani Monika Małecka, Pani Teresa Paśnik, Pani 

Weronika Michalczuk, Pani Milena Zielińska, Pani Marze-

na Dyzma-Gągoł, Pani Magdalena Skoczylas, Pani Alek-

sandra Tylec, Pani Arlena Opalińska, Pani Patrycja Dzwon-

kowska, Pani Anna Modrzejewska, Pani Iwona Jaworska. 

Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, 

a nawet zmiany jego sytuacji życiowej, to bardzo trudne 

zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracow-

nik socjalny, może dać nadzieję na godne życie i pomóc 

dostrzec sens codziennych zmagań. Wykonywany przez 

pracowników socjalnych zawód podlega nieustannym prze-

obrażeniom, z uwagi na czynniki społeczne, ekonomiczne, 
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czy też demograficzne. Dlatego też zawód pracownika so-

cjalnego nierozerwalnie musi wiązać się z wiedzą, umiejęt-

nościami, doświadczeniem, empatią i poszanowaniem 

klienta. Niestety wiąże się również z dużym obciążeniem 

psychicznym, szeregiem trudności i zagrożeń jakie niesie ta 

praca. 

Współczesne społeczeństwo, aby móc zmagać się 

z marginalizacją i wykluczeniem społecznym wymaga no-

woczesnych oddziaływań. Wyzwania stawiane w obszarze 

pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych, to nowe sposoby realizacji zadań i pracy 

z drugim człowiekiem. To sprawdzian dla administracji 

publicznej i całego systemu pomocy społecznej, którego 

filarem są niewątpliwie pracownicy socjalni.                          

Ich pomysły i propozycje nowych rozwiązań przekładają 

się na wiele innowacyjnych lokalnych projektów służących 

ograniczaniu występujących problemów społecznych,                               

a dodatkowo skutkujących poprawą jakości życia osób 

i rodzin z najsłabszych grup społecznych, a także całych 

społeczności lokalnych. 

Podczas uroczystości Pan Wójt Ryszard Podlodow-

ski wyróżnił dwie osoby, które w sposób szczególny zasłu-

żyły się Naszej Gminie i wręczył odznaczenia „Amicus 

Vici”. Odznaczenia otrzymali:  
Pani Marzena Dyzma – Gągoł od 15 lat związana z pracą 

w pomocy społecznej. Stanowisko księgowej w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mełgwi pełni od 1 październi-

ka 2001r. 

Pan Marek Mrozik członek Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych Mełgwi, prowadzący 

mitingi dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu, 

bardzo zaangażowany w udzielanie pomocy również indy-

widualnie dla osób dotkniętych problemem alkoholu. 
 

Oprac. Iwona Jaworska 

Kierownik OPS w Mełgwi 

Zdjęcia: P. Cimek 
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Muzeum Mełgiew,  

czyli Izba Pamiątek Regionalnych w Mełgwi 

 
Od blisko 15 lat na terenie gminy Mełgiew (powiat  

świdnicki, województwo lubelskie) istnieje Izba Pamiątek 

Regionalnych. Twórcami ekspozycji byli mieszkańcy gmi-

ny i okolic, którzy odpowiedzieli na apel ówczesnego wójta 

Wacława Motyla (mówiono wręcz o „pospolitym ruszeniu” 

mełgwian). W Izbie Pamiątek zgromadzono ponad 250 eks-

ponatów – od przedmiotów związanych z życiem codzien-

nym dawnych mieszkańców wsi i przedmiotów obrzędo-

wych do zabytkowych przedmiotów związanych z historią 

obszaru. 

Bardzo ważne jest usytuowanie samej Izby Pamiątek 

Regionalnych – została ona utworzona w sali parafialnej na 

pierwszym piętrze „starego kościoła” z 1726 r. w Mełgwi. 

Budynek, przed umieszczeniem w nim ekspozycji, był ru-

iną przeznaczoną do rozbiórki, jednak obiekt częściowo 

udało się wyremontować. Sama konstrukcja dachu jest cie-

kawostką dla odwiedzających – dach przymocowywany 

jest na kołki, bez gwoździ. 

W muzeum znajdują się: 

zbiory etnograficzne – obejmują przedmioty związane 

z codziennym życiem mieszańców gminy Mełgiew: przy-

gotowywaniem pokarmów (wyciskacz do sera, maselnica, 

stępa), zdobywaniem żywności i surowców (cep, młockar-

nia, kierat), przechowywaniem żywności i surowców 

(ćwierć, bańka), obróbką surowców (kołowrotek, cierlica, 

czesadło do lnu), zabiegami o bezpieczeństwo i wygodę 

(żelazka, kijanki, kufry), transportem i komunikacją 

(łyżwy, nosidło do wody, podkowy); 

regionalia – eksponaty związane bezpośrednio z terenem 

Mełgwi (sprzęty i urządzenia z wyposażenia starego ko-

ścioła i urzędu gminy, dawne narzędzia geodezyjne, strój 

dworski; 

archiwalia – dawne dokumenty szkolne, mapa, mszały, 

fotografie; 

militaria – hełmy, manierki, menażki, łuski od pocisków; 

numizmaty – stare monety. 

Tam, gdzie stare łączy się z nowym 

 

Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie LGD 

„Dolina Giełczwi”, przeszedł szczegółową weryfikację 

i znalazł się na liście 159 dofinansowanych projektów 

w  ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. 

Zespół Sterujący programu rozpatrzył 1500 wniosków 

z całej Polski, a wybranym projektom zostały przyznane 

dotacje. Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest 

od 2006 roku ze środków Ministerstwa Kultu-

ry  i Dziedzictwa Narodowego,  Muzeum Historii Polski 

prowadzi go od 2009 roku. Celem „Patriotyzmu Jutra” jest 

wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych 

z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istot-

nych w dziejach kraju. 

W ramach projektu, LGD zaplanowała udostępnienie 

zgromadzonych zasobów historii lokalnej szerokiemu gro-

nu odbiorców poprzez budowę portalu internetowego do 

wirtualnego zwiedzania Izby Pamiątek Regionalnych 

w Mełgwi. Do realizacji zadań w ramach projektu, głównie 

prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych zostali za-

proszeni mieszkańcy gminy Mełgiew i okolic. 

Od początku istnienia Izby obiekt jest dostępny dla 

osób zainteresowanych jedynie po uprzednim ustaleniu 

możliwości zwiedzenia z pracownikiem Gminnej Bibliote-

ki Publicznej (Izba mieści się w innym budynku). Taka 

formuła, wynikająca głównie z braku środków gminnych 

na odpowiednie zabezpieczenie i udostępnianie ekspozycji, 

znacznie utrudniała do niej dostęp. Dzięki budowie portalu 

internetowego do wirtualnego zwiedzania Izba Pamiątek 

Regionalnych została „otwarta” i może udostępniać zgro-

madzone zasoby historii lokalnej szerokiemu gronu odbior-

ców.  

Prace nad portalem rozpoczęliśmy od działań infor-

macyjnych, aby poinformować lokalną społeczność o pla-

nowanych działaniach. Skoncentrowaliśmy się na dotarciu 

do mieszkańców obszaru, którzy byliby zainteresowa-

ni zaangażowaniem się do współpracy przy projekcie. 

W działaniach informacyjnych wspomogli nas: Urząd Gmi-

ny Mełgiew, Starostwo Powiatowe w  Świdniku, Gminna 

Biblioteka Publiczna, Parafia w  Mełgwi, Gminny Ośrodek 

Kultury w Mełgwi i lokalne szkoły. 

Następnym działaniem było zorganizowanie warszta-

tów z zakresu ewidencjonowania eksponatów muzealnych, 

które miały przygotować uczestników do właściwego prze-

prowadzenia prac inwetaryzacyjnych w muzeum. Warszta-

ty odbyły się w dniach 19 – 20 maja 2016 r. w Mełgwi. 

Poprowadziła je pani Magdalena Szejgiec – archiwista 

i pracownik Muzeum Wsi Radomskiej. W trakcie warszta-

tów: zaszeregowaliśmy eksponaty do odpowiednich kate-

gorii (etnografia, numizmaty, archiwalia, regionalia i mili-

taria), poznaliśmy zasady znakowania poszczególnych eks-

ponatów, ustaliliśmy treść „Karty ewidencyjnej zabytku 

ruchomego”, poznaliśmy zasady opisu poszczególnych ro-

dzajów eksponatów – zabytków ruchomych i sporządzali-

śmy przykładowe opisy kilkunastu eksponatów z Izby Pa-

miątek Regionalnych w Mełgwi. Mogliśmy przystąpić do 

najważniejszego etapu prac, tj. inwentaryzacji zasobów 

muzeum.  
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Każdy eksponat należało dokładnie zmierzyć, opisać 

i założyć mu „Kartę ewidencyjną zabytku ruchomego”. 

W  tym czasie w muzeum zostało zaaranżowane tymczaso-

we studio fotograficzne i rozpoczęła się realizacja doku-

mentacji fotograficznej eksponatów. Dużo się działo: po-

wstało logo muzeum, zarezerwowaliśmy odpowiednią do-

menę, rozpoczęły się prace nad layoutem portalu i pierwsze 

prace programistyczne, powstał spacer wirtualny po mu-

zeum, nagraliśmy kilka ciekawych wypowiedzi ofiarodaw-

ców eksponatów. A w tym czasie nadal trwało mierzenie 

i opisywanie eksponatów. We wrześniu zbliżyliśmy się do 

zakończenia prac: uzupełnialiśmy treściami stronę interne-

tową muzeum, prowadziliśmy uzgodnienia z Dyrekcją Mu-

zeum Historii Polski dotyczące przygotowania kolorowanki 

dla najmłodszych nawiązującej do zasobów Izby Pamiątek 

Regionalnych w Mełgwi, przygotowywaliśmy się do pro-

mocji efektów projektu. 

Tak powstał portal internetowy, który udostępnia 

zgromadzone zasoby historii lokalnej szerokiemu gronu 

odbiorców i pozwala użytkownikom na wirtualne zwiedze-

nie Izby Pamiątek Regionalnych w Mełgwi. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały 

się w realizację tego projektu! 

 
Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 
W dniu 25 listopada w „Wesołym Przedszkolu” Pani 

Edyty Szostakiewicz w Mełgwi obchodziliśmy Światowy 

Dzień Pluszowego Misia. Przeuroczy miś przybył do ma-

luszków i starszaków. Dzieci zapoznały się z historią plu-

szowego misia, wspólnie czytaliśmy wierszyki, śpiewali-

śmy piosenki o misiach - zabawom nie było końca. Finałem 

spotkania było narysowanie swojego ulubionego misia.  

„Czytam bo lubię” 
 

W dniu 28 listopada br. w Ośrodku Kultury 

i Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi odbyła się akcja 

wymiany książek pod hasłem „Czytam bo lubię”. Akcja 

miała na celu podsumowanie projektu realizowanego przez 

Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi pt. 

„Zmieniamy naszą społeczność lokalną”. Akcję przygoto-

wała młodzież gimnazjalna pod opieką Pani Marzeny Pie-

trzyk.  

Dzięki akcji można było wymienić swoje stare wie-

lokrotnie przeczytane książki na inne równie ciekawe i pa-

sjonujące publikacje. Na scenie zaprezentowali się ucznio-

wie z klas drugich gimnazjum oraz pomocnicy z klasy VI 

szkoły podstawowej.  

Podczas bloku artystycznego młodzież zaprezento-

wała przed dziecięcą widownią ,,Bajkowy Pokaz Mody”. 

Dzieci mogły także tańczyć, śpiewać piosenki, rozwiązy-

wać zagadki. Przedszkolaki ujawniły swoje plastyczne ta-

lenty poprzez samodzielne wykonywanie zakładek do ksią-

żek. Anegdoty o sławnych pisarzach i zagadki o bohaterach 

sienkiewiczowskich książek przygotowano dla dorosłej 

części publiczności. Wszystkim uczestnikom występy przy-

padły do gustu i zostały nagrodzone gromkimi brawami.  
 

Oprac. Urszula Kowalczyk 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - najważniejsze-

go święta nauczycieli i pedagogów przyznawane są nauczy-

cielom różnorodne nagrody i odznaczenia. Jedną z takich 

nagród jest nagroda Wójta przyznawana co roku dla wyty-

powanych przez Rady Pedagogiczne szkół nauczycieli, któ-

rzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nią zasłużyli. 

Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy 

opracowywali i wdrażali autorskie programy edukacyjne, 

rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowując ich, wielo-

krotnie z sukcesami, do udziału w wojewódzkich konkur-

sach przedmiotowych oraz rozmaitych konkursach tema-

tycznych, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniów, 

co owocowało uhonorowaniem ich medalami, pucharami 

i  dyplomami. 

Uroczystość odbyła się 13 października w Urzędzie 

Gminy Mełgiew, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej 

i była okazją do uhonorowania najlepszych pedagogów 

oraz podziękowania tym, którzy szczególnie się wyróżnili 

w minionym roku szkolnym.  

Z rąk Wójta Gminy Mełgiew nagrody dla najlepsze-

go nauczyciela otrzymali następujący nauczyciele: 

1. Pani Halina Winiarz - Motyl ze Szkoły Podstawowej 

w  Jackowie. 

2. Pani Zofia Talarek ze Szkoły Podstawowej w Krzesi-

mowie. 

3. Pani Elwira Iwaniuk z Gimnazjum w Zespole Szkół 

w Mełgwi. 

4. Pani Katarzyna Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Ze-

spole Szkół w Mełgwi. 

5. Pani Maria Sokołowska ze Szkoły Podstawowej w Do-

minowie. 

6. Pani Magdalena Kalinowska - Czul ze Szkoły Podsta-

wowej w Podzamczu. 

7. Pani Dorota Zając ze Szkoły Podstawowej w Krępcu. 

Po oficjalnej części uroczystości wręczenia nagród 

specjalnie dla zgromadzonych nauczycieli i zaproszonych 

gości wystąpił pochodzący ze Świdnika Dariusz Toka-

rzewski muzyk, kompozytor, członek kultowego zespołu 

VOX. 
 

Oprac. Mariola Matyjaśkiewicz 
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Dominowie 

 

Ukulele - instrument strunowy szarpany 
 

20 września uczniowie naszej Szkoły mieli możli-

wość wzięcia udziału w pokazach przygotowanych przez 

Katolicki Uniwersytet Lubelski w ramach XIII Lubelskiego 

Festiwalu Nauki. Pierwsza część dotyczyła ukulele - instru-

mentu strunowego szarpanego. Została przedstawiona jego 

historia, budowa, rodzaje i strój poszczególnych jego od-

mian. Omówiono też nazwę i fale popularności w kulturze 

masowej. Druga część projektu obejmowała pokaz instru-

mentu, podczas którego zaprezentowała się grupa dzieci 

i młodzieży muzykująca na ukulele i jego odmianach. Pod-

czas prezentacji można było zobaczyć rodzaje instrumentu 

i  usłyszeć barwę poszczególnych odmian. 
 

Oprac. Beata Woszczek 

Warsztaty z ratownictwa medycznego 

 
Chęć pomagania ludziom powinna być naturalnym 

odruchem każdego z nas. Dostrzeganie potrzeb innych, em-

patia czy zwykła życzliwość to cechy, które odróżniają nas 

- ludzi od pozostałych mieszkańców ziemi. Dlatego 

w kształtowaniu postaw społecznych młodego człowieka  

ważne jest nabywanie umiejętności odruchu bezinteresow-

nego pomagania osobom w potrzebie. Mając na uwadze  

wyżej wymienione aspekty życia społecznego w naszej 

szkole odbyły się warsztaty z ratownictwa medycznego.  

Na spotkaniu z sympatycznymi ratownikami z Grupy 

Ratowniczo-Medycznej Medicus uczniowie wraz z asystu-

jącymi im opiekunami przeszli szkolenie teoretyczne 

i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego  uzyskując 

dyplom małego ratownika. Pamiętając o tym, że nabyte 

umiejętności w nagłych przypadkach mogą ocalić komuś  

życie, mamy nadzieję, iż pozostaną one tylko w teorii i nig-

dy nie będą musiały być wykorzystane w praktyce.  
 

Oprac. Maria Sokołowska 

 

Obchody Święta Niepodległości 

 

10 listopada spotkaliśmy się na apelu z okazji 98–ej 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczy-

stość została przygotowana przez uczniów klasy szóstej. Po 

odśpiewaniu przez wszystkie dzieci Mazurka Dąbrowskie-

go szóstoklasiści zaprezentowali program artystyczny upa-

miętniający ważne dla Polski wydarzenia. Było to również 

przygotowanie słuchaczy do drugiej – radosnej części ob-

chodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szko-

le. Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoją wiedzę 

i umiejętności w konkursach historycznych. Największą 

popularnością cieszyła się zabawa polegająca na rysowaniu 

z zasłoniętymi oczami orła z godła Polski. Natomiast naj-

głośniejsze brawa uzyskali uczniowie klasy trzeciej, którzy 

wykazali się fenomenalną znajomością hymnu i wyjątkową 

odpornością na podchwytliwe pytania. 

Oprac. Barbara Żeleźnik 
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Nabór do Grupy Mażoretek 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi  

zaprasza wszystkie dziewczęta  

lubiące taniec oraz aktywność fizyczną  

do nowotworzonej grupy mażoretek. 

Zgłoszenia przyjmują pracownicy  

Gminnego Ośrodka Kultury 

codziennie (oprócz sobót)  

w godzinach 12:00 - 20:00  

osobiście lub telefonicznie:  

81 460 57 50 lub 600 354 983. 



Jubileusze… 
 

Jubileusze szkół, w których uczestniczyłam – rok 

temu stulecie w Mełgwi i w tym roku sześćdziesięciolecie 

w Podzamczu – skłoniły mnie do refleksji, czym jest jubile-

usz? Co sprawia, że odczuwamy potrzebę przypomnienia, 

powtórnego przeżywania początku i biegu wydarzeń insty-

tucji, organizacji, małżeństwa? Okrągła rocznica istnienia 

jest okazją dla podkreślenia wartości trwania tego, co cen-

ne, co niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju. Okazją 

do podziękowania – najpierw Bogu, potem ludziom za ten 

dar. Podsumowania dotychczasowej drogi i wyrażenia na-

dziei na dobrą przyszłość. Jubileusz przypomina i ocala to, 

co najpiękniejsze i najcenniejsze.  

Szkoła w Podzamczu, kierowana obecnie przez panią 

Annę Ciechan, przetrwała wychowując do przyzwoitego 

życia kolejne roczniki, aż doczekała się czasów, kiedy każ-

dą większą uroczystość można rozpocząć mszą, podczas 

której wybrzmi śpiew: My chcemy Boga w książce, 

w szkole. Jubileusz w Podzamczu rozpoczął się mszą od-

prawioną przez ks. Rafała Lewandowskiego na tarasie, za-

miast niedzielnej mszy w Minkowicach. Podczas mszy ju-

bileuszowych dyrektorki i nauczyciele czytali modlitwy 

i czytania mszalne, zespół „Podzamcze” uświetnił je swoim 

śpiewem. W ten sposób w uroczystości szkoły uczestniczy 

cała lokalna społeczność, a samo wydarzenie jest niezwy-

kle cenne wychowawczo. Bo co może być lepszego dla 

rodziców, niż wsparcie ze strony nauczycieli w wychowa-

niu moralnym? Dzieci widzą przykład ze strony tych, któ-

rzy są dla nich autorytetem, widzą i wiedzą, że tak trzeba 

postępować. 

Szkoła wiejska postrzegana jest przez niektórych 

jako gorsza od miejskiej i w wyniku takiego myślenia nie-

którzy rodzice codziennie pilnie wożą swoje dzieci do 

Świdnika albo i Lublina. Nawet nie zdają sobie sprawy, 

jaką krzywdę wyrządzają swoim dzieciom. Co zyskują? 

Wyższy poziom nauczania, więcej możliwości edukacyj-

nych? W szkole w Podzamczu i Mełgwi często uczą ci sa-

mi nauczyciele, co w Świdniku, a ilość dzieci w klasie 

w  prosty sposób przekłada się na korzyść szkoły na wsi. 

Wystarczy podać przykład korepetycji: jeden nauczyciel 

jest w stanie nauczyć jednego choćby bardzo opornego 

ucznia, więc jak ma ich kilku, zamiast dwudziestu kilku, to 

na pewno ma większe możliwości. Pomoce dydaktyczne, 

dostęp do komputerów, pływalnia – wszystko to mamy. 

W  naszych szkołach dzieci osiągają sukcesy we wszelkich 

konkursach, olimpiadach, uczestniczą w projektach unij-

nych, wyjeżdżają do teatru, na wycieczki. W szkołach orga-

nizowane są liczne uroczystości, spotkania integracyjne, 

pikniki, festyny, imprezy kulturalne. W Podzamczu, nie 

tylko z poczucia obowiązku wobec patrona odbyło się Na-

rodowe czytanie Sienkiewicza. To wszystko tworzy bardzo 

bogatą i wartościową ofertę edukacyjną. Ale co najbardziej 

istotne: na etapie edukacji wczesnoszkolnej od przekazu 

wiedzy i wszelkich atrakcji ważniejszy jest przekaz warto-

ści i norm moralnych. Dzieci nauczyć się jeszcze zdążą, 

a  braków w wychowaniu nie da się nadrobić. W małej 

szkole każde dziecko jest dostrzeżone, dopilnowane, ukie-

runkowane ku dobremu, także przez osobisty przykład. 

Dziecko, które jeździ do szkoły w mieście, pozbawione jest 

naturalnego kontaktu ze swoimi sąsiadami rówieśnikami, 

jest izolowane od „gorszej” społeczności wiejskiej. Nie ma 

się z km bawić po szkole, w zamian za to jedzie jeszcze raz 

do miasta na zajęcia pozalekcyjne lub musi z nich zrezy-

gnować. Ma dzieciństwo obciążone nadmiarem ambicji 

rodziców.  

Na przykładzie naszych szkół widać, jak wspania-

łych nauczycieli mają nasze dzieci, jak są dobrze wycho-

wywane, jak dyrektorki traktują je po matczynemu. Nigdy 

nie zapomnę przedstawienia dla dzieci podczas półkolonii, 

w którym pani dyrektor Halina Załoga grała główną rolę 

i  uczyła szacunku dla rodziców. Pani dyrektor Anna Cie-

chan cudownie bawi się z dziećmi, widać, że kocha swoją 

pracę. Podczas jubileuszu w pełni potwierdziła swój profe-

sjonalizm, wdzięk, błyskotliwą inteligencję i poczucie hu-

moru. Jest nauczycielem z powołania, historykiem i spo-

łecznikiem, ma swój udział w powstaniu pomnika pamięci 

na naszym cmentarzu. Twierdzę z całą odpowiedzialnością, 

że w naszych szkołach dzieci, oprócz wiedzy zgodnej 

z  podstawą programową, uczone są tego co, najważniejsze: 

wartości rodziny, ojczyzny i wiary. 
 

Oprac. Zofia Libicka   

Absolwentka Szkoły w Podzamczu, Polonistka, Dziennikarka  

Zdj. Narodowe czytanie Sienkiewicza w Podzamczu  

M. Niedźwiedź 

„11 listopada w naszych sercach gości jako święto 

narodowe Dzień Niepodległości” - to słowa jednej z pie-

śni patriotycznych, jakie złożyły się na montaż słowno – 

muzyczny upamiętniający tę ważną datę w polskim kalen-

darzu. Uczniowie klas III-VI przedstawili w nim najważ-

niejsze fakty i postaci historyczne związane z długą drogą 

naszej Ojczyzny do niepodległości. Narracja przeplatana 

była wzruszającymi recytacjami i pięknym śpiewem. Na-

uka historii splotła się z nauką patriotyzmu, którego przy-

kłady powinniśmy dawać też w życiu codziennym, i nie 

zapominać, że (cytując słowa poetki W.Szymborskiej) 

„Bez tej miłości można żyć (…) ale nie można owocować”. 

Inscenizacja przygotowana z uczniami przez panie: 

Magdalenę Kalinowską – Czul, Annę Wierzchowską, Annę 

Ciechan i Elżbietę Stoczkowską oraz pana Andrzeja Mę-

dzelewskiego została przedstawiona przed liturgią mszy 

w  intencji Ojczyzny sprawowanej przez Księdza Probosz-

cza Dariusza Moczulewskiego w Kościele p.w. Św. Wita 

w Mełgwi, będącej częścią gminnych obchodów Narodo-

wego Święta Niepodległości.  
Szkoła Podstawowa w Podzamczu 
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W szkole w Jackowie się dzielnie uczymy  

i wcale nie nudzimy 

 
Stawiamy na empiryczne obcowanie z nauką. Z te-

goż też powodu staramy się, aby uczniowie rozwijali zain-

teresowania na zajęciach dodatkowych takich jak: warszta-

ty edukacji twórczej, zajęcia wyrównawcze, piłka nożna, 

taniec towarzyski, gimnastyka i akrobatyka, harcerstwo – 

mamy Zastęp Rawicz i szlifowali swoje umiejętności nie 

tylko w murach szkoły. Zatem jak najczęściej w ramach 

nauczycielskiej roztropności organizowane są wycieczki. 

Żegnaj lato na rok... 
Tradycją szkoły jest również pożegnanie lata i spo-

tkania integracyjne każdej z klas. I tak na przykład klasa IV 

i V zorganizowały spotkania grillowe podczas, których 

smakowali potrawy na świeżym powietrzu i spędzali czas 

na zabawie w terenie. Natomiast klasa VI wybrała się na 

rajd rowerowy razem ze Stowarzyszeniem Świdnik Miasto 

Dla Rowerów oraz wzięła udział w Świdnickiej Masie Kry-

tycznej. Powrócili zmęczeni, ale szczęśliwi. 

Dbajmy o środowisko... 
Zerówiaki i Drugaki pewnego jesiennego poranka 

zawitały do sklepu Leroy Merlin, gdzie uczestniczyły w 

warsztatach Dzieciaki Sadzeniaki poznały tam wiele róż-

nych roślin oraz sposoby ich uprawy i pielęgnacji. A po 

ciężkiej pracy udały się do pizzerii  gdzie poznały jak robi 

się pizze i skąd ona pochodzi. Po wszystkim przyszedł czas 

na degustację. Mniam! 

Ocalić od zapomnienia... 

Pamiętajmy, że miesiąc listopad to czas zadumy, re-

fleksji i pamięci osób, które odeszły. To również moment 

naszego patriotycznego obowiązku, aby nawiedzić groby 

tych, których  Żegnał (...) wieczorny mrok,/ Gdy ruszali w 

bój./  Gdy cichła pieśń./ Szli, by walczyć o twój dom/ Wśród 

zielonych pól/ - O nowy dzień. Te słowa oddają klimat tych 

dni, które obróciły się w pył, lecz pamięć pozostanie. Dla-

tego uczniowie klas IV, V, VI wraz z wychowawcami od-

wiedzili grób Nieznanego Żołnierza w Jackowie uprzątnęli 

go i zapalili znicze. Następnie udali się na żywą lekcję hi-

storii do Doliny Krzyży w Krzesimowie gdzie mogli po-

znać wydarzenia z historii II Wojny Światowej. 

Śladami Sienkiewicza... 
Klasa V miała sposobność, aby odwiedzić Muzeum 

w Woli Okrzejskiej i pogłębić swoją wiedzę na temat wy-

bitnego pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. Wpisali 

się idealnie w obchody Roku Sienkiewiczowskiego, aby 

później zabłysnąć wiedzą  na lekcjach j. polskiego podczas 

omawiania powieści „W pustyni i w puszczy”. 

Etyczni... 
Jeśli chcesz się dowiedzieć na przykładzie filmu 

Transformers kim jest lider i przywódca? To koniecznie 

powinieneś się udać na warsztaty z etyki. My skorzystali-

śmy z tej okazji i na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS 

w Lublinie dowiedzieliśmy się, że warto spełniać swoje 

marzenia, a przede wszystkim być dobrym człowiekiem. 

Warsztaty poprowadziła Pani dr Monika Baczewska-

Ciupak. 

Rzesza dobrych serc... 
Nasi uczniowie to empatyczni młodzi ludzie, którzy 

podejmują działania wolontariackie: 

Odwiedzili schronisko dla zwierząt w Krzesimowie. 

Wizyta była ukoronowaniem akcji zorganizowanej przez 

Samorząd Uczniowski zbierania karmy dla bezdomnych 

zwierzaków. Uczniowie przekazali zgromadzone dary, za-

poznali się z funkcjonowaniem schroniska i problemami, z 

którymi się ono boryka.  

Klasy IV i VI wzięły udział w akcji Zostań ANIO-

ŁEM! to akcja skierowana do każdego z nas! Wystarczy w 

najbliższym czasie zakupić lub wykonać kartkę, w której 

wyślemy swoje wsparcie dla małych herosów z oddziału 

onkologii w Lublinie. Kartki i życzenia uczniowie przygo-

towali samodzielnie.  

Słodka pomoc dla Domu Dziecka na ulicy Sierocej w 

Lublinie i pluszaki w ramach prezentów pod choinkę zebra-

li uczniowie podczas zabawy Andrzejkowej. 

Przygotowujemy również mikołajowy upominek dla 

podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-

wym Koło w Świdniku w postaci bombek ozdabianych 

przez uczniów. 

Kolejny  też raz bierzemy aktywny udział w ogólno-

polskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 

 

To tylko potwierdza wcześniejsze słowa, że w szkole 

w Jackowie się dzielnie uczymy i wcale nie nudzimy. 

Zatem już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich na 

Jackowskie Kolędowanie, które odbędzie się 15 stycznia 

2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Jackowie. 

 
Oprac. K. Szajewska nauczyciel w SP w Jackowie 
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100-lecie Szkoły Podstawowej w Krępcu 

 

Dnia 8 października 2016 roku odbyły się uroczysto-

ści związane z przypadającym w bieżącym roku Jubile-

uszem 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Krępcu 

oraz zbliżającym się 25-leciem nadania szkole imienia Ma-

rii Wójcik. Tego dnia w murach dostojnej Jubilatki pojawili 

się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością 

Szkoły świętować jej setne urodziny. Wśród nich byli: pan 

Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty; pani Wiesława 

Stec, Przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego; pani 

Mariola Gumieniuk – Przewodnicząca Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność”, ksiądz Józef Swatowski, proboszcz 

parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce; 

pan Leszek Czechowski - Członek Zarządu Powiatu Świd-

nickiego, pan Ryszard Podlodowski - Wójt Gminy Me-

łgiew; pan Janusz Oleszek – Przewodniczący Rady Gminy 

Mełgiew, pan Waldemar Woźniak - Przewodniczący Komi-

sji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Radni Rady 

Gminy Mełgiew, pani Elżbieta Korbus – Zastępca Wójta 

Gminy Mełgiew, pani Mariola Matyjaśkiewicz – Inspektor 

ds. Oświaty. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili 

również Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu po-

wiatu świdnickiego, Dyrektorzy szkół gminy Mełgiew, 

Kierownicy jednostek budżetowych gminy Mełgiew, a tak-

że emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły Podsta-

wowej w Krępcu. 

 Uroczyste obchody Jubileuszu rozpoczęła Msza 

święta celebrowana przez księdza Józefa Swatowskiego, w 

kaplicy pod wezwaniem Świętego Józefa w Krępcu. Wyjąt-

kową oprawę Mszy świętej zapewniła obecność pocztu 

sztandarowego szkoły, a schola Domowego Kościoła z są-

siadującej parafii swym śpiewem wzbogaciła nabożeństwo.  

Tuż po mszy, wszyscy uczestnicy, udali się do bu-

dynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępcu, gdzie 

odbyła się dalsza część uroczystości. W tym dniu jako 

pierwsi na scenie pojawili się uczniowie klas drugich, któ-

rzy zaskoczyli gości układem tanecznym do utworu „Let's 

twist again”. Pokaz taneczny był wstępem do świętowania 

urodzin Szkoły, a o tym, że są to właśnie urodziny, zebrani 

dowiedzieli się od dzieci biorących udział w akademii. Po 

nich głos zabrała pani dyrektor Eliza Szypulska, która po-

witała wszystkich przybyłych na uroczystość gości. W dal-

szej części spotkania, wszyscy zgromadzeni obejrzeli klip 

filmowy, w którym uczniowie naszej szkoły rozważyli 

kwestię dotyczącą urodzin i odpowiadali na pytania zwią-

zane z tymże zagadnieniem. Po pokazie filmowym na scenę 

znów wyszli wychowankowie szkoły, którzy w samych 

superlatywach wypowiadali się o Jubilatce, a także zaśpie-

wali dla Niej piosenkę. Tuż po niej wyświetlona została 

prezentacja multimedialna, w której znalazły się informacje 

dotyczące historii istnienia szkoły, jak i aktualności z życia 

dostojnej Jubilatki. Wzruszająca opowieść o szkole i oso-

bach związanych z jej istnieniem, była wstępem do kolejne-

go punktu programu, którym było odsłonięcie i poświęce-

nie pamiątkowej tablicy ku czci patronki szkoły, Marii 

Wójcik. Ten podniosły moment poprzedzony został wpro-

wadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy 

i wyśpiewaniem hymnu państwowego. Była to również 

okazja do wręczenia, przyznanych przez Kapitułę powołaną 

przez Wójta Gminy Mełgiew, wyróżnień "Amicus Vici" 

dla nauczycieli-emerytów. Odznaczenia za długoletnią, 

pełną zaangażowania pracę na rzecz oświaty w gminie Me-

łgiew, za pełnienie funkcji kierowniczych, godne realizo-

wanie misji nauczycielskiej oraz trud włożony w wychowa-

nie i wykształcenie wielu pokoleń dzieci i młodzieży otrzy-

mały następujące osoby: pani Aurelia Kunc, pan Tadeusz 

Latoch, pani Maria Pawłowska, pani Stanisława Latoch, 

pani Justyna Filozof, pani Teresa Zgardzińska, pani Zuzan-

na Olejarz, pani Zenobia Mróz, pani Teresa Talkowska 

oraz pani Anna Bogdanowicz-Koperska. Tak podniosły 

nastrój spowodował, iż uczniowie postanowili obdarować 

prezentami Jubilatkę - swoją szkołę. Reprezentanci oddzia-

łów przedszkolnych i poszczególnych klas na ręce pani Dy-

rektor złożyli wykonane przez siebie upominki. Do składa-
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nia gratulacji i życzeń przyłączyli się także przybyli na uro-

czystość goście. W swoich przemówieniach nie szczędzili 

miłych słów i pochwał. Punktem kulminacyjnym, którego 

nie mogło zabraknąć na urodzinach, był ogromny tort. 

Przedstawiciele Rady Rodziców poczęstowali nim wszyst-

kich obecnych na sali. Tuż po tym na wszystkich zgroma-

dzonych czekał smaczny poczęstunek ufundowany przez 

rodziców i sponsorów. W tym dniu każdy miał możliwość 

przyjrzeć się szkole, zwiedzić ją, a także obejrzeć pamiątki 

w przygotowanej na tę okoliczność izbie pamięci. Szcze-

gólnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się 

stare kroniki, dokumenty szkolne, a także pamiątkowe 

zdjęcia.  

Rocznica 100-lecia szkoły stała się wspaniałą lek-

cją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla by-

łego grona pedagogicznego i absolwentów była wspaniałą 

okazją do snucia refleksji i wspomnień związanych ze 

Szkołą Podstawową w Krępcu. Atmosfera i nastrój tej uro-

czystości zapewne pozostaną na długo w pamięci wszyst-

kich. W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów na-

szej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczysto-

ści jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, 

nie tylko z okazji jubileuszu. 
Oprac. Beata Batyra-Pietruszka 

„Mełgiewska jesień piórem i pędzlem malowana”  

Konkurs plastyczno-literacki 
 

Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki 

"Mełgiewska jesień piórem i pędzlem malowana" organizo-

wany przez nauczycielki: Beatę Batyra-Pietruszka, 

Agnieszkę Krygier i Dorotę Zając, przeszedł już do historii. 

Jego uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło 

się 28 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Ma-

rii Wójcik w Krępcu. Biorąc pod uwagę fakt, iż jesień to 

pora roku, która skłania do zadumy i refleksji nad mijają-

cym czasem i jest dobrym momentem by wspominać ludzi, 

którzy odeszli od nas, ale też myśleć o tych, którzy żyją tuż 

obok, ukazanie sylwetki lokalnego bohatera gminy Me-

łgiew stało się celem konkursu. W części plastycznej nale-

żało wykonać portret lokalnego bohatera, natomiast w czę-

ści literackiej uczestnicy mieli za zadanie napisać list do 

osoby, która poprzez swoją działalność na terenie gminy 

Mełgiew zasługuje na uznanie i szacunek.  

Już po raz trzeci honorowy patronat nad konkursem 

objęli: Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Dariusz Koło-

dziejczyk oraz Wójt Gminy Mełgiew, pan Ryszard Podlo-

dowski, którzy także ufundowali nagrody. Po przejrzeniu 

prac, Jury w składzie: Elżbieta Korbus - Zastępca Wójta 

Gminy Mełgiew, Eliza Szypulska - Dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, Żaneta Tworóg, pre-

zes Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TAKT oraz 

Wioletta Szczęśniak - nauczyciel języka polskiego, posta-

nowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA” 

kategoria - uczniowie klas 0 - III:  

miejsce I - Klaudia Kubić (SP Mełgiew),  

miejsce II - Martyna Słomka (SP Dominów),  

miejsce III - Paulina Krasa (SP Krępiec);  

 

kategoria - uczniowie klas IV - VI:  

miejsce I - Ola Chyćko (SP Krzesimów),  

miejsce II - Małgorzata Okoń (SP Dominów),  

miejsce III - Diana Kozyra (SP Jacków).  

 

Wyróżnienia - klasy 0 - III: Alicja Banach (SP Mełgiew), 

Krzysztof Grochecki (SP Krępiec), Oliwia Kicińska (SP 

Krępiec), Mateusz Libicki (SP Krępiec), Karolina Motyl 

(SP Krępiec), Julia Pilecka (SP Krępiec), Jan Welman (SP 

Mełgiew), Paweł Woźniak (SP Krępiec), Maja Pszeniczka 

(SP Krępiec); klasy IV - VI: Karol Bocian (SP Dominów), 

Monika Bocian (SP Dominów), Kasia Lech (SP Domi-

nów), Agnieszka Królik (SP Krzesimów), Weronika Wi-

niarczyk (SP Krępiec).  

 

CZĘŚĆ LITERACKA: 

kategoria - uczniowie klas 0 - III:  

miejsce I - Emilia Tatara (SP Krępiec),  

miejsce II - Szymon Kowalczuk (SP Krępiec),  

miejsce III - Gracjan Pietruszka (SP Krępiec),  

kategoria - uczniowie klas IV - VI:  

miejsce I - Natalia Adamiak (SP Krzesimów),  

miejsce II - Oliwia Badach (SP Krępiec),  

miejsce III - Anna Libicka (SP Krępiec).  

 

Wyróżnienia: klasy 0 - III: Michalina Anasz (SP Krę-

piec), klasy IV - VI: Sylwia Czarnota (SP Krzesimów), 

Błażej Adamek, Zuzanna Bereza, Julia Kozieł, Magdalena 

Szypulska (wszyscy: SP Krępiec). 

 

Wręczono także nagrody specjalne: nagrodę Wójta 

Gminy Mełgiew otrzymała Alicja Banach (SP Mełgiew) 

i  Szymon Wronka (SP Krępiec). nagrodę Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu otrzy-

mały: Karolina Kanclerz (SP Krępiec) i Amelia Wińska 

(SP Dominów). 

Organizatorki dziękują uczniom za udział w konkur-

sie, słowa podziękowania kierują także do rodziców i na-

uczycieli, którzy wspierali dzieci w ich twórczej pracy. Po-

nadto zapraszają do ostatniej już, letniej edycji konkursu, 

która odbędzie się we wrześniu 2017 roku.  
 

Oprac. Beata Batyra-Pietruszka 
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„Święto Drzewa” w Szkole Podstawowej  

w Krzesimowie 
  

„Święto Drzewa” 12 lat temu zainicjowane zostało 

przez Klub Gaja z Bielsko Białej. Głównym celem tego 

święta jest zwrócenie uwagi na wielką rolę jaką pełnią 

drzewa w środowisku naturalnym oraz zachęcanie ludzi do 

podejmowania lokalnych akcji sadzenia drzew i krzewów. 

Stałym patronem „Święta Drzewa" są Lasy Państwowe, 

dzięki którym przez 13 lat akcji posadzono w Polsce dodat-

kowo ponad 800 tys. drzew. Drzewa od wieków odgrywają 

istotną rolę w krajobrazie kulturowym człowieka. Przycią-

gają uwagę potęgą, majestatem i pięknem. Od zamierz-

chłych czasów uważane były za symbol życia, wolności 

i  przyjaźni. Czczono je i  sadzono dla upamiętnienia waż-

nych wydarzeń historycznych. Są wśród nich min. „Lipy 

Sobieskiego” sadzone na Górnym Śląsku dla upamiętnienia 

zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem. 

Są „ Lipy Wolności” posadzone w rocznicę Odzyskania  

Niepodległości przez Polskę w 1918r. Sadzono też licznie 

drzewa na 1000-lecie Państwa Polskiego. W naszych cza-

sach również sadzone są pamiątkowe drzewa np. dęby ka-

tyńskie czy dęby papieskie. Jeden z nich, nazwany przez 

uczniów „Karolem”, 12 lat temu, w roku śmierci papieża 

Jana Pawła II, posadzony został koło naszej szkoły. 

„Święto Drzewa” w naszej szkole obchodzimy sys-

tematycznie od kilku lat. W tym roku było ono dla nas 

szczególne, bo w dniu tym byli z nami niezwykli goście: 

pani Anna Mikołajko-Rozwałka - Prezes ZO LOP w Lubli-

nie oraz pan Adam Horecki - leśniczy z Nadleśnictwa 

Świdnik. Uroczystość składała się z trzech części. 

W  pierwszej uczniowie klasy V przedstawili montaż lite-

racki pod hasłem „Pokochajmy nasze drzewa” w którym 

przypomnieli pozostałym dzieciom jak wielką rolę pełnią 

drzewa w przyrodzie i naszym życiu. W imieniu wszyst-

kich uczniów naszej szkoły złożyli obietnice,  

że będą przyjaciółmi drzew, będą je sadzić, o nie dbać i nie 

pozwolą nikomu zniszczyć środowiska w którym żyją. 

W kolejnej części uroczystości do SK LOP przyjęto 

nowych członków, ale nie było to takie łatwe. Uczniowie 

klas III i IV, aby nimi zostać, musieli przejść kilka prób, 

które sprawdzały przydatne działaczom LOP cechy: wiedzę 

o przyrodzie, naturalny głos, cierpliwość, wytrzymałość 

i  poczucie humoru. Po uroczystym ślubowaniu nowym 

członkom SK LOP w Krzesimowie wręczono legitymacje 

członkowskie. Aktu pasowania dokonała Prezes ZO LOP 

w  Lublinie pani Anna Mikołajko - Rozwałka. 

W ostatniej części  uroczystości odbyło się podsu-

mowanie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu dla 

młodzieży szkolnej pod hasłem „Zwierzęta wokół nas”. 

Podsumowano również konkurs szkolny pod hasłem „Moje 

magiczne drzewo”. Autorzy najładniejszych prac otrzymali 

od organizatorów dyplomy i piękne nagrody książkowe, 

których fundatorem był ZO LOP w Lublinie oraz  Szkoła 

Podstawowa w Krzesimowie. 

Z okazji „Święta Drzewa” od Nadleśnictwa Świd-

nik otrzymaliśmy cztery sadzonki drzew, które posadzone 

zostały koło szkoły. Mamy nadzieję że będą one szybko 

rosły, a za kilka lat staną się prawdziwą ozdobą szkolnego 

ogrodu. 
 

Oprac. Zofia Talarek—- opiekun SK LOP w Krzesimowie 

Wojewódzki konkurs dla młodzieży szkolnej 

„Zwierzęta wokół nas” 

Sukces Szkoły Podstawowej w Krzesimowie  

 

W dniu 16 listopada 2016r. w Hotelu „Wiktoria” 

w  Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie  Woje-

wódzkiego Konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem 

„Zwierzęta wokół nas”. Głównym celem konkursu było: 

rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego oto-

czenia, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony 

przyrody w szczególności dziko żyjących zwierząt, przybli-

żenie bioróżnorodności ekosystemów naturalnych: leśnych, 

łąkowych, parkowych oraz wytworzenie u dzieci i młodzie-

ży etycznego postępowania w stosunku do zwierząt domo-

wych i dziko żyjących. Organizatorem konkursu był Zarząd 

Okręgowy PZŁ w Lublinie oraz Zarząd Okręgu LOP 

w  Lublinie.  

W konkursie tym udział wzięło około 160 uczestni-

ków. Pomimo dużej konkurencji, w konkursie tym dziesię-

cioro dzieci z naszej szkoły otrzymało nagrody i wyróżnie-

nia. W konkursie plastycznym dla dzieci z grup przedszkol-

nych i klas „0” pod hasłem „Moje ulubione zwierzątko le-
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śne” I miejsce zdobyła Madzia Tomczak, natomiast wyróż-

nienia zdobyli Hubert Gągoł i Wojciech Łukaszek. W kon-

kursie plastycznym dla dzieci z klas 1-3 pod tytułem 

”Leśna rodzina” II miejsce zdobyła Julia Wójcik, wyróż-

nienie Joanna Niewiadomska. W konkursie plastycznym 

dla dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych pod tytułem 

„Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu” III miejsce zajęła Ola 

Zadora, a wyróżnienie Ewa Zając. W konkursie fotogra-

ficznym dla uczniów klas 4-6 pod hasłem „Zwierzęta wo-

kół nas” III miejsce zdobyła Martynka Kotarska, natomiast 

wyróżnienie zdobyły Wiola Masiukiewicz i Ania Jemiel-

nik.  

Wszystkim laureatom konkursu składamy serdeczne 

GRATULACJE. Specjalne podziękowania składamy rów-

nież nauczycielom, rodzicom, a także organizatorom kon-

kursu i sponsorom nagród: ZO LOP w Lublinie, ZO PZŁ 

w  Lublinie oraz WFOŚ i GW w Lublinie.  
 

Oprac. Zofia Talarek  
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Młodzi, zdolni... 
 

Uczniowie Zespołu Szkół w Mełgwi nie tylko osią-

gają bardzo dobre wyniki w nauce, ale rozwijają także swo-

je pasje i zainteresowania. Poniżej przedstawiamy sylwetki 

niektórych z nich. 

Dawid Baran w bieżącym roku szkolnym jest 

uczniem klasy III A Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 

w  Mełgwi. Odznacza się wysoką kulturą osobistą w szkole 

i poza nią, reprezentuje klasę, szkołę w konkursach i olim-

piadach, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły 

i  środowiska lokalnego. Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki 

w nauce. W roku 2016 odniósł następujące sukcesy: 

II  miejsce w IV Grze Miejskiej „Żołnierze Wyklęci, Żoł-

nierze Niezłomni”, III miejsce w Konkursie Powiatowym 

pod nazwą „Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki dla obec-

nych i  przyszłych pokoleń, miłości do Boga, Kościoła i 

Ojczyzny", II miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy Rol-

niczej, II miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Wła-

dysława Broniewskiego, Nagroda Wójta Gminy Mełgiew 

dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2015/2016 Gim-

nazjum w  Zespole Szkół w Mełgwi za bardzo dobre wyni-

ki w nauce oraz obowiązkowość i sumienność. Ponadto 

w  dniu 9.12.2016 r. Dawid Baran odebrał z rąk Wicemar-

szałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka 

stypendium w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdol-

nionych 2016-2017”. 

Dawid Banach w bieżącym roku szkolnym jest 

uczniem klasy I A Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 

w  Mełgwi. Na tle innych uczniów wyróżnia się osiągnię-

ciami w dziedzinie karate. W roku 2016 odniósł następują-

ce sukcesy: II miejsce Kata drużynowe chłopców, Borzęcin 

Duży, VII Puchar Mazowsze karate WKF, II miejsce Ku-

mite indywidualne chłopców 12-13 lat, Borzęcin Duży, 

VII  Puchar Mazowsze karate WKF, II miejsce Kata indy-

widualne chłopców Borzęcin Duży, Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików Karate WKF, III miejsce Kumite 

indywidualne chłopców 12-13 lat, II super puchar dziecię-

cej ligi Karate Shotokan Polskiego Związku Karate, 

III  miejsce Kumite indywidualne chłopców 12-13 lat, Pa-

terek, Otwarte Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Karate 

Shotokan. 

Dominik Dziurawiec w bieżącym roku szkolnym 

jest uczniem klasy III B Gimnazjum im. Józefa Piłsudskie-

go w Mełgwi. Odnosi duże sukcesy w dziedzinie boksu: 

I  miejsce – Mistrzostwo Okręgu Lubelskiego w boksie na 

rok 2016, I miejsce w VI Otwartych Gwardyjskich Mi-

strzostwach Polski w Boksie, Busko- Zdrój 2016 r., II miej-

sce w VII Międzynarodowym Grand Prix Małopolski. 

Maciej Krukowski jest uczniem klasy IV Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi. W roku 

2016 zdobył: Wicemistrzostwo Lubelskiej Ligi Orlików 

Młodszych w sezonie 2015/2016, III miejsce w rozgryw-

kach Dziecięcej Halowej Ligi Mistrzów 2015/2016, 

II  miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Halowym w Rudce 

koło Bielska Podlaskiego, I miejsce w Wojewódzkim Tur-

nieju Halowym w Piaskach. 

Robert Szostakiewicz jest uczniem klasy V Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi. W roku 

2016 zdobył na Ogólnopolskich Turniejach rangi mi-

strzowskiej: I miejsce w Halowych Mistrzostwach Woje-

wództwa Lubelskiego w tenisie do lat 12 – gra pojedyncza, 

I miejsce w Halowych Mistrzostwach Województwa Lu-

belskiego w  tenisie do lat 12 – gra podwójna, II miejsce 

Letnich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w teni-

sie do lat 12 - gra pojedyncza, I miejsce Letnich Mistrzo-

stwach Województwa Lubelskiego w tenisie do lat 12 - gra 

podwójna, II  miejsce Letnich Mistrzostwach Wojewódz-

twa Lubelskiego w tenisie do lat 14 - gra pojedyńcza, 

II  miejsce Letnich Mistrzostwach Województwa Lubel-

skiego w tenisie do lat 14 - gra podwójna; turnieje rangi 

wojewódzkiej: I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klasy-

fikacyjnym Skrzatów w tenisie do lat 12 - gra pojedyncza, 

II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym 

Skrzatów w tenisie do lat 12 - gra pojedyncza, III miejsce 

w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatów 

w  tenisie do lat 12 - gra podwójna, I miejsce w Wojewódz-

kim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatów w tenisie do lat 12 

- gra pojedyncza, I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Kla-

syfikacyjnym Młodzików w tenisie do lat 14. 
ZS Mełgiew 
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Pomagać innym... 
 

Gmina Mełgiew od wielu lat ściśle współpracuje 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w zakresie po-

mocy osobom bezrobotnym poprzez organizowanie prac 

interwencyjnych, robót publicznych czy przyjmując na sta-

że. W tym roku dzięki środkom przeznaczonym na aktywi-

zację osób niepełnosprawnych udało się dofinansować tak-

że jedno stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. 

Nowym pracownikiem Gminy Mełgiew na stanowisku 

500+ został mieszkaniec Minkowic Kamil Misztal. Kamil 

od wielu lat niesie bezinteresowną pomoc osobom, które 

tego potrzebują, dzięki czemu jego popularność stale wzra-

sta. W krótkiej rozmowie o niepełnosprawności, planach 

i  marzeniach w nieco innej odsłonie niż zwykle posłuchaj-

cie... 

Kamil, co skłoniło Cię do niesienia pomocy innym?  

Wszystko zaczęło od poparzenia, któremu uległem 

gdy miałem niecałe 2 latka. W wyniku tego poparzyłem 

całe nogi oraz dłonie. Do dzisiaj przeszedłem prawie 30 

operacji. Jedna z nich była szczególna, amputacja prawego 

podudzia. Co za tym idzie potrzebna była nowoczesna pro-

teza, która ułatwiłaby mi poruszanie się. Niestety ta wyma-

rzona proteza kosztowała prawie 40 tysięcy złotych co 

przerosło możliwości finansowe mojej rodziny. Wtedy po-

wstał pomysł aby zacząć zbierać plastikowe nakrętki, wiele 

osób z naszej gminy zaczęło organizować różne imprezy 

charytatywne a były to m.in. dzień sportu, bal charytatyw-

ny oraz liczne koncerty. Dzięki tym inicjatywom udało się 

zebrać wystarczające środki na zakup protezy a we mnie 

zrodziła się myśl że skoro mi udało się pomóc to teraz ja 

może zacznę pomagać innym. Tak właśnie powstała Fun-

dacja „Krok do Marzeń”, która pomaga osobom niepełno-

sprawnym w zakupie sprzętu ortopedycznego, finansowa-

niu rehabilitacji i leczenia. Ponadto promujemy sport osób 

niepełnosprawnych i pokazujemy, że mimo różnych dys-

funkcji można spełniać swoje marzenia.  

W dzisiejszych czasach z pewnością nie było łatwo zaist-

nieć wśród licznych organizacji charytatywnych niosą-

cych pomoc. Tobie się udało. Jaka jest więc recepta na 

sukces?  

Jako fundacja ciągle się rozwijamy i dużo uczymy. 

Najważniejsze jest jednak aby wyciągać wnioski i przekła-

dać to na akcje, które organizujemy. W tym wszystkim naj-

ważniejsze to być wiarygodnym i robić rzeczy niestandar-

dowe, a przy tym robić to z optymizmem i uśmiechem na 

twarzy. Sukces wtedy gwarantowany, trzeba tylko w to 

mocno wierzyć.  

Zatem, jakie przedsięwzięcia zrealizowaliście i komu 

udało się pomóc dzięki inicjatywom podejmowanym 

przez fundację?  

Dzięki fundacji udało się zorganizować zgrupowanie 

Reprezentacji Polski w AMP Futbolu oraz mecz pokazowy 

z Vipami Lubelskimi. Mamy także za sobą trzy edycje tur-

nieju charytatywnego w Piaskach, który co rok przyciąga 

coraz większe rzesze piłkarzy i kibiców. Turniej ma na celu 

aktywizowanie poprzez sport oraz promowanie zdrowego 

trybu życia a przede wszystkim pomoc drugiemu człowie-

kowi. Za nami także dwie wyprawy „ W protezie na rowe-

rze”, które mają na celu pomaganie naszym podopiecznym, 

pokazywanie, że pomimo różnych dysfunkcji możemy 

spełnić swoje pasje, docierać do osób niepełnosprawnych 

i  zachęcać ich do wyjścia z domu. Podczas pierwszej wy-

prawy pokonałem 1000 km z kolei w tym roku 2016 km 

w  tym całe Polskie góry. Za nami kilka akcji także w na-

szej gminie. W styczniu tego roku organizowaliśmy Bal 

Charytatywny Karnawał Marzeń, gdzie zbieraliśmy środki 

na operację rąk Ewy Jabczyk. Następnie był kiermasz 

ozdób wielkanocnych i turniej piłki nożnej Mełgiew Cup. 

W tym czasie udało się pomóc Kacprowi Wójcikowi, któ-

ry cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz spastycz-

ność kończyn. Kacper miał zapewnioną rehabilitację oraz 

wyjechał na turnus rehabilitacyjny. Pomogliśmy także 

Oskarowi Adamiakowi, który cierpiał na podobne scho-

rzenia i przeszedł dwa zabiegi specjalistyczne: zabiegi fi-

briotomi oraz rehabilitację. Dla Ewy Jabczyk udało się 

zebrać odpowiednia kwotę na operację rąk a teraz czeka na 

zabieg.  

Piłka nożna jest dyscypliną sportu dla osób silnych fi-

zycznie, mimo to niepełnosprawność w niczym Tobie nie 

przeszkadza. Grasz w piłkę i wykonujesz to dobrze 

o czym świadczą świetne wyniki. 

Tak dokładnie, od pięciu lat gram w piłkę nożną dla 

osób po amputacjach AMP Futbol. Zapewne teraz każdy 



Odbiór śmieci w gminie Mełgiew 
 

W dniu 12 grudnia odbyło się otwarcie ofert na Odbie-

ranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nie-

ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, poło-

żonych w granicach administracyjnych Gminy Mełgiew. 

Odbiorem zainteresowana była jedna firma dotychczas 

świadcząca przedmiotowe usługi w Gminie - Remondis 

Świdnik sp. z o.o. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą 

oferuje częstotliwość odbioru odpadów wielkogabaryto-

wych i zużytego sprzętu elektrycznego 12 razy w roku. Fir-

ma deklaruje odbiór popiołu z posesji naszych mieszkań-

ców oraz usługę czyszczenia koszy wykonywaną specjal-

nym urządzeniem pod wysokim ciśnieniem dwa razy 

w  roku w miesiącach czerwiec i sierpień. Najprawdopo-

dobniej przedstawiona oferta spełni wymogi formalne 

i  firma Remondis będzie świadczyła usługi do końca przy-

szłego roku.  

W związku z tym, że cena wywozu nieczystości zaofe-

rowana w tegorocznym postępowaniu jest zbliżona do ceny 

z roku ubiegłego, opłaty za wywóz nieczystości dla na-

szych mieszkańców pozostaną na tym samym poziomie. 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunal-

nych na rok 2017 będzie udostępniony na stronie interneto-

wej gminy oraz w następnym numerze gazety. 

Prosimy o regulowanie zaległości z tytułu opłat za odpa-

dy komunalne do końca bieżącego roku. Wpłat można do-

konywać na przesłane konta indywidualnych masowych 

płatności lub u sołtysów poszczególnych miejscowości.  

Przypominamy, iż z końcem stycznia 2017 roku wyge-

nerowane zostaną upomnienia za nieterminowe płatności za 

okres od lipca do grudnia 2016 roku. Do kwoty zaległości 

doliczane będą koszty upomnienia, które zgodnie z nowym 

art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa pobierane są 

w pierwszej kolejności. 
Oprac. Łukasz Oleszek 
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czytelnik zastanawia się: „Ale jak bez nogi? W piłkę?” Tak 

właśnie tak. Piłkarze są po jednostronnej amputacji, grają 

zdrową nogą a biegamy o kulach. Ciekawostką jest, że 

bramkarz jest po amputacji lub dysfunkcji ręki broni jedną 

ręką. Gramy 2 x 25 min na boisku o wymiarach zbliżonych 

do orlika. Ja osobiście gram w drużynie z Warszawy - Glo-

ria Warszawa. Niestety nie ma jeszcze drużyny w Lublinie 

ale mam ogromną nadzieję, że kiedyś taka powstanie.  

Nowy rok za pasem a więc czy Fundacja ma już kon-

kretne plany na przyszłość?  

Już 7 stycznia odbędzie się Czwarta Edycja Chary-

tatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Fundacji „Krok do Marzeń”, który odbędzie się w Hali 

przy Zespole Szkół w Piskach ul. Partyzantów 19. Wszyst-

kich zapraszamy od 9.00 aż do 20.30 W trakcie turnieju na 

uczestników będzie czekać wiele atrakcji, konkursy, licyta-

cje, masaże, pokazy tańca i pokazy szkółki piłkarskiej Ar-

kadiusza Onyszko. Następna impreza jaką organizujemy to 

Bal Charytatywny Karnawał Marzeń, który odbędzie się 

4 lutego 2017 r. w Domu weselnym Gloria w Mełgwi. Go-

ści zabawiać będzie zespół MazurBand, w programie im-

prezy także loteria, licytacje, konkursy oraz pokaz tańca 

latynoamerykańskiego. Wszystko to już za cenę 140 zł za 

osobę. Zapisywać się można pod nr tel. 535-899-831 u Pani 

Julii Krupy – Misztal. Te dwie akcje są organizowane dla 

naszego nowego podopiecznego Bartka Majewskiego, 

który urodził się z  rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem 

oraz porażonymi strunami głosowymi. Aby Bartka bardziej 

usamodzielnić zbieramy na specjalistyczny Pionizator 

i stałą rehabilitację bo tylko taka przyniesie wymarzone 

efekty.  

Jak wiele fundacja zmieniła w Twoim życiu ?  

Fundacja zmieniła w moim życiu bardzo dużo. Sta-

łem się przede wszystkim bardziej aktywny, nauczyłem się 

cierpliwości oraz zacząłem poznawać wiele interesujących 

osób. Dzięki fundacji zrozumiałem, że moje problemy są 

znikome przy tym jakie mają inni i nauczyłem się cieszyć 

każdym dniem a zarazem brać z niego wszystko co najlep-

sze.  
Rozmawiała Paulina Cimek 

Wizyta Świętego Mikołaja  

 
W dniu 10 grudnia 2016 r . do Urzędu Gminy w Me-

łgwi przybył Święty Mikołaj. Jak przystało na prawdziwe-

go Mikołaja przywiózł ze sobą prezenty dla dzieci. Obdaro-

wanych zostało 26 dzieci. 

Podczas spotkania z Mikołajem dzieci miały możli-

wość zaprezentowania wierszyków i kolęd, które przygoto-

wały specjalnie na tę okazję. Mikołaj był pod wielkim wra-

żeniem umiejętności naszych Maluchów. Dla dzieci oraz 

ich rodziców przygotowano poczęstunek oraz udekorowano 

salę, w której mogły spędzić czas w bardzo miłej atmosfe-

rze przy dźwiękach kolęd i świątecznych piosenek. 

Wizyta Mikołaja wzbudziła wiele radości i pozytyw-

nych emocji u przybyłych dzieci. Była również doskonałą 

okazja do integracji rodzinnej. 

Paczki dla dzieci zostały przygotowane we współpra-

cy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych w Mełgwi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Każ-

da paczka zawierała zabawkę lub grę oraz słodycze.  

Mikołaju, czekamy na Ciebie w przyszłym roku! 

 

Oprac. Agnieszka Kwaśniak, Patrycja Dzwonkowska 



 

Gminny Ośrodek Kultury  

w Mełgwi  

 
serdecznie zaprasza na  

V Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek  

który odbędzie się w budynku  

Urzędu Gminy Mełgiew  

dnia 15 stycznia 2017 roku o godzinie 11.00 

 

Wystąpią: 

Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew 

Wokaliści i instrumentaliści z GOK  

oraz szkół i przedszkoli z terenu Gminy  

Laureaci XVII Gminnego Przeglądu  

Kolęd i Pastorałek 

Zespół ludowy „Podzamcze” 

 

Podczas koncertu zbierane będą fundusze  

na leczenie podopiecznych Fundacji „Krok do marzeń” 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy  

na wspólne kolędowanie z udziałem Zespołu Podzamcze,  

które odbędzie się 29 stycznia 2017 r.  

w świetlicy wiejskiej we Franciszkowie. 


