
 

 

Radosnych, ciepłych, pogodnych oraz rodzinnych  

Świąt Wielkiej Nocy, 

 wytchnienia od codziennych spraw, nadziei w sercu,  

uśmiechu na twarzach najbliższych  

i życzliwości oraz optymizmu  

życzy Wójt Gminy Mełgiew  

Ryszard Podlodowski   
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 Jest to pierwsze wydanie naszej gazetki gminnej po wyborach. Mimo upływu cza-

su, pragnę serdecznie podziękować wszystkim wyborcom za tak liczny udział w wybo-

rach samorządowych i za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli, wybierając na stanowi-

sko Wójta Gminy Mełgiew. 

 Mając na uwadze dobrą współpracę z Mieszkańcami, postaram się zmienić wizerunek 

naszego urzędu poprzez wprowadzenie pewnych usprawnień min. utworzenie sekretariatu czy 

wprowadzenie spotkań wójta z interesantami w poniedziałki od godziny 12 do 17, będzie to 

czas wyłącznie dla mieszkańców gminy. W marcu wybierzemy na kolejne 4 lata sołtysów 

i nowe rady sołeckie. Zapraszam do licznego udziału w zebraniach, na których będę obecny. 

W celu skutecznego pozyskania środków na przebudowę dróg gminnych przygotowujemy do-

kumentację do nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020. Planuje-

my również, w kooperacji z miastem Lublin, utworzenie linii autobusów miejskich do Mełgwi. 

Z funduszy unijnych, na te inwestycje, można otrzymać prawie 4 miliony zł. Trwają wstępne 

rozmowy z mniejszymi przewoźnikami w celu wprowadzenia kursów busów z miejscowości, 

z których brak jest połączeń do Mełgwi czy Świdnika. Zamierzam również poprzez wymianę 

doświadczeń i pomoc prawną, pomóc w tworzeniu i rozwijaniu działalności organizacji pozarządowych w ramach budo-

wania społeczeństwa obywatelskiego. Podtrzymuję wypowiadane wielokrotnie zaproszenie do współpracy i jestem otwarty 

na wszelkie nowe pomysły, które mogą przyczynić się do poprawienia poziomu naszego życia, jak i zmiany wizerunku na-

szej gminy.  

 Szanowni Państwo, na koniec pragnę wyrazić nadzieję, że zapał twórczy nie opuści zarówno mnie, nowych radnych, 

jak i Was, którzy oczekujecie zmian i nowego sposobu współpracy w ramach samorządu. Samorząd bowiem tworzymy my 

wszyscy - mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny - od naszej aktywności i zorganizowania zależy w dużej mierze nasza przy-

szłość. 

 Życzę nowej Radzie, wszystkim organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom naszej gminy - po-

myślności w dobrym współdziałaniu. 
Ryszard Podlodowski 
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Komisja Gospodarki Przestrzennej  

i Budżetu Gminy 
1. Przewodniczący – Michał Zdun 

2. Z-ca Przewodniczącego – Kazimierz Piątek 
Sylwester Bereza 
Edward Jakubowski 

Jarosław Marcinek 
Dariusz Pawłowski 

Elżbieta Zawadzka 
Krystyna Zawadzka 

Gminna Komisja Rewizyjna 

1. Przewodniczący - Kazimierz Piątek 
2. Z-ca Przewodniczącego –Teresa Jasińska 

Józef Hajduk 
Jarosław Marcinek 
Anna Pytka 

Waldemar Woźniak 

Komisja Gospodarowania Mieniem  

Komunalnym, Inwestycji, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska 

1. Przewodnicząca – Anna Pytka 
2. Z-ca Przewodniczącego – Michał Zdun 
Józef Hajduk 

Edward Jakubowski 
Wojciech Lisiecki 

Renata Wińska 

Komisja Oświaty, Kultury  

i Spraw Społecznych 
1. Przewodniczący – Waldemar Woźniak 

2. Z-ca Przewodniczącego – Renata Wińska 
Sylwester Bereza 
Teresa Jasińska 

Wojciech Lisiecki 
Dariusz Pawłowski 

Elżbieta Zawadzka 
Krystyna Zawadzka 

Przewodniczący Rady – Janusz Oleszek 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Renata Wińska 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Edward Jakubowski 

Skład Rady Gminy Mełgiew na lata 2014-2018 

Szanowni Państwo 
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 Wybrano nowe władze w Powiecie 

Świdnickim. W Radzie Powiatu mieszkańców 
naszej gminy będą reprezentowali: Dariusz 
Kołodziejczyk i Łukasz Reszka – mieszkańcy 

Franciszkowa, Franciszek Mróz z Mełgwi oraz 
z Nowego Krępca Magdalena Narodowiec i An-

drzej Mańka. 

 Na starostę Radni Powiatu wybrali Dariusza 
Kołodziejczyka samorządowca z wieloletnim 
doświadczeniem. Nowym przewodniczącym 

rady został Marcin Najda, sekretarz Gminy 

Piaski. 

 Ukonstytuował się również Zarząd Powiatu. 

W jego skład weszli: starosta Dariusz Koło-
dziejczyk, Waldemar Białowąs, który został 

wicestarostą, Jakub Osina i Leszek Czechow-
ski jako członkowie zarządu (obaj ze Świdni-
ka) oraz Magdalena Narodowiec, która w za-

rządzie będzie reprezentowała Naszą Gminę. 

Nowe władze powiatu 
 Starosta Dariusz Kołodziejczyk zapowiada 

usprawnienie funkcjonowania starostwa powia-
towego tak, by urząd stał się przyjazny miesz-

kańcom. Starosta zadba o zrównoważony roz-
wój całego Powiatu Świdnickiego, stąd też po-
siedzenia zarządu będą się odbywały nie tylko 

w Świdniku, ale we wszystkich gminach wcho-
dzących w jego skład. Takie działania ułatwią 

współpracę ze wszystkimi lokalnymi samorząda-
mi – wyjaśnia starosta. 

 Godz. 12.00 – Msza Święta w intencji mieszkańców Gminy Mełgiew 

 Część artystyczna  w wykonaniu orkiestry dętej , zespołów z GOK, szkół gminnych 
oraz zaproszonych  gości 

 Godz. 17.00   parada motocykli 

GWIAZDY  WIECZORU 

Godz. 19.00-20.00   zespół CAMA SUTRA 

Godz. 20.00-21.00 zespół AFTER PARTY 

Godz. 21.00-22.00 dyskoteka 

 

Szczegółowy program  podamy na stronach www.melgiew.pl i  www.gokmelgiew.pl 

PROGRAM OBCHODÓW PROGRAM OBCHODÓW PROGRAM OBCHODÓW    

DNI MEŁGWIDNI MEŁGWIDNI MEŁGWI   
24 MAJA 201524 MAJA 201524 MAJA 2015 

Dariusz Kołodziejczyk,  

starosta Powiatu Świdnickiego 

Marcin Najda,  

przewodniczący Rady Powiatu  

Magdalena Narodowiec,  

członek Zarządu Powiatu 
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raczej młodzi, bo lepiej sobie dają radę.  

N- Jakie były początki Pana sołtysowania ?  

G- To  było jeszcze za „tamtych lat”. Początkowo  

nie było jakoś większych trudności , ale były te kart-

ki, przydziały, nastręczało to trochę  kłopotów. 

N- Co udało się Panu załatwić z takich największych 

spraw ? 

G- Z najważniejszych spraw za mojego sołtysowania 

było powstanie funduszu sołeckiego oraz szkoły w 

Janówku. Z mojej inicjatywy powstał fundusz sołec-

ki,  jak go liczyli to, naliczyli 2 lata do tyłu. Posze-

dłem  na wywiadówkę i mówię, że nasi rodzice już 

budowali więc mają doświadczenie i jest okazja, jak 

się umówimy , to coś z tego wyjdzie. Później jak 

 Przełom lutego i marca to w tradycji pol-

skiej wsi I rata podatku rolnego. To właśnie 
wtedy sołtysi pakują  podręczne torby i ruszają 

na teren swojej miejscowości . 
Dokładnie 37 lat temu w lutym 1978  roku 
swoją pierwszą ,,służbę” rozpoczął Jan Golon - 

sołtys Janówka. 
 Na pewno nie spodziewał się , że jego soł-

tysowanie będzie trwało tak długo. Zmienił się 
ustrój naszego państwa , Naczelnika Gminy za-
stąpił Wójt a problemy mieszkańców trwały 

nadal. 
 Czasy były trudne, drogi błotniste i nie-

przejezdne, brakowało szkoły, wodociągu i ga-
zociągu. To właśnie Pan Jan był inicjatorem bu-
dowy szkoły w Janówku (nie kursowały wtedy 

autobusy szkolne). Za jego rządów miejsco-
wość zgazyfikowano, a każde gospodarstwo 

podłączono do wodociągu. Swoją drogę o dłu-
gości 1,4 km mieszkańcy budowali od podstaw, 
najpierw była żużlówka, potem tłuczeń, de-

strukt asfaltu aż w końcu doczekali się na niej 
upragnionego asfaltu. Nie obyło się bez kilka-

krotnych wędrówek Sołtysa z radą sołecką. 
Przemierzali wieś ,aby zapewnić wkład finanso-

wy do tej drogi. Z czasem asfaltową na-
wierzchnię uzyskała droga  łącząca Janówek.  
Gdy Rada Gminy uchwaliła fundusz sołec-

ki ,Pan Jan jako jeden z pierwszych sołtysów 
złożył wniosek, na co zamierzają przekazać po-

zyskane środki. Ciągle ,niezmienne pytał wójta 
o budowę chodnika w Janówku, co zaowocowa-
ło opracowaniem projektu technicznego wzdłuż 

drogi powiatowej. 

 Przez te 37 spotykał się z licznymi proble-

mami ludzi, szukał sposobu ,aby je rozwiązać i 
rozwiązywał.  
 W tym roku Pan Jan zrezygnował ze swojej 

funkcji sam, dobrowolnie powiedział Czas 
na młodych. 

 Było to dla nas koleżanek i kolegów sołty-
sów wielkim zaskoczeniem. Bo przecież Pan 
Jan był zawsze stale, niezmiennie służył radą 

i pomocą. Pomimo swojego dużego doświad-
czenia nie wywyższał się, zawsze uśmiechnię-

ty. Wszyscy czuliśmy przed nim respekt i po-
korę. 
 Dlatego teraz za te 37 lat chcemy podzię-

kować za te wszystkie, miłe chwile spędzone 
razem. 

Za Jego pogodę ducha i optymizm.  
Życzymy Mu dużo zdrowia i spełnienia marzeń. 

Sołtys Krzesimowa II 

Anna Pytka 
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Czas na młodych... 

Sołtysi kadencji 2010—2014 

Natalia Serenda - W którym roku wybrano Pana na 

sołtysa, ile miał pan wtedy lat ? 

Jan Golon - W 1978 roku rozpocząłem sołtysowa-

nie, miałem wtedy 52 lata. 

N- Uważa Pan, że sołtysem powinien być człowiek 

młody czy lepiej, kiedy ma doświadczenie życiowe ?  

G- Trudne pytanie. Jestem w takim wieku, to bym 

chwalił swój wiek -powiedział ze śmiechem  -

Potrzebne jest i doświadczenie i bycie z ludźmi, ale  

Wywiad z Janem Golonem 

Sołtysem Janówka 



 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Mełgiew 

zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych oraz 

obfitych łask Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Dni pełnych radości, nadziei i wzajemnej życzliwości. 

Pragnę też podziękować mieszkańcom Nowego Krępca 

za zaufanie i powierzenie mi mandatu  

Radnego Gminy Mełgiew. 

 

Życzenia i podziękowania składa  

Radny i Sołtys z Nowego Krępca 

Jarosław Marcinek 

wszystko ruszyło, to nie 

było  chętnych do pomocy 

ale tak to jest  wszędzie. 

Najważniejsze szkoła zo-

stała wybudowana. Pobu-

dowaliśmy też  trochę 

dróg .  To co się udało, to 

nie tylko moja  zasługa bo 

i ludzi, wspólnie coś moż-

na zrobić  i dobrze będzie.  

Jak nie ma chęci  nie ma 

nic, sam sołtys nic nie zro-

bi, bo  są potrzebni ludzie, 

którzy chcą pomóc. 

N- Z czego był  Pan najbardziej zadowolony ? 

G- Gdy został zalany fundament pod szkołę i zrobio-

no na niej dach. Jak dzieci weszły do nowej szkoły. 

A także z każdego odcinka utwardzonej drogi. I bar-

dzo niezadowolony z likwidacji szkoły. 

N- Co najbardziej denerwowało Pana w pracy sołty-

sa ? 

G- Jakby mnie  coś denerwowało to bym dawno  to 

rzucił. Nic mnie nie denerwowało. 

Str. 5 

 Wójt Gminy Mełgiew podjął działania mają-

ce na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
w obrębie skrzyżowania linii kolejowej, 

ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Chemicznej we 
Franciszkowie. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w lutym z przedstawicielami Jednostek Samo-

rządowych oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Przedstawiono dwa warianty rozwiązania pro-

blemowego przejścia dla pieszych w obrębie 
przejazdu. Pierwszy wariant obejmuje wykona-
nie chodnika wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury oraz 

N- Czy łatwiej było  być sołtysem w czasach komu-

nizmu czy w czasach demokracji ? 

G –Moim zdaniem to bez znaczenia, i tak  i tak żyje 

się z ludźmi.  

N- Co było najtrudniejsze w Pana pracy ?  

G- Najtrudniejsze? Czasem właśnie to dogadanie się 

z ludźmi, czasem różnie to było, ale  to wszystko 

mija  pomału, wszystko przechodzi. Czasem są 

przykrości  ale to wszystko było  do  zniesienia.  

N- Pana zdaniem fakt, że był Pan sołtysem  przy-

sparzał  panu więcej sympatii  ludzi czy raczej Panu 

zazdroszczono ?  

G - A jak to  w społeczeństwie, różnie to bywa. Ofi-

cjalnie nie miałem  żadnych wrogów, pewnie ktoś 

miał jakieś tam pretensje,   trudno to  wyczuć  czy 

ktoś nas lubi czy nie . 

N- Dziękuję Panu bardzo  za udzielenie wywiadu. 

Życzymy Panu dużo zdrowia i pogody ducha na każ-

dy dzień.  

Autorzy wywiadu  

siostry: Natalia, Aleksandra i Dominika Serenda 

Przejazd we Franciszkowie 
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wykonanie znaku poziomego na jezdni ul. Che-

micznej - przejścia dla pieszych. Natomiast 
drugi wariant obejmuje przebudowę przejazdu 

w ramach, której zostałby poszerzony przejazd 
kolejowy. Ponadto do tego celu niezbędna jest 
wymiana wraz z przesunięciem rogatek kolejo-

wych oraz przebudowa infrastruktury technicz-
nej podziemnej wraz z sygnalizacją świetlną. 

W najbliższym czasie odbędzie się trójstronne 
spotkanie Wójta Gminy Mełgiew, Starosty Po-
wiatu Świdnickiego oraz przedstawicieli PKP 

S.A mające na celu uzgodnienie najlepszego  
rozwiązania, jak również podziału kosztów dla 

ewentualnej realizacji inwestycji. 
Magdalena Wójcik 

Z okazji nadchodzących  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzę wszystkim mieszkańcom Podzamcza,  
aby upłynęły one w atmosferze radości,  

miłości i spokoju. 
Pogody ducha i niechaj spełniają się  

wszelkie zamierzenia 
Mieszkańców Naszej Gminy 

 
Jolanta Niedźwiedź 

Sołtys Podzamcza 



 

 

WALNE ZEBRANIA WALNE ZEBRANIA WALNE ZEBRANIA    

SPRAWOZDAWCZE W OSPSPRAWOZDAWCZE W OSPSPRAWOZDAWCZE W OSP   

 Jak co roku, w miesiącu 

styczniu i lutym odbyły się 
walne zebrania w ochotni-

czych strażach pożarnych naszej gminy. 
Kampanię sprawozdawczą rozpoczęła jed-

nostka z Mełgwi, a następnie: Krzesimów, 
Dominów, Janowice, Trzeszkowice, Krępiec 

i Minkowice. Wszystkie Zarządy OSP otrzy-
mały absolutorium za okres sprawozdaw-

czy. W zebraniach, oprócz członków czyn-
nych, honorowych i wspierających oraz 

członków MDP, uczestniczyli zaproszeni go-

ście: funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

 11 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół w Mełgwi odbyły się eli-

minacje gminne Halowego turnieju piłki nożnej drużyn OSP o puchar 
Wójta.  

 Wyniki przedstawiają się następująco: OSP Minkowice – OSP 
Trzeszkowice (7:1), OSP Dominów – OSP Minkowice (1:4) i OSP Trze-
szkowice – OSP Dominów (1:9). Zwycięska drużyna OSP Minkowice 

zakwalifikowała się do rozgrywek szczebla powiatowego turnieju. 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OSP GMINY MEŁGIEW 
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Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, 

władze samorządowe gminy Mełgiew, radni 
i sołtysi. 

 W dniu 21 lutego odbyło się walne ze-

branie w OSP Minkowice. Po jego zakoń-
czeniu, nastąpiło uroczyste przekazanie w 

użytkowanie nowo zakupionego lekkiego 
samochodu pożarniczego ratowniczo-

gaśniczego Ford Transit ufundowanego 
przez: Zarząd Główny Związku OSP RP 

(50000 zł), Fundację „Orlen – Dar Ser-
ca” (40000 zł), Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(30000 zł) i samorząd gminy Mełgiew 

(35935 zł). 
Wiesław Rusak 



 

 

 26 lutego w Urzędzie Gmi-
ny w Mełgwi przeprowadzono eliminacje gmin-

nego XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

w dwóch grupach wiekowych (I grupa – szkoły 
podstawowe, II grupa – gimnazja). W wyniku 
eliminacji szkolnych, do naszego turnieju przy-

stąpiło 16 uczestników.  
 Turniej wygrali następujący uczniowie:  

w I grupie wiekowej – 1 miejsce Dawid Gajo-
wiak – SP Krzesimów, 2 miejsce Radek Zając 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 

POŻARNICZEJ W MEŁGWIPOŻARNICZEJ W MEŁGWIPOŻARNICZEJ W MEŁGWI   

DRUHNY I DRUHOWIE 

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1% 
PAMIĘTAJ O SWOJEJ  

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

PRZY ROZLICZANIU SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM 

 

ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH, 
 

WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR  

KRS 0000 116 212 
www.zosprp.pl 

 

Str. 7 

– SP Krzesimów, 3 miejsce Szymon Nowak – 

SP Mełgiew, w II grupie wiekowej – 1 miejsce 
Patryk Talarowski, 2 miejsce Katarzyna 

Ostrowczak, 3 miejsce Agata Stadnik, wszy-
scy z Gimnazjum w Mełgwi. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundo-

wał i wręczył Wójt Ryszard Podlodowski. Zwy-
cięzcy zakwalifikowali się do eliminacji powia-

towych OTWP 23 marca br. w Mełgwi. 
Janusz Firosz 

  Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatru-

wania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmos-

fery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej 

dziesiątków ton tlenku węgla, siarki oraz innych niebezpiecznych 

związków chemicznych.  

 Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po dro-

gach kierowcom; gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widocz-

ność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do wypadków 

i kolizji. Wszystko to prowadzi do strat materialnych, a także osobistych 

tragedii. 

 Śmierć w płomieniach czyha na ptaki, zwierzęta. Niszczone są miej-

sca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub 

w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z 

jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skow-

ronków). 

 Wypalanie traw, i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. 

Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz prze-

ciwnie - przynosi jedynie szkody. 
Źródło: www.straz.swidnik.pl  

APELUJEMY! APELUJEMY! APELUJEMY!    
NIE WYPALAJ TRAW!!!NIE WYPALAJ TRAW!!!NIE WYPALAJ TRAW!!!   
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III Noworoczny Koncert KolędIII Noworoczny Koncert KolędIII Noworoczny Koncert Kolęd   

 W tym roku podczas koncertu zbierane by-

ły datki na leczenie małego Jasia Karwowskie-
go z Krępca, który ma nowotwór złośliwy oka. 

 Koło Seniorów nr. 1 z Mełgwi oraz Stowa-
rzyszenie „Babiniec” zorganizowały stoiska 
z ciastem, kawą i herbatą. Dochód ze sprzeda-

ży w kwocie 1200 zł przekazali dla Jasia. 

 Zorganizowano również aukcję. Ogółem 

podczas koncertu zebrano kwotę 2.900,00 zł, 

którą przekazano rodzinie chorego chłopca. 
Teresa Adamiec 

 Na terenie naszej gminy mieszkają ludzie o 

gorących sercach, którzy nigdy nie pozostają 
obojętni na potrzeby innych, a w szczególno-

ści dzieci. Z potrzeby serca właśnie 24 stycznia 
2015 r. w Trzeszkowicach odbył się Bal Cha-
rytatywny dla Jasia Karwowskiego.  Z e 

wszystkich licytacji uzyskano kwotę 10 550 
złotych, które przekazano na konto Jasia. Pie-

niądze pozyskano głównie z licytacji przed-
miotów podarowanych specjalnie na ten cel. 
Jak mówi Pani Anna Oleszek współorganiza-

torka balu, przy kilkuletniej tradycji zbieranie 
„fantów” nie jest trudne. - Ludzie sami się do 

nas zgłaszają. Ludzie po prostu chcą pomagać 
-mówi. Przedmioty licytacji były bardzo różno-
rodne. Począwszy od voucheru na zabiegi 

w gabinecie kosmetycznym, kosz delikateso-
wy, jazdę quadem przez obrazy i biżuterię. Li-

cytację przedmiotów z humorem i swadą pro-
wadził Wit Krysa, motywując uczestników do 

aktywnej licytacji. 

Organizatorom, ofiarodawcom i uczestnikom 

balu serdecznie dziękujemy. 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 

RATUJEMY OCZKO JASIA 

Zdj. A. Kwaśniak 

 25 stycznia już po raz trzeci 

w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Mełgwi odbył się Noworoczny 
Koncert Kolęd. Wystąpiły: Orkie-

stra Dęta Gminy Mełgiew, zespół 
„Podzamcze”, soliści, instrumen-

taliści i zespoły z GOK oraz ze 
szkół i przedszkoli. 
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XV GMINNY PRZEGLĄD  

KOLĘD, PASTORAŁEK I JASEŁEK 

 28 stycznia w Gminnym 

Ośrodku Kultury odbył się 

XV Gminny Przegląd Kolęd, 

Pastorałek i Jasełek. W prze-

glądzie wzięło udział 200 

uczestników z terenu gminy. Komisja po wy-

słuchaniu 42 podmiotów wykonawczych w 

4 kategoriach wiekowych przyznała nagrody i 

wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody rze-

czowe i dyplomy. Dla wykonawców przygoto-

wano słodki poczęstunek.  

CHOINKA NOWOROCZNA 

 Choinka Noworoczna wpisała się już na 

stałe w kalendarz imprez organizowanych 
przez GOK. W tym roku na zabawę choinkową 
licznie przybyli dzieci i rodzice. Impreza rozpo-

częła się częścią artystyczną w wykonaniu ze-
społów z GOK. Podczas dyskoteki uczestnicy 

brali udział w zabawach i konkurencjach pro-

wadzonych przez pracowników ośrodka kultury. 

 Na zakończenie zabawy zaproszono wszyst-

kich na poczęstunek. 
Teresa Adamiec 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 

Zdj. A. Adamiec 
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 Dnia 9 marca o godz. 18.30 po raz kolejny 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi odbyła 
się z udziałem zaproszonych (i nie tylko) kobiet 
z terenu naszej gminy impreza z okazji                    

Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
Ryszard Podlodowski, który powitał wszystkich 

uczestników, a Paniom z okazji ich święta za-
dedykował piosenkę, którą osobiście zaśpiewał. 
 Część artystyczną rozpoczęły zespoły tańca 

nowoczesnego „MONO I” i „MONO II”, pod kie-
rownictwem Pani Anny Łakoty i Anny Adamiec. 

Następnie wystąpili instrumentaliści: Szymon 
Nowak i w duecie z instruktorem Panem Mar-
kiem Augustyniakiem Bartłomiej Klimek, oraz 

Karolina Poleszak, Mateusz Kozak i Martyna 
Walczak, które przygotowała Pani Elżbieta 

Stoczkowska. Następnie wystąpił zespół wokal-
ny „GAMA”, który przygotowała Pani Elżbieta 
Stoczkowska. Część artystyczną uroczystości  

zakończył zespół „Podzamcze”, który w tym 
roku obchodzi 30 lecie powstania. Jest on wi-

zytówką nie tylko gminy i powiatu, ale całego 
województwa. Na koniec części artystycznej 
publiczność nagrodziła wszystkich artystów 

gromkimi brawami. Pan Wójt wraz z panami z 
zespołu „Podzamcze” wręczył kobietom obec-

nym na spotkaniu po symbolicznym tulipanie. 
Teresa Adamiec 
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ŚWIĘTO KOBIET 2015 

 Dnia 22 maja 2015 r.  w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mełgwi odbędzie się „Noc w Biblio-
tece”. Wieczór ten rozpocznie się o godz. 19:00.  

Impreza  organizowana jest pod patronatem 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jacko-

wie. Uczestnikami nocy będą dzieci z dwóch klas ze szkoły 

podstawowej wraz z wychowawczyniami, pracownicy biblioteki 
oraz zaproszeni goście. W programie imprezy znajdziemy 

m.in.: czytanie fragmentów Akademii Pana Kleksa połączone z 
wyświetlaniem fragmentów filmu, czytanie wierszy Jana Brze-
chwy, opowieści o gwiazdach, drodze mlecznej i kosmosie. Dla 

słuchaczy zaplanowano także spotkanie literacko –muzyczne 
„Śpiewająca Biblioteka” oraz zabawy in-

tegracyjne. Dodatkowymi atrakcjami bę-
dą zagadki literackie, zajęcia plastyczne 
oraz dyskoteka biblioteczna. Serdecznie 

zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami do wzięcia udziału w tym wyda-

rzeniu. Czekamy na Was! 

Noc w Bibliotece 
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 Współczesność coraz 

głośniej upomina się 
o godną pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych. 

Określenie to odnosi się 
do podziemia niepodle-

głościowego, które nie 
uznało końca II wojny 
światowej i z bronią 

w ręku wystąpiło przeciw zaborczemu totalita-
ryzmowi. Stawiali opór sowietyzacji Polski. 

NKWD i bezpieka walczyła z nimi podstępnymi 
metodami. Ogłoszona w 1945 r. amnestia 
obiecywała „łaskę” ludziom, którzy w czasie 

wojny walczyli z Niemcami. Ponad 50 tys. ludzi 
zaufało nowej władzy. Zmęczeni walką żołnie-

rze AK i innych organizacji nie wiedzieli, że UB 
posiada tajną instrukcję, aby po ewidencji 
„internować i odosobnić”. Podobna taktyka by-

ła w 1947 r. gdy ujawniło się przeszło 70 tys. 
osób. Według szacunku prof. Jana Żaryna po-

nad 20 tys. żołnierzy zginęło lub zostało skry-
tobójczo zamordowanych. Na początku lat 50-
tych ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzy-

mywano w obozach pracy. Starano się odebrać 
im dobre imię i zatrzeć po nich wszelkie ślady. 

Nazywano ich „zaplutym karłem reakcji”, ban-
dytami, wrogami ludu. 

 W 2011 r. uchwalono Narodowy Dzień Pa-
mięci  Żołnierzy Wyklętych.  Data 1 marca od-
nosi się do dnia w 1951 r., kiedy to w więzieniu 

mokotowskim wykonano wyrok śmierci na Łu-
kaszu Cieplińskim pseudonim „Pług” oraz sze-

ściu członkach IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. 
 Nazwa ,,Żołnierze Wyklęci” po raz pierwszy 

została użyta w 1992 r. przez Ligę Republikań-
ską, która tak zatytułowała niewielką wystawę 

poświęconą ich pamięci. Instytut Pamięci Na-

rodowej w sposób uporządkowany zbiera in-
formacje o wydarzeniach i bohaterach z tam-

tych lat. 
 Znamy ich coraz więcej: gen. August Emil 
Fieldorf „Nil”, mjr Józef Kuraś „Ogień”, rtm Wi-

told Pilecki „Witold”, Marian Bernaciak „Orlik”, 
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Hieronim 

Dekutowski „Zapora”, Zdzisław Broński 
„Uskok”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Edward 
Taraszkiewicz„Żelazny”, Leon Taraszkiewicz 

„Jastrząb”... 
Mimo wielu prób wymazania ich z pamięci 

upomniało się o Nich młode pokolenie. Ciała 
zamordowanych chowano na wysypiskach, 
w błocie, w mogiłach zbiorowych. 

 Pamięć o tych bohaterach powraca. Ostat-
ni z Nich Józef Franczak ps. „Laluś” zginął 21 

października 1963 r. w Majdanie Kozic Gór-
nych niedaleko Piask. 

Halina Załoga 

Św. Jan Paweł II  przywołał Pamięć o 

Nich:  

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordo-

wanych … Trzeba ich przynajmniej przy-

pomnieć przed Bogiem i historią, aby nie 

zamazywać prawdy o naszej przeszłości”. 

Józef Franczak ps. „Laluś”  

NUMER 1/2015 R 

Występ młodzieży gimnazjalnej, związany z obchodami 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
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Takim Go pamiętamyTakim Go pamiętamyTakim Go pamiętamy… OD CODZIENNOŚCI DO 
ŚWIĘTOŚCI 

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II 

Dla nas to zaszczyt gdy Świętym został, 

świat się mądrością jego zachwyca. 

Dobrze jest znana papieża postać, 

przecież urodził się w Wadowicach! 

 

Żył tak zwyczajnie, szanował ludzi, 

nie obca była mu praca, troska. 

Nad wychowaniem ojciec się trudził, 

dopomagała im Matka Boska. 

 

Został kapłanem i szukał Boga, 

chociaż zdolności miał też aktorskie. 

Stwierdził, że to jest najlepsza droga, 

pokochał ludzi i kraj nasz, Polskę. 

 

Już jako papież do świata ruszył, 

a tych pielgrzymek ludzie czekali. 

I w każdym miejscu mieszkańców wzru-

szył,  

kiedy tych nauk wszyscy słuchali. 

 

Papieskie słowa słyną mądrością, 

są encykliki, listy i mowy. 

Życie, cierpienie, było świętością, 

teraz przed Świętym chylimy głowy. 

 

Prosimy Ciebie z wielką radością, 

pomagaj światu w lepszy się zmienić. 

Obdarz każdego dobrą miłością, 

niech się odmieni oblicze Ziemi! 

Jan Siuda 

Mija dziesięć lat od śmierci Karola 

Wojtyły – papieża Jana Pawła II.  
Nie jest łatwo dobrze napisać o człowieku, 
który w swoim życiu wszystko czynił w spo-

sób wyjątkowy. 
 W pamięci pozostanie jako niezwykły 

papież, człowiek bardzo pracowity, głębokiej 
wiary i modlitwy. Rozliczne zainteresowania, 
znajomość wielu języków zbliżały Go do lu-

dzi. 
 Często bywał w gabinecie, gdzie przygo-

towywał dokumenty, listy, pisał książki, two-
rzył poezję. 

Ojciec Święty to przede wszystkim 
wielki przyjaciel człowieka. Nad każdym 

z troską i miłością się pochylał, widząc odbi-
cie Boga – czy to był człowiek stary, młody,  

chory, wierzący, czy o innych poglądach. 
Aby lepiej poznać ludzi przyjął zasadę piel-
grzymowania do wszystkich krańców świata. 

Dawał nadzieję, przywracał zaufanie, umac-
niał wiarę. Przemawiał w języku krajów, któ-

re odwiedzał. Był bezpośredni i za to Go ko-
chano. 

Uznawany przez katolików, przedsta-

wicieli innych wyznań, a nawet ateistów. 
Wielki autorytet dla polityków. Głosił praw-

dę, mówił to, czym żył. Szczególnym uzna-
niem cieszył się wśród młodzieży. 
 Młodzi brali udział w pielgrzymkach, 

mszach, tłumnie przybywali na Światowe 
Dni Młodzieży. Papież był przykładem praw-

dziwej, chrześcijańskiej miłości. Po zamachu 
na swoje życie na placu św. Piotra przeba-
czył niedoszłemu zabójcy. Chętnie kontakto-

wał się z dziennikarzami. 

 Jan Paweł II zwracał uwagę na znacze-
nie rodziny we współczesnym świecie. Ro-
dzinie przypisywał ważną rolę w wychowanie 

dzieci i kształtowanie społeczeństwa. Kochał 
dzieci, chętnie się nimi otaczał. 

Dla papieża były one ,,uśmiechem nieba po-
wierzonym ziemi, liliami na polu, prawdziwy-
mi klejnotami rodziny i społeczeństwa, rado-

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/od-codziennosci-do-swietosci-408217
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/od-codziennosci-do-swietosci-408217
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ORGANIZATORZY 

- Urząd Gminy Mełgiew 

- Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi 
TEMATYKA  
Życie i spuścizna świętego Jana Pawła II   
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

1. Konkurs plastyczny: prace (po 8 prac z każdej placówki) należy 
składać do dnia  30 marca 2015r., w GOK w Mełgwi lub w kancelarii 
Urzędu Gminy. 

2. Konkurs poetycki: prace (po 5 prac z każdej placówki) należy skła-
dać do dnia 30 kwietnia 2015 r., w GOK w Mełgwi lub w kancelarii 
Urzędu Gminy. 

NAGRODY : 
W każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom 
Wśród wszystkich  uczestników konkursu zostanie rozlosowana nagro-
da główna – ufundowana przez wójta gminy 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE 
NA STRONIE www.gokmelgiew.pl  

Zapraszamy do udziału w 
Gminnym Konkursie Plastycznym i PoetyckimGminnym Konkursie Plastycznym i Poetyckim   

„Jan Paweł II w„Jan Paweł II w  moim życiu i pamięci”moim życiu i pamięci”   

skierowanym do dzieci i młodzieży  

z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum (3—16 lat) 

ścią i nadzieją Kościoła,,. 

Ojciec Święty wpisał rodzinę w silne dobro 
ludzkości. To dobro należy chronić, 
gdyż ,,rodzina jest wspólnotą świętą,,.  

Papież nie bał się śmierci, przygotował 
nas na swoje odejście. Nie ulega wątpliwości, 

że Święty Jan Paweł II to prawdziwy świadek 
Chrystusa, któremu bez reszty zawierzył. W to 
wszyscy wierzyli, gdy w chwili śmierci woła-

li ,,SANTO SUBITO,, - ,,Święty natychmiast!,,. 
Niech teraz nam błogosławi i strzeże w tych 

trudnych czasach. 
Opracował: Jan Siuda 
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Ze Szlaku Króla Jana 

 Projekt „Marka lokalna szansą rozwoju przed-

siębiorczości na Szlacheckim Szlaku w wojewódz-

twie lubelskim” powoli wchodzi w swoją finalną fa-

zę. Podpisano większość umów o dofinansowanie 

subprojektów, które obecnie są realizowane na te-

renie 6 gmin partnerskich.  

 W gminie Wólka Gospodarstwo Ogrodnicze 

Szczepanówka zakupiło linię do produkcji naturalnie 

mętnych, zdrowych soków. Utworzono również edu-

kacyjną grę terenową „W Poszukiwaniu Złotego 

Jabłka” dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono mate-

riały reklamowe i promocyjne.  

 

 Jak mówi właścicielka przedsiębiorstwa Elżbieta 

Buła: Miałam możliwość uczestniczenia w studyj-

nym wyjeździe do Szwajcarii, który zainspirował 

mnie do podjęcia działania i zrealizowania marze-

nia. Dzięki realizacji projektu mogę świadczyć usłu-

gę tłoczenia soków dla lokalnych producentów owo-

ców i warzyw oraz rozwijać sprzedaż bezpośrednio 

z gospodarstwa. Zakupione ze środków Programu 

maszyny pozwalają na produkcję soków wysokiej 

jakości.  

 Ze środków programu korzystają również lokal-

ne stowarzyszenia. Działające na terenie gminy Me-

łgiew stowarzyszenie „Podaj rękę” z Dominowa jest 

w trakcie remontu budynku OSP w Dominowie oraz 

zakupu wyposażenia. W wyniku realizacji projektu 

zorganizujemy rajd rowerowy, warsztaty rękodziel-

nicze i okolicznościową biesiadę. A przede wszyst-

kim stworzymy miejsce spotkań dla lokalnej spo-

łeczności, w którym będzie można przyjemnie spę-

dzić czas, spotkać się ze znajomymi i odpocząć od 

codziennych zmartwień – wylicza Izabela Łaska, 

prezes stowarzyszenia. 

 

 Z kolei Stowarzyszenie „Charlężaczek” ze Spi-

czyna organizuje dla dzieci ze szkół podstawowych 

warsztaty kulinarne i dziennikarskie.  Uczestnicy 

poznają sztukę kulinarną i nabywają umiejętności 

praktyczne z zakresu przygotowywania potraw. Te-

matyka zajęć nawiązuje do czasów Jana III Sobie-

skiego. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Dzieci chętnie poznają tajniki kuchni, czynnie 

uczestniczą w przyrządzaniu potraw pod kierunkiem 

instruktorów. Grupa dziennikarska modyfikuje prze-

pisy potraw z czasów Jana III Sobieskiego  i dosto-

sowuje je do czasów współczesnych. Na zakończe-

nie zostanie wydana publikacja – książka kuchar-

ska. W opinii uczestników i prowadzących realizo-

wane zajęcia przynoszą duże korzyści. Dzieci pogłę-

biają swoją wiedzę historyczną poprzez poznawanie 

nie tylko samych potraw, ale i panujących w końcu 

XVII w. obyczajów oraz poznają historię języka pol-

skiego pracując nad przeredagowywaniem oryginal-

nych tekstów z wieku XVII lub XVIII. Zapoznają się 

też z zasadami zdrowego odżywiania, co mogą wy-

korzystać w swym codziennym życiu. W ramach 

realizacji projektu uczniowie uczą się bezpiecznego 

posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowe-

go. Poznają podstawy przedsiębiorczości, promocji 

produktu, sprzedaży, praw obowiązujących w mar-

ketingu. Swoje doświadczenia kulinarne mogą w 

przyszłości wykorzystać np. do prowadzenia gospo-

darstwa agroturystycznego lub przedsiębiorstwa 

związanego z gastronomią.  

 

 To tylko kilka przykładów realizowanych pro-

jektów, które poprawiają jakość życia mieszkańców 

i wnoszą nową jakość do lokalnych społeczności. 

Kolejne cenne inicjatywy podejmowane na Szlaku 

Jana III Sobieskiego przedstawimy w następnych 

numerach. 
Sławomir Kuśmicki 
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świadczonych usług. My to tylko potwierdzamy, za 

co otrzymujemy zapewnienie, że jeszcze do nas 

wrócą, a nawet polecą to miejsce swoim znajomym. 

To nas bardzo cieszy – mówi Marzena Raczkowska, 

właścicielka Agroturystyki „Sobieszczanka” z Krępca 

w Gminie Mełgiew. 

Oprócz samej procedury certyfikacyjnej, odbiorcy 

Certyfikatu będą mieli zapewnioną promocję i moż-

liwość pokazania się na szerszym rynku. To daje im 

szansę, na rozpoznanie jako dobrej i sprawdzonej 

firmy i większą zachętę od kupujących.  

Nad prawidłowym funkcjonowaniem całego procesu 

czuwa Zespół Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego z 

Piask, a audyty przeprowadza niezależna firma.  

 Aby przystąpić do procesu certyfikacji należy 

złożyć odpowiedni wniosek, a następnie oczekiwać 

na audyt certyfikujący. Udział w tym procesie jest 

bezpłatny, dlatego zachęcamy także inne podmioty, 

nie związane z programem, ale prowadzące swoje 

działania na terenie sześciu gmin partnerskich, do 

udziału w certyfikacji – mówi Anna Serafin, kierow-

nik Zespołu Certyfikacji. 

Na audyty certyfikacyjne czekają już kolejne pod-

mioty – Pensjonat „Marta” (Gardzienice Pierwsze), 

Sok i  z  Gospoda r s twa  Og rodn i c z ego 

„Szczepanówka” (Kolonia Świdnik Mały), Przejażdż-

ki konne i bryczką (Wierzchowiska Pierwsze) oraz 

Nowy produkt – zdobione ramy i listwy ramiarskie 

(Wola Piasecka). Wszelkie informacje dot. procedu-

ry można uzyskać, zgłaszając się do Zespołu Certy-

fikacji w Piaskach, przy ul. Lubelskiej. 
Sławomir Kuśmicki 

Nowa jakość Nowa jakość Nowa jakość –––   Certyfikat Szlaku Certyfikat Szlaku Certyfikat Szlaku 
Jana III SobieskiegoJana III SobieskiegoJana III Sobieskiego   

Bukowa Zagroda (Bystrzejowice 

P i e r w s z e ) ,  A g r o t u r y s t y k a 

„Sobieszczanka” (Krępiec), Wypo-

życzalnia sprzętu sportowego i re-

kreacyjnego Eco Extreme Sport  

(Piaski)– to pierwsze firmy wyróż-

nione Certyfikatem Szlaku Jana III 

Sobieskiego. Wśród certyfikowa-

nych są już także ciekawe wydarzenia i niepowta-

rzalne na Szlaku inicjatywy takie jak: Olimpiada 

wiedzy o Szlaku Jana III Sobieskiego (Charlęż Kolo-

nia), Festyn Królewska Uczta (Krzesimów) czy 

Warsztaty z garncarstwa (Jakubowice Murowane). 

 System certyfikacji w ramach programu „Marka 

lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szla-

checkim Szlaku w województwie lubelskim”, został 

przygotowany z myślą o pokazaniu tych podmio-

tów, które zdecydowały się zrealizować swoje po-

mysły, na zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

terenu objętego szwajcarskim programem.  

Celem Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego jest 

identyfikacja i promocja tych produktów, usług i 

inicjatyw, które staną się elementami budowy silnej 

marki – mówi Sławomir Kuśmicki, Koordynator Pro-

gramu.  

Charakterystyczne dla Certyfikatu kryteria, integru-

ją osiągnięcia i potencjał tego terenu oraz jego tra-

dycję, a zarazem troskę o wysoką jakość obsługi 

klienta. 

 Odwiedzający nas Goście, widząc przyznany 

Certyfikat Szlaku JIIIS, mogą być spokojni o jakość 
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PROGRAM OBCHODÓW PROGRAM OBCHODÓW PROGRAM OBCHODÓW    

DNIA STRAŻAKADNIA STRAŻAKADNIA STRAŻAKA   
3 MAJA 20153 MAJA 20153 MAJA 2015 

 Godz. 12.00 – uroczysta Msza Święta za Ojczyznę i w intencji 
strażaków 

 Godz. 13.30-koncert  Orkiestry Dętej Gminy Mełgiew 

 Godz. 14.00- wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków 

 Godz. 15.00- występy laureatów III Gminnego Przeglądu Pio-
senki Patriotycznej 

 Godz. 15.30 – pokazy strażackie, konkursy i inne niespodzianki. 
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 Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z „Wesołego przedszkola” wspólnie ze 

swoimi paniami przygotowały w dniach 2, 3 lutego programy artystyczne. Były 
również życzenia, samodzielnie wykonane przez dzieci upominki, wspólne zaba-
wy oraz rozmowy przy herbacie i słodkościach. Panująca podczas uroczystości 

wspaniała i serdeczna atmosfera była okazją do umocnienia więzi rodzinnych i 
miłego spędzenia czasu.  Ten dzień z pewnością  na długo pozostanie w pamięci 

zarówno dzieci, jak i ich dziadków…  

 Od wielu lat tradycją naszej szkoły są spotkania naszych uczniów z bab-

ciami i dziadkami w dniu ich święta. Na naszych drogich gości zawsze w tym 
dniu czekają wnuki, które od wielu dni przygotowywały program artystyczny. 
Dzieci prezentowały wiersze , piosenki, grę na flecie, dzwonkach, pianinie, zaś 

najstarsi uczniowie odegrali scenkę pt. „Familiada”. Babcie i dziadkowie wzięli 
udział  w przygotowanych dla nich konkursach sprawnościowych, wiedzy o 

serialach oraz rozpoznawali swoje wnuczęta po usłyszeniu ich wołania.  
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 Dzień Babci i Dziadka  

w Szkole Podstawowej w Podzamczu 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 



 

 

 W szkole Podstawowej w Mełgwi klasy od "0" do II uroczyście obchodziły 

Dzień Babci i Dziadka. W każdej klasie spotkania z ukochanymi Babciami i Dziadka-

mi miały bardzo uroczysty charakter. Nie brakowało piosenek, wierszyków, inscenizacji, a na-

wet pojawiła się piękna prezentacja multimedialna, gdzie rodzinne zdjęcia zostały oprawione 

wzruszającymi cytatami. Kochani, Jesteście zawsze w naszych sercach.  
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Dziadku, opowiedz mi bajkę zwaną Życiem 

 Tymi słowami 22 stycznia 2015 roku 

przywitały swoich gości wnuczęta z od-

działu przedszkolnego i kl. III Szkoły Pod-

stawowej w Dominowie. Oprócz tradycyj-

nych wierszy i piosenek o kochanych bab-

ciach i dziadkach dzieci przygotowały nie-

spodzianki w formie skeczy i tańców o 

różnym charakterze. Miny i zdziwienie ba-

bć i dziadków były bezcenne. Nie obyło 

się oczywiście bez łez, wzruszeń i moc-

nych uścisków podczas składania wręcza-

nia upominków. 

 Po części artystycznej dzieci zaprosiły 

bliskich na słodki poczęstunek – i nie wia-

domo kto kogo bardziej kulinarnie do-

pieszczał. 

Halina Blacharska 

 

Dzisiaj jest Dzień Babci i 

Święto Dziadziusia, 

O tym dniu pamięta każda 

mała wnusia.  

Dziś dla babci słońce mamy 

I całuski dla dziadziusia 

Dziś życzenia wnuczek składa 

I piosenki śpiewa wnusia. 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole 

Podstawowej w Dominowie 
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W niewielkich miejscowo-

ściach szkoła często staje się or-
ganizatorem  życia kulturalnego 
lokalnej społeczności, strażnikiem tradycji, 

ogniwem łączącym pokolenia. Taką rolę pełni 
też Szkoła Podstawowa w Jackowie. Okres mi-

nionego karnawału był dla naszych uczniów nie 
tylko czasem szkolnych choinek, ale też lekcją 
podtrzymywania ludowych zwyczajów, wrażli-

wości i troski o innych. Skromne warunki loka-
lowe nie pozwalają nam na organizowanie du-

żych imprez środowiskowych na terenie szkoły, 
dlatego też, podczas ich przygotowywania ści-
śle współpracujemy z sołectwem Jackowa, któ-

re użycza nam wiejskiej świetlicy. 
W styczniu zorganizowaliśmy dwa spo-

tkania kulturalne: III Jackowskie Kolędowanie i 
Dzień Babci i Dziadka.  

Tradycją kolędowych spotkań w Jacko-

wie stały się występy gości spoza naszej szko-
ły. Śpiewaliśmy już z panem Dariuszem Toka-

rzewskim z zespołu VOX i ludowym zespołem 
PODZAMCZE. 
 W bieżącym roku gościliśmy dwie formacje 

muzyczne – chór Canto ze Świdnika i zespół 
WiFi. Uczniowie z klas IV-VI prezentowali nam 

najpiękniejsze polskie kolędy, zarówno w wer-
sji wokalnej, jak i instrumentalnej, a o tym, co 

wydarzyło się ponad 2000 lat temu w Betlejem 
przypomnieli uczniowie z klas II i III w swoim 
przedstawieniu jasełkowym. Nie zabrakło rów-

nież najmłodszych kolędników z „zerówki” oraz 
klasy I.   

 W finale imprezy czekała wszystkich miła 
niespodzianka – wystąpił Wójt Gminy Mełgiew 
– pan Ryszard Podlodowski. 
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30 stycznia świetlica ponownie zatętniła 

życiem, tym razem za sprawą przedszkolaków 
i uczniów z klas 0-III, którzy hucznie święto-

wali Dzień Babci i Dziadka. Na zaproszonych  
gości czekał  słodki poczęstunek, przygotowa-
ne przez wnuczęta występy artystyczne, no i 

oczywiście  wykonane własnoręcznie przez 
dzieci upominki. Spotkanie stało się niezwykłą 

lekcją miłości i szacunku dla osób starszych. 
 Tego typu przedsięwzięcia cieszą się wielką  
popularnością w środowisku lokalnym, 

a współpraca podczas  ich organizowania,  
przyczynia się do integracji całej społeczności 

szkolnej. 

 

Szkoła – centrum Jackowskiej kultury 



 

 

 

 O tym, że „ Ziarnko do ziarnka, a zbie-

rze się miarka” mogli przekonać się ucznio-

wie ze szkoły w Jackowie. Znaleźli oni nie-

codzienny sposób na pozyskiwanie nowo-

czesnych  pomocy dydaktycznych. W mi-

nionym roku szkolnym przyłączyli się do 

organizowanej przez urząd marszałkowski 

kampanii edukacyjnej dotyczącej problemu 

segregacji odpadów. Przez cały ten okres 

zbieraliśmy zużyte baterie, które odbierała 

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. w 

Lublinie. Nasz trud się opłacił. Zajęliśmy I 

miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

12 grudnia 2014r. podczas spotkania finali-

stów  konkursu w siedzibie urzędu marszał-

kowskiego w Lublinie otrzymaliśmy z rąk 

wicemarszałka Artura Walaska wspaniałą 

nagrodę – wizualizer AverVision PL50. 

Odpady zbieramy – pomoce zdobywamy 

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu organizuje 

międzyszkolny konkurs plastyczno - literacki  
„MEŁGIEWSKA WIOSNA PIÓREM I PĘDZLEM MALOWANA”,  

objęty honorowym patronatem  
Pana Ryszarda Podlodowskiego Wójta gminy Mełgiew. 

 Głównym celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody 
wiosennej w twórczości uczniów. Do udziału w konkursie 
zaproszeni są wszyscy uczniowie klas 0 –VI.  
 Termin składania prac 24.04.2015r  
 W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy 

dla wszystkich uczestników. 

Informacja o konkursie 
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Wśród młodych mieszkańców gminy Mełgiew jest wielu utalentowanych i pracowitych 
uczniów, osiągających wysokie średnie w nauce, zdobywających wysokie miejsca w 
międzygminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkur-

sach i zawodach. Przedstawiamy sylwetki ubiegłorocznych stypendystów, którzy otrzymali Stypendia Wójta Gminy Me-

łgiew przyznawane za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim a także 
dokonania artystyczne lub sportowe. 

Michał Filipczak zam. Jacków uczeń klasy VI 

Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jackowie. Stypen-

dium Wójta Gminy Mełgiew za 

szczególne osiągnięcia w nauce w 

roku szkolnym 2013/2014 śred-

nia ocen 5,6 min. III miejsce w 

III Otwartych Mistrzostwach Wiel-

kopolski w Karate Shotokan, III 

miejsce w Otwartych Mistrzo-

stwach Wielkopolski w Karate 

WKF w Pleszewie, II miejsce w Otwartych Mistrzo-

stwach Lubelszczyzny w Karate Shotokan o Puchar 

Wójta Gminy Mełgiew. 

 

Anna Kieraga zam. Nowy Krępiec uczennica klasy 

VI Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jackowie. Stypendium 

Wójta Gminy Mełgiew za szczegól-

ne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2013/2014 średnia ocen 

5,6, min. IV miejsce w III Otwar-

tych Mistrzostwach Wielkopolski w 

Karate Shotokan. 

 

Mateusz Piątek-dyscyplina tenis ziemny, mieszka-

niec Jackowa, zawodnik UKT Akademii Tenisowej 

POL - SART Lublin. Mateusz od naj-

młodszych lat był dobrze zapowiada-

jącym się zawodnikiem i odnoszą-

cym znaczące sukcesy sportowe. Ja-

ko dziesięciolatek został wicemi-

strzem Polski. Rok później w katego-

rii do lat dwunastu zdobył srebrny i 

brązowy medal Mistrzostw Polski. 

Wielokrotnie dochodził do finałów i 

półfinałów w turniejach ogólnopol-

skich. Był finalistą i ćwierćfinalistą turniejów mię-

dzynarodowych TE. Jest wielokrotnym Mistrzem 

Województwa Lubelskiego. W roku 2014 zdobył 

srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w grze 

podwójnej i dotarł do ćwierćfinału w grze pojedyn-

czej, za co otrzymał stypendium sportowe Marszał-

ka Województwa Lubelskiego i Wójta Gminy Me-

łgiew. 
 

Natalia Mordel zam. Minkowice Kol. uczennica kla-

sy VI Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jackowie. Stypendium 

Wójta Gminy Mełgiew za szczegól-

ne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2013/2014 średnia ocen 

5,5 min. III miejsce w III Otwar-

tych Mistrzostwach Wielkopolski w 

Karate Shotokan. 
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Młodzi zdolni 

Kaja Iwaniuk zam. Mełgiew absolwentka Gimna-

zjum im. Józefa Piłsudskiego w Ze-

spole Szkół w Mełgwi. Stypendium 

Wójta Gminy Mełgiew za szczegól-

ne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2013/2014 średnia ocen 

5,5 min. III miejsce w Powiatowym 

Konkursie Biologiczno-Chemicznym 

w Świdniku, III Miejsce w XII Edy-

cji Powiatowego Konkursu Recyta-

torskiego w Świdniku. 

 

Anna Hawryluk zam. Krępiec absolwentka Gimna-

zjum Nr 1 im. Jana Pawła w Świdniku. 

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew za 

szczególne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2013/2014 średnia ocen 5,5 

 

 

  

 

Zuzanna Wołowiec zam. Franciszków absolwent-

ka szkoły Podstawowej nr 7 w 

Świdniku. Stypendium Wójta Gminy 

Mełgiew za szczególne osiągnięcia 

w nauce w roku szkolnym 2013-

/2014 średnia ocen 5,7 min. fina-

listka IX Miejskiego Konkursu An-

gielski na 6 organizowanego przez 

ZS nr 2 w Świdniku oraz Gimna-

zjum nr 3, Laureatka Ogólnopol-

skiego Konkursu Albus 2014 z języka angielskiego. 

 

Michał Profeta zam. Krępiec absolwent XXI Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Św. St. 

Kostki w Lublinie. Stypendium Wójta 

Gminy Mełgiew za szczególne osią-

gnięcia w nauce w roku szkolnym 

2013/2014 średnia ocen 5,21, udział 

w półfinale XXV Międzynarodowych 

Mistrzostw w Grach Matematycznych 

i Logicznych we Wrocławiu, finalista 

VII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks 

AGH. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!! 

Wszelkie informacje w dokumentach: 
1. UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW (DZ. URZ. 

WOJ. LUB. 2014.2771)  

2. UCHWAŁA NR XXXII/226/14 RADY GMINY MEŁGIEW zmieniająca 

UCHWAŁĘ Nr XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW (DZ. URZ. WOJ. 

LUB. 2014.3898 ) 



 

 

 Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i zmar-
twychwstał dla naszego zbawienia, zatriumfował nad 
śmiercią, nad mocami ciemności, nad cierpieniem i 

trwogą – żyje i jest obecny pośród nas. Ta wielka prawda jest treścią na-
szej wiary i naszego chrześcijańskiego życia.   
 Przeżywając radość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – wcielo-
nej, ukrzyżowanej i zmartwychwstałej Miłości – życzymy Wam, aby 
Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełniło 
Was wszystkich pokojem, miłością i wiarą, dało siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość. 
 Niech Chrystus Zmartwychwstały uczyni Was, w środowiskach 
Waszego życia i posługiwania i w dzisiejszym świecie, radosnymi apo-
stołami wiary, nadziei i miłości. 
 Wraz z najlepszymi życzeniami prosimy przyjąć dar modlitwy u 
stóp Chrystusa Zmartwychwstałego.  

Ks. Dziekan i Duszpasterze parafii św. Wita 

Drodzy Parafianie 
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Myli się ten, kto sądzi, że święta wielkanocne  

rozpoczynają się i kończą na niedzieli Zmartwych-

wstania Pańskiego. Czterdziestodniowy czas Wielkie-

go Postu ma nas przygotować do głębszego przeżywa-

nia tej najważniejszej uroczystości w ciągu całego ro-

ku liturgicznego, w której tradycyjne „święcenia ko-

szyczka” i wielkanocne śniadanie z pewnością nie sta-

nowią najważniejszych elementów. Niestety wielu 

katolików zapomina o wielkiej tajemnicy Świętego 

Triduum Paschalnego, które po 40 dniach pokuty, kie-

ruje nas ku medytacji i ponownemu przeżyciu męki, 

śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Ostatnie dni Wielkiego Postu – Niedzielą Pal-

mową – rozpoczynają Wielki Tydzień (łac. Hebdoma-

da Sancta – Święty Tydzień), w którym rozważamy 

wydarzenia bezpośrednio poprzedzające mękę, śmierć 

i Zmartywchwstanie Jezusa Chrystusa (uroczysty 

wjazd do Jerozolimy, namaszczenie Jezusa w Betanii, 

naradę Żydów, zdradę Judasza).   

Centrum i szczyt nie tylko Wielkiego Tygo-

dnia, ale całego roku liturgicznego stanowi Święte 

Triduum Paschalne (łac. triduum – trzy dni). Warun-

kiem owocnego przeżycia Triduum jest wewnętrzne 

nastawienie, że Święta Wielkanocne zaczynają się już 

wieczorem w Wielki Czwartek.  Dlatego warto wcze-

śniej odprawić spowiedź, zrobić zakupy i porządki,  a 

wszystko po to, żeby móc skupić się na przeżywaniu 

przebogatej liturgii tych trzech świętych dni. 

Triduum Paschalne zaczyna się w Wielki 

Czwartek wieczorem. Wspominamy w tym dniu usta-

nowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W 

Wielki Czwartek sprawuje się tylko jedną Mszę świę-

tą – Mszę Wieczerzy Pańskiej. Wyjątkiem są katedry, 

w których celebruje się rano Mszę Krzyżma. Biskup 

poświęca wtedy oleje używane do sprawowania sakra-

mentów: olej krzyżma oraz olej chorych. Na tej uro-

czystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa gro-

madzą się również księża, aby odnowić swoje kapłań-

skie przyrzeczenia. 

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczy-

na Święte Triduum Paschalne. Ta liturgia ma nam 

przypominać wydarzenia jakie działy się w Wieczer-

niku, zaraz przed pojmaniem Pana Jezusa przez Ży-

dów. Struktura wielkoczwartkowej Mszy zasadniczo 

Triduum PaschalneTriduum PaschalneTriduum Paschalne   
Najważniejsze trzy dni każdego Najważniejsze trzy dni każdego Najważniejsze trzy dni każdego 

chrześcijaninachrześcijaninachrześcijanina   
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nie różni się od innych Mszy św. Jest jednak kilka 

znaczących elementów, które wskazują na jej wyjąt-

kowy charakter. Po uroczyście odśpiewanym hymnie 

Chwała na wysokości Bogu, w kościele, aż do Mszy 

św. w Wigilię Paschalną, milkną organy i dzwonki. 

Ważnym elementem wielkoczwartkowej liturgii jest 

Obrzęd Mandatum. Po homilii kapłan umywa nogi 

dwunastu mężczyznom. Jest to pamiątka tego, co 

uczynił Pan Jezus wobec Apostołów w czasie Ostat-

niej Wieczerzy, pokazując przykład uniżenia i służby 

drugiemu człowiekowi.  

Istotnym momentem liturgii tego dnia jest 

przeniesienie Ciała Chrystusa do specjalnie przygoto-

wanej kaplicy adoracji, zwanej w polskiej tradycji 

Ciemnicą. Ma ona przypominać nam pojmanie Pana 

Jezusa i przetrzymywanie Go w więzieniu. Taberna-

kulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lamp-

ka, a ołtarz zostaje obnażony. Wchodzimy w czas 

Chrystusowej męki… 

Ważne jest, aby od tego momentu zachować 

nastrój powagi i skupienia. Niech nie zakłóca go tele-

wizja, komputer lub głośna muzyka. Przygotowujemy 

się do przeżycia Wielkiego Piątku. 

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystu-

sa. Chrześcijanie w tym dniu zachowują post ścisły. 

Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie spra-

wuje się Mszy św. Centralnym momentem tego dnia 

jest Liturgia Męki Pańskiej, która zaprasza nas do roz-

ważania męki Pańskiej, a następnie do adoracji i 

uczczenia Krzyża Świętego, jako narzędzia odkupie-

nia. 

Wielkopiątkowa liturgia bogata jest w wy-

mowne znaki i obrzędy.  Pierwszy z nich ma miejsce 

na samym początku liturgii – kapłan w ciszy pada na 

twarz (tzw. Prostracja), a wszyscy z gromadzeni klę-

kają. To mocny i wymowny gest największego uniże-

nia przed tajemnicą, którą będziemy rozważać. Nastę-

puje Liturgia Słowa, w której wsłuchujemy się m.in. 

w ewangeliczny opis Męki Pańskiej. Kolejnym waż-

nym elementem liturgii tego dnia jest Adoracja krzy-

ża. Krzyż, który od dwóch tygodni był zasłonięty, jest 

uroczyście ukazywany wiernym. Po odsłonięciu krzy-

ża odbywa się jego  adoracja przez wszystkich wier-

nych. Po przez złożenie pocałunku wyrażają oni swoją 

cześć wobec zbawiennej męki i śmierci Pana.  Po ob-

rzędach Komunii św. odbywa się procesja przeniesie-

nia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. 

W wielu kościołach, przez całą noc i dzień następny 

odbywa się adoracja przy Bożym Grobie. 

Wielka Sobota jest dniem rozważania śmierci 

Jezusa i trwania przy Grobie Pańskim. To dzień ciszy. 

W tym dniu wierni przynoszą do poświęcenia pokar-

my na stół wielkanocny. Pamiętajmy przy tym, że mi-

mo iż jest to piękny zwyczaj, to jednak drugorzędny i 

nie powinniśmy skupiać na nim całej uwagi. Niestety 

wielu katolikom Wielka Sobota kojarzy się tylko z 

„pójściem ze święconką”, a jest to dzień, w którym 

powinniśmy się duchowo nastrajać i przygotowywać 

od uroczystej i najważniejszej w całym roku wieczor-

nej liturgii Wigilii Paschalnej. 

Wigilia Paschalna rozpoczyna już świętowanie 

Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest centralnym mo-

mentem Triduum Paschalnego. Liturgia Wigilii Pas-

chalnej składa się z czterech, bogatych w symbole, 

części: liturgii światła, słowa, chrztu i Eucharystii.  

Liturgia światła rozpoczyna się przed kościo-

łem. Przy rozpalonym ognisku następuje poświęcenie 

ognia oraz paschału (Świeca symbolizująca Zmar-

twychwstałego Chrystusa). Następnie wszyscy wcho-

dzą do nieoświetlonego kościoła, który powoli zostaje 

rozpromieniony blaskiem paschału. Następnie wszy-

scy wsłuchują się w słowa Orędzia Wielkanocnego 

(tzw. Exultet).  Liturgia Słowa tej uroczystości jest 

niezwykle rozbudowana. Wysłuchujemy kilku czytań, 

ukazujących historię zbawienia: od początku świata, 

przez wyprowadzenie z niewoli egipskiej, aż do przyj-

ścia Mesjasza. W tym dniu ponownie rozbrzmiewa  

hymn Chwała na wysokości Bogu przy akompania-

mencie organ i dzwonów. Ewangelię – po 40-

dniowym czasie Wielkiego Postu – ponownie poprze-

dza uroczysty śpiew Alleluja, przez który cały Kościół 



 

 

ZMARTWYCHWSTANIE 

Biją głośno wszystkie dzwony, 

radość niosą w świata strony. 

Pan zmartwychwstał, jest wśród żywych, 

cud to wielki, cud prawdziwy! 

Kamień zdjęty - grób jest pusty, 

pozostały tylko chusty. 

Chrystus żyje, śmierć zwyciężył, 

znów jest Królem, bo jest mężny! 

 

Jaki piękny to poranek, 

jest święconka i baranek. 

Trzeba jajkiem się podzielić, 

z najbliższymi się weselić. 

Znika smutek, radość tryska, 

Jezus żyje - On zmartwychwstał! 
 

Jan Siuda 

Zdrowych i pogodnych  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 
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Rozwiąż krzyżówkę: 

1. Pora roku, w której obchodzimy Święta Zmartwych-

wstania Jezusa. 

2. Spotyka się z nimi Pan Jezus podczas VIII stacji Drogi 

Krzyżowej. 
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raduje się Zmartwychwstaniem Chrystusa. Kolejną 

częścią obrzędów Wigilii Paschalnej jest liturgia 

chrzcielna, w czasie której ma miejsce uroczyste po-

święcenie wody, która będzie służyć do chrztu, a także 

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wszyst-

kich zgromadzonych wiernych. Ostatnią częścią jest 

liturgia Eucharystyczna, do której wcześniejsze obrzę-

dy nas przygotowują. Każda Msza św. jest uobecnie-

niem Paschy Chrystusa – Jego męki, śmierci i zmar-

twychwstania. Nasze uczestnictwo we Mszy św. i po-

silanie Ciałem Chrystusa jest zapowiedzią wiecznej 

Uczty w Królestwie Bożym. 

Ważnym elementem naszej radości ze zmar-

twychwstania Chrystusa jest procesja rezurekcyjna 

(od łac. resurrectio – zmartwychwstanie), która odby-

wa się zwykle wcześnie rano w Niedzielę Zmartwych-

wstania (obecny jest również zwyczaj procesji – głów-

nie w kościołach katedralnych – w sobotę w nocy, 

bezpośrednio po liturgii Wigilii Paschalnej). Prowa-

dzeni przez Zmartwychwstałego Chrystusa, obecnego 

w Najświętszym Sakramencie, przy biciu dzwonów 

wychodzimy, a by całemu światu głosić radosną wieść 

o Chrystusowym tryumfie nad śmiercią: Alleluja! 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwych-

wstał! 
ks. Paweł Szczygliński  

3. Lany …….. 

4. Papież prowadzi Drogę Krzyżową w rzym-

skim………. 

5. Niezbędne w koszyczku wielkanocnym, symbolizu-

je zwycięstwo nad śmiercią. 

6. Święcone w Niedzielę Palmową. 

7. Jezus przebywał tam 40 dni. 

8. Pomagał nieść krzyż Jezusowi. 

9. Miejsce modlitwy Jezusa przed ukrzyżowaniem. 

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

NUMER 1/2015 R 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zmartwychwstanie-407706


 

 

II DOBROCZYNNA BIESIADA 

TANECZNA DLA SENIORÓW 

 W „Tłusty czwartek” -

12 lutego 2015 roku w 
Szkole Podstawowej w 
Krzesimowie odbyła się II 

„Dobroczynna biesiada ta-
neczna dla seniorów”. 

Głównymi organizatorami spotkania było Sto-
warzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” 
w Krzesimowie oraz Rada Rodziców. W biesia-

dzie uczestniczyło około 80 osób - głównie se-
niorów z Krzesimowa i pobliskich wsi. Zapro-

szenie na spotkanie przyjęli również 
„Jaworzniacy”- patroni naszej szkoły oraz Wójt 

Gminy Mełgiew pana Ryszard Podlodowski.  
 Tegoroczną biesiadę rozpoczęła część arty-
styczna przygotowana przez dzieci i nauczycie-

li: występ szkolnego zespołu wokalnego „Filii 
Canteres”, pokaz karate „Shotokan” oraz po-

kaz tańca nowoczesnego. Na zakończenie czę-

ści artystycznej dzieci obdarowały seniorów 

własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Z 
uwagi na „Tłusty czwartek”, podczas biesiady 
odbył się konkurs na najsmaczniejsze pączki, 

róże i faworki przygotowane własnoręcznie 
przez nasze seniorki. Wprawdzie w konkursie 

tym wyłoniono zwyciężczynie, jednak Komisja 
postanowiła nagrodzić wszystkie uczestniczki 
konkursu. Spotkaniu towarzyszyła niezwykle 

sympatyczna atmosfera. Przy akompaniamen-
cie zespołu „Massimo” - pana Piotra Najdy ba-

wiono się długo i wspaniale. Biesiada miała 

charakter dobroczynny. Darowizny zebrane od 
seniorów przeznaczone zostały na działalność 

Świetlicy Środowiskowej w Krzesimowie. Dzię-
kujemy jak zwykle niezawodnej pani Mieci 
Radko za akompaniament na harmonii, a Ra-

dzie Rodziców, paniom ze Stowarzyszenia 
„Razem dla Krzesimowa” i nauczycielom ze 

Szkoły Podstawowej w Krzesimowie za pomoc 
w organizacji spotkania. Dziękujemy również 
SENIOROM, którzy po raz kolejny zaszczycili 

nas swoją obecnością i zechcieli spędzić ten 
niezwykły wieczór razem z nami. 

Zofia Talarek 
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole  

w Krzesimowie 
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ŻYCIE KULTURALNE 

DOMINOWA 

 28 października Stowa-

rzyszenie "Podaj rękę"z Do-
minowa podpisało umowę o 

dotację z Fundacją Fundusz 
Lokalny im Jana III Sobie-
skiego. 

 Kwota dofinansowania 
jaką otrzymaliśmy to 50 

tyś.zł.W ramach projektu 
przeprowadzamy remont remizy OSP, tzn. ma-
lowanie ścian oraz odnawianie podłogi tj. cykli-

nowanie i olejowanie, a także jej częściowe 
wyposażeni, np. w stoły, krzesła. W ramach 

projektu zorganizujemy  imprezy kulturalne, 
na które zapraszamy mieszkańców wsi, a także 
okolicznych miejscowości. 

 Od 2008 r. w Mełgwi działa Koło Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Na początku skupiało 11 członków. Obecnie  

Koło liczy 42 członków. W skład Koła wchodzą 
młodzi emeryci z terenu naszej gminy, w na-
szych szeregach jest też 70 % członków Ze-

społu Śpiewaczego „PODZAMCZE”. Mełgiewscy 
seniorzy czynnie uczestniczą w życiu gminy.  

Biorą udział w licznych konkursach m.in. 
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”. Przy oka-
zji uroczystości „Dni Mełgwi” czy dożynek 

gminnych organizują stoiska z rękodziełem 
i jadłem regionalnym. W 2014 r. Koło zorgani-

zowało kilka wyjazdów edukacyjnych pozwala-
jących zapoznać się z kulturą, historią, zabyt-
kami oraz martyrologią  poszczególnych regio-

nów Polski. W dniu 25 stycznia 2015 r. przy 
okazji kolędowania, Koło przeprowadziło zbiór-

kę charytatywną na leczenie Jasia Karwowskie-
go z Krępca  przekazując na ten cel 550 zł. 

Nasze plany na ten rok to czynne uczestnicze-
nie w uroczystościach gminnych, organizacja 
kursów, konkursów i wyjazdów edukacyjnych 

dla seniorów oraz spotkań plenerowych dla 
mieszkańców Naszej Gminy Mełgiew. 

Kazimierz Krukowski 
Sekretarz Koła 
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 Pierwszym działaniem jest cykl warsztatów 

rękodzielniczych, składający się z pięciu spo-
tkań po 3-4 godziny każdy. Warsztaty popro-

wadzi animatorka. Pierwsze dwa będą dotyczyć 
wykonywania ozdób okolicznościowych. Na na-
stępnych nauczymy się wyrabiać sztuczną bi-

żuterie, a na dwóch ostatnich Pani zaprezentu-
je sztukę decoupage. Terminy poszczególnych 

warsztatów podamy na osobnych ogłosze-
niach.  
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Działo się na Franciszkowie 

Członkowie Stowarzysze-

nia Wsi Franciszków oraz 
Rada Sołecka we Fran-

ciszkowie, z okazji Dnia 
Chorego postanowili od-
wiedzić wszystkich cho-

rych mieszkańców wsi. Najmłodszy mieszka-
niec Franciszkowa którego odwiedziliśmy to 5 – 

letni Pawełek Łagowski, który cierpi na mózgo-
we  porażenie dziecięce oraz epilepsję. Nieste-
ty, nie może on nawet siedzieć samodzielnie, 

dlatego też wymaga całodobowej opieki. 
Ogromną szansą na jego rozwój jest stała i 

kompleksowa rehabilitacja. Pawełek jest pod-
opiecznym Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą”. 

 http://dzieciom.pl/podopieczni/20439 
Łącznie odwiedziliśmy 54 osoby. Naj-

starszy mieszkaniec ma 93 lata.  Listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz słodycze zrobiły ogromne 

wrażenie, ale najważniejsze było to, że odwie-
dziliśmy ich osobiście. Kontakt z drugim czło-
wiekiem, pochylenie się nad jego cierpieniem, 

starością, chorobą był wyrazem solidarności 
międzyludzkiej oraz potrzebą serca. Chcieliśmy 

pokazać wszystkim chorym, że są dla nas waż-
ni. 

Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym 

odbiorem naszych wizyt. Pojawiły się łzy wzru-
szenia, radość, zaskoczenie. Franciszkanie 

chętnie dzielili się swoimi  przeżyciami, do-
świadczeniami życiowymi. Była to dla nas lek-
cja pokory wobec cierpienia, choroby oraz 

przypomnienie i uświadomienie jak wiele po-
siadamy będąc zdrowymi. 
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Powyższe doświadczenie pokazuje nam, 

że nie tylko organizacja imprez, wycieczek, 
wernisaży powinna być dla nas priorytetem. 

Ważne jest również „zwyczajne” spotkanie z 
drugim człowiekiem, wysłuchanie go i chęć nie-
sienia pomocy. 

Chciałabym również wspomnieć o szko-
leniu które odbyło się 10 lutego  w świetlicy 

wiejskiej we Franciszkowie. Było ono skierowa-
ne do mieszkańców wsi w każdym wieku, jego 
tematyką były: 

- zasady bezpiecznego kajakarstwa 
- zasady udzielania pierwszej pomocy 

- oraz przedstawienie atrakcji turystycz-
nych w gminach partnerskich Szlaku 
Jana III Sobieskiego. 

Warsztaty cieszyły się ogromnym powodze-
niem zarówno dzieci jak i dorosłych. W ramach 

szkolenia, w maju lub czerwcu, uczestnicy zo-
staną zaproszeni na spływy kajakowe po Wie-

przu. 

Zdj. Stanisław Śliwiński 

http://dzieciom.pl/podopieczni/20439


 

 

 Pod skrzydłami naszego stowarzyszenia działa 

Koło Aktywnych Kobiet „Babiniec”. 
 Jesteśmy grupą dziewczyn, pragnących rozwi-

jać swoje zainteresowania rękodziełem – zarówno 
tym tradycyjnym jak i nowoczesnym. Poza tym 
bardzo chętnie angażujemy się w różne akcje cha-

rytatywne, współorganizujemy imprezy na rzecz 
społeczności lokalnej oraz dzieci. Lubimy uczyć się 

nowych rzeczy, poznawać nowe techniki, chętnie 
uczymy innych. 
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TAKT 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-

nych TAKT powstało w lutym 2011 roku z 

inicjatywy mieszkańców gminy Mełgiew. 

Impulsem do jego utworzenia stał się Koncert Walentynkowy 

zorganizowany na rzecz małej Oliwki. - mówi Żaneta Tworóg, 

prezes stowarzyszenia. To wtedy okazało się, jak wiele osób 

stać na bezinteresowną pomoc i działanie prospołeczne. SIS 

TAKT zostało utworzone z myślą o realizacji działań z zakresu 

podejmowania i wspierania inicjatyw na rzecz lokalnego śro-

dowiska . 

 W ubiegłym roku w ramach realizacji zadania powierzo-

nego przez wójta Gminy Mełgiew zorganizowaliśmy artystycz-

ną imprezę plenerową, prezentującą obrzędy ludowe związa-

ne z Nocą Świętojańską. 

 Jesienią mieliśmy przyjemność być gospodarzami „Święta 

Ziemniaka” w Zespole Szkół w Mełgwi. 

Panie, które chcą dołączyć do Babińca, 

zapraszamy 
w każdy czwartek o 18.00 

 

Pracownia Babiniec 
OSP w Mełgwi 

tel. kont. Beata 607 962 249,Agnieszka 507 099 301, Monika 508 248 338 

Beata i Agnieszka — prowadzące warsztaty plastyczne  
w świetlicy środowiskowej w Krzesimowie 

Agnieszka i nasza „Babińcowa” palma 

Dzieci z zespołu tańca ze szkoły w Zezulinie 

Grupa rekonstrukcyjna ze Słowiańskiego Grodu 

Efekty warsztatów wielkanocnych 
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na dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wy-

posażenia, w tym m.in.: mebli, sprzęt ICT, po-
mocy dydaktycznych, plastycznych, zabawek, 

doposażenia kuchni oraz sprzętu do utrzyma-
nia czystości w pomieszczeniach. Obecnie 
trwają prace związane z realizacją dostaw za-

kupionego sprzętu.  

WIEŚCI Z GMINY 
Str. 28 

 W miesiącu wrześniu 2014 roku  Gmina 

Mełgiew podpisała umowę o dofinansowanie 
projektu systemowego pn.: „Modernizacja od-

działów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych” współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO 

KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniej-

szanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej. Projekt obejmuje 

wsparcie 6 oddziałów przedszkolnych, które 
działają przy Szkołach Podstawowych: w Me-
łgwi, Dominowie, Krzesimowie, Krępcu, Pod-

zamczu i Jackowie. 
 Celem głównym projektu jest podniesienie 

jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 6 
szkołach podstawowych w Gminie Mełgiew po-

przez ich doposażenie w celu dostosowania do 
potrzeb dzieci w wieku 3 – 5 lat. Otrzymane 
pieniądze przeznaczone zostały między innymi 

Nowe wyposażenie  

do oddziałów przedszkolnych 

Nasze przedszkole mieści się w Mełgwi, przy ulicy Partyzanckiej 32 (dawne OPS) i stanowi odrębny, samo-

dzielny budynek o pow. użytkowej 100 m2. Mieszczą się tutaj: 2 sale, łazienka dla dzieci, łazienka dla 

personelu, kuchnia, pokój socjalny, szatnia, korytarz. Wszystko tu jest nowe, bezpieczne, kolorowe, za-

równo pomieszczenia jak i zabawki spełniają wszelkie normy sanitarne. 

 

My  - stawiamy na jakość, nie na ilość. U nas panuje miła, rodzinna atmosfera. Chcemy, aby każde dziec-

ko miało zapewnioną najlepszą opiekę, warunki do rozwoju, odpowiednią przestrzeń. 

 

U nas można zapisać dziecko na pobyt całodzienny, ale także na rano lub popołudnie.  

Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu wliczone są w czesne, rodzice nie ponoszą w związku 

z tym żadnych dodatkowych kosztów. 

 

Maluchy korzystają z opieki i pomocy  logopedy, biorą udział w zajęciach z rytmiki, religii. 

W naszej placówce odbywają się również zabawy z językiem angielskim, na których uczymy się prostych 

słówek, wierszyków, piosenek, czytamy książeczki i oglądamy bajki w języku angielskim. 

 

Zdając sobie sprawę z ogromnej potrzeby ruchu dzieci w tym wieku każdego dnia w naszym przedszkolu 

odbywa się krótka gimnastyka, mająca na celu kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej i zapobieganie 

wadom postawy. 

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 18.00  

Zapraszamy do przedszkoli 

Przedszkole Niepubliczne „BARTUŚ”  

ul. Partyzancka 32, 21-007 Mełgiew 

Tel. 531-530-057  www.przedszkolemelgiew.pl 

Zdj. Waldemar Woźniak 

 Ostatnim etapem będzie organizacja pla-

ców zabaw wyposażonych w urządzenia dla 
najmłodszych. Termin zakończenia przewidzia-

ny jest na miesiąc czerwiec br. Całkowita war-
tość projektu wynosi  467 024,20 zł i zostanie 
w pełni dofinansowana w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
Justyna Kuzioła 
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Przedszkole Niepubliczne Jacków 35,  

21-007 Mełgiew 

tel. 600 311 899 

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 lat 

- własny plac zabaw 

- dużo zajęć (plastyczne, muzyczne, 

j. angielski, taniec, rytmika, i inne) 

- domowa atmosfera 

- smaczne jedzenie  

Joanna Jarocka 

Uśmiech dziecka, poczucie bezpieczeństwa, chęć przebywania z nami jest prioryte-

tem w "Wesołym Przedszkolu" 

 

Mełgiew,ul. Partyzancka 19 
www.przedszkole-melgiew.pl 

wesole@przedszkole-melgiew.pl 
(81) 467 05 88, 609 362 809 

OFERUJEMY: 
 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
 Nowoczesne programy edukacji przedszkolnej 
 Naukę języka angielskiego 
 Zajęcia z rytmiki 
 Zajęcia z logopedii i logorytmiki 
 Klub Małego Odkrywcy 
 Dogoterapię 
 Gimnastykę 
 Naukę pływania 
 Naukę religii 
 Warsztatowe zajęcia plastyczne i florystyczne 
 Warsztatowe zajęcia taneczne 
 oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć 

WESOŁE PRZEDSZKOLE: 
 Realizuje program edukacji przed-

szkolnej, 
 Zapewnia kompetentnych i życzli-

wych nauczycieli 
 Uczy samodzielności 
 Rozwija talenty 
 Kształtuje umiejętności w zakresie 

muzyki, tańca, plastyki 
 Stoi na straży praw dziecka 

U nas panuje  

rodzinna atmosfera  
ZAPRASZAMY 

"KUBUŚ" "KUBUŚ" "KUBUŚ"    
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KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZKALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ  

Nazwa imprezy Termin Organizator 

Warsztaty tworzenia biżuterii luty - marzec Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Szkoła kajakarstwa luty - marzec STOWARZYSZENIE "NURT" 

Niedziela Palmowa 29.03.2015 r GOK 

Konkurs plastyczny ”Jan Paweł II w moim 
życiu i pamięci 

30.03.2015 r GOK 

Warsztaty: ozdoby okolicznościowe marzec - kwiecień Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Warsztaty: decoupage marzec - kwiecień Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Gminny Turniej Szachowy marzec/kwiecień 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi - Marcin 

Detiuk, Zofia Talarek 

III Przegląd Piosenki  Patriotycznej 22.04.2015 r GOK 

Konkurs poetycki  „Jan Paweł II w moim 
życiu i pamięci” 

30.04.2015 r GOK 

Franciszków na sportowo: marzec - wrzesień 
STOWARZYSZENIE WSI FRANCISZKÓW 

Maria Karman 

Franciszków Artystycznie: marzec - grudzień 
STOWARZYSZENIE WSI FRANCISZKÓW Magdalena Boch-

niak 

Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem 
„Przyroda wokół nas” 

kwiecień - czerwiec 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi - Zofia 

Talarek 

Koncert patriotyczny i Dzień Strażaka 3.05.2015 r GOK wspólnie z KOMENDANTEM OSP 

Gminny Otwarty Turniej Piłki Nożnej-
boisko orlik 

3.05.2015 r Klub Sportowy Victory Mełgiew - Krzysztof Chyćko 

Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej 

13 – 14.05.2015 r GOK 

"Dni Mełgwi" 24.05.2015 r 
Urząd Gminy wspólnie z GOK i zainteresowane organiza-

cje pozarządowe 

Biesiada Majówkowa maj Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

III Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej maj 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi - Zofia 

Talarek 

Rajd Rowerowy maj Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Akcja "ZIELONE S.O.S." 
maj, sierpień, paź-

dziernik 
SWS "DĄB" 

Festyn Rekreacyjno - Sportowy maj lub wrzesień UKS "Krzesimów" 

Festyn rodzinny pod hasłem” Cała Polska 
czyta dzieciom” 

maj/czerwiec Szkoła Podstawowa w Jackowie 

Piknik Naukowy czerwiec Szkoła Podstawowa w Podzamczu 

Turniej Rozgrywek Stołowych czerwiec Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Piknik "KOLOROWE MYŚLI" czerwiec SWS "DĄB" 

V Wiosenne Spotkania Ekologicznych 
Krzesimów 2015 

czerwiec 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi  

 Zofia Talarek 

Rodzinny Festyn Rekreacyjno –Sportowy czerwiec 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi  

Zbigniew Karski, Zofia Talarek 

I Festiwal Tańca o puchar Wójta Gminy 13.06.2015 r GOK 

Dzień Dziecka 28.06.2015 r GOK 

Tematyczna impreza plenerowa na powi-
tanie lata 

28.06 lub 5.07.2015 r Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TAKT w Mełgwi 

Festyn czerwiec - lipiec Stowarzyszenie "Podaj rękę" 

Spotkania ze sztuką "POD DĘBAMI" czerwiec - wrzesień SWS "DĄB" 
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KURSY DLA ROLNIKÓW  

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI PSAMI  

 Urząd Gminy w Mełgwi informuje, że zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu 

Gminy Mełgiew realizowane jest przez  ich umieszczanie w schronisku dla zwierząt, na pod-
stawie umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym schronisko, tj. Świdnickim Stowarzy-

szeniem Opieki nad Zwierzętami. 

 Odławianie bezdomnych psów następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy w Mełgwi, tel. 81 460 57 09, który następnie przekazuje zgłoszenie do pra-

cownika Świdnickiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami, celem podjęcia interwencji i 
umieszczenia  w schronisku. 

Zapisów na wyżej wymienione kursy można dokonać u Pani Agnieszki Krawczak 
pod numerem telefonu  609-644-183 lub w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 81 

460-57-01. 
 

Przypominamy Pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie 
można uzyskać u Pani Agnieszki Krawczak, każdy wtorek w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Gminy. 

Ryszard Podlodowski Wójt Gminy Mełgiew oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego zapraszają na : 

 kurs chemizacyjny, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r o godz. 09.00 w bu-

dynku Urzędu Gminy Mełgiew na Sali Wystawowej Domu Kultury (pokój 004) 

 kurs podstawowy nabywający uprawnienia w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin sprzętem naziemnym (zaświadczenie jest ważne 5 lat) 

 kurs operatorów kombajnów zbożowych (zaświadczenie wydawane jest beztermino-

wo). 

GOK W MEŁGWI  

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA 

Zajęcia odbywają się w poniedziałek i piątek o godz. 18:50. 

„NOWOCZESNE FORMY RUCHU „NOWOCZESNE FORMY RUCHU „NOWOCZESNE FORMY RUCHU    
PRZY MUZYCEPRZY MUZYCEPRZY MUZYCE---   FITNESS”FITNESS”FITNESS”   

 

ORAZ  
 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWAGIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWAGIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA   



 

 

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY 

 

Kancelaria: (81) 460 57 00 Sekretariat: (81) 460 57 01 Fax: (81) 460 57 90 

Nazwisko i Imię Stanowisko Bezpośredni 

Adamiec Teresa Dom Kultury (GOK) (81) 460 57 50 

Dec Jadwiga Zamówienia Publ. i Działalność Gosp. (81) 460 57 10 

Firosz Janusz  Obrona Cywilna (81) 467 06 12 

Kamińska Małgorzata Gospodarka Mieniem Komunalnym (81) 460 57 06 

Kołodziejczyk Małgorzata Podatki i Opłaty (81) 460 57 19 

Konowałek Elżbieta Ewidencja Ludności i Dowody Osob. (81) 460 57 14 

Kowalczyk Urszula Biblioteka(GBP) (81) 460 57 60 

Kurzępa Teresa Skarbnik (81) 460 57 04 

Kuśmicki Sławomir Zespół Wsparcia Zarządzania (81) 460 57 28 

Kuzioła Justyna Fundusze Unijne (81) 460 57 10 

Machulska Elżbieta Rada Gminy (81) 460 57 11 

Matyjaśkiewicz Mariola Szkolnictwo i Oświata (81) 460 57 20 

Matys Ewa Podatki i Opłaty (81) 460 57 18 

Narodowiec Magdalena Doradca Wójta (81) 460 57 03 

Oleszek Łukasz Gospodarka Odpadami Komunalnymi (81) 460 57 07 

Opaliński Maciej Informatyk (81) 460 57 21 

Piech Teresa Urząd Stanu Cywilnego (81) 460 57 15 

Raj Maria Kancelaria (81) 460 57 00 

Reszka Łukasz Fundacja Fundusz Lokalny  (J3S) (81) 460 57 70 

Różycka Grażyna Księgowość (81) 460 57 16 

Stoczkowska Elżbieta Sala Muzyczna (81) 460 57 51 

Śledź Edyta  Ochrona Środowiska i Rolnictwo (81) 460 57 09 

Świrk Grażyna Gospodarka Komunalna i Wodociągi (81) 460 57 12 

Tyburek Michał Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne (81) 460 57 30 

Wierzchowska – Ostańska 
Aneta 

Windykacja (81) 460 57 13 

Wróbel Anna Podatki i Opłaty (81) 460 57 17 

Wójcik Magdalena Infrastruktura Drogowa (81) 460 57 08 

Zajączkowska Agnieszka Solary i Piece (81) 460 57 31 

Zielińska Anna Sekretariat (81) 460 57 01 

Żułtak Bartosz Zagosp. Przestrzenne i Budownictwo (81) 460 57 05 

Wydawca: Urząd Gminy Mełgiew 

Adres: 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Tel. (81) 460 57 00 , e-mail: wiescizgminy@melgiew.pl 

Zespół redakcyjny w składzie: Elżbieta Korbus, Paulina Cimek, ks. Paweł Szczygliński, Monika Woźniak-Gołąb 

mailto:wiescizgminy@melgiew.pl

