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W naszej małej społeczności z zapałem dążymy do realizacji zaplano-
wanych przedsięwzieć. Chcąc przybliżyć Państwu bieżące sprawy, które 
wykonujemy pragnę wspomnieć słów kilka o tym co udało się zrealizować 
w ostatnim czasie. Mając na celu poprawę infrastruktury drogowej zleci-
łem wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wytypowanych 
jako priorytetowe do ubiegania się o dotacje z PROW 2015-2020.  

Na bieżąco w granicach możliwości finansowych remontujemy drogi 
tłuczniowe. Oprócz tego ekipa składająca się z pracowników interwencyj-
nych naprawia chodniki w Krępcu i w Mełgwi. Sołectwo w Mełgwi przeka-
zało nam walec łąkowy, który zostanie dostosowany do transportu i pracy 
z zakupionym z projektu ciągnikiem New Holland. Dzięki temu możliwe 
będzie skuteczne utwardzenie (zagęszczenia) remontowanych odcinków 
dróg gminnych.  

Odbyłem rozmowy z przewoźnikiem 
„przewozy 24” i innymi przewoźnikami mające na 
celu dotowanie przez gminę kursów busów 
z miejscowości, które nie mają połączeń autobu-
sowych z Mełgwią. Trwają rozmowy z Prezyden-
tem Lublina Krzysztofem Żukiem i dyrekcją Za-
rządu Transportu Miejskiego w Lublinie celem 
stworzenia połączenia Mełgwi ze Świdnikiem i Lu-
blinem linią podmiejską.  

Uzyskaliśmy stosowne pozwolenia wod-
no-prawne na likwidację zbiornika wodnego przed 
naszym amfiteatrem. Przystąpiliśmy do prac 
związanych z jego zasypaniem, tak aby powięk-
szyć teren rekreacyjny wokół amfiteatru co mogli 
Państwo zaobserwować podczas imprezy „Dni Me-
łgwi”. Realizujemy budowę 110 przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla osób które zakwalifiko-
wały się do projektu w 2014 roku.  

Oddziały przedszkolne w szkołach dopo-
sażane są w sprzęt komputerowy oraz meble. 
W ramach projektu „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” pro-
jektowane są place zabaw dla dzieci przy szko-
łach w Dominowie, Jackowie, Krępcu, Krzesimo-
wie oraz Mełgwi. W kwestiach urzędowo-
kadrowych to mamy nową Panią Skarbnik - Moni-
kę Rycerz. 

Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziec-
ka życzę radości, pogody ducha, uśmiechu na 
każdy dzień oraz spełnienia marzeń a na czas wa-
kacji odpoczynku od zajęć lekcyjnych i wspania-
łych podróży do ciekawych zakątków Świata 
w gronie najbliższych i przyjaciół.  

 
Ryszard Podlodowski 

 

KOŁYSANKA DLA WNUKA 

Koniec dnia, oczy zmęczone 
W łóżeczku już pragniesz spać 

Zabawki są odłożone 
Ciężko będzie rano wstać 

 
Zanim zaśniesz, przytul misia 

Aby lepiej było śnić 
Nie martwisz się jeszcze dzisiaj 
Czy szczęśliwie będziesz żyć? 

 
Wróżka we śnie wyczaruje 
Spokojny, bajkowy świat  

Gdzie miłość, piękno króluje 
Każdy jest jak dobry brat 

 
Śpią spokojnie wszystkie dzieci 
Gwiazdki światłem im mrugają 

Złoty księżyc w okno świeci 
Tylko rodzice czuwają. 

Jan Siuda 
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Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mełgiew w dniach od 16 do 28 marca 2015 r. przepro-
wadzone zostały wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019. Zebraniom w poszcze-
gólnych miejscowościach przewodniczył wyznaczony pracownik z Urzędu Gminy. Na każdym ze-
braniu był obecny Wójt Gminy Mełgiew, celem zapoznania się z potrzebami mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę lata poprzednie należy stwierdzić iż zainteresowanie wyborami było duże. Dowodem 
tego jest wysoka frekwencja, jaką udało się uzyskać w tym roku.  

Spośród 21 sołectw w 15 z nich nie dokonano zmian personalnych na stanowisku Sołtysa. 
W miejscowościach: Krępiec II, Janówek, Józefów, Nowy Krępiec, Trzeszkowice i Trzeciaków wy-
brano nowych sołtysów.  

Wszystkim Sołtysom gratulujemy a na lata nowej kadencji życzymy zapału do pracy, cierpli-
wości oraz zadowolenia z pełnionej funkcji społecznej. Przybyłym na zebrania wyborcom dziękuje-
my za zainteresowanie i uczestnictwo w tegorocznych wyborach.  

 Sołtysi Kadencji 2015—2019 

SOŁTYSI  KADENCJI 2015-2019* 

WYBORY SOŁTYSÓW 

* Telefony do sołtysów na ostatniej stronie  
gazetki 

Monika Rycerz, urodzona w 1976 r. w Świdniku, mieszkanka sąsiedniej 
gminy Piaski. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(studia magisterskie 5-letnie na kierunku politologia w zakresie politologii spe-
cjalność: samorząd i polityka lokalna), a także studiów podyplomowych  
w zakresie rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Admi-
nistracji w Lublinie.  

Drogę zawodową w administracji rozpoczynała w 2000 r. od pracy na sta-
nowisku starszego referenta w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.  
W latach 2001 - 2010 pracowała na stanowisku inspektora kontroli państwowej 

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. W okresie 2010 – 2015 pełniła funkcję skarbnika 
powiatu świdnickiego. Mężatka, troje dzieci. 

Nowa Pani Skarbnik... 

1. Dominów - Dorota Cybul 
2. Franciszków - Krystyna Szewczyk 
3. Jacków -  Teresa Jasińska 
4. Janowice - Michał Szewczak 
5. Janówek - Dorota Kotarska 
6. Józefów - Grzegorz Pokrzywa 
7. Kolonia Minkowice - Kazimierz Krukowski 
8. Krępiec I - Tadeusz Krysa 
9. Krępiec II - Jakub Niezbecki 
10. Krzesimów I  - Agnieszka Woźniak   
11. Krzesimów II - Anna Pytka  
12. Lubieniec - Jadwiga  Kozak 
13. Mełgiew I - Zofia Bilik  
14. Mełgiew II - Marek Chyliński 
15. Minkowice - Jan Pucek 
16. Nowy Krępiec - Adam Zieliński 
17. Piotrówek - Stanisława Nowak  
18. Podzamcze - Jolanta Niedźwiedź 
19. Trzeciaków - Konrad Kubić 
20. Trzeszkowice - Adam Ścirka 
21. Żurawniki - Józef Hajduk 
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NOWI SOŁTYSI I ICH PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ... 

Jakub Niezbecki — Sołtys Krępca II 

Nazywam się Jakub Niezbecki, mam 25 lat, mieszkam przy ulicy 
Piaseckiej 49a w Krępcu. Studiowałem matematykę, obecnie zajmuję 
się udzielaniem korepetycji z tego przedmiotu. Chciałbym podziękować 
mieszkańcom Sołectwa Krępiec II za zaufanie jakim mnie obdarzyli, 
wybierając na sołtysa naszej miejscowości. Liczę na owocną współpra-
cę w dążeniu do wspólnych celów, dlatego zachęcam wszystkich Pań-
stwa do wspólnego angażowania się w  życie naszej wspólnoty. Proszę 
o zwracanie uwagi na informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń, ze 
wszelkimi pytaniami, wnioskami itp. można zgłaszać się do mnie, bądź 
poprzez członków Rady Sołeckiej, którymi zostali: Łukasz Solarski, Ra-
fał Statuch oraz Paweł Winiarczyk.  

Grzegorz Pokrzywa — Sołtys Józefowa 
 
Z racji wyboru mnie na sołtysa wsi Józefów chcę podziękować 

wszystkim, którzy na mnie głosowali. Mój program lub może inaczej 
zamierzenia i cele na tą kadencję to:  
- kontynuacja remontu remizy (na ten rok o ile finanse pozwolą wy-
miana dachu na nowy),  
- zabiegi aby wyprostowano sprawę dróg na terenie wsi,  
- organizacja imprez okolicznościowych zapoczątkowana przez po-
przedniego sołtysa, co stało się pewną tradycją, mówię tutaj o An-
drzejkach dla starszych i Mikołaju dla najmłodszych, 
- reprezentowanie wsi na uroczystościach gminnych.  

Myślę, że to są rzeczy, które z mojej pozycji sołtysa jestem 
w stanie zrobić. Oczywiście nic nie wskóramy bez pomocy i współpracy 
z władzami gminy. Liczę na ich wsparcie i przychylność. 

 Konrad Kubić — Sołtys Trzeciakowa    
 
Chciałbym przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Wraz z pomocą Wójta naszej Gminy będę starał się o zmianę na-
wierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez naszą miejscowość.  
Ponadto zależy mi na zamontowaniu kolejnych latarni hybrydowych 
oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanych ze 
środków Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich, a także korzystaniu 
z innych gminnych projektów. Jako że jesteśmy jedną z dwóch 
wsi, które nie posiadają sieci wodociągowej, będę ubiegał się również  
o jej budowę. Planuję umieścić trzy tablice informacyjne, aby każdy 
mieszkaniec wiedział o aktualnych wydarzeniach, ogłoszeniach i projek-
tach. Posiadam duży sprzęt rolniczy, więc służę pomocą w odśnieżaniu 
dróg, aby każdy mieszkaniec Trzeciakowa mógł na czas zdążyć do pra-
cy, szkoły, czy na umówione spotkanie.  
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1 września 1990 r. mając 48 lat po przepracowaniu 
30 lat w szkolnictwie przeszłam na emeryturę.  
Wówczas mieszkańcy Trzeciakowa powierzyli mi sprawo-
wanie funkcji sołtysa. 

Pełniąc od 25 lat funkcję sołtysa wspólnie z miesz-
kańcami i Radą Sołecką założono w każdym domu telefon 
stacjonarny oraz gaz. Gaz doprowadzono do każdego go-
spodarstwa, jednak niewiele gospodarstw z niego korzy-
sta.  

Utwardzono najpierw żużlem a potem gryzem około  
5 km dróg – mamy lepsze połączenie z szosą 
w Trzeszkowicach i w Dominowie.  

Ponadto wymieniono 10 lamp oświetlenia ulicznego. 
Zamontowano 2 lampy hybrydowe przy skrzyżowaniach 
dróg. W 6 gospodarstwach domowych założono solary. 
Wymieniono także kilka pokryć dachowych na których był 
eternit. Założono 2 przydomowe oczyszczalnie. We wsi 
brak jest wodociągu lokalnego – mimo że zbierane były 2 
razy podpisy (zgody) mieszkańców.  

 
Emilia Dziachan 

Emilia Dziachan  
Sołtys Trzeciakowa w latach 1990 - 2015 

W Janówku 16 marca 2015 r. odbyły się wybory sołtysa. 
Przy tej okazji mieszkańcy wsi zorganizowali podziękowanie dla 
sołtysa Pana Jana Golona, który przez 37 lat reprezentował 
Naszą Wieś. 

Chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom Janówka 
za przychylne podejście i pomoc w zorganizowaniu uroczystości. 
Podziękowania w szczególności: pani Basi, koleżankom i panu 
Kaziowi. Mimo moich zarzekań, przy podaniu mojej kandydatury 
przez pana Jana Golona – zostałam wybrana na nowego sołtysa 
Janówka. Pragnę podziękować mieszkańcom za zaufanie jakim 
mnie obdarzyli wybierając na „głowę wsi”. 
Postaram się sprostać wymaganiom wszystkich mieszkańców, 
będę kontynuować zamierzenia byłego sołtysa i liczę że wspólny-
mi siłami będziemy dążyć do rozwoju naszej wsi. 

 
Mówi nowa Sołtys Janówka: Dorota Kotarska 

Jan Golon oraz Dorota Kotarska 

Jan Golon również dziękuje mieszkańcom Janówka za miłą 
niespodziankę przy okazji wyboru sołtysa jaką mu zgotowano za 
wieloletnią posługę będąc sołtysem. Za piękne kwiaty i dużo mi-
łych prezentów. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję 
a szczególnie organizatorom tej miłej niespodzianki. 

 

Sołtysi:  
 

Emilia  
Dziachan  

 
i 
 

 Konrad  
Kubić 

Emilia Dziachan 
25 lat sołtysowania w Trzeciakowie 

Podziękowania 
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W niedzielę 03.05.2015 r.  strażacy-ochotnicy 
z  jednostki OSP w Mełgwi świętowali Dzień Stra-
żaka. Takie święto to doskonały czas na podzięko-
wanie, wyróżnienie i odznaczenie strażaków oraz 
sympatyków pożarnictwa ochotniczego.  

Tradycyjnie obchody rozpoczęto mszą św. 
w kościele parafialnym, dalsza część obchodów 
odbyła się przy muszli koncertowej. Uhonorowano 
strażaków: druha Henryka Adamca „Złotym Zna-
kiem Związku OSP RP” ,  druha Eugeniusza  Ku-
twę „Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza”.  

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” odznaczono 6 druhów, Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono 6 dru-
hów, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczono 9 druhów. Odznakę „Strażak 
Wzorowy” nadano 17 druhom, a odznakę „Za 
Wysługę Lat” nadano 49 druhom. 

Osoby uczestniczące w festynie mogły zapo-
znać się ze sprzętem pożarniczym, dla dzieci przy-
gotowane zostały konkursy i zabawy sprawnościo-
we, dla wszystkich przybyłych osób przygotowano 
poczęstunek.  

Wiesław Rusak 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  

        
Zdj. J. Firosz 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” (OTWP) ma na celu po-

pularyzowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpoża-
rowej. W  szczególności służy popularyzowa-
niu wśród dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcznym sprzę-
tem gaśniczym, wiedzy na temat techniki po-
żarniczej, organizacji ochrony przeciwpożaro-
wej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

W dniu 23 marca 2015 r. w Urzędzie 
Gminy w Mełgwi odbyły się eliminacje 38 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
na szczeblu powiatowym.  
Udział wzięło 40 uczestników. W wyniku roz-
grywek finałowych kolejność zajętych miejsc  

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W MEŁGWIOGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W MEŁGWIOGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ W MEŁGWI   

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA  

przedstawia się następująco: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 
1. Karolina Zając – ZS w Bystrzejowicach  
        Pierwszych  
2. Filip Pasieczny – SP w Trawnikach  
3. Julia Banaszkiewicz – SP w Rybczewicach  
II grupa wiekowa (gimnazja): 
1. Michał Kowalski – Gimnazjum w Trawnikach 
2. Angelika Stępień – ZSO w Rybczewicach   
3. Kamil Lipiec – Gimnazjum w Trawnikach  
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimna-
zjalne): 
1. Aleksandra Wójcik – I LO w Świdniku  
2. Damian Stolarczyk – LO w Rybczewicach  
3. Ola Cichocka – LO w Rybczewicach   

 Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gra-
tulujemy. 

Paweł Dańko 
st. Specjalista w samodzielnym stanowisku 

 ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej  
PSP w Świdniku    
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Zachęcamy do rozpoczęcia przygody, 
mającej na celu budowanie świadomości bez-
piecznych zachowań. Gra QuestCity uczy dzie-
ci odpowiednich reakcji w przypadku wystąpie-
nia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych.  

W przypadku wystąpienia tego rodzaju 
sytuacji od gracza oczekuje się działań mają-
cych na celu uniknięcie niebezpieczeństwa lub 
minimalizację negatywnych skutków, które 
mogą oddziaływać na niego lub inne osoby.  
Strona internetowa gry: www.questcity.eu 
 Gra współfinansowana w ramach programu 
Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe 
życie”; polskim partnerem projektu jest Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej. 

QuestCity - gra dla dzieci  

W ramach Obchodów Dnia Strażaka w Me-
łgwi  dnia 9 maja odbyły się Zawody wędkar-
skie o puchar Prezesa Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Mełgwi.  

Pierwsze miejsce zajął Artur Michalak, dru-
gie – Piotr Warda, trzecie –  Mariusz Piłat.  
Największą rybę złowił  Piotr Warda (Jesiotr 79 
cm). W zawodach brało udział 17 członków 
OSP z  gminy Mełgiew. 

Wiesław Rusak 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR  
PREZESA OGZ OSP  

W poniedziałek 1 czerwca br. na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Krępcu odbył 
się festyn „Edukacja dzieci w zakresie ra-
townictwa poprzez organizację Dnia 
Dziecka w Krępcu”. Uczestniczyły w nim 
dzieci uczęszczające do SP w Krępcu oraz dzie-
ci z okolicznych miejscowości. Podczas festynu 
dzieci z klas II-VI wzięły udział w dziecięcych 
zawodach strażackich, które zostały zorga-
nizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną 
z Krępca.  

Zwycięska drużyna otrzymała pu-
char, a dzieci reprezentujące trzy najlepsze 
drużyny biorące udział w zawodach otrzyma-
ły pamiątkowe złote, srebrne i brązowe 
medale oraz upominki. Podczas pokazów 
strażackich, wykonanych przez jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzeszko-
wic, dzieci mogły zapoznać się ze służbą jaką 
na co dzień pełnią strażacy. W organizację fe-
stynu włączyli się także rodzice dzieci uczęsz-
czających do Szkoły Podstawowej w Krępcu. 
Upiekli smaczne ciasta, zakupili napoje i kieł-
baski. Nauczyciele prowadzili konkursy i  zaba-
wy na zjeżdżalni dmuchanej, którą zapewni-
ło Starostwo Powiatowe w Świdniku. Dzie-
ci uczestniczące w zawodach strażackich oraz 
festynie otrzymały słodkości dzięki uprzejmo-
ści Wójta Gminy Mełgiew.  

Magdalena Narodowiec 
Doradca ds. Optymalizacji Pracy Urzędu  

i Jednostek  Podległych 

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA W KRĘPCU  

Zdj. M. Narodowiec 



DNI MEŁGWI 2015  

W niedzielę 24 maja na powiększonym już 
placu odbyły się „Dni Mełgwi”, które rozpoczęto 
o godz. 12.00 uroczystą Mszą Świętą 
w kościele parafialnym. Ta cykliczna impreza 
w tym roku zgromadziła kilkutysięczną publicz-
ność. Mimo, że przed imprezą przez kilka dni 
padał deszcz, a nawet tego samego dnia rano 
to podczas jej trwania pogoda dopisała. 
  Na dobry początek zagrała Orkiestra Dęta 
Gminy Mełgiew. Po jej koncercie wystąpiły ze-
społy taneczne, wokalne, soliści, instrumentali-
ści, zespół ”Podzamcze”, laureaci XX Gminnego 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 
zespół wokalno-fletowy ze szkoły podstawowej 
w Jackowie i Dominowie. Mogliśmy oglądać po-
kaz karate w wykonaniu uczniów z naszych 
szkół. Dużym zaskoczeniem był wysoki poziom 
artystyczny zespołu „Winners” z Gimnazjum 
Nr. 1 w Świdniku, którego członkowie są 
mieszkańcami gminy Mełgiew. Nowym elemen-
tem Dni była parada motocykli w której wzięli 
udział goście z sąsiednich miejscowości. 

W tym roku na naszej scenie gościliśmy 
piękne dziewczyny z zespołu „CAMA SUTRA” 
oraz „cudnych” chłopców z zespołów 
„AFTER PARTY” i „Extra Mocni”. Wszystkie 
zespoły zgromadziły liczną publiczność jednak 
największe owacje wzbudził zespół „Extra Moc-
ni”. 
   

Nie zabrakło atrakcji  dla dzieci. Były dmu-
chawce, kąpiel w basenie w zamkniętej kuli, 
malowanie twarzy oraz inne atrakcje i niespo-
dzianki, które przygotowały Stowarzyszenia:  
„Una Simus” z Podzamcza oraz „Babiniec”.
 Tradycyjnie już od wielu lat Klub seniora 
Koło Nr. 1 w Mełgwi wystawia swoje stoisko, 
na którym można było skosztować ciasta upie-
czonego przez członkinie Koła, zjeść tradycyjną 
pajdę chleba ze smalczykiem i ogóreczkiem, 
skosztować dobrej nalewki. 

Chciałabym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim za pomoc w przygotowaniu tej 
imprezy: władzom Gminy, artystom, stowarzy-
szeniom, organizatorom parady motocykli. 
Specjalne podziękowania pragnę złożyć pra-
cownikom gospodarczym i interwencyjnym 
Urzędu Gminy oraz strażakom za pracę którą 
wykonali przy organizacji Naszego święta. 
Dziękujemy sponsorom - to dzięki Wam Dni 
Mełgwi miały właściwą oprawę. 

Teresa Adamiec 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
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W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Sponsorom imprezy Dni Mełgwi. 
Za wsparcie finansowe dla: 

-Pana Romana Hrynkiewicza Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach 
-Pana Tomasza Grela właściciela Przedsiębiorstwa Max-Bet w Mełgwi 
-Pana Krzysztofa Falenty Prezesa Zarządu Firmy „Remondis” 
-Pana Tadeusza Ostańskiego właściciela Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Jackowie 
-Pana Mariusza Matysa Dyrektora VI Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Lublinie 

Za przygotowanie posiłku dla występujących Panu Patrykowi Latała właścicielowi Domu We-
selnego „Gloria” w Mełgwi. 

Za udostępnienie terenu dla motocyklistów biorących udział w paradzie Panu Jakubowi Po-
morskiemu właścicielowi stacji paliw ”Petro-Pom”. 

Za zapewnienie pokoi gościnnych oraz posiłku dla gwiazd imprezy Panu Krzysztofowi La-
chowskiemu właścicielowi „Kompleksu Gastronomiczno-Hotelowego Lachówka” w Świdniku.  

Dzięki wsparciu Sponsorów impreza miała bogatszy program oraz cieszyła się du-
żym zainteresowaniem.  

Teresa Adamiec 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury  
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DOŻYNKI POWIATU ŚWIDNICKIEGO 2015  

 W imieniu Dariusza Kołodziejczyka Starosty Powiatu Świdnickiego oraz wła-
snym serdecznie zapraszamy do Mełgwi na największe w roku święto gospodarskie 
wszystkich rolników — Dożynki Powiatu Świdnickiego 2015, które odbędą się 
23 sierpnia 2015 r. w Mełgwi na placu przy Amfiteatrze.  
 

Zachęcamy do wspólnego świętowania nie tylko rolników ale wszystkich mieszkań-
ców Powiatu oraz Gmin Sąsiednich. 
 

Koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz inne organizacje zapraszamy do ak-
tywnego włączenia się w przygotowanie imprezy. 
 

Dożynkom towarzyszyć będą: konkurs wieńców dożynkowych, wystawa płodów rol-
nych, wystawa twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego, kiermasze oraz atrakcje 
dla dzieci. 

Ryszard Podlodowski  
Wójt Gminy Mełgiew 
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BIBLIOTEKA MA JUŻ 70 LAT ! 

Początkiem Biblioteki w Mełgwi były książki 
zgromadzone przez koło Wici. 
W 1945 powstała Biblioteka Publiczna w Mełgwi, 
która mieściła się w  budynku gminnym, liczyła 
wówczas około 400 woluminów. Pierwszym biblio-
tekarzem był urzędnik gminy pan Jan Bałaban. 
Stanowisko wójta pełnił wówczas Stanisław Wój-
towicz a potem Karol Bąk do roku 1961.  
W  Radzie Gminy działał aktywnie pan Józef No-
wak, który wspierał działalność biblioteki. Dzięki 
jego zaangażowaniu przyznawano fundusze na 
zakup książek dzięki czemu księgozbiór szybko 
się rozrastał. Mankamentem był tylko brak od-
dzielnego pomieszczenia dla biblioteki.  Biblioteka maj 1976r. Zdj. H. Pietrzyk  

Kierowniczki Punktów Bibliotecznych. 
Zdjęcie wykonane w Dniu Działacza Kultury 

Zdj. H. Pietrzyk (maj 1976 r.) 

Rok 1973 przyniósł wiele ciekawych wyda-
rzeń. Odbyło się spotkanie autorskie z  pisarką 
Anną Przemyską. W szkole zorganizowano 
Gminną Olimpiadę Rolniczą „Spotkanie z pisa-
rzem” Edmundem Niziurskim. 

Na początku września 1973 r. Biblioteka 
otrzymała nowy lokal w pomieszczeniach remizo-
świetlicy.   Pierwszą imprezą w nowym lokalu by-
ła prelekcja i wystawa materiałów turystycznych 
pt. ,,Gruzja — wspomnienia z podróży''- Pana  
Stanisława Turskiego.  

Drugą bibliotekarką była pani Danuta Winiarska nauczycielka, która pracowała do 1958 r. 
Od roku 1958 do 1970 bibliotekarzem był Seweryn Nowicki. W tym okresie zakupiono szafy na 
książki  i ustawiono je naokoło sali posiedzeń, książki w tych szafach były zamykane na kłódki 
i  zajmowały malutki pokoik. Księgozbiór był ułożony alfabetycznie z podziałem na literaturę pięk-
ną, literaturę popularno-naukową i literaturę dla dzieci i młodzieży. W tym okresie była to Gro-
madzka Biblioteka Publiczna w Mełgwi. Na podobnych zasadach powstały biblioteki w Krępcu 
i  Krzesimowie. Fundusze na książki przyznawała Gromadzka Rada Narodowa jak również kilka ra-
zy w roku książki były fundowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Wypożyczanie książek 
w Mełgwi odbywało się trzy razy w tygodniu oraz w niedzielę. Pracowało się we wspomnianej sali 
posiedzeń Urzędu Gminy przeważnie nie ogrzewanej gdzie naokoło stały szafy z książkami. 
Nie było mowy o dekoracji biblioteki gdyż w sali tej były organizowane posiedzenia, zebrania i se-
sje sołtysów a nawet często trzeba było zrezygnować z wypożyczeń książek.  

Od roku 1970 Bibliotekę prowadziła pani Halina Pietrzyk. Był to dobry czas dla biblioteki. 
Organizowano lekcje biblioteczne, zgaduj-zgadule, wystawy o różnorodnej tematyce, podejmowa-
no także inne formy pracy z książką. 

W listopadzie 1971 roku nastąpiła zmiana lokalu. Bibliotekę umieszczono w oddzielnym po-
mieszczeniu o powierzchni 18m2 oczywiście w budynku tym samym. Było tu też zimno i ciasno ale 
był to już samodzielny lokal dla biblioteki. Władzami Gromadzkiej Rady Narodowej w tym czasie 
byli Józef Nowak jako Przewodniczący oraz Stefan Pruszkowski, który sprawował funkcję Sekreta-
rza. Przewodniczący był jednym z najlepszych czytelników, wiernym przyjacielem biblioteki i chęt-
nie wspierał jej działalność w ramach swoich możliwości.  
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W bibliotece organizowano spotkania m.in. z panem Stanisławem Goszczurnym autorem 
książek o tematyce podróżniczo-morskiej; dziennikarzem Piotrem Miazgą skierowane do mło-
dzieży oraz lubelskim pisarzem Henrykiem Pająkiem. 
 Księgozbiór  Biblioteki szybko się rozrastał i lokal robił się za ciasny. Czyniono więc starania o 
lokal sąsiedni  w obrębie tegoż budynku, który zajmował klub.  

Początek roku 1979 a wraz z nim ,,Zima stulecia”  był dla biblioteki czasem trudnym. Duże 
mrozy, deficyt węgla uniemożliwiły funkcjonowanie biblioteki. Z powodu zimna Bibliotekę  prze-
niesiono do lokalu prywatnego należącego do  pana doktora Swatowskiego.  

Nowy rok po przeprowadzce do większego lokalu zaczął się bardzo pracowicie. 
Biblioteka obchodziła go  pod hasłem ,,35-lecia  PRL” i Międzynarodowego Roku Dziecka.  
Organizowano wtedy dużo lekcji bibliotecznych. Dokonano też zmian kierowników filii bibliotecz-
nych, którymi zostały: pani Elżbieta Dzwonkowska w Krzesimowie oraz pani Mirosława Woźna w 
Krępcu.  

Od roku 1980 zwracano szczególną uwagę na pomoc  filiom  bibliotecznym w organizacji 
imprez czytelniczych oraz prac kulturalno–oświatowych.  

 
 
 

Ciąg dalszy historii Biblioteki w następnym numerze gazetki... 
 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 
 
Z związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi 

w  dniu 8 maja 2015 r. odbył się uroczysty "Dzień Bibliotekarza". Przybyli zaproszeni goście: 
rodziny czytelników czytających wielopokoleniowo Pani Halina Wawszczak, Pani Elżbieta 
i Jacek Wawszczak, Hania i Bartek Wawszczak, Pani Bogumiła i Jan Polak, Dominika i Maciej 
Łysiak.  

Najlepszym czytelnikom za ich pasję do czytania książek wręczono upominki.  
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej rodzinnej atmosferze przy herbacie i słodkim ciastku.  
Dziewczynki ze szkoły podstawowej z Podzamcza przygotowane przez Panią nauczycielkę Annę 
Wilczyńską uświetniły ten dzień przepięknym śpiewem. 

Artykuły  opracowała: Urszula Kowalczyk 
Kierownik Biblioteki Publicznej w Mełgwi 

 

Zdj. U. Kowalczyk  
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22 kwietnia  Gminny Ośrodek Kultury już 
po raz trzeci gościł solistów i zespoły na 
Przeglądzie Piosenki Patriotycznej.  

W konkursie wzięło udział 17 podmiotów 
wykonawczych ze szkół i przedszkoli z terenu 
gminy. Organizatorzy założyli, że głównym 
celem cyklicznej imprezy jest wspieranie wy-
chowania patriotycznego młodego pokolenia 
przez różnorodne formy artystyczne, przy-
wrócenie naszej zbiorowej pamięci niektórych 
zapomnianych już polskich pieśni patriotycz-
nych, pamięć o wydarzeniach, które zmieniły 
losy naszej Ojczyzny, podniesienie poziomu 
świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w śro-
dowisku, propagowanie wśród dzieci i mło-
dzieży postaw patriotycznych. 

Do oceny występujących solistów i ze-
społów powołano trzyosobowe jury, które wy-
łoniło zwycięzców w trzech kategoriach.  

Zwycięzcami przeglądu w kategorii soli-
ści zostali: Bartosz Galant z  Zespołu Szkół 
w Mełgwi, Ola Pawłowska i Karolina Pole-
szak z GOK w Mełgwi. W kategorii zespoły 
pierwsze miejsca zdobyli:  „Filii Cantare” ze 
Szkoły Podstawowej w Krzesimowie, z kl.III 
z Zespołu Szkół w Mełgwi . 
 

      W 2015 r. przypada 224 rocznica uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Tradycyjnie z tej okazji odbyły się oficjalne uro-
czystości patriotyczne połączone z Dniem Strażaka. 
      Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Świętą  
w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wita w Mełgwi. 
Po nabożeństwie uczestnicy złożyli kwiaty pod ścianą pa-
mięci na cmentarzu, a następnie przemaszerowali na plac 
przy amfiteatrze, gdzie odbyła się główna część obchodów.  

Podczas uroczystości wystąpili m.in. uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Krępcu z okolicznościową Akademią 
oraz laureaci III Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycz-
nej. Imprezę uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminy Me-
łgiew  oraz zespołu „Podzamcze”. 

III Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej 
„Ocalić od zapomnienia”  

Obchody Święta Narodowego 3 Maja     



Str. 13 

NUMER 2/2015  

14 maja już po raz dwudziesty w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry odbył się Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej. Otwarcia konkursu dokonał Wójt Gminy Ry-
szard Podlodowski. W przeglądzie wzięło udział 29 podmiotów 
wykonawczych. Ogółem wystąpiło 100 uczestników. 

Nominacje na XXI Powiatowy Przegląd Piosenki 
„Śpiewający słowik”, który odbędzie się  w 2016 r. w MOK 
w Świdniku otrzymali: Bartosz Galant z Zespołu Szkół w Me-
łgwi, Karolina Poleszak , Marcelina Taracha Klaudia Mendze-
lewska, zespół „Śpiewające nutki”z GOK, zespół z kl. Ib z Ze-
społu Szkół w Mełgwi i „Ananasy z II klasy” ze Szkoły Podsta-
wowej w Jackowie. 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczo-
we, dyplomy, podziękowania i inne słodkości ufundowane 
przez Starostę Powiatu Świdnickiego i organizatorów. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim artystom i ich opiekunom za 
udział w konkursie.  
 

Dnia 17 maja w przeddzień 95 rocznicy urodzin  
Świętego Jana Pawła II w kościele parafialnym 
w Mełgwi o godz. 9.30 rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny i poetycki pt „Jan Paweł II w moim życiu 
i pamięci”, który skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum z Gminy Mełgiew.  
Organizatorami konkursu były Urząd Gminy Mełgiew 
i Gminny Ośrodek Kultury. Jury dokonało oceny 41 
zgłoszonych prac plastycznych i 14 wierszy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe, dyplomy i podziękowania. Spośród wszyst-
kich uczestników konkursu rozlosowano nagrodę 
główną ufundowaną przez Wójta Gminy Ryszarda 
Podlodowskiego.  

Zwycięzcy konkursu poetyckiego podczas Mszy 
Świętej mogli zaprezentować swoje wiersze. W ko-
ściele zorganizowano również wystawę plastyczną 
prac konkursowych.  

Artykuły opracowała: Teresa Adamiec  
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 

Zdj. Teresa Adamiec  

XX Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  

Gminny Konkurs Plastyczny i Poetycki  
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O pomoc rzeczową i finansową  do  Ośrod-
ka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby 
nie posiadające dochodu, lub posiadające niski 
dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji ży-
ciowej spowodowanej  m.in. zdarzeniem loso-
wym, chorobą, niepełnosprawnością.  Należy 
pamiętać jednak, że nie każdy jest uprawniony 
do świadczeń z pomocy społecznej.  Podstawo-
wym kryterium  dostępu do wszystkich form 
pomocy społecznej jest miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie. Aktualnie kryterium to wyno-
si 456, 00 zł. na osobę  w rodzinie lub 542, 
00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej.  

Szersza oferta pomocy skierowana jest do 
osób posiadających orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności. Osoba która posiada orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym nie posiadająca 
dochodu może liczyć na wsparcie finansowe ze 
strony Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci 
zasiłku stałego. Orzeczenie o niepełnosprawno-
ści wydawane w celu korzystania ze świadczeń 
z pomocy społecznej można uzyskać w Powia-
towym Zespole ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 6. (tel. 
81 751 54 32). Wydane orzeczenie określi sto-
pień niepełnosprawności, wskazania dotyczące 
szkolenia (w tym specjalistycznego), zatrudnie-
nia uwzględniającego możliwości danej osoby, 
korzystania z rehabilitacji (poza turnusami), 
korzystania z pomocy społecznej, potrzebnego 
sprzętu ortopedycznego i środków pomocni-
czych, uczestnictwa w terapii zajęciowej, ko-
niecznych usług socjalnych i opiekuńczych. 

Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą 
również liczyć na pomoc świadczoną przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku 
w formie: 
1. Wyjazdu na turnus rehabilitacyjny -  
z dofinansowania do turnusów rehabilitacyj-
nych mogą korzystać wszystkie osoby niepeł-
nosprawne, które posiadają ważne orzeczenie 
o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do 
jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 
o całkowitej lub częściowej niezdolności do 
pracy na podstawie odrębnych przepisów lub 
o  niepełnosprawności, wydane przed ukończe-
niem 16 roku życia.  
2. Uzyskania dofinansowania do zakupu  
przedmiotów ortopedycznych i środków  

pomocniczych takich jak: pieluchomajtki, 
protezy ortopedyczne, materace przeciwodle-
żynowe, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie 
i elektroniczne. 
3. Uzyskania dofinansowania do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego  np. rowerki reha-
bilitacyjne, rotory  i inny sprzęt rehabilitacyjny 
do ćwiczeń w warunkach domowych. 
4. Uzyskania dofinasowania do likwidacji 
barier architektonicznych -  związane z ro-
botami budowlanymi np. dostosowanie łazienki 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej, montaż 
oporęczowania, wymiana terakoty na antypo-
ślizgową, wymiana i poszerzenie drzwi. 
5. Uzyskania dofinasowania do likwidacji 
barier technicznych np. transporter schodo-
wy podnośnik. 
6. Uzyskania dofinasowania do likwidacji 
barier w komunikowaniu się np. urządzenia 
do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, lupy po-
większające, komputery. 
7. Usług tłumacza języka migowego. 
8. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Świdniku realizowany jest również program 
Aktywny Samorząd. Działania podejmowane 
w ramach projektu obejmują następujące ob-
szary: 
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy kategorii B, 
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego w ramach progra-
mu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym, 
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, 
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne (co najmniej na III po-
ziomie jakości), 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką 
wnioskodawcy, przebywającego w  żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 
(dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu 
dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 

Pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji  
bytowej i rodzinnej  

 - w pierwszej kolejności najbliżej do gminy. 



        Na terenie Gminy Mełgiew 
funkcjonuje Klub Sportowy 
„Victory” Mełgiew, który od wielu 
lat głównie zajmuje się szkole-
niem młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej czego efektem jest zaj-
mowanie czołowych miejsc na 

różnego rodzaju turniejach.  
Drużynę tworzą dziewczęta z Gimnazjum 
w Mełgwi, które w pierwszym kwartale tego 
roku uczestniczyły w następujących imprezach: 
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wychowania przedszkolnego). 
Szczegółowe informacje na temat realizo-

wanych powyżej działań można uzyskać w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdniku, ul. Orzeszkowej 6, tel. 81  
759 11 34. 
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się 
o dotacje bezzwrotne z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Świdniku tel. (81 461 35 01). Powiato-
wy Urząd Pracy pokrywa również koszty szko-
lenia osób niepełnosprawnych, jak również do-
finansowuje nowe stanowisko pracy dla osoby 
niepełnosprawnej.  

Wszystkie osoby znajdujące się trudnej 
sytuacji rodzinnej, bytowej mającej problemy 
natury rodzinnej lub prawnej zamieszkujące na 
terenie naszej gminy mogą liczyć na pomoc 
specjalistyczną oferowaną przez specjalistów 
oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi.  
1. Poradnictwo specjalistyczne – pomoc 
doraźna dla osób znajdujących się w kryzysie, 
poradnictwo rodzinne, socjalne, prawne, kon-
sultacje psychologiczne, terapia rodzinna – 
również wizyty domowe.  
 

• V Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej        
w Pliszczynie 2015 — I m-ce 

• Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej               
Pliszczyn 2015 — II m-ce 

• Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej      
Mełgiew 2015 — II m-ce 

• Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty 
Łęczyńskiego Kijany 2015 — II m-ce.  

Klub Sportowy Victory Mełgiew 

Porady odbywają się w każdą pierwszą środę 
miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.  
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tele-
foniczny 81 467 05 51 lub 603 605 920. 
2. Klub Kobiet - spotkania dla kobiet, które 
pomogą wyjść z izolacji, wzmocnić własne po-
czucie wartości i szacunek do siebie, rozwinąć 
problemy i troski dotyczące życia rodzinnego, 
zadbać o siebie samą, dzielić się swoimi do-
świadczeniami, poznać problemy innych i spo-
soby ich rozwiązywania. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 
12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mełgwi.  
3. Pomoc dla ofiar przemocy – jeżeli jesteś 
osobą doznającą przemocy w rodzinie lub 
świadkiem stosowania przemocy możesz liczyć 
na pomoc. Gwarantujemy przede wszystkim 
dyskrecję, natychmiastową pomoc doraźną. 
Telefon kontaktowy 603 605 920  
4. Pomoc dla osób uzależnionych od alko-
holu – mitingi odbywają się w każdy wtorek 
o godzinie 18.00 w budynku straży pożarnej 
w Mełgwi. 

 
Opracowała: Iwona Jaworska  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

Siatkówka w Gminie Mełgiew 



Gmina Mełgiew kończy realizację projektu, któ-
rego efektem jest zamontowanie w Państwa do-
mach instalacji solarnych oraz instalacji z kotłem 
zgazowującym drewno a także zakup i montaż lamp 
hybrydowych. Wszystkie prace montażowe związa-
ne z projektem zostały już zakończone. W ramach 
projektu „Energia przyjazna środowisku w gminie Me-
łgiew” zostały zamontowane instalacje z kolektorami sło-
necznymi w 700 indywidualnych gospodarstwach na tere-
nie całej gminy Mełgiew. Instalacje pojawiły się także na 
budynkach Szkoły Podstawowej w  Dominowie, Jackowie, 
Krępcu, Krzesimowie, Zespole Szkół w Mełgwi, OSP Trze-
szkowice oraz na Urzędzie Gminy Mełgiew. 

Gmina Mełgiew przygotowuje się do opracowania kolejnego pro-
jektu, którego celem będzie poprawa jakości życia mieszkańców Gmi-
ny Mełgiew, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Wnioski mieszkańców Gminy, którzy chcieliby wziąć udział 
w projekcie polegającym na montażu kolejnych instalacji solarnych, 
były przyjmowane przez Urząd Gminy Mełgiew do dnia 10 maja 2015 
roku.  

SERWIS INSTALACJI SOLARNYCH 
Zgłoszeń serwisowych należy dokonywać osobiście w Urzę-
dzie Gminy Mełgiew p. 201 (pon.9:00-17:00, wt-pt.7:15–
15:15) lub przez całą dobę mailowo pod adresem sola-
ry@melgiew.pl.  Zgodnie z zapisami gwarancji przez okres pięciu lat 
obowiązywania, wady i usterki będą usuwane w terminie 3 dni kalen-
darzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń in-
stalacji istotnie wpływających na ich działanie - w ciągu 48 godzin od 
daty pisemnego zgłoszenia przez użytkownika.  

Opracowała: Agnieszka Zajączkowska 
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Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew 

Ponadto w ramach projektu zostało zakupionych i zamontowanych 57 szt. lamp hybrydo-
wych w najbardziej newralgicznych miejscach na terenie naszej gminy. Lampy te zostały ustawio-
ne w miejscach, gdzie doprowadzenie energii jest zbyt kosztowne bądź niemożliwe. Celem ich 
montażu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszych miejsco-
wościach. 

Wartość projektu "Energia przyjazna środowisku w Gminie Mełgiew" to 9 418 678,01 
zł z czego 6 625 240,68 to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2007-2014. 

Zgodnie z założeniami RPO WL w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji Gmina jako wnio-
skodawca i beneficjent dofinansowania ze środków Unii Europejskiej musi mieć zagwarantowane 
prawo do władania częścią nieruchomości zgłoszonej do projektu. Prawo to, na podstawie podpi-
sanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu obejmującego: 
zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych oraz zakup i montaż kotłów zgazowujących 
drewno. Gmina zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury przez cały 
czas trwania projektu, tj. 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projek-
tu. Po tym okresie zestawy solarne będą mogły przejść na własność Właścicieli budynków.  

Kolektory słoneczne na dachu budynku 

Lampa hybrydowa 



Zainteresowania Bartosza Galanta są, jak na jego wiek, bardzo nie-
typowe. Od około 5 lat, Bartek  zbiera zabytkowe przedmioty, używane daw-
niej na wsi. W zbudowanym przez tatę drewnianym domku, chłopiec urządził 
małe muzeum, Wśród eksponatów posiada: sagan, kołowrotek, przetak, lam-
pę naftową, maglownicę, młynek do pieprzu, tarę, międlicę, maselnicę, malo-
wane talerze, żelazko na węgiel i duszę, moździerz oraz wiele innych. W 
przyszłym roku Bartosz zamierza z pomocą taty powiększyć swoje muzeum o 
jeszcze jeden domek. Jako swoje marzenie wymienia pozyskanie większej 
ilości eksponatów. W przyszłości chłopiec chciałby mieć swój własny skansen. 
Drugim „konikiem” Bartka jest śpiew. Już od czterech lat bierze udział w festiwalach i konkursach 
piosenki. Obdarzony wspaniałym głosem oraz wybitnym słuchem muzycznym, zajmuje zawsze 
czołowe miejsca. Jego śpiew możemy podziwiać na różnego rodzaju uroczystościach oraz festy-
nach. Bartosz reprezentował naszą gminę na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej w Rykach i był jedną z trzech osób zakwalifikowanych z całego powiatu świdnickiego. 
Możliwe, że zwiąże on swoją przyszłość z muzyką. Dzisiaj, realizuje marzenia oraz rozwija  zdolno-
ści i zainteresowania.  
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 „ Cudze chwalicie, swego nie znacie…” 

W dzisiejszych czasach głównym zajęciem dzieci jest gra na komputerze lub oglądanie telewi-
zji. Na szczęście, niektórzy moi uczniowie uczęszczają na zajęcia rozwijające ich zdolności i zain-
teresowania. Dziewczynki ćwiczą taniec, śpiew i grę na instrumentach muzycznych, chłopcy zaś 
trenują grę w piłkę nożną. Jednak wśród moich wychowanków są dwaj chłopcy, których zaintere-
sowania zasługują na szczególną uwagę i wyróżnienie.  

Pierwszy z nich – Robert Szostakiewicz – od kilku lat trenuje grę 
w tenisa ziemnego. Do uprawiania tego sportu zachęcił chłopca tata, który 
zapisał go na pierwszy trening. Wcześniej grali razem w pokoju, odbijając 
piłeczkę przez rozłożoną deskę do prasowania. Obecnie Robert ćwiczy grę 
w Lublinie trzy razy w tygodniu, po 1,5 godziny. Odnosi w tym sporcie duże 
sukcesy, biorąc udział w turniejach na terenie całej Polski. Jego trofea zaj-
mują już całą półkę i są naprawdę imponujące. Robert w latach 2013-2014 
uczestnicząc w 18 turniejach, 13 razy zdobył I miejsce, trzykrotnie był drugi, 
a 2 razy stał na najniższym stopniu podium.  Marzeniem Roberta jest oczy-
wiście kariera tenisisty. Jego idolami są Roger Federer oraz Łukasz Kubot. 

Myślę, że chłopiec rozsławi kiedyś gminę Mełgiew. Ma wszelkie predyspozycje ku temu, by zostać 
dobrym tenisistą. Jest systematyczny, wytrwały, zdolny oraz ambitny. Pomimo czasochłonnych 
treningów Robert nie zaniedbuje nauki, jest najlepszym uczniem w klasie. Młodemu tenisiście ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Na pewno w każdej szkole znajdą się dzieci, których zainteresowania mogłyby zostać 
umieszczone w tym artykule. Może warto opisywać ich dokonania, gdyż to właśnie teraz kształtuje 
się ich charakter i mogą być przykładem oraz inspiracją dla rówieśników. Zachęcam innych na-
uczycieli do przedstawiania osiągnięć swoich wychowanków. Może jeszcze kiedyś o nich usłyszy-
my, bo: „ Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie” 

Renata Smolińska — Wychowawca klasy III z ZS w Mełgwi 
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Co ciekawego w Zespole Szkół w Mełgwi... 

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych 
konkursach i olimpiadach, często odnosząc znaczne 
sukcesy. Martyna Walczak i Bartłomiej Śliwiński 
z  klasy V zajęli II miejsce na II Olimpiadzie Wiedzy 
o  Szlaku Jana III Sobieskiego, która odbyła się 24 
kwietnia w Charlężu.  

W turnieju uczestniczyli uczniowie ze szkół 
podstawowych z gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, 
Spiczyn i Wólka. Uczniowie musieli się wykazać dużą 
wiedzą na temat dziedzictwa historycznego Szlaku 
Jana III Sobieskiego oraz historycznych związków 
terytoriów sześciu gmin z postacią króla Jana III 
i  jego rodziny. Do olimpiady przygotowała uczniów 
p. Ewa Małysz-Kubić. Zdj.E. Małysz-Kubić 

17 marca 2015 r. nasza szkoła zamieniła się w arenę walk z „bykami”. Stało się to za sprawą 
XIII Powiatowej Corridy Ortograficznej – konkursu ortograficznego dla uczniów klas VI szkół pod-
stawowych powiatu świdnickiego. Wyzwanie podjęło 21 uczniów, którzy zmierzyli się z niełatwym 
dyktandem oraz testem sprawdzającym rozumienie i umiejętność stosowania reguł ortograficz-
nych. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą ortograficzną i doskonale poradzili sobie z zadaniami. 
Uczniowie mieli czas na wspólną zabawę, którą koordynowały uczennice klasy II z naszego gimna-
zjum. Nad całością przygotowań i przebiegiem konkursu czuwały organizatorki: p. Elwira Iwaniuk 
i p. Katarzyna Wróbel. Scenografię przygotowała p. Marlena Kulbicka.  

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkół im. 
Józefa Piłsudskiego w Mełgwi wielokrotnie reprezentowali swo-
ją szkołę w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i woje-
wództwa.  

Piłka nożna — drużyna chłopców uczestniczyła w cyklu 
rozgrywek Gimnazjalnej Ligi Piłki Nożnej. Drużyna dziewcząt 
ZS w Mełgwi zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych, po 
zwycięstwach nad zespołami Gimnazjum nr 1w Świdniku, 
Gimnazjum nr 3 w Świdniku i Gimnazjum w Piaskach. 

 
Piłka siatkowa - pierwsze miejsce drużyny dziewcząt w Międzypowiatowych Zawodach ro-

zegranych w hali sportowej w Piaskach. Lekkoatletyka - srebrny medal sztafety 4x100 m 
(Katarzyna Samborska, Patrycja Najda, Weronika Mondzelewska, Żaneta Białkowska). Drugie 
miejsce i srebrny medal w biegu na 300 m zdobyła Patrycja Najda, co dało jej kwalifikację do za-
wodów rejonowych. Na wyniki młodych sportowców ma wpływ modernizowana infrastruktura 
sportowa. W ostatnich latach baza sportowa w gminie wzbogacona została o nowe boiska wielo-
funkcyjne i krytą pływalnię. 

  

Zdj. W. Iwaniuk 

Zajęcia na basenie umożliwiają naukę pływania od naj-
młodszych lat. Cyklicznie w miesiącu czerwcu odbywają 
się gminne zawody w pływaniu. Sprawdzianem posiada-
nych umiejętności jest przystąpienie do egzaminu na 
kartę pływacką, który organizowany jest w ostatnim ty-
godniu roku szkolnego. Wszystkie te działania pozwalają  
dzieciom i młodzieży rozwijać swoje talenty i zaintereso-
wania oraz aktywnie spędzać czas. 

 
Autorzy: H. Załoga, J. Wardęga, E. Małysz-Kubić, 

K. Marciniak-Dzieciuch, M. Pietrzyk,  
K. Wróbel, W. Iwaniuk  
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Szkoła w Podzamczu stawia na naukę! 

W szkole w Podzamczu odbywają się rów-
nież imprezy środowiskowe. "Dobrze widzi się 
tylko sercem..." ten cytat z „Małego Księcia” 
był mottem wielkiego czytania w ramach akcji 
Twój dar serca dla Hospicjum, aby wspomóc 
terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Pod-
opiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. Łącząc to wydarzenie z ak-
cją „Cała Polska czyta dzieciom”, w której dzia-
łamy od wielu lat, zaprosiliśmy zacnych gości, 
by przeczytali naszym dzieciom wybrane frag-
menty tej książki. Przybył do nas Pan Jan 
Kondrak, znany lubelski artysta – bard, który 
opowiedział przy okazji o swojej twórczości 
i życiu artystycznym. Fragment książki czytał 
Kamil Misztal, absolwent naszej szkoły 
i prezes fundacji „Krok do marzeń” pomagają-
cej osobom niepełnosprawnym realizować swo-
je plany i marzenia.  

Choć priorytetem naszej placówki jest 
edukacja, znajdujemy też czas na inne impre-
zy, organizowane w myśl hasła: przez zabawę 
do nauki. Wiosnę przywitaliśmy w tym roku 
piknikiem. Uczniowie przynieśli koce i pikniko-
we kosze ze zdrowymi przekąskami. W formie 
plakatów i rymowanek każda klasa prezento-
wała swoje zdrowe śniadanie. Piknik był czę-
ścią realizacji projektu „Śniadanie daje 
moc”. Wcześniej uczniowie klasy pierwszej po-
znawali zdrowe przysmaki i jak prawdziwi ku-
charze przyrządzali sałatki owocowe i pyszne 
jogurty z własnych owoców. Takie przekąski  to 
świetna alternatywa dla batoników czy rogali-
ków na drugie śniadanie.  

Magdalena Pilska 
Magdalena Kalinowska-Czul 

W naszej szkole prym wiedzie nauka, cze-
go dowodem są pozaszkolne osiągnięcia na-
szych uczniów, którzy godnie reprezentują 
szkołę w konkursach powiatowych i wojewódz-
kich. Wzięli oni udział w międzyszkolnym kon-
kursie historycznym "Mistrz Historii 2015" 
w Świdniku. I miejsce zajął Łukasz Pawlak 
i otrzymał tytuł Mistrza Historii, natomiast III 
miejsce zajął Dominik Dyzma, także uczeń 
klasy VI. Łukasz zdobył również  II miejsce 
w konkursie „Niemieckie produkty na pol-
skim rynku” oraz III miejsce w Lidze ma-
tematycznej - są to konkursy, które od kilku 
lat organizuje Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 
II w Świdniku dla uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych z naszego powiatu.  

Z kolei Dominik zajął III miejsce 
w gminnym konkursie „Posłuchaj a zrozu-
miesz - język niemiecki”, organizowanym 
przez Gimnazjum w Mełgwi, oraz został laure-
atem VI Wojewódzkiego Konkursu 
MISTRZ KOMPUTERA - był jedynym repre-
zentantem naszej gminy w województwie. Po-
dobnie Łukasz Pawlak, który decyzją Woje-
wódzkiej Komisji Konkursowej w Lublinie, jako 
jedyny uczeń z naszej gminy, otrzymał tytuł 
finalisty Wojewódzkiego Konkursu z Hi-
storii. 
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Z życia Szkoły Podstawowej w Dominowie 

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlate-
go Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny 
i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 20 mar-
ca w naszej szkole odbyła się uroczystość 
z okazji powitania wiosny. Uczniowie klasy I 
przygotowali przedstawienie pt. „Witaj Wio-
sno!” Mamy uczniów z zaangażowaniem pomo-
gły wykonać kukłę symbolizującą srogą, mroź-
ną zimę. Marzanna nie chciała odejść, prosiła, 
straszyła, ale dzieci miały już dosyć zimy, po-
żegnały ją i poprosiły, aby przyszła za rok.  

Kiedy na scenie pojawiła się pani Wiosna, 
od razu zrobiło się tak jakoś przyjemniej, cie-
plej i weselej. Dzieci otoczyły kołem Wiosnę, 
razem z nią śpiewały i tańczyły. Na zakończe-
nie tradycyjnie spaliliśmy zimową kukłę. 
Uczniowie tego dnia mieli też okazję obserwo-
wać częściowe zaćmienie słońca. 

"Żyjemy w Polsce, która może szczycić się 
długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przy-
szłość, pamiętając jednak o doświadczeniach 
minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na 
chwilę i spójrzmy w przeszłość" Takimi słowami 
przywitali nasi uczniowie całą społeczność 
szkolną w majowy poranek.  

Wspomnieniem wydarzeń trzeciomajowych 
1791 roku była prezentacja multimedialna 
przedstawiająca znaczenie historyczne pierw-
szej w Europie Konstytucji. Ta niecodzienna 
forma przekazu urozmaicona Hymnem Konsty-
tucji 3-go maja i piosenką nawiązującą do 
współczesnych przemyśleń na temat ojczyzny 
skupiła uwagę nawet najmłodszych.  

Wspomnienie 3 maja...  

Już od marca trwały przygotowania do 
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. 
„Popisz się…. pisanką!” zorganizowanego 
przez wychowawcę świetlicy Panią Karinę Gul-
ską. Każdy z uczniów kl. 0 - VI mógł zaprezen-
tować jedną, wykonaną dowolną techniką oraz 
w pełni samodzielną pracę. Konkurs cieszył się 
dużą popularnością o czym świadczy liczba na-
desłanych prac aż 68. Laureatami konkursu 
zostali W poszczególnych kategoriach wieko-
wych: 

„Popisz się ...pisanką” 

Zdj. L.  Łysakowski 

- kl. 0: I. Zuzanna Zając, II. Nikola Szyszkow-
ska, III. Jakub Chyliński 
- kl. I:  I. Martyna Słomka II. Paweł Michałow-
ski  III. Karolina Motyl 
- kl. II:  I. Zuzanna Bereza, II. Daniel Kuchar-
ski, III. Julia Szyszkowska 
- kl. III:  I. Filip Fludra, II. Jan Pyra, III. Mag-
dalena Kozak 
- kl. IV:   I. Karolina Dziak, II. Zuzanna Krysa  
III. Klaudia Wójcik 
- kl. V:  I. Zuzanna Chyćko  II. Wiktoria Kwa-
śniak  III. Weronika Zań 
- kl. VI:   I. Monika Dziak  II. Amelia Pietrzyk  
III. Katarzyna Klimek 

Zwycięzcom gratulujemy, opiekunom dzię-
kujemy a dzieci zachęcamy do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach. 

Artykuły opracowała  
Joanna Salitra 



29 kwietnia uczniowie klasy IV przedsta-
wili inscenizację z okazji Święta Książki, które 
przypada 23 kwietnia. Czwartoklasiści zapre-
zentowali, jak wyglądały materiały piśmienni-
cze oraz książki w odległej przeszłości. Na sce-
nie mogliśmy zobaczyć egipskie papirusy, grec-
ką "żywą książkę", średniowieczny inkunabuł.  
Nie zabrakło też współczesnych książek -  
Bajka, Lektura, Podręcznik, Encyklopedia opo-
wiedziały, jaką radość odczuwają, gdy sięga po 
nie dziecko i jak ważne jest to, aby książki były 
traktowane z szacunkiem.  

Spektakl przygotowany przez p. Wiolettę 
Szczęśniak był okazją, by dowiedzieć się cze-
goś ciekawego, a także zachęcić do czytania 
książek, bo "kto czyta książki, żyje podwójnie". 
Po przedstawieniu pani Joanna Bochniarz ogło-
siła wyniki konkursu bibliotecznego polegające-
go na napisaniu listu, w którym należało pole-
cić adresatowi wybraną książkę. Nagrodzone 
zostały Natalia Adamiak (kl. III) oraz Weronika 
Szabała (klasa V). Dziewczynki odczytały swoje 
listy zgromadzonym widzom. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali drobne upominki.  

 
Opracowała: Wioletta Szczęśniak 
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A w  Szkole Podstawowej w Krzesimowie... 

Wojewódzki Turniej Szachowy 
 w Fajsławicach. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwał sędzia główny Zbigniew Pyda. Naszą 
Szkołę reprezentowały dzieci w trzech druży-
nach w składzie: 1. Michał Mitrus, Michał Woź-
nica, Sylwester Woźnica ; 2. Przemysław Ko-
zak, Szymon Tworóg, Hubert Wawrzyńczyk, 
Amelia Sulowska; 3. Kacper Czuchryta, Mate-
usz Jarosz, Adrian Włosek, Weronika Szabała 

I miejsce w Turnieju zajęła Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, II 
miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszo-
wie Lubelskim, III miejsce Szkoła Podstawowa 
Sióstr Urszulanek w Lublinie. Zajęliśmy 18 
miejsce na 34 placówki z całego województwa 
a trenujemy niecały rok, co uznaję za wielki 
sukces i z każdym rokiem może być tylko le-
piej.  

Na zakończenie najlepszym drużynom 
wręczono puchary, a troje najlepszych zawod-
ników otrzymało medale. Tak duża liczba 
uczestników turnieju świadczy o rosnącym za-
interesowaniu ta dyscypliną, co niezmiernie 
mnie cieszy.  
 W czasie trwania Turnieju panowała atmosfera 
zdrowej rywalizacji, widoczne było duże zaan-
gażowanie uczestników  i poważne potraktowa-
nie rozgrywek. Z wypowiedzi uczestników wy-
nika, że wszyscy miło spędzili czas na zawo-
dach. Podziękowania dla rodziców dzieci za za-
pewnienie transportu. Dla Pani Talarek za opie-
kę nad dziećmi i za jej zaangażowanie bo gdy-
by nie jej energia na pewno w Krzesimowie nie 
byłoby szachów. 

Opracował: Marcin Detiuk 
 

Zdj. Z. Talarek 

Dni Książki w Krzesimowie 

Dnia 16 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół 
w Fajsławicach odbył się Wojewódzki Turniej 
Szachowy Szkół Podstawowych o Puchar 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. W turnieju 
wzięło udział 63 drużyny, w skład których we-
szło 209 uczestników z 34 szkół województwa 
lubelskiego.  
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Każdy dzień radosny w Szkole w Krępcu... 

Wiosenny bal kwiatów 

W czwartek 7 maja 2015 roku w Szkole 
Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu odbył 
się Wiosenny Bal Kwiatów. Wśród uczestni-
ków balu byli młodsi uczniowie naszej szkoły 
jak i dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 
dołączą do grona naszej szkolnej społeczności. 
Przybyłych na bal gości powitały organizatorki 
balu, pani Agnieszka Krygier i pani Beata Baty-
ra-Pietruszka, po czym zaprosiły dzieci do 
wspólnej zabawy. W radosny klimat zabawy 
wprowadził dzieci pan Łukasz Szypulski, który 
zadbał o oprawę muzyczną całej imprezy. Pod-
czas balu dzieci miały szansę zaprezentować 
się w swoich pięknych, wyszukanych strojach 
na czerwonym dywanie. Mogliśmy podziwiać 
kwiatuszki, panie wiosny, motylki, biedronki, 
nie zabrakło również bociana, który większości 
z nas przeważnie kojarzy się z wiosną.  

Dzieci miały możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy związanej z tematyką wiosenną bio-
rąc udział w zorganizowanych konkursach.  
Odgadywały dźwięki przyrody w konkursie 
"Odgłosy wiosny", a także odpowiadały na 
pytania związane bieżącą porą roku w konkur-
sie "Balonowe zagadki". Dzieci miały okazję 
sprawdzić się w "tańcu z maskotką", który  
był również dyscypliną konkursową. Konkurs 
ten wywołał wiele radości nie tylko wśród 
uczestników, ale i ich rodziców, którzy bacznie 
obserwowali poczynania swoich pociech. 
 Jedną z atrakcji dla dzieci była lekcja tańca 
prowadzona przez panią Agnieszkę, która wpr-
owadziła dzieci w tajniki  zumba dance 
i nauczyła kroków do przygotowanych chore-
ografii.  

W trakcie przerwy każdy z zaproszonych 
gości otrzymał soczek i ciasteczko, a dzięki 
uprzejmości firmy cateringowej Gloria z Mełgwi 
posilił się także kanapkami.  

Kulminacyjnym punktem całej zabawy był 
wybór króla i królowej balu, którzy zostali uko-
ronowani i nagrodzeni gromkimi brawami. Za-
bawa na balu była przednia, a uśmiechy nie 
schodziły z twarzy dzieci i ich rodziców, rozsta-
liśmy się w cudownych nastrojach.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspólną zabawę, pani Dorocie Zając za pomoc 
w organizacji balu i uwiecznienie na fotogra-
fiach całej imprezy.  

15 kwietnia br. uczniowie z Kółka Teatral-
nego działającego od września w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Wójcik w Krępcu po raz 
pierwszy pokazali próbę swoich możliwości. 
Dzieci pod kierunkiem p. Beaty Batyry-
Pietruszki, wystawiły przedstawienie pt: 
„Królowa Śniegu", na które zaprosili wszyst-
kich uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Przedstawienie odbyło się w sali gimna-
stycznej i spotkało się z wielkim aplauzem ze 
strony widzów. Uczniowie świetnie się bawili 
wcielając się w role bohaterów baśni, a dobra 
zabawa, chęć do działania i wiara we własne 
możliwości to podstawa sukcesu, który bez-
względnie odnieśli. Intensywna praca nad wi-
dowiskiem przyniosła spodziewane efekty, 
a mali aktorzy czuli się na scenie jak ryby 
w wodzie. 

Autorki artykułów: Agnieszka Krygier  
Beata Batyra - Pietruszka 

Starszym uczennicom naszej szkoły: Oliw-
ce Badach, Oliwce Berezie, Zuzi Krysie, Ani Li-
bickiej i Madzi Szypulskiej dziękujemy za po-
moc podczas trwającej zabawy.   

Królowa Śniegu 

Zdj. D. Zając 
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Akcja katolicka przy parafii św. Wita 
w Mełgwi w dniu 12 kwietnia 2015 roku zorga-
nizowała dla parafian pielgrzymkę autokarową 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach. Celem pielgrzymki było zawierzenie Bo-
żemu Miłosierdziu nas samych, naszych rodzin 
i całej parafii. Duchową opiekę nad pielgrzym-
ką sprawował ksiądz Rafał Lewandowski.  

Wyjechaliśmy wczesnym rankiem, aby 
uczestniczyć o godzinie 10.00 we Mszy Polowej 
sprawowanej pod przewodnictwem Kardynała 
Stanisława Dziwisza. Odwiedziliśmy również 
ważne dla nas miejsca: Kaplicę Adoracji, Kapli-
cę Bożego Miłosierdzia (gdzie ucałowaliśmy re-
likwie św. Faustyny) oraz Centrum Jana Pawła 
II. O godzinie 15.00 zebraliśmy się w Bazylice 
na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia pod prze-
wodnictwem ks. Prałata Franciszka Ślusarczyka 
– rektora sanktuarium Bożego miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach. Podczas podróży 
modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni religijne. Do 
domów dotarliśmy około godz. 22.00. Piel-
grzymka udała się doskonale, a wszyscy 
uczestnicy wrócili zadowoleni i pokrzepieni na 
duchu.  

Wyrażamy serdecznie podziękowania 
w szczególności księdzu Rafałowi za duchową 
opiekę, a także pani Annie Oleszek, która zaję-
ła się całą stroną organizacyjną pielgrzymki.  

Beata Rubaj 

Od sierpnia 2014 r. w Archidiecezji Lubel-
skiej rozpoczęła się peregrynacja kopii słynące-
go łaskami Krzyża Trybunalskiego znajdujące-
go się w katedrze lubelskiej. W Krucyfiksie 
umieszczono relikwie Krzyża Świętego. Krzyż 
nawiedzi wszystkie parafie naszej archidiecezji. 
Temu wydarzeniu towarzyszą misje święte, 
które stają się szczególną okazją do odnowie-
nia wiary i przymierza chrzcielnego w kontek-
ście zbliżającej się również 1050 rocznicy 
chrztu Polski.  

Do naszej parafii Krzyż przybędzie 25 lip-
ca i pozostanie do 1 sierpnia, wtedy zostanie 
przekazany kolejnym parafiom dekanatu świd-
nickiego.  

W dni poprzedzające przybycie relikwii, tj. 
23-26 lipca, poprzez rekolekcje będziemy 
przygotowywać się do tego wyjątkowego wy-
darzenia. 

Pielgrzymka Parafialna  
do Sanktuarium  

Bożego Miłosierdzia 

NUMER 2/2015  

Nawiedzenie relikwii  
Krzyża Świętego 
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Każdego roku podczas majowych na-
bożeństw w polskich kościołach i przy 
przydrożnych krzyżach i kapliczkach roz-
brzmiewa śpiew litanii loretańskiej do 
Najświętszej Maryi Panny. Wśród tytułów, 
którymi przyzywamy wstawiennictwa Ma-
ryi jest jeden szczególny – „Królowo Pol-
ski”.  

Maryja, Królowa Polski 

To nie Polacy wpadli na pomysł, aby Naj-
świętszą Maryję Pannę nazywać Królową Pol-
ski. Poprosiła o to sama Maryja. Stało się to 
w 1608 r. w Neapolu. Żył tam włoski jezuita 
Giulio Mancinelli. Odznaczał się on niezwykłą 
świętością życia, wielką czcią do Najświętszego 
Sakramentu i Matki Bożej oraz nabożeństwem 
do świętych naszych rodaków – Stanisława 
Kostki i biskupa Stanisława.  

W wigilię Wniebowzięcia zatopiony w mo-
dlitwie zakonnik zobaczył Matkę Bożą i klęczą-
cego u jej stóp św. Stanisława Kostkę (w tym 
dniu przypadała akurat 40-ta rocznica jego 
śmierci). Na ten widok o. Mancinelli zawołał: 
„Królowo Wniebowzięta, módl się za nami”, na 
to Matka Boża odpowiedziała: „Dlaczego nie 
nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo 
umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamie-
rzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie pło-
ną jego synowie”. Po tych słowach zakonnik 
zawołał: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl 
się za nami!” Wówczas Maryja wskazując na 
klęczącego przy niej Stanisława Kostkę, powie-
działa: „Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, 
mój Giulio”. Wielka radość napełniła serce za-
konnika i od tamtej pory często modlił się: 
„Królowo Polski, módl się za nami” oraz wielo-
krotnie powtarzał, że Matka Boża dla Polaków 
zamierza uczynić wielkie rzeczy.  

Władze kościelne powołały komisję do 
zbadania autentyczności objawienia. Po roku 
orzeczono, że objawienie jest prawdziwe. 
Wówczas o. Giulio – mimo swoich 72 lat – udał        
się z pielgrzymką do kraju, o którym mówiła 
Maryja. Po wielotygodniowej wędrówce przybył 
do Krakowa, witany przez króla Zygmunta III 
Wazę, biskupów i przedstawicieli wszystkich 
stanów. Odwiedził krakowską katedrę, gdzie 
przy grobie św. Stanisława odprawił Mszę św. 
Wtedy objawienie powtórzyło się. Maryja sta-
nęła przed zakonnikiem w wielkim majestacie 
i po raz kolejny powiedziała: „Ja jestem Kró-
lową Polski. Jestem Matką tego narodu, 
który jest mi bardzo drogi, wstawiaj się  

więc do Mnie za nim, o pomyślność tej zie-
mi błagaj nieustannie, a Ja ci będę zaw-
sze, tak jak teraz, miłosierną”. 

Słowa Maryi przekazane przez świętobli-
wego jezuitę wywołały w całej Ojczyźnie wielki 
entuzjazm i na nowo rozpaliły serca wiernych 
do gorliwszego oddawania czci Maryi za jej 
szczególną miłość do narodu polskiego. 

W roku 1656 król Jan Kazimierz we lwow-
skiej katedrze uroczyście ogłosił Matkę Bożą 
Królową Polski. Upadł na kolana przed wielkim 
ołtarzem i powiedział: „Wielka człowieczeństwa 
boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, 
Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, 
i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych naj-
świętszych stóp przychodząc tę oto konfedera-
cję czynię: „Ciebie za Patronkę moją i państwa 
mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo 
moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ru-
skie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanc-
kie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i 
pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece 
i obronie polecam…”.  

Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wy-
starać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie 
na obchodzenie Jej święta jako Królowej Koro-
ny Polskiej, zająć się losem ciemiężonych 
pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju 
sprawiedliwość społeczną.  

Po Mszy świętej, w czasie której król przy-
jął również Komunię świętą z rąk  nuncjusza 
papieskiego, przy wystawionym  Najświętszym 
Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświęt-
szej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża od-
śpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone 
przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: 
„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.  

 Ślubami lwowskimi Jan Kazimierz dopełnił 
to, co dojrzewało już prawie przez pół wieku, a 
co przekazał Polakom włoski ksiądz, prawie zu-
pełnie dziś w Polsce zapomniany… 

Ks. Paweł Szczygliński 
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Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami 

Czerwiec to miesiąc, w sposób szczególny 
poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Je-
zusa.  

Pierwszą czcicielką była Matka Najświęt-
sza, gdy powiedziała ”fiat”. Ona jedyna w pełni 
poznała tajemnicę miłości Serca swego Syna 
i stała się Szafarką Jego łask. Święty Jan 
Ewangelista w czasie ostatniej wieczerzy po-
znał tajemnicę Miłości Serca Jezusa, kiedy po-
łożył głowę na Jego Sercu. Napisana przez nie-
go Ewangelia i listy są przepełnione duchem 
miłości. Święty Tomasz Apostoł na widok rany 
Serca Zmartwychwstałego Jezusa wypowiedział 
słowa pełne uwielbienia „Pan mój i Bóg mój”. 
Osobą, która zaproponowała by miesiąc czer-
wiec był poświęcony czci Serca Jezusowego, 
była wychowanka jednego z paryskich klaszto-
rów Aniela de Sainte- Croix. Pomysł ten bardzo 
się spodobał przełożonej klasztoru jak też bi-
skupowi Paryża. Papież Pius IX z wielką apro-
batą podjął tę myśl, ponieważ czerwiec wcale 
nie jest losowo wybranym miesiącem, gdyż w 
czerwcu 1675 roku nastąpiły jedne 
z ważniejszych objawień Chrystusa. Św. Mał-
gorzacie kilkakrotnie ukazywał się Chrystus 
z  Sercem na piersiach przebitym i opasanym 
cierniową koroną, z którego wytryskują pło-
mienie miłości a w ich centrum jest krzyż.  

Wiele było objawień a ostatnie wielkie ob-
jawienie dokonało się w  piątek po oktawie Bo-
żego Ciała 10 czerwca 1675 roku, kiedy św. 
Małgorzata Maria Alacogue klęczała przed ta-
bernakulum w czasie nawiedzenia Najświętsze-
go Sakramentu.  

Ukazał się Jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i 
powiedział: żądam, aby pierwszy piątek po 
oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony ja-
ko osobne święto ku czci Mojego Serca. 
W zamian obiecuję Ci, że Serce moje wyleje 
hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten 
sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do 
jej rozszerzenia.  

Pan Jezus dał także św. Małgorzacie obiet-
nicę, że kto przez dziewięć pierwszych piątków 
przystąpi do Komunii Świętej i  ofiaruje ją jako 
wynagrodzenie za grzechy, temu Boże Serce 
zapewni miłosierdzie w chwili zgonu i że nie 
umrze bez jego łaski.  

Zasadniczym elementem nabożeństwa 
czerwcowego jest adoracja Najświętszego Sa-
kramentu oraz Litania do Najświętszego serca 
Jezusowego. Autorką Litanii była siostra Joan-
na Magdalena Joly. Następnie inna siostra An-
na Remusat dodała do istniejących 27 wezwań 
6 nowych. W ten sposób Litania licząca 33 we-
zwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa 
na ziemi. Litania jest bardzo piękna modlitwą, 
pokazuje nasze oddanie i uznanie własnej ma-
łości. Człowiek powinien czasami przystanąć 
i  zastanowić się nad swoim życiem, spróbować 
dojść do tych prawd, które są nam dobrze zna-
ne, ale codziennie próbujemy ukryć je w sobie 
bez niczyjej pomocy. Udajemy że nam zależy, 
a potem zapominamy nawet o zwykłej modli-
twie. Jesteśmy z dnia na dzień bardziej samot-
ni, bo coraz mocniej uświadamiamy sobie, że 
za bardzo się boimy. A może powinniśmy coś 
zmienić we własnym życiu?  

Pan Jezus objawił światu tajemnicę swoje-
go Serca, abyśmy przy pomocy nabożeństwa 
ku Jego czci, rozpalili stygnącą miłość człowie-
ka do Boga, abyśmy połączyli wszystkie dusze 
układając z nich jeden najpiękniejszy wieniec 
dla Jezusa, aż do ścisłego zjednoczenia z Naj-
świętszym Sercem Jezusa.  

O Jezu, który oddałeś za nas swoje Serce, 
okaż nam swoją miłość. Przyjdź do każdego 
serca, bądź cierpliwy i niestrudzony. Spraw, 
byśmy Tobie otworzyli nasze serca i wzajemnie 
się miłowali. 

Anna Taźbirek 
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1. Miejscowość, w której Pan Jezus dokonuje pierw-
szego cudu na prośbę swojej Matki. 
2. Msze Święte odprawiane w adwencie ku czci 
Matki Bożej. 
3. Przy tej stacji Pan Jezus spotkał płaczące niewia-
sty. 
4. Modlitwa do Matki Bożej. 
5. Przy nim odprawiana jest Msza św. 
6. Czwarta tajemnica chwalebna. 
7. Babcia Pana Jezusa. 
8. Jeden z tytułów Maryi - Najświętsza Maryja ...  
9. W Wilnie znajduje się obraz Matki Bożej… 
10. Znane sanktuarium maryjne w Wielkopolsce. 
11. Miesiąc, w którym obchodzimy uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
12. W każdą niedzielę przychodzę tam na spotkanie 
z Jezusem. 
13. Modlę się w różnych … 
 
 

 Krzyżówka 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
„MOJA GMINA W OBIEKTYWIE” 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie 
pt. „Moja Gmina w Obiektywie” na najlepsze zdjęcie. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. 100 
na I piętrze lub w Gminnym Ośrodku Kultury pok. 202 II piętro od dnia 
1 lipca do 10 sierpnia 2015 r.  
 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: 
www.melgiew.pl oraz www.gokmelgiew.pl 
 

Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Mełgiew i Gminny Ośrodek 
Kultury. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
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XI Powiatowy Bieg Uliczny w Podzamczu  

Bieg I - „Skrzaty” (przedszkole i 
„zerówka”, dziewczęta i chłopcy) – 200 m 
- I miejsce: Gracjan Pietruszka 
- II miejsce: Agnieszka Bujek 
- III miejsce: Tymoteusz Warda 
 
Bieg II (klasy I i II) dziewczęta i chłopcy 
– 300 m 
-  I miejsce: Klaudia Monik 
- II miejsce: Adrian Rycek 
- III miejsce: Maciej Łopaciński 
 
Bieg III (klasa III) dziewczęta i chłopcy  
– 400 m 
- I miejsce: Filip Fludra 
- II miejsce: Antoni Rybak 
- III miejsce: Kacper Wróbel 
 
Bieg IV – (klasa IV) dziewczęta – 500 m 
- I miejsce: Alicja Niewiadomska 
- II miejsce: Magda Matys 
- III miejsce: Karolina Matyjaśkiewicz 
 
Bieg V – (klasa IV) chłopcy – 600 m 
- I miejsce: Dawid Wawer 
- II miejsce: Filip Bielecki 
- III miejsce: Mateusz Szypulski 
 
Bieg V – (klasa IV) chłopcy – 600 m 
- I miejsce: Dawid Wawer 
- II miejsce: Filip Bielecki 
- III miejsce: Mateusz Szypulski 

Bieg VI – (klasa V) dziewczęta – 600m 
- I miejsce: Weronika Motyl 
- II miejsce: Magda Słomka 
- III miejsce: Iza Krzeszowiec 
 
Bieg VII – (klasa V) chłopcy – 800m 
- I miejsce: Karol Gałgan 
- II miejsce: Dawid Banach 
- III miejsce: Patryk Bognacki 
 
Bieg VIII – (klasa VI) dziewczęta – 800 m 
- I miejsce: Wiktoria Skiba 
- II miejsce: Patrycja Banach 
- III miejsce: Aleksandra Serafin 
 
Bieg IX – (klasa VI) chłopcy – 1000 m 
- I miejsce: Piotr Kowalczyk 
- II miejsce: Łukasz Pawlak 
- III miejsce: Michał Filipczak 
 
Bieg X – OPEN – 1000 m 
- I miejsce: Michał Kotulski 
- II miejsce: Michał Gwardziński 
- III miejsce: Natalia Gliniak 

Zwycięzcy poszczególnych biegów 

2 czerwca 2015 roku odbył się XI Powiatowy Bieg Uliczny w Podzamczu. Celem tej im-
prezy jest popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu. Organizatorami impre-
zy byli Starostwo Powiatowe w Świdniku, Urząd Gminy w Mełgwi i Szkoła Podstawowa 
w Podzamczu. Udział w imprezie wzięło 150 uczestników podzielonych na kategorie wiekowe: 
szkoły podstawowe, klasy I-VI, bieg „skrzatów” – przedszkole i oddziały przedszkolne i bieg OPEN. 

Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, natomiast wśród 
wszystkich uczestników zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. Szkoła Podstawowa w Mełgwi 
uzyskała najwięcej punktów w klasyfikacji łącznej i zdobyła Puchar Starosty Powiatu Świdnickiego. 

Uroczystość otwarcia XI Powiatowego Biegu w Pod-
zamczu dokonał Wójt Gminy Mełgiew Pan Ryszard Pod-
lodowski, natomiast nagrody zwycięzcom wręczali: Pan 
Mariusz Wilk – Sekretarz Powiatu Świdnickiego i Wójt 
Gminy Mełgiew. 
 Słodki poczęstunek dla uczestników zawodów sponsoro-
wała Piekarnia ”TOMAR” Mariusza i Tomasza Grelów 
z Mełgwi.  
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Zawody Powiatowe MDP – zwycięstwo drużyny z OSP Dominów 

       14 czerwca w Rybczewicach odbyły się Po-
wiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych powiatu świdnickiego. W szranki rywalizacji 
stanęło łącznie piętnaście drużyn reprezentują-
cych poszczególne gminy powiatu świdnickiego 
w kategoriach dziewcząt i chłopców, które rywali-
zowały w dwóch konkurencjach. Jako pierwsza 
została rozegrana czterystumetrowa sztafeta po-
żarnicza z przeszkodami, a następnie najbardziej 
widowiskowa część zawodów, czyli ćwiczenie bo-
jowe.  

        Gminę Mełgiew reprezentowały trzy drużyny: OSP Minkowice (dziewczęta i chłopcy) 
oraz OSP Dominów (chłopcy). 
        Rywalizacja była bardzo zacięta i tym bardziej miło jest nam, że drużyna z  OSP Domi-
nów zwyciężyła – otrzymując puchar za zajęcie I miejsca.  Chłopcy wykazali się szybko-
ścią, zręcznością oraz bardzo dobrym zgraniem zespołowym w sztafecie pożarniczej.  

 
Podczas oficjalnego zakończenia zawodów przedstawiono wyniki zwycięzców i tak w klasy-

fikacji generalnej wśród dziewcząt poszczególne miejsca przedstawiają się następująco: 
I Miejsce MDP Brzezice 
II Miejsce  MDP Bystrzejowice Drugie 
III Miejsce  MDP Pilaszkowice—Bazar 
 
Wśród drużyn chłopców:  
I Miejsce MDP Dominów 
II Miejsce MDP Kozice Górne  
III Miejsce MDP Pilaszkowice—Bazar 
 

Zawody miały również za zadanie wyłonienie zwycięzców, którzy będą reprezentować nasz 
powiat w zawodach wojewódzkich. Trzymamy kciuki za Druhów z OSP Dominów, którzy będą 
reprezentować naszą gminę i powiat w kolejnym etapie.  

 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas udziału w zawodach wojewódzkich. 

 
Wiesław Rusak 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  

Zdj. E. Korbus 
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Makijaż dla Alergiczki 

Makijaż dla alergiczki nie jest sztuką łatwą ale z pewnością nie jest niemożliwy. O alergii 
skórnej na kosmetyki mówimy wtedy gdy po nałożeniu określonego produktu występuje zaczer-
wienienie, wypryski, swędząca skóra, nadmierne wysuszenie skóry, pieczenie lub łzawiące oczy. 
Warto więc poznać składniki kosmetyków, które z pewnością mogą nam zaszkodzić, są to:  
DIOKSAN (pochodna glikolu etylenowego), AHA (alpha hydroxy acid), MINERAL OIL, PARAFFIN 
OIL (wazelina, oleje mineralne, olej parafinowy), TALK (talk), TRICLOSAN, SYNTHETIC CO-
LORS, FRAGRANCES , SODIUM (Cyanide, Lauryl Sulfate = SLS, Myreth Sulfate, Laureth Sulfate 
= SLES, Laurylosiarczany sodu)  

Szczególnie niebezpieczne są kosmetyki kolorowe czyli cienie do powiek, tusze, eyelinery 
czy kredki, które mają w składzie pigmenty zawierające tlenki zanieczyszczone alergizującymi 
pierwiastkami: pigment brązowy zawiera tlenek żelaza zanieczyszczony niklem, pigment zielony 
zawiera tlenek chromu, czerwony, różowy i fioletowy – barwnik zwany koszenilą. Szczególnie 
należy unikać różu, fioletu, zieleni i oranżów, ponieważ w ich produkcji stosuje się kilka różnych 
barwników. 

Czym się więc kierować przy kupnie kosmetyków do makijażu dla alergiczki? Oto kilka pod-
stawowych zasad: 
*CIENIE DO POWIEK - najlepiej wybierać cienie w kolorach neutralnych, beżach i brązach. 
Należy unikać cieni rozświetlających czyli perłowych, które zawierają drobinki pereł i osypując 
się z powieki mogą podrażniać spojówkę oka. Wskazane są cienie tzw. „wypiekane” lub praso-
wane, które się nie kruszą. 
*TUSZE DO RZĘS - czarny lub brązowy i koniecznie z silikonową szczoteczką (naturalne włosie 
podrażnia powieki). Tusze typu waterproof nie są wskazane ze względu na znaczną zawartość 
substancji utrwalających. 
*PODKŁADY I PUDRY - należy wybierać specjalne podkłady do cery wrażliwej i skłonnej do 
alergii, wzbogacone w substancje łagodzące takie jak d-panthenol lub wodę termalną. Należy 
uważać na podkłady z filtrem UV. Mogą one zawierać substancje silnie drażniące jak estry PA-
BA, metoksycynamoniany i kwas para-aminobenzoesowy. Unikać należy także tych fluidów, 
w których składzie występuje lanolina i eurycyna. 
*SZMINKI – należy unikać szminek, które mają zbyt intensywny zapach, mocny barwnik są 
perłowe lub intensywnie błyszczące. Pożądane są natomiast te, które w składzie maja wit. C 
i E,  bio-olejki z jojoby i słonecznika oraz wosk pszczeli. 
*KOSMETYKI MINERALNE - najodpowiedniejsze dla alergiczki, to cała gama kosmetyków ko-
lorowych - od pudrów po pomadki, o właściwościach mniej lub bardziej kryjących, a w ich skła-
dzie znajdziesz czyste minerały, które są sterylizowane i ścierane na proszek. Można dopaso-
wać je do własnych potrzeb. Wszystkie są polecane dla skór wrażliwych, bo pozbawione są kon-
serwantów, talku, olejków, parafiny, substancji zapachowych, wosków i silikonów, a dzięki skła-
dowi stanowią obojętne środowisko niesprzyjające rozwojowi bakterii i drobnoustrojów. 

Sylwia Zawadzka 

SYLWIA ZAWADZKA – dyplomowana wizażystka, mieszkanka naszej Gminy, uzy-
skała tytuł I Mistrza Wizażystów w kategorii Jesień 2011/Zima 2012 w kategorii 
„Makijaż Kreatywny” oraz zdobyła III Miejsce w II Mistrzostwach Makijażu Profesjo-
nalnego w Lublinie, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientkami. 

Maseczka z BANANA 
Zmiksować pół banana. Wymieszać go z żółtkiem i łyżeczką płynnego miodu.  
Nałożyć na twarz na 20 min., a następnie zmyć letnią wodą. Maseczka bananowa nawilża i od-
żywia skórę suchą, łuszczącą się i zmęczoną, a także łagodzi podrażnienia. 
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JARMARK SZLAKU  
JANA III SOBIESKIEGO 

Jeszcze świeże są wspomnienia 
z „Królewskiej Uczty" zorganizowanej w 2014 
roku a już zapowiada się niezapomniane lato 
w Krzesimowie. „Jarmark Szlaku Jana III So-
bieskiego” to nazwa projektu, który będzie re-
alizowany na terenie Gminy Mełgiew. Być może 
ktoś zapyta dlaczego właśnie jarmark? Po 
pierwsze nawiązuje do XII wiecznej tradycji 
szlacheckiej, po drugie jarmark kojarzy się 
z dużą różnorodnością jadła, rękodzieła 
i  wszelkich atrakcji. A po trzecie jest to okazja 
do wyjścia z domowego zacisza, można spo-
tkać sąsiadów, znajomych, zrobić coś wspólnie. 

W kwietniu 2015 roku Stowarzyszenie 
„Razem dla Krzesimowa” w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy podpisało 
umowę o dofinansowanie projektu, którego 
całkowita wartość wynosi 55 556,00zł. 

Na kwotę ta składają się środki szwajcarskie 
14 245,42 CHF, środki Gminy Mełgiew na za-
danie „Rozwój społeczności lokalnej poprzez 
stworzenie Centrum rękodzieła i warsztatów” w 
wysokości 3 999,82 zł, a także środki własne 
stowarzyszenia, które wyniosą 15 558,18 zł. 
 Już 10 maja ogłosiliśmy konkurs dla pasjona-
tów fotografowania „Skarby podregionu Szlaku 
Jana III Sobieskiego”. Skarby szeroko rozumia-
ne: flora, fauna, zabytki architektury, ludzie, 
którzy tutaj żyją i tworzą. Rozstrzygnięcie kon-
kursu przewidziane jest podczas „Jarmarku” 
w Krzesimowie 11 lipca od godziny 15.  

Już dziś zapraszamy lokalnych artystów, 
rzemieślników, producentów wędlin, serów, 
miodów i domowych nalewek. Można będzie 
zaprezentować swoje dzieła a także je sprze-
dać bo to przecież przywilej jarmarku. Dla 
dzieci i młodzieży nie zabraknie atrakcji, dmu-
chanych zamków oraz zabaw z animatorem.  
Ze środków dotacji pokryte też zostaną koszty 
budowy wewnętrznej instalacji gazowej w sie-
dzibie stowarzyszenia i straży, dzięki temu 
również zimą będą mogły odbywać się ciekawe 
warsztaty i imprezy integracyjne. Zapraszamy 
też na warsztaty z tradycyjnego wyrobu wę-
dlin, pieczenia chleba i rękodzieła. 

Szlak Jana III Sobieskiego spełnił wcześniej-
sze cele, zintegrował lokalne społeczności, na-
wiązała się współpraca między stowarzyszenia-
mi z całej gminy. Turyści i nasi znajomi pozna-
ją historię i piękno naszych ziem. Dalsze wieści 
z realizacji projektu będziemy na bieżąco prze-
kazywać na stronie stowarzyszenia 
www.razemdlakrzesimowa.pl .  

Jeszcze raz zapraszamy na największy jar-
mark w historii naszej gminy. Członkowie sto-
warzyszenia spotkali się na poświątecznym ja-
jeczku, prawie 100 procentowa frekwencja 
u d o w o dn i ł a ,  ż e  d a l e j  j e s t e ś m y 
gotowi do wspólnej zabawy i działania. 
 

Anna Pytka 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

„Razem dla Krzesimowa”  

Konkurs „Skarby podregionu Szlaku Jana III Sobieskiego” 

Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa” w ramach projektu: 
,,Szlak J III S” ogłasza konkurs fotograficzny: 

„Skarby podregionu Szlaku Jana III Sobieskiego”. 
 

Celem konkursu jest popularyzacja walorów historycznych,  
kulturowych i przyrodniczych Szlaku Jana Sobieskiego. 

Cenne nagrody za I , II i III miejsce. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie: 

www.razemdlakrzesimowa. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 lipca podczas „Jarmarku”. 

Zapraszamy!! 
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W ostatniej produk-
cji Miejskiego Ośrodka 
Kultury ze Świdnika pt. 

„Kultowa WueSKa” nasi mieszkańcy, Pan Jan 
Bucior i Edward Pranagal opowiadają o swojej 
młodzieńczej pasji jaką był motocykl WSK.  

W tym numerze pragnę przybliżyć Pań-
stwu osobę, Marii Karman. 

Gdybym miała określić Marysię dwoma 
słowami, powiedziałabym Kobieta Totalna. Ta-
ka, z którą można konie kraść. Podejmowane 
przez nią działania są symbolem pracy charyta-
tywnej i społecznej. 

Od kilku lat organizuje zajęcia gimnastycz-
ne z elementami jogi i pilatesu dla mieszkań-
ców Franciszkowa. Ćwiczenia odbywają 
się w  świetlicy wiejskiej. Jedna z uczestniczek, 
Pani Alinka podkreśla jak bardzo pomagają jej 
ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. 
Od ubiegłego roku Marysia prowadzi zajęcia 
z nordic walking. Trening prowadzony jest 
w okolicach Świdnika i Franciszkowa. 

W ubiegłym roku podczas Festynu Rodzin-
nego we wrześniu prowadziła animacje sporto-
we, natomiast w październiku koordynowała 
Dzień Sportu, zorganizowany dla całego powia-
tu świdnickiego.  

Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego  
Pani Marysi Karman 

STOWARZYSZENIE  
WSI FRANCISZKÓW 

Drodzy czytelnicy, rozpoczynamy cykl artykułów  
o nietuzinkowych mieszkańcach Naszej Gminy... 

Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem, 
w związku z tym i w bieżącym roku chcemy ją 
powtórzyć. 

Sport to jej pasja i jednocześnie praca – 
jest nauczycielem wychowania fizycznego 
w Gimnazjum nr. 1 w Świdniku. 
Organizuje dla swoich wychowanków Szkołę 
pod Żaglami, rajdy rowerowe, piesze oraz spły-
wy kajakowe. Zwieńczeniem kursu jest żeglo-
wanie po morzu Śródziemnym na polskim ża-
glowcu szkoleniowym Pogoria. Sport, rekreacja 
oraz przebywanie na łonie natury daje jej ra-
dość i pomaga pozbyć cię stresu dnia codzien-
nego. 

 
Przygotowała: Paulina Niezbecka 

Prezes Stowarzyszenia Wsi Franciszków 

II REGIONALNY KONKURS MODELI KARTONOWYCH  
FRANCISZKÓW 3-5.07.2015 

(BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY) 

Patronat honorowy: 
- Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk 
- Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski  
- Sołtys wsi Franciszków Krystyna Szewczyk 

Program Konkursu:  
- 3 lipca 2015 r. (piątek)  
godz. 16.00—20.00—przyjmowanie modeli 
- 4 lipca 2015 r. (sobota) 
godz. 8.00—13.00 przyjmowanie modeli  
godz. 8.00—20.00 zwiedzanie wystawy  
godz. 14.00—18.00 ocena modeli  
- 5 lipca 2015 r. (niedziela)  
godz. 8.00—14.00 zwiedzanie wystawy 

WSZYSTKICH SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY 

Organizatorzy konkursu: 
- Pracownia modeli kartonowych przy 
Świetlicy Wiejskiej we Franciszkowie  
- Rada Sołecka Wsi Franciszków 
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Wywiad z Panią Naczelnik  
placówki Poczty Polskiej S.A w Mełgwi Ewą Bondos 

Prace nad projektem  
miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Mełgiew. 

Od 2010 r. do chwili obecnej trwają prace 
nad zmianą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Mełgwi.  
W 2013 r. w  związku z przedłużającą się pro-
cedurą uchwalenia planu, Rada Gminy Mełgiew 
podjęła uchwałę o podzieleniu obszaru na dwa 
etapy. Pierwszym, objęto wybrane obszary we 
wsiach: Jacków, Janowice-Janówek, Kolonia 
Minkowice, Nowy Krępiec Kolonia, Trzeszkowi-
ce, Krępiec, Franciszków, Minkowice, Podzam-
cze, Trzeciaków, Józefów Kolonia, Krzesimów, 
Piotrówek, Mełgiew. Do drugiego etapu zostały 
przesunięte dwa obszary we wsi Krzesimów 
oraz Krępiec – na południe od drogi ekspreso-
wej S12-17. Obecnie wydłużający się czas pro-
cedury planistycznej w znacznym stopniu spo-
wodowany jest błędnie sporządzanym wnioski- 

Wydawca: Jakie są godziny pracy placówki 
pocztowej Mełgiew? 
 
Naczelnik: Placówka pocztowa pracuje w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku w nastę-
pujących godzinach: od wtorku do piątku 
od  08.00-15.00, natomiast w poniedziałek 
dłużej o godzinę czyli do godz. 16.00, po to by 
Klienci mieli większą możliwość załatwienia 
swoich spraw na poczcie. Swoją pomocą w róż-
nych kwestiach służą także nasi listonosze 
w  terenie, za których pośrednictwem można 
załatwić wiele spraw, bez konieczności wizyty 
w placówce. 
 
W: W jaki sposób listonosze pomagają miesz-
kańcom. Czy może Pani podać konkretne przy-
kłady owej pomocy? 
 
N: Oczywiście. Listonosze przyjmują wpłaty, 
sprzedają znaczki i inne towary handlowe, 
przyjmują zamówienia na prenumeratę, przed-
stawiają ofertę produktów bankowo – ubezpie-
czeniowych.  
 
W: Jacy klienci biorąc pod uwagę kryterium  
wieku lub popytu na usługi pocztowe, najczę-
ściej korzystają z Państwa usług? 
 
N: W zasadzie nie można uogólniać. Oczywi-
ście dużo jest osób starszych korzystających z 
tradycyjnych usług pocztowych, dla których 
ważne jest to, że nasza placówka jest obok lub 
po drodze do domu. Jest też spore grono mło-
dych Klientów, którzy coraz częściej kupują lub 
sprzedają towary przez Internet. Ponadto ze 
względu na atrakcyjność okolic Mełgwi, spowo-
dowaną bliską odległością od Lublina, jest duża 
grupa Klientów, mieszkańców nowych osiedli 
domków jednorodzinnych w miejscowościach 
Franciszków, Krępiec i Nowy Krępiec. 
 
W: Jakiego rodzaju usługi najczęściej świadczy 
placówka pocztowa Mełgiew? 
 
N: Świadczymy pełen pakiet usług oferowa-
nych przez Pocztę Polską. Najwięcej jest jesz-
cze tych tradycyjnych usług pocztowych, takich 
jak wysyłanie listów lub paczek, opłacanie ra-
chunków, zobowiązań oraz wypłata różnego 
rodzaju przekazów. Ale trzeba też podkreślić, iż 
coraz więcej Klientów docenia nasze bardzo  

dobre usługi bankowo – ubezpieczeniowe.  
Mamy w naszej ofercie darmowe 

konta osobiste, korzystnie oprocentowane 
kredyty i lokaty oraz atrakcyjne składki na 
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyj-
ne.  Poczta Polska ciągle się zmienia, aby speł-
nić oczekiwania Klientów, wprowadza nowe 
usługi i rozwiązania techniczne np. od ubiegłe-
go roku jest możliwość dokonania po atrakcyj-
nej cenie (od. 3,00 zł.) wpłaty na rachunek 
bankowy tzw. wpłata Priorytet, która dotrze na 
konto odbiorcy jeszcze w tym samym dniu. 
Można również za naszym pośrednictwem 
przesłać adresatowi pieniądze, które odbierze 
w ciągu kilkunastu minut na terenie całej Polski 
lub w ok. 170  krajach za granicą. 
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców 
gminy Mełgiew (i nie tylko) do korzystania 
z usług naszego urzędu. Zainteresowanych 
usługami zapraszam bezpośrednio do siedziby 
urzędu pocztowego w Mełgwi lub przypomi-
nam, iż można skorzystać z pomocy listonosza. 

Dziękujemy za rozmowę! 
Wszystkim pracownikom placówki 
Poczty Polskiej S.A w Mełgwi życzymy 
sukcesów w życiu zawodowym i osobi-
stym.  
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INFORMACJA 
Informujemy, że Wójt Gminy Mełgiew przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 
13.00 do 16.00. Zainteresowani spotkaniem z Wój-
tem proszeni są o osobiste lub telefoniczne uzgod-
nienie terminu spotkania w sekretariacie pod nume-
rem telefonu:(081) 460 57 01. Wójt Gminy Mełgiew 
przyjmuje interesantów również w innych dniach 
poza wyznaczonymi terminami oraz w wyjątkowych 
sytuacjach, w przypadku nieobecności Wójta, Za-
stępcy Wójta, Doradcy Wójta petenci mogą zostać 
przyjęci przez innego upoważnionego pracownika 
Urzędu Gminy Mełgiew.  

em odrolnieniowym, nie uwzględniającym wy-
tycznych Ministerstwa przez pracownię projek-
tową. 

W chwili obecnej I etap zmian miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie insty-
tucji, jak również był przedmiotem pięciokrot-
nego wyłożenia do publicznego wglądu. Do za-
kończenia procedury planistycznej niezbędne 
jest tylko uzyskanie pozytywnej decyzji Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na ce-
le nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w/w decyzję Ministra gmina powinna uzyskać 
przed przystąpieniem do wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu, czyli w 2012 r., 
czego nie zrobiono. Stosowny wniosek po raz 
pierwszy został skierowany za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Lubelskiego do Mini-
sterstwa 20 marca 2014 r. Podczas weryfikacji 
wniosku Ministerstwo czterokrotnie występo-
wało do Gminy o dostarczenie dodatkowych 
informacji oraz o uzupełnienie wniosku.  

Po kolejnym – czwartym, uzupełnieniu 
wniosku przez Biuro Projektów Architektury 
i  Urbanistyki E.M. sp. z o.o., które wysłaliśmy 
19 grudnia 2014r., Ministerstwo przekazało in-
formację, że część graficzna wniosku nie jest 
spójna z częścią tekstową. Wobec powyższego 
pracownik Urzędu Gminy skontrolował przeka-
zane materiały wskazując nieścisłości.  
W dniu 12 maja 2015r. spotkaliśmy się z pra-
cownikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w Warszawie, przygotowującymi opinię na 
temat naszego wniosku. Sprawę planów Me-
łgwi przedstawiliśmy również Ministrowi Marko-
wi Sawickiemu.  

Ministerstwo w piśmie przesłanym do 
Urzędu Gminy 18 maja 2015r. wskazało że, 
wniosek obejmuje obszary we wsi Franciszków, 
które w 2009r. już uzyskały pozytywną decyzję 
Ministerstwa na zmianę przeznaczenia grun-
tów, czego pracownia projektowa nie uwzględ-
niła w swoim opracowaniu. Ministerstwo nie 
może wydać ponownej decyzji odrealniającej 
obszary już odrolnione. Dlatego odesłało doku-
menty do Gminy celem ich poprawy. 

Należy zauważyć że przedłużająca się pro-
cedura uchwalenia zmiany miejscowego planu 
wynika z:  
1) błędów popełnianych przez Biuro Projektów 
Architektury i Urbanistyki E.M. sp. z o.o.  
2) braku informacji przez byłego Wójta Gminy 
o faktycznym stanie prac nad zmianami planu 

3) należytego nadzoru planistycznego w gmi- 
nie. 

Podpisane przez poprzedniego Wójta Gmi-
ny dokumenty z pracownią z dnia 30 kwietnia 
2014r. wydłużają proces planistyczny do 30 
lipca 2014r.,o czym Rada Gminy poprzedniej 
kadencji, nie została poinformowana, uniemoż-
liwiając wyciągnięcie konsekwencji finansowych 
za przedłużającą się procedurę planistyczną. 

W dniu 20 maja wezwaliśmy Biuro Projek-
tów Architektury i Urbanistyki E.M. sp. z o.o. 
do natychmiastowego usunięcia błędów oraz 
skorygowania nieścisłości i przekazania po-
prawnie sporządzonego wniosku z uwzględnie-
niem wszystkich uwag Ministerstwa. Podczas 
spotkania w Urzędzie Gminy z głównym pro-
jektantem planu, które odbyło się 8 czerwca 
2015r., Pani Elżbieta Mącik stwierdziła że nie 
dysponuje pełnym zakresem materiałów, które 
są niezbędne do sporządzenia poprawnego 
wniosku odrolnieniowego. W związku z powyż-
szym wystąpiliśmy do Marszałka Województwa 
Lubelskiego oraz Lubelskiej Izby Rolniczej 
w  celu odszukania archiwalnych materiałów 
dotyczących wniosku z 2009r. Materiały te zo-
stały przekazane do Biura Projektów Architek-
tury i  Urbanistyki EM sp. z o.o. 10 czerwca 
2015r. Zgodnie ustaleniami ze spotkania Pani 
Elżbieta Mącik zobowiązała się skorygować 
treść wniosku w ciągu 10 dni. 
Wniosek odrolnieniowy zostanie ponownie skie-
rowany do opiniowania przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. 

W przypadku braku pozytywnej decyzji Mi-
nisterstwa, z projektu planu zostaną wyłączone 
grunty, które nie wymagają zgody ministra na 
zmianę przeznaczenia. Po czym projekt zosta-
nie przedstawiony mieszkańcom do wyłożenia 
do publicznego wglądu, a następnie Radzie 
Gminy do uchwalenia. 

Bartosz Żułtak 
Podinspektor ds. planowania Przestrzennego i Budownictwa 



Szanowni mieszkańcy naszej gminy... 
 
Od 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o „Utrzymaniu czystości 

i  porządku w gminach”, która zniosła ulgi i dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunal-
nych. Urzędy w całej Polsce były zmuszone do podejmowania nowych uchwał bez wspomnia-
nych zwolnień. 

Na terenie naszej gminy korzystali państwo z dwóch ulg. W przypadku nieruchomości, 
na których zamieszkiwała rodzina mająca co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, opłata 
za gospodarowanie odpadami obliczana była tylko w oparciu o trójkę dzieci do 18 lat, pozo-
stałe zaś dzieci w wieku do 18 lat nie były uwzględniane przy ustalaniu opłaty. Drugą ulgę 
wprowadziliśmy z myślą o osobach starszych, które ukończyły 80 rok życia. W takich przy-
padkach opłata była niższa tj. 2 zł gdy odpady były poddane selektywnej zbiórce i 3 zł jeśli 
były to odpady nie segregowane. Taki system naliczania ze stawkami głównymi 6 zł oraz 9  zł 
obowiązywał od października 2013 roku. 
 Znowelizowana ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje 
wyżej wspomnianych ulg, w związku z tym byliśmy zmuszeni do wysyłania zawiadomień, 
które informowały m.in. o dokonaniu dopłaty, począwszy od miesiąca lutego 2015 roku. Za-
wiadomienia wysyłane były do rodzin korzystających z ulg lub dopłat do odpadów komunal-
nych. Obowiązujące stawki opłat w oparciu o naliczanie osobowe, które występuje  na terenie 
naszej Gminy są jednymi z niższych w okolicy. Obecnie w większości gmin planowana jest 
podwyżka stawek  opłat za odpady w związku z nowymi przetargami, niektóre niemal o 50%! 
 Przed wejściem w życie ustawy (lipiec 2013 r.) na terenie naszej Gminy opróżniane były 
tylko 2 frakcje (zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne), obecnie odbierane są: 
makulatura, pet, szkło, popiół, odpady zielone, gabaryty, opony, sprzęt elektroniczny a także 
zmieszane odpady komunalne czyli 9. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która oferowała 
możliwość oddawania popiołu przez wszystkie miesiące zimowe począwszy od grudnia 2014 
roku co znacznie zwiększyło ilość odebranych  odpadów przez firmę świadczącą usługę. Do-
datkowy odbiór nie miał wpływu na konieczność podwyższenia stawek opłat za odpady komu-
nalne. Przed lipcem 2013 roku kiedy wprowadzono system gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie naszej gminy około 1200 rodzin miało zawarte umowy na wywóz śmieci. Obec-
nie liczba złożonych deklaracji to około 2430 czyli ponad 2 razy więcej. Suma deklaracji 
a przede wszystkim ilość oddawanych odpadów przez  mieszkańców powoduje konieczność 
podwyższenia stawek opłat począwszy od 1 czerwca 2015 roku. Dla porównania w 2010 roku 
mieszkańcy wyprodukowali 358,61 Mg/śmieci zaś w roku 2014 -943, 49 Mg/śmieci. Wzro-
sła więc kwota przetargu firmy odbierającej odpady komunalne. W listopadzie 2014 roku zo-
stał rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i z kwoty 
34 705,37 zł za miesiąc kwota wzrosła do 54 865,94 zł. Tylko za styczeń i luty 2015 ro-
ku gmina musiała dopłacić do wywozu nieczystości 27 tysięcy złotych.  

W związku z przytoczonymi faktami Urząd Gminy w Mełgwi jest zmuszony do podnie-
sienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z uchwałą nr VI/40/2015 r. Rady Gminy Mełgiew z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 1 czerwca 2015 roku stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wynoszą 8 zł od jednego mieszkańca jeżeli odpady są zbiera-
ne w sposób selektywny oraz 12 zł od osoby jeżeli odpady są zbierane w sposób nie se-
lektywny.  

 
Nowe stawki nie wymagają konieczności składania nowych deklaracji.  
 
                                                                                                             Przygotował: Łukasz Oleszek  
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Sołectwo Sołtys Adres  zamieszkania 

1. Dominów Marzena Cybul Dominów 62 

2. Franciszków Krystyna Szewczyk  Franciszków  
ul. Jaśminowa 7 

3. Jacków Teresa Jasińska  Jacków 56 

4. Janowice Michał Szewczak  Janowice 65 

5. Janówek Dorota Kotarska  Janówek 47 

6. Józefów Grzegorz Pokrzywa  Józefów 99 

7. Kolonia Minkowice Kazimierz Krukowski  Kolonia Minkowice 6 

8. Krępiec I Tadeusz Krysa  Krępiec  
ul. Święta Droga 17 

9. Krępiec II Jakub Niezbecki  Krępiec 
ul. Piasecka 49A 

10. Krzesimów I Agnieszka Woźniak  Krzesimów I 

11. Krzesimów II Anna Pytka Krzesimów II 205 

12. Lubieniec Jadwiga Kozak Lubieniec 21 

13. Mełgiew I Zofia Bilik Mełgiew  
ul. Partyzancka 39 

14. Mełgiew II Marek Chyliński  Mełgiew 
ul. Piasecka 127 

15. Minkowice Jan Pucek  Minkowice 71 

16. Nowy Krępiec Adam Zieliński  Nowy Krępiec 
ul. Szkółkarska 15 

17. Piotrówek Stanisława Nowak  Piotrówek 22 

18. Podzamcze Jolanta Niedźwiedź  Podzamcze 70 

19. Trzeciaków Konrad Kubić  Trzeciaków 19 

20. Trzeszkowice Adam Ścirka  Trzeszkowice 81 

21. Żurawniki Józef Hajduk  Żurawniki 28 

Numer telefonu 

605-603-026 

790-472-690 

(81) 467-05-21 

606-746-909 

530-888-283 

509-392-154 

(81) 467-06-87 

516-606-248 

514-283-732 

510-238-750 

604-794-165 

667-576-156 

732-467-180 

505-493-732 

(81) 759-57-27 

662-266-107 

887-130-575 

(81) 504-93-88 

605-638-938 

601-361-540 

(81) 757-32-09 

SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO SOŁTYSÓW 

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.  

Telefony Kontaktowe Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi 
(081) 467 05 51 603 605 920 


