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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

składamy serdeczne życzenia zdrowia,  

wszelkiej pomyślności i pogody ducha.  

Życzenia niepowtarzalnej atmosfery,  

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

 poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  

oraz wiele śmiałych i ciekawych przedsięwzięć  

towarzyszą Państwu przez cały 

 Nowy Rok 2016. 

Wójt Gminy Ryszard Podlodowski  

oraz Przewodniczący Rady Gminy  

Janusz Oleszek 



Szanowni Państwo 
 

Przed nami magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia a wraz z nim 
kończący się rok 2015. Dookoła nas panuje wesoła rodzinna atmosfera, 
rozkwita miłość i radość. Okres ten skłania nas do zadumy i refleksji. 
Dokonujemy podsumowań tego co udało się osiągnąć w tym upływają-
cym roku i z czym wiążemy plany na nowy nadchodzący rok. Informuję 
Państwa o tym, że my również dokonujemy analizy przedsięwzięć, które 
udało się zrealizować w kończącym się roku. Z wynikami tych badań zo-
staną Państwo szczegółowo zapoznani w publikacjach w niedalekiej 
przyszłości.  

Dzisiaj chciałbym w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu 
Gminy Mełgiew złożyć wszystkim mieszkańcom najlepsze świąteczne 
życzenia.  

Niech Boże Dziecię, narodzone w  ubogiej stajence rozpromieni codzienne życie blaskiem miłości, 
nadziei i spokoju. Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie ciepła, czułości, uśmiechu, zapachu cho-
inki, smaku świątecznego karpia, pustego miejsca przy wigilijnym stole - symbolu oczekiwania na nie-
spodziewanego gościa  

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2016 życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności. Ażeby spełni-
ły się wszystkie Państwa marzenia, te mniejsze i te większe. Życzę sukcesów osobistych i zawodowych, 
cierpliwości, wytrwałości w realizacji planów, wiary w pogodne jutro oraz więcej czasu poświęconego 
temu co naprawdę w życiu najważniejsze… 

Wójt Gminy Mełgiew  

Ryszard Podlodowski 

WIGILIAWIGILIAWIGILIAWIGILIA    
 

Niedługo cud się spełni, 
zabiją kościelne dzwony. 

I wszyscy powitamy Cię Jezu, 
w Betlejem narodzony. 

 
A gdy zabłyśnie gwiazda, 

i ziemię okryje blask jasności. 
Będziemy z sobą dzielić, 
Opłatek – chleb Miłości. 

 
Ty, któryś jest Miłością, 

Nadzieją i Panem świata. 
Przygarnij nasze serca, 

i wszystkie zwaśnione zbrataj. 
 

 Niech zanikną wszelkie swary, 
 zawiści i ludzkie złości. 
 A noc święta, wigilijna, 

 będzie pełna miłości. 

Anna Taźbirek 

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 

żegnamy minione miesiące  
i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 

Pragniemy przeżyć  
niepowtarzalne świąteczne chwile 
w pokoju i wzajemnej bliskości. 

Serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia,  
pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, 

zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,  
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia: 

wielu radości przy wigilijnym stole,  
ciepła płynącego z rodzinnej atmosfery,  

wzajemnego zrozumienia i spokoju. 
Niech te Święta będą dla Was szczęśliwe,  

przyniosą miłość, wiarę i nadzieję 
oraz dużo dobrego w Nowym 2016 roku 

życzy  

Przewodniczący Janusz Oleszek  

oraz Rada Gminy Mełgiew 

życzą  

Sołtysi Gminy Mełgiew 
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Inwestycje drogowe Gminy Mełgiew 

W kończącym się roku 2015 na terenie Gminy Mełgiew udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które przyczynią 
się do poprawy warunków bytowych mieszkańców. Inwestycje te umożliwią sprawne i bezpieczne poruszanie się po dro-
gach publicznych: pieszych, rowerzystów oraz kierowców. 

W październiku została wykonana inwestycja drogowa pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 105503 L w miejscowo-
ści Józefów”. Jej zakresem było objęte wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m wraz z mijankami oraz pobo-
czami z kruszywa naturalnego. Długość modernizowanego odcinka wynosiła 470 mb. Inwestycja została zrealizowana 
z udziałem środków finansowych z funduszu ochrony gruntów rolnych. Koszt całkowity inwestycji to 107 589,74 zł. 

Gmina Mełgiew przystąpiła do realizacji rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej w Krępcu. Przedsię-
wzięcie obejmuje wykonanie 8 lamp podwieszonych na odcinku ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżo-
wania z ul. Wąską. Lampy będą podwieszone na istniejących słupach energetycznych. Koszt robót wynosi 
34 000,00 zł. 

W sołectwach Lubieniec, Janówek, Krępiec I, Krępiec II, Mełgiew II i Podzamcze zostały wykonane zadania z fun-
duszy sołeckich. W miejscowości Lubieniec zakupiono barierę enrgochłonną, która została zamontowana przez pracowni-
ków Urzędu Gminy. W miejscowości Janówek wykonano pobocza drogi gminnej nr 105508 L o długości ok. 300 mb. Prace 
były wykonywane przez mieszkańców Janówka oraz pracowników Urzędu Gminy. Krępiec I przeznaczył część funduszu 
sołeckiego na wykonanie poboczy ulicy Wierzchowickiej. W sołectwach Krępiec II i Podzamcze wykonano remonty dróg. 
Aktualnie dobiegają końca prace związane z remontem odcinka chodnika w Mełgwi II.  

W październiku zakończono dwuletnią inwestycję budowy odcinka chodnika w miejscowości Minkowice Kolonia 
o łącznej długości 776 mb. Całkowity koszt realizacji wyniósł ok. 162 000,00 zł. Prace wykonywane były przez pracowni-
ków urzędu gminy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdniku. 

Bariera energochłonna Lubieniec 

Chodnik w Jackowie Chodnik Mełgiew II Chodnik w Minkowicach 

Droga Gminna nr. 105508 L w Janówku 

Oprac. Magdalena Wójcik 
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Mełgiew w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 
 

Rozmowa z Ryszardem Podlodowskim,  
wójtem Gminy Mełgiew 

 
Panie Wójcie, trudno Pana nazwać „samorządowym 
debiutantem”, bo w samorządzie pracuje Pan od wielu 
lat. Ale czy jest coś, co zaskoczyło Pana jako wójta? 
 

To prawda, pracuję w samorządzie od wielu lat. By-
łem między innymi zastępcą wójta Wacława Motyla, który 
swój urząd sprawował przez ponad 20 lat. Brałem udział 
w  przygotowywaniu wielu inwestycji i projektów, ale 
przyznam, że to właśnie realizacja wielu z nich okazała się 
zaskoczeniem w pierwszym roku mojego urzędowania. 
Jako wójt muszę realizować zaciągnięte wcześniej zobo-
wiązania i nie wątpię, że intencje mojego poprzednika były 
dobre, ale niektóre z nich są dużym wyzwaniem dla finan-
sów gminy. Tak było w przypadku dofinansowanego przez 
Urząd Marszałkowski projektu „Energia przyjazna środo-
wisku”, czyli m.in. montażu 700 instalacji solarnych i 100 
kompletnych instalacji CO2 z piecami zgazowującymi 
drewno oraz 57 lamp hybrydowych. Projekt bardzo ważny 
z punktu widzenia ekologii i portfeli naszych mieszkańców, 
jednak po przeprowadzeniu w 2013 roku przetargów koszty 
okazały się dużo wyższe niż zakładano i gmina musiała 
dopłacić znacznie więcej niż zakładane na początku 15 
proc.  

Ponadto wiele z tych przedsięwzięć wiąże się ze zo-
bowiązaniami rozłożonymi na całe lata. Należą do nich 
projekty: „Wirtualne powiaty” oraz zapobiegający wyklu-
czeniu cyfrowemu „Mełgiew - gmina równego dostępu do 
Internetu”, w ramach którego m.in. mieszkańcy otrzymali 
223 laptopy. Oba są bardzo potrzebne, ale też kosztowne. 
Przez następne pięć lat gmina wyda około pół miliona zło-
tych na dostarczenie Internetu do nowych laptopów, 
a  utrwalenie efektów informatyzacji urzędów może po-
chłonąć nawet 350 tys. zł.  
 
Ale chyba nie zraża się Pan trudnościami? 
 

Myślę, że do końca roku część projektów powinna 
się zakończyć, a my… będziemy szukać nowych źródeł 
finansowania, bo niektóre z tych z których już skorzystał 
mój poprzednik, były finansowane ze środków własnych. 

W najbliższym czasie postaramy się jednak zabez-
pieczyć środki na wkład własny potrzebny do realizacji 
kolejnych projektów. Staramy się o środki unijne, w Urzę-
dzie Wojewódzkim złożyliśmy aplikację na program roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 (tzw. schetynówki). Doskonale układa nam się 
współpraca z powiatem świdnickim. Zrealizowaliśmy 
wspólnie dwa odcinki chodnika w Jackowie i Dominowie, 
a teraz powiat ma szansę na dofinansowanie do gruntownej 
przebudowy drogi Mełgiew-Zakrzów, w której kosztach 
partycypujemy. Od sierpnia z Mełgwi można autobusem 
dojechać do Świdnika, a nawet pod Bramę Krakowską 
w  Lublinie, bo dojeżdża do nas lubelska komunikacja 
miejska. Ponadto należymy do Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalego, czyli porozumienia kilkunastu samorządów 
(z  Miastem Lublin jako Liderem projektu), dzięki któremu  

możemy zintegrować komunikację, ale też poprawić stan 
dróg i „przydrożnej” infrastruktury. Mamy też w planach 
budowę węzła przesiadkowego, w którym wygodnie będzie 
można poczekać na autobus. Jest to jedyna możliwość, że-
by w systemie pozakonkursowym pozyskać z Urzędu Mar-
szałkowskiego 4 mln zł. 

Chcemy nadal inwestować w rozbudowę dróg, dobrą 
komunikację i energię przyjazną środowisku, ale musimy 
twardo stąpać po ziemi i skrupulatnie liczyć pieniądze. 
Wójt musi realizować to, co jest ważne dla całej gminy, 
nawet jeśli nie tak widoczne i spektakularne, jak nowa dro-
ga czy skwer. Pilną potrzebą jest modernizacja i budowa 
sieci wodociągowej. Instalacje w wielu miejscowościach 
(zwłaszcza we Franciszkowie) są przestarzałe; gmina musi 
kupować wodę, i to drożej niż ją sprzedaje! Tymczasem 
Mełgiew, jako jedna z nielicznych gmin, odnotowuje przy-
pływ nowych mieszkańców. Dlatego będziemy aplikować 
o środki do RPO WL, żeby mieszkańcy mogli czerpać wo-
dę z własnych ujęć, żeby była ona dobrej jakości i płynęła 
pod odpowiednim ciśnieniem. Myślimy też o kanalizacji, 
przydomowych oczyszczalniach i ochronie środowiska, bo 
musimy pamiętać, że po nas będą tu mieszkać nasze dzieci 
i wnuki.  

 
Na to wszystko potrzebne są pieniądze… 
 

Tak. I dobra wola mieszkańców, którzy powinni zro-
zumieć, że nie wszystko da się zrobić już, natychmiast. 
Może trzeba zastanowić się, czy pieniędzy, które mamy, 
nie dałoby się podzielić nieco rozsądniej. Subwencja 
oświatowa wynosi nieco ponad 5 200 tys. zł, a gmina do-
kłada do tych zadań ponad 4 mln. To ogromna kwota! 
Oczywiście nie można oszczędzać na edukacji, ale mamy 
w gminie szkołę, w której jest 42 uczniów i aż 17 nauczy-
cieli. W dodatku mieści się ona w zabytkowym pałacu, któ-
rego utrzymanie jest bardzo kosztowne. Tymczasem są in-
ne, naprawdę doskonale wyposażone oddziały, zarówno 
szkolne, jak i przedszkolne. W tym roku, w ramach projek-
tu zakładającego modernizację oddziałów przedszkolnych 
w szkołach, w pięciu z nich wybudowano place zabaw dla 
najmłodszych. Jednak decyzje o likwidacji szkół zawsze są 
trudne, a ja nie zrobię nic przeciwko mieszkańcom i bez 
konsultacji z nimi.  

Współpraca z lokalną społecznością jest niezwykle 
ważna. Uważam, że warto zachęcać mieszkańców, w każ-
dym wieku, aby angażowali się w zarządzanie gminą.  Se-
niorzy mają wiedzę i doświadczenie, młodzież często do-
bre, świeże pomysły. Dlatego zamierzam w najbliższej 
przyszłości utworzyć rady: młodzieżową i senioralną. 
Wszyscy możemy skorzystać na takiej współpracy, a kosz-
ty funkcjonowania obu rad będą niewielkie. Wspólne po-
dejmowanie decyzji motywuje także do wspólnych działań 
- w konsekwencji każdy czuje, że to, co razem zrobimy, 
jest też „moje”, a nie tylko „wójta”. Dlatego na to, mimo 
natłoku innych obowiązków, musi znaleźć się czas! 

 
Autorka wywiadu: Joanna Gierak 

 
Przedruk z Panoramy Lubelskiej 



NUMER 5/2015  Str. 5 

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Krzesimowie odbyło się 
spotkanie Starosty Powiatu Świdnickiego Pana Dariusza 
Kołodziejczyka, Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Podlo-
dowskiego, Pani Magdaleny Narodowiec Radnej Powiatu 
Świdnickiego, Przewodniczącego Rady Gminy Mełgiew 
Pana Janusza Oleszka, Dyrektora Departamentu Polityki 
Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego Pana Michała Zduna, Naczelni-
ka Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiato-
wego w Świdniku Pana Jarosława Drozda przy udziale rad-
nych gminnych i sołtysów: Janowic, Trzeszkowic, Krzesi-
mowa i Piotrówka oraz licznie zgromadzonych mieszkań-
ców tych miejscowości.  

Przedmiotem spotkania była planowana na przyszły 
rok przebudowa drogi powiatowej Mełgiew-Zakrzów na 
odcinku Janowice-Kol. Piotrówek w Gminie Mełgiew. 

Inwestycja, która będzie kosztować ponad 6 mln zło-
tych będzie finansowana w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie uciążliwo-
ści ruchu dla posesji zlokalizowanych przy drodze.  
Realizacja zadania będzie przebiegała dwuetapowo. Plano-
wane jest m.in.: wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez 
położenie nowych warstw asfaltu, utwardzenie poboczy, 
ułożenie chodnika, odtworzenie rowów przydrożnych. 

Przewidywana data zakończenia realizacji zadania to 
grudzień 2016 r.  

Oprac. Paulina Cimek 

Modernizacja drogi w Krzesimowie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Mełgwi w nowym składzie: 

 
Sprawy związane z uzależnieniem od alkoholu, to 

sprawy trudne, bolesne i wstydliwe. Na szczęście dziś już 
nie jest to temat tabu. Jest coraz mniej tolerancji dla pija-
nych kierowców, pracowników, opiekunów młodzieży 
i lekarzy. To osoby pijące szkodliwie winny się wstydzić. 
To one krzywdzą swoich bliskich i stanowią zagrożenie dla 
innych ludzi. Są sprawcami wielu szkód społecznych i ma-
terialnych. Uzależnienie to choroba, z którą można wygrać. 
Nie rzadko media informują o znanych osobach, które pod-
jęły tę walkę. 

W walce z problemem alkoholowym pomaga Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Warto może przypomnieć czym komisja się zajmuje. Moż-
na do niej zgłaszać wnioski dotyczące osób nadużywają-
cych alkoholu czy pijących szkodliwie. Rolą komisji jest 
uważne rozpatrzenie każdej sprawy i wdrożenie postępo-
wania dotyczącego podjęcia właściwej terapii lub skiero-
wania na leczenie odwykowe. W skrajnych wypadkach 
sprawy mogą być skierowane do sądu. 

Komisja pomaga też rodzinie, w której jest problem 
z alkoholem. Czasem trudno samemu ocenić czy to tylko 
nadużywanie czy już uzależnienie. Z tym również można 
zgłosić się do komisji. Kiedy ktoś w rodzinie ma problem 
z alkoholem, cała rodzina zaczyna reagować dysfunkcyjnie 
na zaistniałą sytuację. Dla tych osób także można uzyskać 
pomoc informacyjną i terapeutyczną. 

Osoby pracujące w komisji mają doświadczenie 
i wiedzę jak pomóc osobie dotkniętej problemem i jej bli-
skim. Często sama rozmowa, sprawia, że przestajemy być 
samotni i bezsilni wobec problemu. Komisja współpracuje 
z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie 
i  z  policją, co zapewnia szerszy zakres i koordynację dzia-
łań. 
Informujemy, że od nowego roku Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych będzie miała swoje 
nowe miejsce w budynku gminy Mełgiew. 

W celu ułatwienia pomocy będzie również działał 
Punkt Konsultacyjny w budynku gminy czynny w każdy 
poniedziałek w godz. 9:00-11:00 oraz 16.00 – 17.00. Osoby 
z komisji pomogą mieszkańcom uzyskać informację o kon-
kretnej pomocy gdy alkohol staje się problemem, pomogą 
wypełnić wniosek zgłoszeniowy. 

Jeśli alkohol mnoży problemy w twoim otoczeniu, 
poszukaj skutecznego sposobu jak to zmienić. Nie zostawaj 
z tym sam. Zachęcamy do skontaktowania się z pracowni-
kami komisji. 

W skład komisji wchodzą: 
Koordynator Agnieszka Kwaśniak 

członkowie: Patrycja Dzwonkowska 
Monika Małecka 

Marek Mrozik 
 

Punkt Konsultacyjny: 
W poniedziałki w godz: 09.00 - 11.00 oraz 16:00 - 17.00  
Urząd Gminy Mełgiew - pokój nr 107 (I piętro) 



Sukces Strażaków Gminy Mełgiew 

Nasza drużyna w składzie:  
 
Konrad Dziurawiec – libero,  
Dominik Dziurawiec/Damian Wiński - przyjmujący,  
Adrian Szymczak - rozrywający,  
Kacper Jankowski/Maciej Zieliński - środkowy,  
Patryk Kowalski/Arkadiusz Ścirka – atakujący  
uplasowała się na II miejscu podium.  

 
Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy KP PSP 

w Świdniku, III miejsce zajęli siatkarze z gminy Piaski.  
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Oprac. Paulina Cimek 
Zdj. P. Kowalski 

Ochrona przeciwpożarowa w gminie Mełgiew 
 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji zadań 
i przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 
lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Zadaniem Komendanta gminnego ochrony przeciw-
pożarowej jest m. in.: utrzymanie stałej gotowości bojowej 
jednostek OSP z terenu gminy, współdziałanie z samorzą-
dem gminy i powiatu oraz Państwową Strażą Pożarną 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie dzia-
łalności szkoleniowej, organizowanie ćwiczeń i zawodów, 
podejmowanie działań w zakresie wyposażenia w sprzęt 
bojowy.  

Zadania te do końca października, przez ostatnie 17 
lat, prowadził druh Wiesław Rusak. Mimo wielu napoty-
kanych trudności, przy wsparciu grona życzliwych osób 
oraz druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych 
zrzeszonych w ramach struktur Związku OSP RP wydepta-
no wiele ścieżek w celu pozyskania środków finansowych 
na zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia jedno-
stek oraz utrzymania działalności ochotniczych straży po-
żarnych. 

Czas ten był dobrze wykorzystany dla pożarnictwa 
mełgiewskiego. Na terenie gminy Mełgiew działa 7 jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych, swoje remizy mają 
w miejscowościach: Dominów, Janowice, Krępiec, Krzesi-
mów, Mełgiew, Minkowice i Trzeszkowice. Najlepiej wy-
posażone w sprzęt przeciwpożarowy są dwie jednostki kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego: OSP Minkowice 
i OSP Trzeszkowice. Gro zakupów dokonywanych było ze 
środków z budżetu państwa, za pośrednictwem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. 
Środki finansowe pochodziły również z dotacji Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, funduszu ochrony śro-
dowiska, funduszy unijnych, samorządu gminnego i środ-
ków własnych OSP.  

W 2014 roku, dla OSP Minkowice, pozyskano 
„nowy” lekki samochód pożarniczy „Ford Transit”, którego 
fundatorami byli stali fundatorzy: Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Fundacja „Orlen – Dar 
Serca”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz samorząd Gminy Mełgiew. Używa-
ne samochody, w ilości 9 sztuk, obecnie są własnością jed-
nostek: OSP Trzeszkowice – Magirus-Deutz FM 170 D 

w 2001 r., Star W-200 (wywrotka) w 2004 r., Jelcz 315 M 
w 2007 r. i Volkswagen Transporter w 2010 r.; OSP Min-
kowice – Tatra w 2002 r. i Volvo FL 614 w 2012 r., OSP 
Krzesimów – DAF FA 1100 DF w 2006 r. i Volkswagen 
Caravelle w 2006 r., OSP Dominów – Mercedes-Benz 
w 2008 r.  

W sprzęt specjalistyczny zostały wyposażone jed-
nostki:OSP Trzeszkowice – agregat prądotwórczy ZP-08 
w 1999 r., piła do drewna Sthil w 2003 r., pompa szlamowa 
Honda w 2003 r., pompa pływająca Honda w 2005 r., noży-
co-rozpierak Lukas z pompą spalinową w 2007 r., piła do 
drewna Sthil w 2007 r., aparaty powietrzne BD96 w 2009 
r., piła do betonu i stali Sthil w 2010 r., agregat prądotwór-
czy w 2010 r. i pompa szlamowa Honda w 2011 r., OSP 
Minkowice – piła do drewna Oleo-Mac w 2003 r., pompa 
pływająca Honda w 2005 r., pompa szlamowa Honda 
w  2005 r., piła do betonu i stali Sthil w 2010 r., pompa 
szlamowa Honda w 2011 r., zestaw hydrauliczny Holmatro 
w 2013 r. i agregat prądotwórczy Geko w 2014 r., OSP 
Mełgiew – agregat prądotwórczy prG-Force w 2002 r. 
i pompa szlamowa w 2014 r., OSP Krzesimów – pompa 
wodna Honda i piła do drewna Husqvarna w 2006 r., oraz 
drabina rozsuwana w 2011 r., OSP Dominów – agregat 
prądotwórczy Honda, pompa szlamowa Honda i piła do 
drewna Sthil w 2010 r., oraz drabina nasadkowa w 2015 r. 

W latach 1999-2015 wyposażono jednostki OSP 
również w podstawowy sprzęt ochrony osobistej w postaci: 
mundurów bojowych, wyjściowych, butów, rękawic, heł-
mów itp. Cyklicznie organizowane były: konkursy pla-
styczne, turnieje: halowej piłki nożnej, wiedzy pożarniczej, 
tenisa stołowego, zawody wędkarskie i sportowo-
pożarnicze OSP, MDP a także ćwiczenia. Uwzględniając 
możliwość wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń nale-
ży ciągle doposażać jednostki OSP w sprzęt ratowniczy, 
a strażaków w sprzęt ochrony osobistej nowej generacji. 

Oprac. Janusz Firosz 

22 listopada 2015 r. w Piaskach odbył się V Powiato-
wy Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Świdnickiego. W turnieju udział wzięły reprezen-
tacje gminy Piaski, gminy Mełgiew i Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.  
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14 listopada 2015 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mełgwi, na któ-
rym dokonano zmiany na stanowisku komendanta gminne-
go. Ustępujący komendant, druh Wiesław Rusak, pełnił tą 
zaszczytną funkcję przez 17 lat. Za swoją długoletnią pracę 
otrzymał podziękowania i pamiątki od członków Zarządu 
oraz list intencyjny od władz samorządowych gminy.  

Nowym komendantem gminnym został funkcjona-
riusz PSP w Świdniku asp. sztab. Andrzej Wilkołazki, 
mieszkaniec Krępca. 

Andrzej Wilkołazki  
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Prezes Zarządu OG ZOSP RP 
Sylwester Bereza 

Zdj. Andrzej Wilkołazki  

Zdj. K. Mogielicki 
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Pragnę serdeczne podziękować  

Panu Wiesławowi Rusakowi Wiesławowi Rusakowi Wiesławowi Rusakowi Wiesławowi Rusakowi za współpracę 

i pełne zaangażowanie na rzecz  

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy MełgiewOchotniczych Straży Pożarnych Gminy MełgiewOchotniczych Straży Pożarnych Gminy MełgiewOchotniczych Straży Pożarnych Gminy Mełgiew. 

 

Wyrażam nadzieję na dalszą Pańską aktywność  

i utrzymywanie kontaktów  

ze środowiskiem pożarniczym oraz propagowanie 

idei ochrony przeciwpożarowej  

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE    

Wójt GminyWójt Gminy        
Ryszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard PodlodowskiRyszard Podlodowski 

NUMER 5/2015  

ZAPROSZENIE 

Zapraszamy do zwiedzania muzeum pożarnictwa 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszkowicach.  

Muzeum powstało dzięki wsparciu Fundacji Nasza 
Nadzieja i Szlaku Jana III Sobieskiego tytuł projektu: 
„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego poprzez utworzenie muzeum pożarnictwa 
w Trzeszkowicach i doposażenie kuchni regionalnej”.  

Zwiedzanie muzeum możliwe jest po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu: 602 892 240 lub 693 803 679. 

Informacja o utrzymaniu dróg 
 
Urząd Gminy Mełgiew zwraca się z prośbą do 

mieszkańców i użytkowników działek położonych przy 
drogach publicznych o przycięcie gałęzi wystających 
nad drogi będące w utrzymaniu Gminy Mełgiew do 
wysokości drogi –3,5 metra. 

Wystające gałęzie utrudniają odbiór odpadów 
komunalnych oraz mogą utrudniać lub wręcz unie-
możliwiać pracę przy ewentualnym zimowym utrzy-
maniu dróg. 



Tłumy do Wydziału Komunikacji  
w Starostwie 

 
Niemal każdy mieszkaniec powiatu, który odbie-

rał prawo jazdy, czy na przykład rejestrował samochód, 
musiał zmierzyć się z gigantyczną kolejką w Wydziale 
Komunikacji i Transportu w świdnickim starostwie. 
Podpowiadamy, jak najszybciej i bez zdenerwowania 
załatwić swoje komunikacyjne sprawy w urzędzie.  

Warto przypomnieć, że 31 lipca starostwo zainwesto-
wało w elektroniczny system kolejkowy w najbardziej ob-
leganym przez petentów wydziale, czyli komunikacji wła-
śnie. Dzięki temu rozwiązaniu obsługa klientów przyspie-
szyła, a  samo oczekiwanie stało się wygodniejsze, ponie-
waż po pobraniu numerka można usiąść i poczekać na we-
zwanie, bez konieczności pilnowania swojego miejsca.  

Dodatkowo, istnieje też możliwość rezerwacji wizyty 
na konkretną godzinę przez Internet. Wspomniany system 
został skorelowany z nowymi godzinami pracy starostwa. 
W poniedziałki urząd pracuje od godziny 10 do 18, 
a  w  pozostałe dni od 8 do 16. Nie trzeba już brać urlopu 
w pracy, by załatwić prostą sprawę. 

Skąd, zatem tak wiele osób w kolejce do wydziału? 
Takie pytanie zadaliśmy sekretarzowi Powiatu Mariuszowi 
Wilkowi. Okazuje się, że pomimo zmiany godzin pracy 
urzędu, nadal największy tłum ustawia się w korytarzu sta-
rostwa rano w poniedziałki, podczas gdy od wtorku do piąt-
ku są godziny, kiedy nie ma prawie nikogo, a oczekiwanie 
na obsługę jest bardzo krótkie. Trudno powiedzieć z czego 
to wynika - mówi Wilk. - Rozumiem zdenerwowanie każ-
dego, kto musi poświęcić czas na czekanie w kolejce, dlate-
go szczerze polecam zaplanowanie wizyty w urzędzie 
w  każdym innym terminie niż poniedziałek rano - dodaje.  

Słowa sekretarza potwierdzają udostępnione nam 
statystyki gromadzone przez system kolejkowy. Okazuje 

się, że od momentu funkcjonowania systemu, w poniedział-
ki obsłużono łącznie około 2500 spraw, podczas gdy w po-
zostałe dni tygodnia jest to średnio od 1500 do 1800 spraw. 
Najmniej osób przychodzi do wydziału w środy i czwartki, 
wtedy też najkrócej czeka się na obsługę: 11 - 12 minut, 
natomiast w poniedziałki średnio trzeba czekać w kolejce 
aż 21 minut. 

Wniosek jest oczywisty: załatwianie spraw w Wy-
dziale Komunikacji i Transportu w świdnickim starostwie 
najlepiej zaplanować od wtorku do piątku, warto też rozwa-
żyć rezerwację wizyty na konkretną godzinę za pośrednic-
twem Internetu. Jeśli natomiast sprawa musi być koniecz-
nie załatwiona w poniedziałek, to zdecydowanie lepiej 
przyjść do urzędu w godzinach popołudniowych, gdy po-
ranny „korek” jest już rozładowany. 

Przegląd Świdnicki 
listopad, nr 8 (8) 2015 

Budowa chodnika w Jackowie  
jako przykład współpracy gminy i powiatu.  

 

Po wielu latach starań mieszkańców gminy Me-
łgiew przy ruchliwej drodze powiatowej Lublin-Mełgiew-
Zakrzów nr 2020L, w Jackowie został wybudowany chod-
nik. O chodnik od lat walczyli nie tylko mieszkańcy Jacko-
wa, ale i ówczesny radny powiatowy Dariusz Kołodziej-
czyk.  

Z powodu braku reakcji poprzednich władz chod-
nik nie powstał, a mieszkańcy nie mogli bezpiecznie dojść 
do swoich domostw. Obecny zarząd powiatu na czele z no-
wym starostą oraz we współpracy z wójtem Mełgwi Ry-
szardem Podlodowskim podjęli działania w celu realizacji 
tego zadania. Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. 
Przegotowanie dokumentacji było po stronie gminy Me-
łgiew, natomiast poniesione koszty budowy wynikały 
z  porozumienia między samorządami o finansowaniu in-
westycji. 400 metrowy chodnik został skończony zgodnie 
z harmonogramem prac według którego zakończenie plano-
wane było na koniec listopada 2015 r.   

Jak powiedział starosta świdnicki Dariusz Koło-
dziejczyk, chodniki powstaną w miejscach, które wskazują 
sami mieszkańcy i samorządowcy z gmin powiatu świdnic-
kiego. "Zawsze staramy się, oczywiście w miarę posiada-
nych funduszy, spełniać te prośby, bo wiemy, jak duże na-
tężenie ruchu jest na drogach powiatowych w gminie" - 
dodał. 

G.Z 

Zdj. Chodnik w Jackowie 
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Wydawanie dowodów osobistych  
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można skła-

dać w dowolnej gminie, a także drogą elektroniczną po-
przez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji 
publicznej) opatrzony bezpiecznym podpisem uwierzytel-
nionym przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu 
lub profilu zaufanego ePUAP. 

Instrukcja wysłania formularza za pomocą ePU-
AP dostępna jest na stronie bip.melgiew.pl w zakładce 
„Jak załatwić sprawę w urzędzie”. 
Do wniosku  należy dołączyć aktualne zdjęcie.   

Osoby, które kończą 18 lat mogą wystąpić o wydanie 
dowodu osobistego 30 dni przed datą urodzin. Dla osoby, 
której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 
dni, wniosek  składa jeden z rodziców lub opiekun prawny 
w obecności dziecka, które ukończyło 5 lat. 

Ważność dowodu: dla osób do 5 lat - 5 lat, dla osób 
powyżej 5 lat - 10 lat.  

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenie dowodu osobistego 
Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której do-

wód został uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt 
w dowolnej gminie. Zgłoszenia można również dokonać 
w formie elektronicznej przy pomocy skrzynki kontakto-
wej ePUAP kierując zgłoszenie do gminy, która wydała 
utracony lub uszkodzony dowód – o ile wnioskodawca po-
siada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwa-
lifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony  
z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. 
Instrukcja wysłania formularza za pomocą ePUAP  do-
stępna na stronie bip.mełgiew.pl w zakładce „Jak zała-
twić sprawę w urzędzie”. 
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłosze-
nia. 
Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia dowodu osobistego otrzymuje zaświadczenie  
ważne do 2 miesięcy. 

Oprac. Elżbieta Konowałek 

Informacje dotyczące działalności PUP w Świdniku 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje różno-

rodne zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu założeń Re-
gionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, w tym 
dotyczące rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
powiatu świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb edukacyjno-zawodowych młodzieży. 

Spośród działań warto wymienić projekt 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie świdnickim (I)” współfinansowany ze środków 
UE w ramach EFS, Poddziałanie 1.1.2 PO WER, w ramach 
którego przyznano 65 osobom jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, dla 14 osób zostały zorga-
nizowane szkolenia indywidualne, 13 osobom przyznano 
bony szkoleniowe, 10 młodych bezrobotnych otrzymało 
bony na zasiedlenie, a 200 osób skorzystało z możliwości 
odbycia stażu. 

Kolejnym zadaniem, o którym warto wspomnieć był 
udział PUP w Świdniku w I Forum Przedsiębiorczości, zor-
ganizowanym 18 listopada 2015r. przez Zespół Szkół nr 1 
im. C.K. Norwida w Świdniku, w ramach obchodzonego 
w dniach 16-22 listopada 2015r. Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Spotkanie miało na celu promocję 
i rozwój postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży.  
Na forum obecni byli: Starosta Powiatu Świdnickiego Pan 
Dariusz Kołodziejczyk, Wicestarosta Pan Waldemar Biało-
wąs, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan 
Marcin Troć. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawi-
ciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
i OHP Świdnik, pracodawcy z powiatu świdnickiego, gro-
no pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida 
i uczniowie. 

Podczas I Forum Przedsiębiorczości promowano 
przedsiębiorczość wśród społeczności lokalnej oraz przed-
stawiono oczekiwania pracodawców wobec pracowników. 
Doradca zawodowy PUP w Świdniku przedstawił formy 
pomocy oferowane pracodawcom zatrudniającym absol-
wentów szkół, wynikające z ustawy  o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy, omówił usługi rynku pracy 
realizowane w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, 
takie jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz 
organizacja szkoleń. Ponadto przedstawił instrumenty ryn-
ku pracy, takie jak staż zawodowy, doposażenie i wyposa-
żenie stanowiska pracy oraz bony adresowane dla osób do 
30 roku życia: bon stażowy, zatrudnieniowy, szkoleniowy 
i bon na zasiedlenie. 

W 2016r. z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Lublinie, PUP w Świdniku będzie współrealizował dwa 
programy regionalne: Rozwój przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich oraz Aktywizacja zawodowa osób bezrobot-
nych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiej-
skich. W ramach pierwszego programu 25 osób otrzyma 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 
do 20 000zł., a także będzie realizowany moduł 
„Przedsiębiorczy gimnazjalista” polegający na wdrożeniu 
standardu prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego 
wśród młodzieży III klas wyłonionych szkół gimnazjal-
nych. W ramach drugiego programu 30 osób zostanie skie-
rowanych na staże, 10 osób podejmie pracę w ramach prac 
interwencyjnych, 10 pracodawców otrzyma refundację 
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy 
w wysokości 20 000zł. 

W obu programach regionalnych dodatkowo będzie 
wyznaczony pracownik powiatowego urzędu pracy – 
MENTOR, który będzie kreatorem w całym procesie po-
szukiwania, a także utrzymania zatrudnienia każdej osoby 
bezrobotnej uczestniczącej w programie. Mentor przygotu-
je indywidualny plan wsparcia (indywidualny plan działa-
nia) dla każdej osoby uczestniczącej w programie, będzie 
organizował spotkania z osobami, monitorował sytuację 
osoby i służył pomocą w momentach kryzysowych. Ponad-
to będzie motywował w dążeniu do celu, wzmacnianiu po-
zytywnej i pełnej zaangażowania postawy. Aktywność 
mentora w procesie poszukiwania pracy przez osoby bezro-
botne umożliwi dopasowanie indywidualnych uwarunko-
wań osób bezrobotnych do oczekiwań i potrzeb pracodaw-
ców. 

PUP w Świdniku 
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Gminny Konkurs Poezji Anny Kamieńskiej, Jana Brzechwy,  
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bibliotece w Mełgwi 

 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi w dniu 3 listopada.2015 odbył się Gminny Konkurs Poezji autorstwa 

Anny Kamieńskiej, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Uczestnicy konkursu występowali w trzech ka-
tegoriach wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych klas 1-3, dzieci ze szkół podstawowych klas 4-6, młodzież gimnazjal-
na. Prezentowało się 53 uczestników ze szkół Podstawowych z Jackowa, Krzesimowa, Mełgwi i Podzamcza oraz z miejsco-
wego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. Każdy  z uczestników zaprezentował po 2 wiersze w/w autorów.  

Jury w składzie: Pan Ryszard Podlodowski, Ewa Matys, Andżelika Murgała oceniało: dobór tekstu, interpretację 
utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 2 grudnia w Świdniku jury 
wytypowało po dwie osoby z każdej kategorii. 

Z uwagi na wysoki poziom występujących uczestników jury postanowiło przyznać nagrodę ex aequo w dwóch 
kategoriach  z wyjątkiem kategorii gimnazjalnej.  

Wyniki X Gminnego Konkursu Poezji Anny Kamieńskiej, Jana Brzechwy i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

Kategoria klasy I - III 
I Miejsce - Marcelina Taracha, Aleksandra Zielińska. 
II Miejsce - Gabriela Biała, Martyna Wesołowska. 
III Miejsce - Weronika Roczon, Dominika Mandziuk. 
 
Wyróżnienia: Bartosz Załoga, Katarzyna Branicka,  
Dominika Klimek, Zuzanna Chmiel. 
Do konkursu powiatowego typowani:  
Marcelina Taracha i Aleksandra Zielińska. 

Wyniki Konkursu Powiatowego 
2 grudnia 2015 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Poezji Anny Kamieńskiej. Recytatorzy występowali w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI 
i gimnazjaliści. 

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom bio-
rącym udział w konkursie jak również Nauczycielom 
którzy poświęcili czas na przygotowanie dzieci do kon-
kursu. 
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W kategorii klas I-III:  
III miejsce - Marcelina Taracha  
 
W kategorii klas IV-VI  
I miejsce- Kacper Wróbel  
Wyróżnienie: Martynka Walczak  

Kategoria gimnazjum:  
II miejsce Kamila Jesionek 
III miejsce  Natalia Łopacińska  

Reprezentanci naszej Gminy zajęli:  

Serdecznie Gratulujemy! 

Kategoria klasy IV-VI 
I Miejsce - Kacper Wróbel, Martyna Walczak. 
II Miejsce - Robert Szostakiewicz, Katarzyna Marzec,  
Alicja Wasilewska. 
III Miejsce - Maja Gołąb, Weronika Kołodziejczyk,  
Ewa Zając. 
 
Wyróżnienia: Karolina Matyjaśkiewicz, Diana Kozyra,  
Aleksandra Pawłowska, Zuzanna Chyćko, . 
Do konkursu powiatowego typowani:  
Kacper Wróbel i Martyna Walczak. 
 
Kategoria Gimnazjum 
I Miejsce - Kamila Jesionek. 
II Miejsce - Natalia Łopacińska. 
III Miejsce - Wiktoria Wójcik. 
Wyróżnienie: Dominika Serenda. 



Filia Biblioteczna w Krępcu została  
przeniesiona ze szkoły do Kaplicy w Krępcu.  
 

Godziny pracy filii nie uległy zmianie: 
Poniedziałek: 10:30-16:30,  

Środa 10:00-16:30,  
Piątek 10:00-16:00  

 
Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki. 

Konkurs Poezji Pana Jana Siudy 

W dniu 26 listopada 2015 roku w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Mełgwi odbył się Gminny Konkurs poezji 
Pana Jana Siudy - znanego i cenionego poety, mieszkańca 
Mełgwi. Celem konkursu było poznanie twórczości autora 
i promowanie regionalizmu. Każdy z uczestników konkur-
su zaprezentował po dwa wiersze.  

Jury w składzie: Elżbieta Korbus, Jan Siuda, Urszula 
Kowalczyk, Joanna Bochniarz, Andżelika Murgała ocenia-
ło: dobór tekstu, interpretację utworu, kulturę mowy i ogól-
ny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

Laureaci konkursu: 
I miejsce - Kamila Jesionek 
II miejsce - Wioletta Wójcik 

III miejsce - Emilia Kosiarska 

Wyróżnienia: Amelia Mazur,  
Alicja Pawelec 

 
Specjalne wyróżnienie Jana Siudy: 

Wiktoria Wójcik za wybór tematu 
Alicja Pawelec za wybór wiersza „63 dni”. 

Zdj. P. Cimek 

Dzień Pluszowego Misia 
 
25 listopada przypada światowy Dzień Pluszowego 

Misia - zabawki, bohatera literackiego, postaci z kreskówek 
i bajek.  

Tego dnia bibliotekę odwiedziły dzieci z zerówki 
i  klasy pierwszej. Milusińscy zapoznali się z historią plu-
szowego misia. Podczas spotkania czytaliśmy wiersze 
i  fragmenty tekstów o misiach, rysowaliśmy portrety swo-
ich ulubionych pluszaków. Dzieci zwiedzały również całą 
bibliotekę chowając przyniesione ze sobą zabawki gdzieś 
w  kącikach pomiędzy książkami.  

Jednym słowem bawiliśmy się doskonale przy pio-
senkach i wierszykach o misiach. W krainie misiów na 
pewno spotkamy się za rok... 

Filia w Krępcu  
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Podziękowanie 
 

Serdecznie dziękuję  
Panu Markowi Paździorowi  
z  Rady Sołeckiej z Krępca  
za bezinteresowną pomoc  

przy przeprowadzce. 

Artykuły oprac. Urszula Kowalczyk 
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Jubileusz 70-lecia Biblioteki 
 
W dniu 08 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Mełgwi uroczyście świętowała Jubileusz 70 le-
cia. Wśród przybyłych gości znalazły się władze Gminy: 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Oleszek wraz 
z Radnymi Gminnymi: Panią Elżbietą Zawadzką, Panią 
Renatą Wińską, Panem Dariuszem Pawłowskim oraz Pa-
nem Wojciechem Lisieckim, Wójt Gminy Ryszard Podlo-
dowski oraz Z-ca Wójta Pani Elżbieta Korbus.  

Bibliotekę Wojewódzką reprezentowała Pani Ma-
rzena Targońska, Miejsko - Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Świdniku Pan Dyrektor Mirosław Król razem z 
Panią Anną Barańską – Zmorka, a także Pani Jadwiga Cio-
łek. Na święto przybyły przedstawicielki zaprzyjaźnionych 
bibliotek: Pani Mariola Matyjaszczyk z Milejowa, Iwona 
Smolira z Piask, Grażyna Burdzanowska z Rybczewic, Re-
gina Kamińska z Trawnik. Nie zabrakło dyrektorów szkół 
gminnych: Pani Haliny Załogi – Dyrektor ZS im. Józefa 
Piłsudskiego w Mełgwi, Pani Elizy Szypulskiej – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, Pani An-
ny Ciechan – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Podzamczu, kierowników przedszkoli: Pa-
ni Haliny Efir oraz Doroty Galant, a także licznie zgroma-
dzonych czytelników.  

Uroczystość rozpoczęła Pani Urszula Kowalczyk 
Kierownik Biblioteki serdecznie witając wszystkich przy-
byłych gości. Były życzenia, kwiaty, gratulacje i prezenty 
dla biblioteki. Nie zabrakło oczywiście jubileuszowego 
tortu. Następnie Pani Joanna Bochniarz w krótkiej prezen-
tacji multimedialnej przedstawiła historię biblioteki.  

W części artystycznej dla zaproszonych gości wy-
stąpiły dzieci i młodzież z naszych szkół. Uczennica Ewa 
Zając wyrecytowała wiersz „Z książką za pan brat” napisa-
ny przez Pana Jana Siudę w związku z jubileuszem, a Ka-
mila Jesionek z gimnazjum wiersz, który zajął I miejsce 
w Gminnym Konkursie Poezji Jana Siudy.  

Następnie dziewczynki ze szkoły w Podzamczu 
przygotowane przez Panią Annę Wilczyńską zaśpiewały 
kilka piosenek. Uczniowie ze szkoły w Krzesimowie przy-
gotowani przez Panią Wiolettę Szczęśniak zaprezentowali 
przedstawienie pt. ”Z książką przez wieki”. 

Nie zabrakło także podziękowań i kwiatów dla 
wiernych czytelników, które wręczała Urszula Kowalczyk 
kierownik GBP.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Władysława Ko-
tulska, Zofia Kozak, Małgorzata Kosmala, Mariola Maty-
jaśkiewicz, Wiesława Motyl, Anna Ciechan, Małgorzata 
Wasilewska, Barbara Piątek, Anna Wilczyńska, Joanna 
Bochniarz, Halina Pietrzyk, Ewa Matys, Cecylia Gorzel, 
Stanisław Kochaniec, Jan Siuda, Konrad Słomka, Mirosław 
Skulimowski.  

Na zakończenie Pani Kierownik Biblioteki Urszula 
Kowalczyk podziękowała wszystkim przybyłym:  

”Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy uczest-
niczyli w tych wspaniałych urodzinach mojej placówki 
i mam nadzieję, że będziemy jeszcze nie raz świętować tak 
przyjemne chwile dla Biblioteki”.  

 
Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi  

Zdj. P. Cimek 



Działalność GOK w Mełgwi w 2015 r. 
 
Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Usta-

wy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań 
GOK należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań 
oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru 
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przed-
sięwzięć prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kra-
ju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji 
artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbior-
ców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja 
twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki. 

 
W ramach edukacji oferuje zajęcia stałe, odbywają 

się codziennie od poniedziałku do piątku: 
- zajęcia indywidualne z muzyki ( pianino, gitara, perku-
sja, keyboard), instrumenty dęte)  
- wokalne 
- taneczne 
- plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych (Koło 
Seniora) 
- rozwijające zdolności wokalno-muzyczne (orkiestra 
dęta) 
- rozwijające zdolności wokalno-muzyczne (kapela i ze-
spół „Podzamcze”) 
- aerobik (nowoczesne formy ruchu przy muzyce-fitness) 
- gimnastyka ogólnorozwojowa 

 
W 2015 r. odbyły się następujące imprezy zorganizo-

wane przez Gminny Ośrodek Kultury : 
* 25 stycznia już po raz trzeci w GOK odbył się Nowo-
roczny Koncert Kolęd. Wystąpiły: Orkiestra Dęta Gminy 
Mełgiew, zespół ”Podzamcze”, soliści , instrumentaliści, 
zespoły wokalne z GOK , ze szkół i przedszkoli z Gminy 
Mełgiew. W tym roku podczas koncertu zbierane były dat-
ki na leczenie małego Jasia Karwowskiego z Krępca. Koło 
Seniorów Nr.1 z Mełgwi i Stowarzyszenie „Babiniec” zor-
ganizowały stoiska . dochód ze sprzedaży przeznaczony był 
dla chorego chłopca. 
* 28 stycznia odbył się XV Gminny Przegląd Ko-
lęd ,Pastorałek i Jasełek.  
* 1 luty- Choinka noworoczna wpisała się na stałe w kalen-
darz imprez organizowanych przez placówkę. Na zabawę 
licznie przybyli dzieci i rodzice.  Atrakcji nie brakowało: 
bal przebierańców, konkursy z nagrodami, różne zabawy, 
występy artystyczne, poczęstunek. 
* 9 marca z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się spotkanie 
okolicznościowe z udziałem zaproszonych kobiet. Zaśpie-
wano tradycyjne sto lat, a Pan Wójt Ryszard Podlodowski 
wręczył wszystkim Paniom symbolicznego kwiatka. 
* 29 marca Niedziela Palmowa – procesja z palmami do 
kościoła, rozstrzygnięcie XVIII Gminnego Konkursu Pla-
stycznego na Palmę i III na Ozdoby Wielkanocne . Wręcze-
nie nagród, wyróżnień i podziękowań uczestnikom konkur-
su. 
* 30 marzec – konkurs plastyczny „Jan Paweł w moim 
życiu i pamięci” 
* 22 kwiecień - III Gminny Przegląd Piosenki Patriotycz-
nej pt. ”Ocalić od zapomnienia”.  

* 30 kwiecień - konkurs poetycki „Jan Paweł w moim ży-
ciu i pamięci” 
* 3 maj - Msza Święta za Ojczyznę i w intencji strażaków, 
złożenie wiązanki przy ścianie pamięci, akademia okolicz-
nościowa, festyn rodzinny połączony  z „Dniem Strażaka”, 
pokazy strażackie. 
* 14 maj- XXI Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej – nominacje  na przegląd do Świdnika 
* 17 maj - rozstrzygnięcie konkursu  plastycznego i poetyc-
kiego „Jan Paweł w moim życiu i pamięci”. Zorganizowa-
nie wystawy plastycznej z w/w konkursu, prezentacja na-
grodzonych wierszy. 
* 21 maj - I Gminny Turniej Szachowy pod patronatem 
Wójta Gminy Mełgiew (GOK był współorganizatorem tur-
nieju). 
* 24 maj - festyn „Dni Mełgwi”. 
* 13 czerwiec – I Festiwal Tańca Nowoczesnego pod pa-
tronatem Wójta Gminy Mełgiew. 
* 24 czerwiec –„Noc świętojańska” – wicie wianków, 
puszczanie na wodę, szukanie kwiatu paproci, sobótkowe 
ognisko, wspólne muzykowanie i biesiadowanie. Współor-
ganizator SDK w Świdniku. Patronat nad imprezą objął: 
Wójt Gminy Mełgiew i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świdniku. 
* 23 sierpień - „Dożynki  Powiatu Świdnickiego”, konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wręczenie dyplo-
mów, wyróżnień, podziękowań i nagród. 
* 23 sierpień - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„Gmina Mełgiew w obiektywie”, wręczenie dyplomów 
i nagród. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej nagro-
dzonych zdjęć . 
* 5 wrzesień – organizacja pielgrzymki na Dożynki Ogól-
nopolskie do Częstochowy. 
* 10 październik - Święto pieczonego ziemniaka z konkur-
sami- współorganizator SDK w Świdniku. 
* 11 listopada - „Dzień Niepodległości”, uroczystość pa-
triotyczna w kościele parafialnym z udziałem Orkiestry 
Dętej Gminy Mełgiew, złożenie wiązanki okolicznościowej 
przy ścianie pamięci  przez władze Gminy i Starostę Po-
wiatu Świdnickiego. 
* 24 listopada - „Andrzejki” - wieczór wróżb dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia do GOK. 
* 21 grudzień – spotkanie opłatkowe zespołów dziecię-
cych i młodzieżowych z GOK. 
* 24 grudzień – koncert Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew 
podczas uroczystej pasterki w kościele parafialnym. 
Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi zaangażowany jest 
w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy 
z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, 
stowarzyszenia, KGW, parafia, kluby seniora, sołectwa, 
Urząd Marszałkowski ,  Starostwo Powiatowe, Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okrę-
gowy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, OSP RP  Zarząd 
Główny inne ośrodki kultury). 

Oprócz imprez organizowanych na terenie naszej 
gminy, orkiestra i zespoły działające przy GOK uczestniczą 
w różnych przeglądach, festiwalach, konkursach, turnie-
jach, festynach, dożynkach i innych uroczystościach świec-
kich i kościelnych w Polsce i za granicą promując Gminę 
Mełgiew. 

Oprac. Kierownik GOK Teresa Adamiec  
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Polska Wigilia Bożego Narodzenia 
 

Wigilia to dzień poprzedzający obchody Narodzenia 
Pańskiego. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa 
"vigilare" to znaczy czuwanie, stanie na straży. 
W Polsce Wigilia zyskała popularność w XVIII w., a w XX 
wieku stała się powszechną tradycją. 

Wigilią nazywana jest także uroczysta wieczerza, do 
której zasiada się o zmroku w gronie najbliższych. Istotą 
Wigilii Bożego Narodzenia jest przyjście na świat Chrystu-
sa jako Człowieka, dlatego tak mocno akcentowany jest 
element rodzinny. W tradycji chrześcijańskiej jest to cele-
bracja święta rodzinnego, a szczególnie ważne są takie war-
tości jak: otwartość, wzajemna miłość, pokój i pojednanie. 
W wielu domach tego dnia pojawia się pięknie ozdobiona 
choinka. Obecność zielonej, żywej jeszcze niedawno rośli-
ny symbolizuje życie, nowy początek, trwanie i łączność 
z Chrystusem jako "światłością świata". 

Wieczerza wigilijna tradycyjnie rozpoczyna się wraz 
z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy, symbolizu-
jącej Gwiazdę Betlejemską. Pod biały obrus zwykle wkłada 
się odrobinę siana, jest to nawiązanie do stajenki betlejem-
skiej, miejsca narodzin Jezusa. Czasami też pozostawia się 
tam łuski karpia, co ma zapewnić wszystkim zdrowie i do-
statek w nadchodzącym roku. Zanim zaczniemy spożywać 
tradycyjnie postny, lecz syty wielodaniowy posiłek senior 
rodu odmawia modlitwę i odczytuje fragment Pisma Świę-
tego, opisujący narodziny Jezusa. Później najważniejsza 
osoba w domu dzieli się z każdym opłatkiem. Przełamują 
się nim ze sobą także wszyscy uczestnicy Wigilii. Dziele-
nie się opłatkiem to jeden z najbardziej wzruszających mo-
mentów wieczoru. 

Składamy sobie przy tym życzenia, zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, przepraszamy za zło wyrządzone i skła-
damy sobie obietnicę szczerej poprawy. Okruchy opłatka 
powinno się dać zwierzętom domowym lub gospodarskim, 
aby dobrze się chowały. 

Symbolika dzielenia się opłatkiem nawiązuje do 
ostatniej wieczerzy, gdy Chrystus świadom nadchodzącej 
męczeńskiej śmierci dzielił się chlebem z apostołami. 

Na wigilijnym stole powinno się znaleźć dwanaście 
potraw. Zawsze stawiamy dodatkowe nakrycie - to symbo-
licznie wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, który 
zawitawszy tego wieczoru do naszego domu powinien zo-
stać ugoszczony tak serdecznie jak członek rodziny. Trady-
cyjną wieczerzę wigilijną kończy dziękczynna modlitwa 
odmawiana przez seniora rodu. 

W wigilijną noc odprawiana jest pasterka, czyli msza 
święta upamiętniająca zwiastowanie pasterzom dobrej no-
winy o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo rozpo-
czyna się o północy i ma wyjątkowo uroczysty charakter. 
Po raz pierwszy po okresie adwentu można śpiewać rado-
śnie kolędy. 

Obecnie gdy wszystkim nam brakuje czasu, luksus 
spędzania świąt w rodzinnym gronie, na wspólnym śpiewa-
niu kolęd, przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami 
nabiera szczególnej wartości. Z pewnością ogromną rolę 
w tym procesie odgrywa w Polsce dominująca religia kato-
licka. Świętowanie jest synonimem czegoś wyjątkowego, 
naszej specjalności z kraju nad Wisłą, w dobrym tego sło-
wa znaczeniu i aby tak pozostało. 

 
Oprac. Anna Oleszek 

 

Modlitwa na Boże Narodzenie 
 
Boże któryś tę najświętszą noc jasnością 

prawdziwego światła oświecił daj prosimy, ja-
kośmy tajemnice tegoż światła poznali na zie-
mi jego też radościami cieszyć się mogli 
w niebie. Daj nam prosimy, wszechmogący 
Boże, aby to nowe światło wcielonego Słowa, 
które dziś na nas spłynęło tak jaśniało w na-
szych uczynkach, Jak przez wiarę świeci 
w umysłach. Spraw prosimy, wszechmogący 
Boże, aby nas to nowe ludzkie Jednorodzone-
go Syna Twego narodzenie wyzwoliło, któ-
rych pod jarzmem grzechu stara niewola trzy-
ma. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen 
 

Modlitwa pochodzi z książki do nabożeństwa "Złoty klucz do nieba" 
wydanej w 1924r.i znajdującej się w zbiorach  

Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego w Licheniu Starym. 

Str. 14 WIEŚCI Z GMINY 

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniej-
szych świąt w roku. W Polsce obchodzi się je bardzo 
uroczyście. Z tym okresem wiąże się wiele tradycji 
i zwyczajów. 

Dziś nie wyobrażamy sobie bez niej świąt. Tradycja 
strojenia zielonego drzewka przybyła do Polski na przeło-
mie XVIII i XIX wieku z Niemiec. Istnieje legenda, która 
mówi, że św. Bonifacy, nawracając na chrześcijaństwo po-
gańskich Franków, kazał ściąć olbrzymi dąb, któremu od-
dawano cześć. Upadające drzewo zniszczyło wszystkie in-
ne, rosnące w pobliżu, z wyjątkiem małej sosenki.  



BOŻE NARODZENIEBOŻE NARODZENIEBOŻE NARODZENIEBOŻE NARODZENIE    
 

Od Aniołów przyszła szczęśliwa nowina. 
W Betlejem Maryja, porodziła Syna. 
Położyła Go w stajence na sianeczku 

Pomiędzy bydlętami w małym żłóbeczku 
 

Aniołowie wielce Dziecię wychwalają. 
Z wielkiej radości chwałę śpiewaja. 

Trzej Królowie pierwsi w to uwierzyli. 
I szybko z darami tam przybyli. 

 
Idźmy i my wszyscy, zegnijmy kolana. 

Bo to nasz Bóg, uczcijmy Pana. 
Wielką radość dajesz Boże nasz. 

W pokorze prosimy, Miłością obdarz nas. 
 

Anna Taźbirek 

Str. 15 NUMER 5/2015  

Święty uznał to za znak z niebios, a młode zielone 
drzewko za symbol Chrystusa i chrześcijaństwa. Inne źró-
dła mówią z kolei o symbolicznym znaczeniu drzewa igla-
stego. Miało ono oznaczać życie, odradzanie się i trwanie. 
Poza tym choinka miała nawiązywać do „drzewa dobra 
i zła” z raju. 

Choinkę, powinno ubierać się w dzień wigilii. Lamp-
ki zaś zapala się o zmroku, wraz z pojawieniem pierwszej 
gwiazdki. Warto o tym pamiętać, strojąc świąteczne drzew-
ko w naszym domu. 

 
W wigilię, zgodnie z tradycją, gromadzimy się, by 

oczekiwać na przyjście Jezusa. Gdy na niebie pojawi się 
pierwsza gwiazda, symbolizująca Gwiazdę Betlejemską, 
zasiadamy do uroczystej kolacji. Przed wieczerzą rodzina 
wspólnie się modli i łamie opłatkiem. Wszyscy składają 
sobie życzenia i zasiadają do posiłku. Stół przykryty bia-
łym obrusem, pod którym umieszcza się siano, na pamiątkę 
narodzin Chrystusa w stajni.  

Istnieje tradycja pozostawienia pustego miejsca przy 
stole dla niespodziewanego gościa. Jest to także miejsce dla 
tych, którzy już odeszli do wieczności. Mimo, że wymogi 
kościelne nie nakładają już obowiązku ścisłego postu 
w Wigilię, to Polacy, zgodnie z tradycją, zachowują go 
nadal. Także pojawiające się na wigilijnym stole potrawy 
są bezmięsne. Pięknym zwyczajem w polskiej tradycji jest 
wspólne kolędowanie, w oczekiwaniu na wyjście na Paster-
kę. Wigilię kończy Msza św. o północy, zwana Pasterką. 

 
Łamanie się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej 

jest symbolem zgody i pojednania. Jako obyczaj przyjął się 
prawdopodobnie w XVIII wieku. Według Biblii, Chrystus 
przyszedł na świat w Betlejem, którego nazwa oznacza 
„Dom chleba”.  

Opłatek przypomina o dzieleniu się z bliźnimi 
wszystkim, co mamy. Jako cienki prostokąt przaśnego 
chleba, był znany w Polsce już w XV wieku. Opłatek jest 
pieczony z mąki pszennej i wody. Nazwa „opłatek” pocho-
dzi od słowa „ oblatum ”, czyli to, co jest ofiarowane. Po-
czątkowo nazywano tak chleb ofiarny, łamany i spożywany 
przez pierwszych chrześcijan. Z czasem, w tych obrzędach 
pojawiły się cienkie płatki chlebowe z przaśnego ciasta. 
Chlebki niekonsekrowane, których nie wykorzystano 
w misteriach religijnych, tak zwane „ eulogie”, rozdawano 
wieczorem w kościele, aby chrześcijanie dzielili się nimi 
i spożywali podczas Bożego Narodzenia. Od nich właśnie 
pochodzą wigilijne opłatki. Dzisiaj jest to polski zwyczaj, 
jak przypomina nam Cyprian Kamil Norwid:  

 
„Jest w moim Kraju zwyczaj,  
że w dzień wigilijny, 
Przy wejściu pierwszej gwiazdy  
wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią 
chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia  
w tym chlebie”. 

Szopka betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, 
wraz ze znajdującym się tam żłóbkiem, od samego począt-
ku była miejscem szczególnego pietyzmu i czci chrześci-
jan. Dokumentują to liczne przekazy z historii chrześcijań-
stwa. Pierwsza szopka powstała z polecenia Heleny, matki 
cesarza Konstantyna. Jest nią zbudowana nad grotą Bazyli-
ka Narodzin Chrystusa. W następnym wieku doznała ona 
znacznych uszkodzeń, ale już około 540 roku, z polecenia 
cesarza Justyniana, została odrestaurowana i w swej zasad-
niczej konstrukcji przetrwała do dzisiaj.  

Rozpowszechnianie idei „ odtwarzania” żłóbka betle-
jemskiego w kościołach parafialnych zawdzięczamy dusz-
pasterskiej intuicji św. Franciszka, który zbudował w pobli-
żu kościoła w Greccio w roku 1223 obszerną stajenkę. Zna-
lazło się w niej miejsce dla osła i dla wołu. Poza postaciami 
św. Rodziny, stopniowo zaczęli ją wypełniać pasterze, 
aniołowie, królowie, słudzy Heroda i jego dworzanie. 
Z czasem szopka coraz bardziej się „aktualizowała”. 
W Polsce za najpiękniejsze uznaje się szopki tzw. Krakow-
skie, znane już od XIX wieku. 

Boże Narodzenie to dla Polaków bardzo ważny 
czas. Jesteśmy przywiązani do naszych tradycji i stara-
my się je pielęgnować. Poza tym jest to czas poświęcony 
najbliższym, pełen ciepła i radości. I byłoby dobrze, 
gdyby tak właśnie było, bo tylko wtedy naprawdę może-
my odnaleźć Bożą miłość, narodzoną w stajence. 

 
Oprac. Anna Taźbirek 

  



 
Kamil Misztal organizuje  

Charytatywny Bal Karnawałowy dla podopiecznych 
jego Fundacji „Krok do marzeń”.  

Wydarzenie objęte jest patronatem proboszcza naszej 
parafii Dariusza Moczulewskiego, 

Starosty Powiatu Dariusza Kołodziejczyka  
oraz Wójta Gminy Mełgiew  
Ryszarda Podlodowskiego 

 
Kiedy? - już 30 stycznia! 

Gdzie? - teren Gminy Mełgiew 
 

Szczegóły wkrótce 
 

Kontakt 508 599 831 
 

Więcej informacji na fanpage Fundacji 
www.facebook.com/KrokDoMarzen/ 

 

Formacja chrześcijańska 
Głęboka duchowość religijna członka Akcji Kato-

lickiej jest podstawą jego udziału w życiu całego Kościoła, 
parafii i oddziale parafialnym. Formacja duchowa jest pod-
stawowym zadaniem do wypełnienia przez członków AK. 
W naszym oddziale realizujemy to zadanie poprzez życie 
sakramentalne, a w szczególności poprzez życie Euchary-
styczne. Raz w miesiącu, podczas spotkania członków AK 
podejmowane są dyskusje, na tematy społeczno-religijne, 
w oparciu o nauczanie Kościoła. Jako świeccy uczestniczy-
my w kapłaństwie powszechnym, szczególnie poprzez 
udział w sprawowaniu liturgii. Każde comiesięczne spotka-
nie poprzedzone jest udziałem we Mszy Św., podczas któ-
rej oprawę liturgiczną podejmują członkowie AK. Czynny 
udział w liturgii (czytanie tekstów czytań mszalnych, mo-
dlitwy powszechnej, komentarzy, itp.) widoczny jest 
przede wszystkim w czasie uroczystości na szczeblu para-
fialnym (Pasterka – Boże Narodzenie, odpust parafialny, 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Triduum Paschalne i Msza 
Św. rezurekcyjna, Boże Ciało, itp.). W przeddzień kanoni-
zacji Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z dziećmi ze Szko-
ły Podstawowej z Krzesimowa i Szkoły Podstawowej 
z Podzamcza wystawiliśmy wieczornicę papieską. Zorgani-
zowaliśmy pielgrzymkę autokarową dla parafian na Święto 
Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Przygotowaliśmy agapę dla naszych parafian 
po peregrynacji relikwii Krzyża Trybunalskiego i na odpust 
parafialny ku czci św. Tekli. Warto wspomnieć o zorgani-
zowanym po raz pierwszy w naszej parafii Orszaku Trzech 
Króli. Do tej uroczystości zaangażowaliśmy także dzieci ze 
wszystkich szkół znajdujących się na terenie parafii. 

 Działalność charytatywna 
Prawdziwy chrześcijanin, to ten, który potrafi ko-

chać. Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich 
potrzebujących, ubogich i słabych - wzywa i uzdalnia 
chrześcijan Jezus Chrystus. Jako członkowie AK otwarci 
na to wezwanie podejmujemy różnorodne inicjatywy.  

Organizujemy kiermasze (sprzedaż ciast, sprzedaż 
palm i stroików) z których dochód przeznaczamy na dofi-
nansowanie naszych działań. Dwa razy zorganizowaliśmy 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Akcja ta zakończyła się 
ogromnym sukcesem, zarówno wewnętrzną satysfakcją, jak 
i możliwością uatrakcyjnienia święta dzieciom naszej para-
fii. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego rozdajemy 
wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących po-
mocy. Przygotowujemy prezenty mikołajkowe dla dzieci 
w liczbie około 150 paczek.  Dwa charytatywne bale przy-
czyniły się także do pomocy bliźnim i potrzebującym dzie-
ciom naszej parafii. Dochód z pierwszego balu przeznaczy-
liśmy na operację dla chorego Jasia. Bardzo dużym wyzwa-
niem dla Akcji Katolickiej było przygotowanie, zorganizo-
wanie i dofinansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla 
dzieci w  sierpniu 2014 i lipcu 2015 roku. 

 

Akcja Katolicka przy parafii św. Wita w Mełgwi 
 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wita w Mełgwi został powołany do istnienia 15 lutego 2013 

roku na mocy decyzji Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej. Akcja Katolicka swoje zadania statuto-
we realizuje na płaszczyźnie formacji chrześcijańskiej i działalności charytatywnej. 

Należałoby zaznaczyć, iż wyżej wymienione dzia-
łania były wyrazem realizacji przykazania miłości wzglę-
dem bliźniego. Jednak potrzeby są wielkie. Dlatego też za-
chęcamy wszystkich do angażowania się w nasze działania. 
Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdą pierw-
szą środę miesiąca po wieczornej Mszy św. o godz. 17.30. 
Asystentem Kościelnym i opiekunem duchownym Akcji 
Katolickiej przy parafii św. Wita jest ksiądz Dziekan Da-
riusz Moczulewski. Drugim wspierającym opiekunem du-
chownym jest ks. Rafał Lewandowski.  

Oprac. Beata Rubaj  

Na Krzeptówkach, lipiec 2015. Wyjazd wakacyjny  

Charytatywny Bal Karnawałowy  
Fundacji Krok do Marzeń 
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Dodatkowe środki na doposażenie  
Szkół Podstawowych w Gminie Mełgiew 
W ramach rządowego programu „Książki naszych 

marzeń” Gmina Mełgiew otrzymała z Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup 
książek do bibliotek szkolnych. Środki te zostały podzielo-
ne według ustalonych przez MEN zasad. Dodatkowo Gmi-
na zobowiązana była zapewnić wkład własny w wysokości 
20% wartości zakupu. Tak więc do szkolnych bibliotek 
trafią książki, których łączna wartość wyniesie 9.000 zł. 
Według podziału szkoły otrzymały: 
1. SP im. Marii Konopnickiej  w Dominowie: 1 625,00 zł 
2. SP im. Jana Brzechwy w Jackowie: 1 250,00 zł 
3. SP w Zespole szkół w Mełgwi:1 625,00 zł  
4. SP im. Marii Wójcik w Krępcu: 1 625,00 zł 
5. SP im. Henryka Sienkiewicza w Podzamczu: 1 250,00 zł  
6. SP im. Jaworzniaków w Krzesimowie: 1 625,00 zł 

Gmina wystąpiła również o dodatkowe fundusze 
z rezerwy subwencji ogólnej do Ministra Edukacji Narodo-
wej. Otrzymaliśmy kwotę 35.000 zł na doposażenie szkol-
nych stołówek i 15.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych 
dla szkół prowadzących tzw. edukację włączającą 
(umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami nauki 
wraz ze sprawnymi rówieśnikami). W przypadku naszej 
gminy zadanie takie realizuje Szkoła Podstawowa w Kręp-
cu, Dominowie oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
w Mełgwi. 

Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2015/2016 
w naszych szkołach realizowany jest Rządowy Program 
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczony na 
dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych 
przez rodziców u których miesięczny dochód na członka 
rodziny nie przekracza kwoty 574 zł. W tym roku gmina 
pozyskała 6.975 zł na zakup podręczników do kształcenia 
ogólnego dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz 
podręczników do kształcenia specjalnego dla uczniów po-
siadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 

W obecnym miesiącu przygotowujemy wniosek 
o otrzymanie dofinansowania w ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania 
w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły (…) 
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów, przez pro-
mocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wiel-
kość środków które można pozyskać wynosi od 2.480 zł do 
4.000 zł (wymagany jest również wkład własny w wysoko-
ści 20%). W dalszym ciągu w miarę naszych możliwości, 
będziemy się starać pozyskiwać dodatkowe środki na edu-
kację. 
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Jest takie miejsce... 
 
Kościuchnówka (dawniej także Kostiuchnówka) le-

ży na Ukrainie w obwodzie wołyńskim , na przełomie XIX 
i XX wieku leżała w gminie Miedwieże, w powiecie łuc-
kim. Wieś zamieszkiwana przez 709 mieszkańców należała 
do Franciszka Roszkowskiego. Ciekawostką jest fakt iż 
w marcu 1916 w Kościuchnówce powstał utytułowany pol-
ski klub piłkarski - Legia Warszawa.  

W dniach 4-6 lipca 1916 roku pod Kościuchnówką  
Legiony Polskie prowadziły działania opóźniające przeciw-
ko oddziałom rosyjskim, które przeszły do historii Wojska 
Polskiego jako bitwa pod Kostiuchnówką. Pomimo uciecz-
ki wojsk austro-węgierskich na prawym skrzydle Polacy 
nie dopuścili do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrot-
nie ponawiany atak rosyjskiej dywizji piechoty. Pozbawio-
ne wsparcia artylerii i łączności brygady legionowe liczyły 
łącznie tylko 5500 żołnierzy, stawiając opór 13 000 Rosja-
nom. Najcięższe walki stoczyła I Brygada Legionów Pol-
skich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza 
jej 5 Pułk Piechoty, którego straty bojowe przekroczyły 
50%. Bitwa zakończyła się wycofaniem armii austro-
węgierskiej, polskie straty wyniosły 2000 żołnierzy pole-
głych bądź rannych. Walki pod Kościuchnówką zostały 
upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wienapisem na jednej z tablic, w okresie II RP i po 1990 
„KOŚCIUCHNÓWKA 4 XI 1915 i 4-6 VII 1916”.  

Dziś w Kościuchnówce jest polski Cmentarz Legio-
nowy którym opiekują się m.in. harcerze, w odremontowa-
nym budynku tzw. polskiej szkoły prowadzą również Cen-
trum Dialogu Kostiuchnówka. Stąd corocznie do Warszawy 
biorą "Ogień Niepodległości", aby w stolicy podczas Świę-
ta Niepodległości uroczyście złożyć go (w trakcie Salwy 
Honorowej) na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
W dniach 4 - 5.11.2015 r przedstawiciele Naszej Gminy 
przebywali na Ukrainie. W zaprzyjaźnionej szkole w Lu-
blińcu mieli możliwość obejrzenia lekcji języka polskiego 
i wieczornicy. Wójt gminy Ryszard Podlodowski przywiózł 
ze sobą prezent aparat fotograficzny który, z pewnością 
będzie dobrze służył. W kolejnym dniu 5 listopada uczest-
niczyli w patriotycznych uroczystościach na polskim 
Cmentarzu Legionowym właśnie w Kostiuchnów-
ce. Złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Uroczystość 
miała bardzo podniosły charakter i na długo pozostanie 
w pamięci jej uczestnikom. Sam pobyt w Kostiuchnówce to 
lekcja historii, której można dotknąć - Chwała bohaterom. 

Oprac. E. Korbus. Zdj. W. Woźniak 

Oprac.  Mariola Matyjaśkiewicz 



Szkoła Podstawowa w Dominowie 
,,…by rozbudzić w dzieciach ciekawość” 
 
Wspólnie z rodzicami staramy się , by nasze dzieci 

korzystały jak najwięcej z bogatej oferty kulturalnej jaką 
udostępnia nasz region. Chcemy rozbudzić w nich cieka-
wość i potrzebę własnych poszukiwań artystycznych i edu-
kacyjnych.  

Lubelski Festiwal Nauki to wydarzenie, które co 
roku we wrześniu przyciąga społeczności szkolne. A dzieje 
się to za przyczyną różnorodności i atrakcyjności projek-
tów, pokazów i warsztatów organizowanych w ramach Fe-
stiwalu przez uczelnie wyższe i inne instytucje kulturalno- 
oświatowe. Nasi uczniowie klas starszych skorzystali 
w  tym roku z projektu pokazowego pt. "Światło i dźwięk 
w teatrze". Wszyscy obecni mogli dowiedzieć się m.in. 
jak przygotowywany jest spektakl teatralny, jaką rolę od-
grywają efekty wizualne i akustyczne. Autorami projektu 
byli pracownicy Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie.   

„Cały Jacków czyta dzieciom”  
 
Pod takim hasłem 4 października odbył się Wielki 

Rodzinny Festyn w Szkole Podstawowej w Jackowie. Ha-
sło przewodnie festynu „Cały Jacków czyta dzieciom” ści-
śle związane było z priorytetem Ministra Edukacji na rok 
szkolny 2015/16, który zakłada rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży.  

W czasie festynu odbyło się podsumowanie mię-
dzyszkolnego konkursu plastycznego  „Książki pędzlem 
malowane”, na który wpłynęło ponad 130 prac plastycz-
nych  z 5 szkół podstawowych gminy Mełgiew. Nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Mełgiew i Radę Rodzi-
ców przy Szkole Podstawowej w Jackowie wręczali: pani 
Elżbieta Korbus zastępca Wójta Gminy Mełgiew, z ramie-
nia szkoły  w Jackowie pan Wojciech Rybak – Przewodni-
czący Rady Rodziców,  pani dyrektor Renata Piątek oraz 
główna organizatorka festynu pani Anna Krasucka-
Chyćko. 

W czasie festynu miało miejsce spotkanie autorskie 
z panem Janem Siudą, który swymi opowieściami i piękną 
recytacją własnej twórczości uświetnił naszą uroczystość. 
Podczas imprezy nie zabrakło również głośnego  czytania, 
zarówno w wykonaniu dzieci, jak i dorosłych. Czytali za-
proszeni goście: pani Elżbieta Korbus, pani sołtys Jackowa 
Teresa Jasińska, pani Halina Załoga-Dyrektor Zespołu 
Szkół w Mełgwi. Czytające rodziny reprezentowała pani 
Irma Piekarczyk z córką Kamilą. 

Najmłodsze dzieci miały możliwość sprawdzenia 
swoich kompetencji czytelniczych poprzez udział w quizie 
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Spotkanie z autorką legend o Lublinie  
dla dzieci z Magdaleną Mazur-Ciseł 

 
Lublin, jak każde wielowiekowe grodzisko i miasto, 

stał się tematem wielu legend i ludowych opowieści. Obok 
kronik historycznych towarzyszyły one dziejom miasta od 
najdawniejszych czasów.     

16 listopada nasza szkoła miała zaszczyt gościć 
Magdalenę Mazur - Ciseł, autorkę książki ,, Legendy 
Lublina dla dzieci”. Pani Magdalena od lat pracuje jako 
przewodnik i zapoznaje dzieci z lubelskimi legendami. Pi-
sarka opowiadała o swojej książce i o tym, co ją zainspiro-
wało do pracy twórczej. Zaprezentowała mapę legend Lu-
blina i wraz z dziećmi "palcem po mapie" odbyła podróż po 
najbardziej znanych miejscach dotyczących historii Lubli-

na. Dzieci nie tylko słuchały ale aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniu – zadawały pisarce pytania, grały w kalambu-
ry. Pani Magdalena przywiozła ze sobą książki, które 
uczniowie mogli zakupić i otrzymać wpis z dedykacją 
i  autografem autorki. 

19 listopada uczniowie klasy III, IV, V i VI obejrzeli 
przedstawienie „Książe i żebrak” w Teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Lublinie i dzięki wyobraźni i wspaniałej grze 
lubelskich aktorów przenieśli się do różnych dzielnic Lon-
dynu w czasach rządów Henryka VIII i jego syna Edwarda. 
Po obejrzeniu spektaklu, zainspirowani spotkaniem z panią 
Magdaleną Mazur- Ciseł udaliśmy się na spacer szlakiem 
lubelskich legend i miejsc z nimi związanych, które jeszcze 
dziś można odnaleźć w przestrzeni Starego Miasta. Na za-
kończenie wycieczki weszliśmy do Archikatedry Lubel-
skiej by tam zobaczyć obraz Matki Boskiej Płaczącej i za-
krystię akustyczną. 

Również nasi najmłodsi uczniowie  z zerówki, pod-
czas wyjazdu do Teatru Lalki i Aktora H.Ch. Andersena 
w Lublinie obejrzeli spektakl na podstawie książki i ko-
miksów fińskiej pisarki Tove Jansson pt.„Muminki”. 
Przedstawienie dostarczyło niezapomnianych przeżyć całej 
grupie. Największy zachwyt a jednocześnie małe przeraże-
nie wśród dzieci wzbudził leśny potwór z Doliny Mumin-
ków – Buka. 

Tajemniczy, barwny, niezwykły świat teatru zaczaro-
wał nasze dzieci i wzbudził w nich potrzebę kolejnych ta-
kich spotkań. 

Oprac. Nauczyciele SP Dominów  



z nagrodami, poświęconym twórczości patrona naszej 
szkoły Jana Brzechwy, który przygotowały uczennice klasy 
VI pod kierunkiem pani Anny Iwaniak- Wiśniewskiej.  

Ten piękny październikowy dzień na długo pozosta-
nie także w pamięci pierwszoklasistów, którzy tego dnia 
przystąpili do ślubowania i stali się  pełnoprawnymi   
uczniami Szkoły Podstawowej w Jackowie. Zanim to nastą-
piło, uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali  swoje licz-
ne talenty przed zgromadzoną publicznością. Program arty-
styczny, który  przygotowali  wspólnie z uczniami klasy 
III, pod czujnymi oczami wychowawczyń pani Anny Ku-
rys i pani Anny Tarkowskiej, zdobył wielkie uznanie 
i aplauz zarówno starszych kolegów i koleżanek, jak rów-
nież gości. 

Całość imprezy dopełniały gry i zawody sportowe 
prowadzone przez panią Edytę Mazur oraz zabawy na 
dmuchanym placu zabaw.  

Nie zabrakło też tradycyjnej grochówki, przepyszne-
go bigosu i słodkich wypieków. O obfity poczęstunek zad-
bali rodzice uczniów naszej szkoły oraz bar Wokanda. Pod-
czas całej imprezy wszyscy świetnie  bawili się przy muzy-
ce zespołu WIFI. 

Oprac. Renata Piątek – Dyrektor SP w Jackowie 
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Pasowanie pierwszoklasistów  
w SP im. Marii Wójcik w Krępcu 

 
28 października 2015 roku 22 dzieci z klas pierw-

szych ze Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, 
których wychowawczyniami są p. Agnieszka Krygier 
i  p. Beata Batyra-Pietruszka, przyjęto do grona społeczno-
ści uczniowskiej. W ten piękny, październikowy ranek uro-
czystość rozpoczęła się od mszy świętej w kaplicy w Kręp-
cu. Uczniowie otrzymali specjalne błogosławieństwo od 
księdza proboszcza Józefa Swatowskiego, który również 

poświęcił plecaki pierwszaków. To niezwykle istotne dla 
każdego dziecka wydarzenie odbywało się w otoczeniu 
rodziców, pani Dyrektor, nauczycieli, kolegów i koleżanek 
z klas starszych, przedszkolaków i "zerówkowiczów".  

Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły. Po 
wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu 
panie wychowawczynie klas pierwszych powitały wszyst-
kich zgromadzonych na uroczystości i zaprosiły do Króle-
stwa Szkołolandii. Kandydaci na uczniów przed majesta-
tem króla Ołówkosa i jego małżonki przeszli liczne próby i 
zadania, aby zasłużyć na miano ucznia.  

Odbyły się próby: recytacji, śpiewu oraz sprawności. 
Nie zabrakło zadań matematycznych i zagadek, z którymi 
uczniowie doskonale sobie poradzili. Kiedy wydawało się, 
że turniej został zakończony, o czym poinformował król, 
niespodziewanie zjawiła się wróżka. Ona również miała dla 
uczniów zadanie - każde dziecko musiało wypić napój mą-
drości i odwagi. Miny uczniów po wypiciu soku z cytryny 
były różne, jednakże i tę próbę przebrnęli bez zarzutu.  

Artyści zostali nagrodzeni przez publiczność gromki-
mi brawami. Pełne szczęścia i radości przepełnione były 
oczy rodziców, widząc wspaniały występ swoich pociech. 
Również radość dzieci była ogromna, kiedy pani Dyrektor 
stwierdziła, że wszyscy pierwszoklasiści mogą otrzymać 
zaszczytny tytuł ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii 
Wójcik w Krępcu. Zanim nastąpiło pasowanie, uczniowie 
klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar 
szkoły. Ślubowali, że będą dobrymi Polakami, którzy 
kochają swoją Ojczyznę oraz przyrzekali wypełniać 
obowiązki i zadania ucznia tak, by przynieść zadowole-
nie rodzicom i nauczycielom. Po ceremonii ślubowania 
Król Ołówkos i królowa Ołówkowa przekazali na ręce pani 
Dyrektor czarodziejski ołówek, którym dotykała ramienia 
ucznia przyjmując go tym samym w poczet uczniów.  

Na pamiątkę tego wydarzenia pełnoprawni już 
uczniowie, odcisnęli swój kciuk na pamiątkowej karcie 
Aktu ślubowania, a gospodarze klas z rąk pani dyrektor 
otrzymali Akty ślubowania pierwszoklasistów. Ponadto 
wszyscy pierwszoklasiści dostali pamiątkowe dyplomy pa-
sowania na ucznia i słowniki ufundowane przez Samorząd 
Uczniowski. Po części oficjalnej zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie. Następnie pierwszoklasiści wraz z rodzicami i za-
proszonymi gośćmi udali się do swojej sali na pyszny po-
częstunek. Ten dzień zapewne na długo zapisze się w pa-
mięci pierwszoklasistów. 

 
Oprac. B. Batyra-Pietruszka, A. Krygier 

Zdjęcia: Dorota Zając 
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Święto Ziemniaka 
 
Już po raz drugi na terenie Zespołu Szkół w Me-

łgwi zorganizowano „Święto ziemniaka”. Pomysłodawcą 
i głównym inicjatorem imprezy było Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych TAKT w Mełgwi. Każda klasa przygo-
towała stoisko z jesiennymi skarbami i oryginalnymi praca-
mi wykonanymi z ziemniaków. Te stworki, potworki, peł-
zaki, bulwiaki, zwierzątka i inne postacie niczym z bajki 
pokazały jak nieograniczona jest pomysłowość i wyobraź-
nia dziecięca. Zachwytom nie było końca, bo każdy ekspo-
nat zasłużył na uwagę i podziw. Wystawa sprawiła, że ko-
rytarze szkolne mieniły się pięknymi, ciepłymi barwami 
jesieni. 

Na sali gimnastycznej odbyły się pokazy garncar-
skie, prowadzone przez pana Piotra Skibę - mistrza garn-
carstwa z Jadwisina. Dzieci wysłuchały opowieści o pracy 
z żywiołami ziemi, a wybrańcy mogli zmierzyć się z kołem 
garncarskim. 

Dziewczyny z Babińca przygotowały interesujące 
warsztaty plastyczne. Było to nie lada rozwiązanie logi-
styczne, bo przecież każdy uczeń mógł wziąć w nich 
udział. Dzieci wykonywały zakładki do książek, jesienne 
kartki, lampiony zdobione techniką decoupage, biżuterię, 
ozdabiały również torby ziemniaczanymi stemplami. Na 
zakończenie wspaniałej zabawy i ciekawych zajęć, każda 
klasa otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody – ze-
stawy materiałów plastycznych. 

Oprac. R. Smolińska, M. Woźniak-Gołąb 

„Jesienne  Święto Ziemniaka”  
w Krzesimowie 

 
21 października dzieci ze świetlicy środowiskowej 

oraz dzieci ze świetlicy szkolnej uczestniczyły 
w  „Jesiennym Święcie Ziemniaka”. Organizatorem spotka-
nia było Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju 
Wsi” w Krzesimowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych „Takt” w Mełgwi.  

Program spotkania obejmował warsztaty plastyczne 
i ceramiczne oraz liczne konkursy: konkurs na jesienną 
kompozycję z ziemniakiem w roli głównej, konkurs wiedzy 
o ziemniaku, zawody sprawnościowe: żonglerka ziemnia-
kami, ziemiankowy slalom oraz rzuty ziemniakami do celu. 
W poczęstunku przygotowanym przez MAMY, jak przy-
stało na „ziemniaczane święto”, nie zabrakło tradycyjnych 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 

Zdj. Z. Talarek 

potraw z ziemniaków oraz innych wspaniałych słodkości. 
Spotkanie zakończyła dyskoteka, na której bawiono się 
długo i wesoło. 

Gospodarze spotkania dziękują paniom (p. Beatce, 
p.  Monice i p. Żanecie) ze Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-
łecznych „Takt” w Mełgwi za przeprowadzenie warsztatów 
plastycznych, panu Piotrowi Skibie za odkrycie tajników 
sztuki garncarskiej, paniom: Alicji, Kasi, Wioli i Dagmarze 
za opiekę nad dziećmi i przeprowadzenie 
„ziemniaczanych” konkursów, a MAMOM za przygotowa-
nie wspaniałego poczęstunku. Dziękujemy również pani 
Magdalenie Narodowiec - doradcy Wójta Gminy Mełgiew 
za obecność na spotkaniu i aktywne włączenie się w orga-
nizowane warsztaty. DZIĘKUJEMY! 

Organizatorzy imprezy 



W szkole w Podzamczu nigdy nie jest nudno… 
 
…mogli się o tym przekonać uczniowie i ich rodzice już na początku roku szkolnego, kiedy spo-
tkaliśmy się wszyscy na imprezie środowiskowej z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka. Obcho-
dziliśmy je rodzinnie przy wspólnej zabawie, ognisku, pieczonym ziemniaku i kiełbasce. Mamy 
i babcie uczniów przygotowały także różne potrawy ziemniaczane. Wszystkie sportowe konku-
rencje związane były oczywiście z "bohaterem dnia", a zatem: sztafeta z ziemniakiem na łyżce, 
rzut ziemniakiem do koszyka, skoki na skakance z ziemniakami podtrzymywanymi kolanami, 
a także slalom między ziemniakami, oraz rzut ziemniakiem do celu. Był także konkurs dla mam 
w obieraniu ziemniaka na najdłuższą obierkę.  

Dzieci z klasy pierwszej po prawie dwumiesięcz-
nym okresie nauki mogły nareszcie złożyć ślubowanie 
i stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Święto 
maluchów przebiegło w uroczystej atmosferze, gdzie król 
Ołówkos z królową Kredką i gwardzistą ze Szkołolandii 
sprawdzali wiadomości i umiejętności dzieci z zakresu re-
cytacji, śpiewu, gimnastyki, zadań matematycznych, zaga-
dek. Turniej pierwszaki zaliczyły pomyślnie, a pani dyrek-
tor dokonała aktu pasowania. Na pamiątkę tej uroczystości 
dzieci otrzymały wiele upominków od rodziców i starszych 
kolegów. Na zakończenie był poczęstunek i zabawy przy 
muzyce w towarzystwie klasy II. Duży wkład w przygoto-
wanie uroczystości mieli rodzice pierwszaków. 

"Za słowa życzliwe, za mądrość i serce i za to, że 
jutro dowiemy się więcej. Za wszystkie zadania, za wszyst-
ko, co wiemy najpiękniej jak można dziś Wam DZIĘKUJE-
MY!". Słowami tej piosenki uczniowie podziękowali na-
uczycielom za ich pracę. Oprócz życzeń w programie uro-
czystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej znalazły się 
różnorodne atrakcje.  

Uczniowie rozpoznawali nauczycieli na archiwal-
nych zdjęciach z dzieciństwa, nauczyciele rozpoznawali 
siebie na portretach autorstwa swoich uczniów. Wszyscy 
brali udział w różnych konkurencjach: kalamburach, quizie 
"Kocham Cię szkoło", wyścigu samochodowym oraz kon-
kursie na rozpoznawanie smaków samych zdrowych i po-
żywnych darów natury. Podczas uroczystości zostały wrę-
czone nauczycielom nagrody dyrektora szkoły. 

Rozstrzygnięty został rodzinny konkurs na 
"Kartoflanego Cudaka", czyli prace, w których tworzenie 
zaangażowane były nieraz całe rodziny. Powstały wspania-
łe fantastyczne ludziki, zwierzęta, stworki, ale także postaci 
z literatury dziecięcej, baśni i bajek. Punktem najważniej-
szym dnia było jednakże ognisko, które pomogli rozpalić 
tatusiowie, i na którym upiekliśmy ziemniaki. Takie wspól-
ne imprezy i spotkania służą integracji naszego lokalnego 
środowiska. 

Ślubowanie Pierwszoklasistów 

Oprac. M. Kalinowska-Czul,  M. Pilska, W. Zadora 
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole w Podzamczu 



To już 100 lat szkoły w Mełgwi! 
 
08 listopada 2015 r. Szkoła Podstawowa w Mełgwi 

obchodziła wielką uroczystość - 100-lecie powstania szko-
ły. Jednocześnie 21 maja 2015 roku minęła 80-ta rocznica 
nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Z tej okazji wspólnie z Absolwentami, Uczniami, Rodzica-
mi, Nauczycielami i Pracownikami szkoły oraz zaproszo-
nymi Gośćmi uroczyście świętowaliśmy ten dzień. 
Przed Mszą świętą w naszej parafialnej świątyni uczniowie 
przygotowani przez Panią Elwirę Iwaniuk i Panią Ewę Bie-
niek zaprezentowali część artystyczną. 

Po akademii rozpoczęła się Msza święta sprawowana 
przez Księdza Dziekana kan. Dariusza Moczulewskiego, 
w czasie której modliliśmy się o Boże Błogosławieństwo 
dla absolwentów, uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz pra-
cowników naszej szkoły, a dla zmarłych ze szkolnej spo-
łeczności o dar nieba. Celebrans w homilii zauważył, że 
najistotniejsze w pracy nauczyciela i wychowawcy jest cał-
kowite zaangażowanie w kształtowaniu młodego pokole-
nia: „Codzienna praca nauczyciela w szkole, ta naprawdę 
oddana, to poświęcenie własnego życia dla wychowania 
młodego człowieka. To oddawanie życia za powierzonych 
nam młodych ludzi”. Ksiądz Dziekan Dariusz Moczulew-
ski podkreślił również, że „tak jak nikt nie zastąpi młodemu 
człowiekowi matki i ojca, tak też nic nie zastąpi dobrej 
szkoły i oddanego nauczyciela”. 

Po mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się na 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mełgwi. Częś arty-
styczna rozpoczęła się polonezem, a zakończyła mazurem 
odtańczonym z werwą przez uczniów Zespołu Szkół w Me-
łgwi. 

Podniosły charakter wydarzenia swoją obecnością 
podkreślili zacni goście. Przybyli min.: przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Michał Zdun, przedstawiciel 
Urzędu Miasta w Lublinie Zdzisław Niedbała, poseł Elż-
bieta Kruk, starszy wizytator Elżbieta Pałka z Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty, wicestarosta powiatu świdnickiego 
Waldemar Białowąs, członek zarządu powiatu świdnickie-
go Leszek Czechowski, przedstawiciele Gminy Miejskiej 
Świdnik z burmistrzem Waldemarem Jaksonem na czele, 
wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski. Obecni byli 
także: proboszcz parafii pw. św. Wita w Mełgwi ks. kan. 
Dariusz Moczulewski oraz najstarsi absolwenci szkoły 
w  Mełgwi: Roman Czerwonka, Edmund Besztak, Antoni 
Boguta, Józef Mędzelewski, Irena Wiśniewska i Adam Au-
gustyniak.  

Byli także przedstawiciele placówek oświatowych, organi-
zacji społecznych i służb mundurowych z terenu powiatu 
świdnickiego oraz Lublina i Jastkowa, a także delegatów ze 
Związku Piłsudczyków w Kraśniku, Stowarzyszenia 24 
Pułku Ułanów w Świdniku. 

Pani dyrektor Halina Załoga odwołując się do sym-
boliki kwiatów chryzantem, lilii i goździków przedstawiła 
100-letni okres funkcjonowania szkoły od 1915 roku po 
okres międzywojenny, II wojnę św., komunistyczny do 
czasów współczesnych. 

Wśród licznych podziękowań, znalazły się słowa 
Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty 
„Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem tworzenia 
trwałych fundamentów dla szkoły wypełniającej historycz-
ną misję kształcenia ku wartościom nowych pokoleń Pola-
ków. Marszałek Józef Piłsudski to Wielki Polak, wódz 
i orędownik prawdziwej wolności. Jego patriotyzm, po-
święcenie, zaangażowanie i pracowitość stanowią wzór dla 
młodego pokolenia Polaków. Wybór imienia i sztandar to 
zaszczyt, ale także zobowiązanie do twórczego działania, 
poszerzania wiedzy, właściwego kształtowania charakteru 
i poczucia tożsamości narodowej. Dzisiejsza uroczystość 
sprzyja kształtowaniu postawy patriotycznej uczniów, 
a także wrażliwości historycznej, tak potrzebnej współcze-
snemu człowiekowi. Ważne jest, by młodzież wzrastała 
w duchu przywiązania do tradycji, aby potrafiła docenić 
wkład swoich poprzedników w kształtowaniu ojczystej hi-
storii. Taka postawa daje pewność dojrzałego obywatelstwa 
w dorosłym życiu.” Takie jubileusze wzmacniają uczniów 
i nauczycieli, są inspiracją do dalszej pracy. Cdn... 

Oprac. Halina Załoga 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 
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Święto Szkoły w Krzesimowie 
 
W sobotę 14 listopada społeczność Szkoły Podsta-

wowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie wspólnie z za-
proszonymi gośćmi uroczyście obchodziła Święto Szkoły 
połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej złożenie 
w Dolinie Krzyży  ziemi z Monte Cassino. To niezwykle 
ważne dla nas wydarzenie uświetnili swą obecnością nasi 
drodzy Patroni - Jaworzniacy, przedstawiciele władz gminy 
z Panem Wójtem Ryszardem Podlodowskim na czele, 
ksiądz dziekan Dariusz Moczulewski, ksiądz Rafał Lewan-
dowski, Pani Halina Załoga – dyrektor Zespołu Szkół 
w Mełgwi, Pan Jacek Wardęga – wicedyrektor tejże pla-
cówki, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie 
– Witold Michalczuk, przedstawiciele Akcji Katolickiej, 
sołtysi oraz mieszkańcy Krzesimowa. 

Uroczystość rozpoczęła się w Lasku Pruszkowskim – 
miejscu pamięci o żołnierzach poległych podczas I i II woj-
ny światowej, a także o pomordowanych w latach 1944-46 
więźniach Obozu Pracy NKWD i UB w Krzesimowie. 
Wzniesiono tu również krzyże upamiętniające ofiary terro-
ru komunistycznego: poległych, pomordowanych, zaginio-

nych bez wieści w latach 1939 - 1989. Po modlitwie w ich 
intencji nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej w miejscu złożenia ziemi z Monte Cassino przywie-
zionej przez uczestników rajdu motocyklowego. Tę część 
obchodów zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
przez delegacje. 

Następnie wszyscy udali się do kaplicy pod wezwa-
niem Matki Bożej Siewnej w Krzesimowie, gdzie odbyła 
się Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez 
księdza proboszcza i księdza Rafała. Liturgii towarzyszyły 
poczty sztandarowe Związku Młodocianych Więźniów Po-
litycznych lat 1944-1956, Szkoły Podstawowej w Krzesi-
mowie oraz Gimnazjum w Mełgwi. Ksiądz Rafał Lewan-
dowski wygłosił płomienne i poruszające kazanie. Po nabo-
żeństwie uczennica klasy VI Weronika Szabała zaprezento-
wała wiersz „Uroczystość poświęcona pamięci ofiar po-
grzebanych w Krzesimowie”, którego autorką jest Pani He-
lena Kidaj-Gruszka  członkini związku Jaworzniaków. Wy-
stąpili też uczniowie klasy V, którzy wraz z członkami 
szkolnego chóru Filii Cantares zaprezentowali część arty-
styczną.  

Bardzo nam zależało, aby program mogli obejrzeć również  
ci, którzy brali udział tylko we Mszy Świętej, dlatego zde-
cydowaliśmy, że dzieci wystąpią w kaplicy.  

Trochę przejęci młodzi aktorzy poradzili sobie wspa-
niale, natomiast piękna i przejmująca piosenka „Biały 
Krzyż” w wykonaniu chórzystów sprawiła, że w oczach 
wielu widzów pojawiły się łzy wzruszenia. Aby nieco prze-
łamać podniosły nastrój na zakończenie dzieci gromko od-
śpiewały utwór „Kocham Cię, Polsko”. Część artystyczną 
przygotowały Panie Ewa Bieniek i Wioletta Szczęśniak.  

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Mełgiew Ryszard 
Podlodowski, Pani Maria Winiarska zaprezentowała wiersz 
poświęcony pamięci poległych w Krzesimowie. 
 Po części oficjalnej Pani Dyrektor Magdalena Mazu-
rek-Ścirka zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygoto-
wany przez niezawodne mamy z Rady Rodziców. W miłej 
atmosferze zakończyliśmy ten pełen wzruszeń i refleksji 
dzień. 
 Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Ma-
my nadzieję, że również za rok zaszczycą nas swoją obec-
nością. 
 Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Ro-
dziców, bez których Święto Szkoły nie mogłoby się odbyć: 
Pań Emilii Jakubiak, Anity Jemielnik i wszystkich mam, 
które tak chętnie zaangażowały się w organizację uroczy-
stości. Pani Annie Czarnocie i Panu Krzysztofowi Matyso-
wi dziękujemy za pomoc w transporcie sztandaru szkoły 
i członków pocztu sztandarowego. 

Oprac. Dyrekcja i Pracownicy  
Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie 

Zdj. W. Woźniak 
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Data odbioru nieczystości, popiołu,  
surowców, mebli 

oraz sprzętu elektronicznego 

Miejscowość 

13.01, 10.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06,  
27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 

Franciszków 

Jacków 

14.01, 11.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06,  
 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 

Minkowice 

Kolonia Minkowice 

Podzamcze 

20.01, 17.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07,  
03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 

Dominów 

Żurawniki 
Trzeciaków 

21.01, 18.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07,  
04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 

Mełgiew I 
Mełgiew II 

27.01, 24.02, 23.03, 20.04, 18.05, 15.06, 13.07,  
10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 30.11, 28.12 

Krępiec I 

28.01, 25.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 14.07,  
11.08, 08.09, 06.10, 03.11, 01.12, 29.12 

Nowy Krępiec 

04.01, 03.02, 02.03, 30.03, 27.04, 25.05, 22.06,  
20.07, 17.08, 14.09, 12.10, 09.11, 07.12 

Krzesimów 

Lubieniec 

Piotrówek 

Trzeszkowice 

07.01, 04.02, 03.03, 31.03, 28.04, 27.05, 23.06,  
21.07, 18.08, 15.09, 13.10, 10.11, 08.12 

Janówek 

Józefów 

Janowice 
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Prace przy szkole w Jackowie 
Gmina Mełgiew przystąpiła do realizacji budowy 

zjazdu publicznego na potrzeby obsługi Szkoły Podstawo-
wej w Jackowie oraz boiska wielofunkcyjnego.  

Koszt robót budowlanych wynosi zgodnie z zawartą 
umową 17 495, 00 zł. Zakończenie robót przewidziane jest 
do 11 grudnia 2015r. 

Nowe lustro w Krępcu 
Urząd Gminy w Mełgwi zamówił na wniosek miesz-

kańców miejscowości Krępiec lustro drogowe, które będzie 
umieszczone na skrzyżowaniu ulic Olimpijczyków i Spo-
kojna. Montaż przewidziany jest w miesiącu grudniu.  

Lustro drogowe poprawi bezpieczeństwo na przed-
miotowym skrzyżowaniu. 

Informacja o Miejscowym Planie  
Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Mełgiew 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z GMINY MEŁGIEW NA ROK 2016  

Popiół należy wystawiać we własnych workach! 

Oprac. Magdalena Wójcik 

W Urzędzie Gminy można zapoznać się z roboczą 
wersją zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mełgiew. Zachęcam mieszkańców 
do sprawdzenia czy ich nieruchomości objęte są opracowa-
niem oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

Po opracowaniu skorygowanej wersji planu przy-
stąpimy do wyłożenia publicznego. Ogłoszenie o wyłoże-
niu do publicznego wglądu m.in. będzie umieszczone na 
stronie internetowej gminy, a także poinformowani o nim 
zostaną sołtysi. 
 

Oprac. Bartosz Żułtak 


