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Szanowni Państwo,  

 
W tym roku aura zimowa nie nale-

żała do najsroższych, nie mniej jednak 

nadejście wiosny ukazało wszelkie man-

kamenty stanu dróg gminnych. Obecnie 

trwają prace mające na celu zmianę stanu 

dróg szutrowych poprzez ich ponowne formowanie rów-

niarką i zagęszczanie sprzętem ubijającym nawierzchnię. 

Mieszkańcy bardzo wyczekują natychmiastowej poprawy 

tych nawierzchni, ale wymaga to większej ilości czasu 

i zaangażowaniu wyższych środków ze strony gminy. 

Takim systemem planujemy objąć wszystkie drogi gmin-

ne i po części (te które mają nawierzchnię utwardzoną) 

drogi wiejskie. Wiosną pozyskaliśmy spore ilości tzw. 

przesiewki kolejowej do remontów naszych dróg.  

Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu 

Świdnickiego udało się nam pozyskać destrukt asfaltowy 

z aktualnie remontowanej drogi Mełgiew – Zakrzów. De-

strukt ten posłuży jako materiał do uzupełnienia braków 

w nawierzchni gminnych dróg. Trwają prace ziemne przy 

poboczach i rowach w/w drogi powiatowej z których to 

wykopów pozyskujemy ziemię (tzw. humus) do poprawy 

nawierzchni boiska naszego klubu sportowego „Perła”. 

Ofiarna praca zawodników tego klubu i wielka hojność 

sponsorów pozwoli (mam taką nadzieję) wspólnymi siła-

mi doprowadzić nawierzchnię boiska na błoniach do sta-

nu używalności. Kilka lat przerwy w działalności Klubu 

„Perła” Mełgiew i brak należytej opieki nad boiskiem 

zrobiło wielkie spustoszenie, które teraz staramy się na-

prawić.  

Z funduszu sołeckiego remontujemy chodnik przy 

ul. Piaseckiej w Mełgwi, kładąc nowe krawężniki i obrze-

ża, przekładając na utwardzoną powierzchnię starą kostkę 

brukową. W czerwcu ruszy gruntowny remont ulicy Wą-

skiej w Krępcu z programu Urzędu Wojewódzkiego 

„Przebudowy Dróg Gminnych” tzw. Schetynówek. Kilo-

metr tej drogi w wysokim standardzie bezpieczeństwa 

dzięki dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego i współ-

pracy Powiatu wyniesie Gminę Mełgiew niewiele ponad 

70 tys. złotych.  

Miesiąc maj to czas w którym kształtuje się obraz 

funkcjonowania szkół w kolejnym roku szkolnym. Dyrek-

torzy szkół do 30 kwietnia tworzą arkusze organizacji 

przyszłego roku szkolnego. Arkusz jest podstawowym 

dokumentem, w którym dyrektor określa m.in. organiza-

cję nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkol-

nym. Zatwierdzony arkusz organizacji szkoły stanowi dla 

dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

Jesteśmy już po zatwierdzeniu arkuszy naszych szkół na 

przyszły rok szkolny, który rozpocznie się we wrześniu. 

W ramach godzin będących w dyspozycji Wójta Gminy 

do wszystkich szkół podstawowych zostały przyznane 

dodatkowe godziny: na naukę pływania po jednej godzi-

nie w klasach od I do III, na realizację podstawy progra-

mowej z dodatkowego języka obcego (język niemiecki) 

dla klas od IV do VI oraz na opiekę świetlicową dla 

uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu mu-

szą zostawać w szkole dłużej niż trwają ich zajęcia lek-

cyjne.  

Od końca marca trwały rozmowy z dyrektorami 

szkół w których przedstawiałem argumenty przemawiają-

ce za szukaniem oszczędności w oświacie i zachęcałem 

do racjonalnego wydawania pieniędzy publicznych. 

Z analizy wydatków na dodatkowe zajęcia w szkołach 

wynika, że jedna szkoła mogła organizować zajęcia na 

basenie za kwotę roczną ok. 4 tyś. zł a inna za powyżej 

15 tyś. zł. Nasuwa się pytanie - czy Dyrektor szkoły mą-

drze i oszczędnie gospodaruje środkami finansowymi, czy 

ogranicza się tylko do dbania o dobro nauczycieli?  

Do oświaty w naszej gminie dopłaciliśmy w ze-

szłym roku ponad 4 miliony zł, gro pieniędzy przeznaczo-

nych na utrzymanie szkół stanowią wydatki na wynagro-

dzenia. Gmina musi się kierować dobrem wszystkich na-

szych mieszkańców, a nie tylko jednej grupy pracowni-

ków - nauczycieli. 

Wielokrotnie prosiłem Dyrektorów szkół by starać 

się racjonalizować wydatki. Jednym ze sposobów szuka-

nia oszczędności było zatrudnienie przez gminę dwóch 

osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami 

w autobusach dowożących uczniów do szkół. Przez pe-

wien czas opiekę tą sprawowali nauczyciele z jednej ze 

szkół i ze względu na ich zaszeregowanie płacowe wy-

chodziło dużo drożej niż teraz. 

Mamy nieracjonalną sieć szkół, a liczba dzieci ule-

ga stopniowemu zmniejszeniu. Jeśli nie zostanie wdrożo-

na reorganizacja placówek oświatowych, gmina Mełgiew 

dokładać będzie do subwencji oświatowej w kolejnych 

latach kolejne miliony złotych, co w końcu spowoduje, że 

w gminie brakować będzie środków finansowych nie tyl-

ko na inwestycje, ale również utrzymanie obecnej bazy 

oświatowej. Chciałbym jednak zapewnić Państwa, że po-

szukamy takich rozwiązań, które nie będą odbywały się 

kosztem dzieci. 

 Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim 

tym, którzy aktywnie włączyli się do akcji adopcji na-

szych piesków ze schroniska w Krzesimowie. Udało się, 

Gmina Mełgiew nie posiada żadnych psów w tym obiek-

cie. W 2015 r. nasza gmina zapłaciła za usługę hotelowa-

nia i odłowu bezpańskich psów z własnego terenu ponad 

ćwierć miliona złotych (255 tys.). Taka sytuacja trwała od 

wielu lat, gmina płaciła krocie do tej instytucji, a co roku 

wymagania się zwiększały. Kwota którą nam zapropono-

wano w tym roku wyniosła bez mała 400 tys. złotych. 

Sami Państwo rozumieją, że tak dalej być nie mogło 

i trzeba było znaleźć nowe rozwiązanie w tej kwestii.  

Dziękując jeszcze raz za pomoc i zrozumienie za-

praszam Państwa do dalszej współpracy.  

 

Wójt Gminy 

 

Ryszard Podlodowski 
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Powiat uczcił 1050 rocznicę Chrztu Polski 
 

Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski był okazją 

do wyprawienia w powiecie świdnickim prawdziwego 

święta. W dniu gnieźnieńskich obchodów tej rocznicy, 

14 kwietnia, w Świdniku na mieszkańców powiatu czeka-

ła moc niezwykłych atrakcji. We współpracy z grupą re-

konstrukcyjną, Zespołem Szkół im. C.K. Norwida 

w Świdniku, I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Bro-

niewskiego w Świdniku i przy wsparciu Ks. Kanonika 

Leszka Surmy - proboszcza Parafii pw. Chrystusa Odku-

piciela w Świdniku opracowany został bogaty program, 

który zapewnił niezapomniane przeżycia i przybliżył 

uczestnikom uroczystości ten ważny fragment pięknej 

historii naszej Ojczyzny. Chrzest Mieszka był jednym 

z najbardziej znaczących wydarzeń w historii Narodu Pol-

skiego i początkiem jego chrystianizacji. Miał konse-

kwencje nie tylko religijne, ale także polityczne, kultural-

ne. Zapoczątkował pozytywne zmiany w życiu społecz-

nym, wynikające z przyjęcia nowych, chrześcijańskich 

wartości.  

Obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. 

Chrystusa Odkupiciela z udziałem władz samorządo-

wych, pocztów sztandarowych i młodzieży, skąd koloro-

wy korowód przemaszerował na Plac Konstytucji 3 Maja. 

Świętowaliśmy w sposób szczególny, bo poprzez symbo-

liczny powrót do przeszłości.  

Przedstawicieli władz samorządowych, parlamen-

tarzystów, duchownych oraz przedstawicieli instytucji 

i placówek oświatowych, kulturalnych powitał serdecznie 

starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Przyjęcie 

chrztu miało znaczenie w dziejach Polski, w kształtowaniu 

naszej narodowej tożsamości i wielowiekowej tradycji, 

łączącej nasz kraj z Europą i zachodnią cywilizacją – mó-

wił starosta. 

Ogromnie się cieszę, że społeczność powiatu świd-

nickiego zechciała upamiętnić to doniosłe wydarzenie – 

mówił Henryk Smolarz w imieniu Sławomira Sosnow-

skiego, Marszałka Województwa Lubelskiego – jesteśmy 

Polakami, mieszkamy w Polsce i wyznajemy religię chrze-

ścijańską. To, czego dokonano 1050 lat temu zbiera swoje 

owoce dzisiaj – dodał. 

Po uroczystych przemówieniach zaproszonych go-

ści odbyły się widowiskowe inscenizacje zaślubin Miesz-

ka z Dobrawą oraz Chrztu Mieszka. Stanęły stoiska rze-

mieślnicze, na których uczestnicy mogli poznać m.in. pra-

cę garncarza, czy nauczyć się czerpać papier. Odbyły się 

degustacje dań prawdziwie staropolskiej kuchni (np. tra-

dycyjna zupa z pokrzyw), tańce, konkursy, pokazy jazdy 

konnej i dzielności bojowej wojów i rycerzy, obrzędy 

związane z powitaniem wiosny, zabawa przy ognisku. 

Świętowanie zakończył pokaz tańca z ogniem. 

Wszystkie te atrakcje sprawiły, że uroczystości zo-

staną na długo w pamięci ich uczestników. 

 
Powiat Świdnicki 

Jan Matejko, Mieszko I (1880) 
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W dniu 09 maja 2016 r. w niezwykle uroczystej 

oprawie zespołu: Podzamcze” 20 par małżeńskich z tere-

nu gminy Mełgiew świętowało jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżon-

kom towarzyszyła rodzina oraz goście na czele z Wójtem 

Gminy Mełgiew Ryszardem Podlodowskim, Przewodni-

czącym Rady Gminy Mełgiew Januszem Oleszkiem, Pro-

boszczem Ks. Kanonikiem Dariuszem Moczulewskim.  

Uroczystość rozpoczęła się hejnałem Mełgwi 

w dalszej części były oficjalne przemówienia i życzenia 

władz samorządowych oraz błogosławieństwo od księdza  

kanonika Dariusz Moczulewskiego. Po przemówieniach 

Jubilaci odnowili przyrzeczenie małżeńskie. 

W dalszej części nastąpiła chwila dekoracji medala-

mi nadanymi przez Prezydenta RP, której dokonał Wójt 

Gminy Mełgiew. Szanownym Jubilatom wręczono listy 

gratulacyjne od władz samorządowych oraz kwiaty.  

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani 

zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Nie zabrakło 

również bogatego programu artystycznego w wykonaniu 

ludowego zespołu „Podzamcze”, który wprowadził zebra-

nych w atmosferę refleksji i wspomnień. 

Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzy-

liśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, 

którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali dane-

go sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie bra-

niem, budowaniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym 

dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. 

Medale za długoletnie pożycie otrzymali: 

 

1. Adamiec Czesław i Kazimiera zam. Jacków 

2. Chrzanowski Jan i Czesława zam. Janowice 

3. Dziurka Zygmunt i Halina zam. Jacków 

4.  Flor Józef i Zofia zam. Krępiec 

5. Fijałkowski Jan i Mieczysława zam. Krępiec 

6.  Gąsior Władysław i Zofia zam. Krępiec 

7. Jarosz Antoni i Anastazja zam. Franciszków 

8.  Kieliszek Jan i Helena zam. Krępiec 

9. Kornet Wiesław i Zdzisława zam. Podzamcze 

10. Kycia Zdzisław i Barbara zam. Jacków 

11. Niećko Marian i Edwarda zam. Jacków 

12. Olejnik Józef i Zofia zam. Podzamcze 

13. Olszak Jan i Elżbieta zam. Krępiec 

14. Okoński Ryszard i Krystyna zam. Krępiec 

15.  Pałafij Mieczysław i Zofia zam. Minkowice 

16. Szewczak Wiesław i Marianna zam. Trzeszkowice 

17. Tarnas Roman i Czesława zam. Mełgiew 

18. Weremczuk Marian i Anna zam. Jacków 

19. Wójcik Jan i Teresa zam. Piotrówek 

20. Zdeb Eugeniusz i Jadwiga zam. Trzeszkowice 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat 

życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. 
 

Oprac. Edyta Śledź 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Mełgiew 
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Do Piotrówka z Mełgwi nową drogą 
 

W tym roku w powiecie świdnickim przebudowane 

lub wyremontowane zostaną drogi we wszystkich pięciu 

gminach. W Gminie Mełgiew właśnie rozpoczęły się pra-

ce przygotowawcze do II etapu przebudowy drogi Me-

łgiew-Piotrówek, których koszt opiewa na kwotę ponad 

3 mln zł. Na tę inwestycję udało się pozyskać połowę 

wartości ze środków zewnętrznych.  

Właśnie ruszyły już prace geodezyjne, a niedługo 

powinny zacząć się główne prace związane z inwestycją 

na drodze Mełgiew – Piotrówek Kolonia o długości 

6,5 km – mówi starosta świdnicki Dariusz Kołodziej-

czyk. 
Umowa z wykonawcą została podpisana, a plac 

budowy przekazano firmie realizującej prace. Prace bu-

dowlane planowo zakończą się wraz z końcem lipca. 

Z prac budowlanych został wyłączony obszar mostu 

w Krzesimowie. Wyłączony odcinek będzie realizowany 

odrębnym projektem mostowym w następnych etapach – 

dodaje starosta Kołodziejczyk.  

Dalszy zakres prac jest szeroki i obejmie m.in. pra-

ce polegające na wzmocnieniu nawierzchni drogi wraz 

z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej, utwardzenie 

Urząd Gminy Mełgiew  

składa serdeczne  

podziękowania  

wszystkim osobom 

adoptującym,  

fundacjom,  

schroniskom  

za ogromne  

zaangażowanie oraz  

pomoc w znalezieniu  

nowych domów  

dla naszych  

podopiecznych 

poboczy kruszywem oraz przebudowę istniejących zatok 

autobusowych i istniejących przepustów. Wykonane zo-

staną chodniki na długości 2,5 km na odcinku Trzeszko-

wice – szkoła w Krzesimowie po lewej stronie jezdni, 

a w Trzeszkowicach po prawej stronie jezdni. W ramach 

inwestycji zostaną również zrealizowane przebudowy 

istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych do 

posesji. Zostaną również wykonane nowe przejścia dla 

pieszych. 

 
Powiat Świdnicki 

„Ratując jednego psa, nie zmienimy świata,  

ale świat zmieni się dla tego jednego psa.” 
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Majówka na Sportowo! 
 

Za nami pierwsza edycja Turnieju Charytatywnego 

Mełgiew Cup. Impreza odbyła się 1 maja 2016 r. na orli-

ku przy Zespole Szkół w Mełgwi, pod honorowym patro-

natem Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Podlodowskiego. 

Głównymi organizatorami turnieju były: Fundacja 

"Krok do Marzeń" oraz Stowarzyszenie Organizacja 

Aktywnych Kibiców Piłkarskich.  

Pogoda tego dnia była wymarzona do gry w piłkę, zaś 

zawodnicy skupieni i zdeterminowani w walce o zwycię-

stwo. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 7 drużyn 

(SuperWhisters, Zieloni, Hello Sushi, Aliplast, FC Sanda-

łowcy, Impact Tatary Team, OSP Minkowice, SCRAP- 

nie wzięli udziału)  rozlosowanych w dwóch grupach. 

Turniej stał na wysokim poziomie sportowym, o czym 

świadczy ilość zdobytych bramek a także umiejętności 

jakie prezentowali zawodnicy.  

Zwycięzcą turnieju została drużyna SuperWhisters, 

która jak na triumfatora przystało nie przegrała żadnego 

meczu. Drugie zaszczytne miejsce  przypadło drużynie 

Zielonych, którzy ulegli w finale 1:3. Mecz o trzecie 

miejsce stoczyły drużyny Hello Sushi i Aliplast. Spotka-

nie zakończyło się wynikiem 4:0 na korzyść zawodników 

z Hello Sushi, gorycz porażki musieli przełknąć gracze 

z Aliplastu zajmując czwarte miejsce, tuż za podium. 

Puchary i nagrody dla drużyn ufundował Wójt Gminy 

Mełgiew Ryszard Podlodowski. Przedstawiciele drużyn 

na zakończenie turnieju odbierali pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa oraz  trofea z rąk Pana Wójta oraz Pana 

Dariusza Kołodziejczyka Starosty Powiatu Świdnic-

kiego. 

Poza sportowymi emocjami i grą „fair play”, organiza-

torzy zadbali też o inne atrakcje. Były dmuchane zamki 

dla dzieci oraz malowanie twarzy. Kibice jak i zawodnicy 

których w wyniku zmagań sportowych dopadł „mały 

głód” mogli pożywić się pysznymi potrawami z  grila. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, 

a uśmiechy na twarzach dzieci świadczyły o jej powodze-

niu.  

„Bardzo się cieszę że wszystko poszło zgodnie z pla-

nem – mówi Prezes Fundacji „Krok do marzeń” Ka-

mil Misztal. Pogodę mieliśmy zamówioną, więc o to 

akurat się nie martwiłem. Wszystkim zawodnikom, 

pomocnikom, fundatorom nagród, dziewczynom ma-

lującym buźki dzieci oraz kibicom pragnę z całego ser-

ca podziękować. To dzięki Wam udało się połączyć 

przyjemne z pożytecznym - dodaje.” Dochód z imprezy 

w wysokości 1035 zł zostanie przeznaczony na pomoc 

podopiecznym Fundacji „Krok do marzeń”.  
 

Oprac. Paulina Cimek 

Rozbudowa Bazy Garażowej OSP Minkowice 

 
Pod koniec kwietnia 2016 r. rozpoczęto rozbudowę bazy 

garażowej OSP Minkowice. Do chwili obecnej zostały wykona-

ne fundamenty pod planowany garaż. Zakończenie inwestycji 

przewidziano pod koniec roku 2016. 

Inwestycja ta ma na celu poprawę mobilności operacyjnej 

jednostki włączonej do KSRG. Większość prac wykonywana 

jest przez członków jednostki. Wszystkich chętnych do wspar-

cia naszego przedsięwzięcia zapraszamy do współpracy.  
 

Komendant Gminny OSP oraz Zarząd OSP Minkowice 
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Do 15 czerwca przedłużono termin 

składania wniosków  

o dopłaty bezpośrednie za 2016 r! 

Rolniku, nie zwlekaj. 

Złóż swój wniosek jak najszybciej. 

Święto Strażaków 
 

W sobotę 07 maja na terenie łowiska Mełgiew 

(zbiornik nr 3) odbyły się Strażackie Powiatowe Zawody 

Wędkarskie w ramach obchodów dnia Strażaka.  

 W zawodach wzięło udział 29 uczestników. Zwy-

cięzcą konkursu został Artur Michalak z OSP Mełgiew, 

który w regulaminowym czasie złowił 16 kg ryb. Naj-

większą rybę - 50 cm karpia złowił Andrzej Kincel  

 

Klasyfikacja konkursu: 

1. Artur Michalak - 16,00 kg  

2. Grzegorz Galant - 15,40 kg 

3. Grzegorz Mogielnicki - 11,32 kg 

4. Piotr Warda - 10,07 kg 

5. Mariusz Piłat - 8,24 kg 

6. Adam Gajowiak - 8,14 kg 

 

W imieniu starosty powiatu świdnickiego Pana Da-

riusza Kołodziejczyka dyplomy i puchary wręczyła Pani 

Anna Mrozik z Biura Starosty.  

Łowisko w Mełgwi, na którym odbywają się turnie-

je wędkarskie jest przeznaczone tylko do celów połowu, 

dlatego to bogato zarybiony zbiornik. – Króluje karp sre-

brzysty, karp i karaś – wylicza Prezes OSP Mełgiew Ta-

deusz Słomka gospodarz łowiska.  

Następne zawody o Puchar Komendanta Oddziału 

Zarządu OSP odbędą się w czerwcu. 

Sprostowanie 

 
W związku z ukazaniem się w poprzednim nume-

rze gazety „Wieści z Gminy” błędnej informacji dotyczą-

cej nadania Wacławowi Motylowi tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Mełgiew pragniemy ją sprostować.  

W tekście wskazano iż: „Akt nadania, po odczyta-

niu laudacji wygłoszonej przez obecnego wójta Ryszarda 

Podlodowskiego, wręczył Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Oleszek” powinno być: „Akt nadania, po odczyta-

niu laudacji wygłoszonej przez Przewodniczącego Rady 

Gminy Janusza Oleszka wręczył obecny wójt Ryszard 

Podlodowski”. Przepraszamy.  
 

 Redakcja 

Ubezpiecz Się w Mełgwi!  

 – zniżki nawet do 70% 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 

gminy Mełgiew, od marca bieżącego roku w Mełgwi przy 

ul. Partyzanckiej 2 w budynku Urzędu Gminy rozpoczęła 

swoją działalność Multiagencja Ubezpieczeniowa Multi-

Polis. Firma o ugruntowanej pozycji na lubelskim rynku 

ubezpieczeń, posiadająca swoje oddziały w Lublinie, Kra-

snymstawie, Piaskach a teraz w Mełgwi.  

Oferujemy ubezpieczenia wszystkich towarzystw 

ubezpieczeniowych, dzięki czemu możemy wyjść na 

wprost oczekiwaniom klientów. Korzystając z usług na-

szej firmy, uzyskają Państwo szczegółowe i wyczerpujące 

informacje z dziedziny ubezpieczeń i odszkodowań, po-

moc doświadczonych doradców na najwyższym poziomie 

oraz indywidualny dobór produktów ubezpieczeniowych 

spełniających Państwa oczekiwania. Firma jest przedsta-

wicielem ponad 20-stu towarzystw ubezpieczeniowych 

m.in. PZU, WARTA, HDI, MTU, TUZ, TUW, LINK4, 

PROAMA, GENERALI, CONCORDIA, ALLIANZ, 

UNIQA, LIBERTY, COMPENSA, INTERRISK, BTA, 

AXA, ERGO HESTIA, GOTHAER, YOU CAN DRIVE 

I INNE.  

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo ubezpiecze-

nia: komunikacyjne (samochody, motocykle, ciągniki, 

przyczepy, maszyny rolnicze itp.), majątkowe (domy, 

mieszkania), rolne (OC Rolnika i budynków rolnych, 

uprawy), turystyczne, dla firm i osób prywatnych oraz 

życiowe. Ubezpieczając się w MultiPolis otrzymują Pań-

stwo gwarancję zarówno jakości jak i najniższej ceny. 

Punkt obsługi klienta mieści się na parterze budyn-

ku Urzędu Gminy Mełgiew przy ul. Partyzanckiej 2. Punk 

czynny jest w następujących godzinach: w poniedziałki 

od 9.00 do 17.00 , zaś od wtorku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30. Szczegółowe informacje dostępne są 

również na stronie internetowej: www.multipolis.pl lub 

pod numerem telefonu: 535 464 177. 
 

Piotr Sobieszczański 
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Uroczystość 3 maja  
 

3 maja w Gminie Mełgiew uroczyście obchodzili-

śmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji. W kalendarzu 

liturgicznym tego dnia przypada również święto kościel-

ne, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-

ski. Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta 

XV w 1920 r. na prośbę polskich biskupów po odzyska-

niu przez Polskę niepodległości w 1918r. Upamiętnia ono 

śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas 

potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bo-

żej. 

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11:30 w kościele 

Parafialnym pw. Św. Wita w Mełgwi. Na początku litur-

gii ksiądz Kanonik Dariusz Moczulewski przywitał przy-

byłe poczty sztandarowe: Gminy Mełgiew, Sołtysów, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum w Mełgwi, 

Szkół Podstawowych z Dominowa, Krzesimowa i Krępca 

oraz zgromadzonych wiernych  

Następnie uczniowie z Zespołu Szkół w Mełgwi 

zaprezentowali okolicznościową akademię pt. „Z Maryją 

przez wieki”. Występ ukazywał najważniejsze momenty 

w historii naszego narodu poczynając od chrztu Polski aż 

po dzieje współczesne. W wybranych tekstach przywoła-

no osoby ważne dla nas Polaków, tych, którzy bezgra-

nicznie zaufali Bogu i Matce Bożej, dzięki którym dzisiaj 

żyjemy w wolnym kraju. 

Msza święta koncelebrowana przez księży: Jana 

Rogowskiego i Pawła Szczyglińskiego odprawiona zosta-

ła w intencji Ojczyzny. Oprawę muzyczną liturgii zapew-

niła Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew. Pod koniec nabożeń-

stwa z racji trwającego miesiąca maja, który poświęcony 

jest czci Maryi zgromadzeni wierni odmówili Litanię Lo-

terańską.  

Później uczestnicy obchodów pod przewodnictwem 

orkiestry, pocztów sztandarowych, strażaków, władz sa-

morządowych oraz księży przemaszerowali na cmentarz. 

Tam też nastąpiła ostatnia część obchodów. Po krótkiej 

modlitwie pod Murem Pamięci złożono okolicznościową 

wiązankę. 

W tym dniu delegacja władz samorządowych 

w  asyście strażaków złożyła również kwiaty pod pomni-

kiem osób wymordowanych przez Hitlerowców w latach 

1941-1944 w Lesie Krępieckim oraz w Dolinie Krzyży 

w  Lasku Pruszkowskim w Krzesimowie.  
 

Artykuł i zdjęcia:  Paulina Cimek 
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V Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej 
 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi 27 kwiet-

nia 2016 odbył się V GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ pod hasłem „Ocalić od zapomnie-

nia”. Celem przeglądu było wspieranie wychowania pa-

triotycznego młodego pokolenia przez śpiewanie pieśni 

i piosenek. Konkurs adresowany był do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. W przeglądzie udział 

wzięło ponad 100 dzieci, a każde z nich otrzymało nagro-

dę za uczestnictwo.  

Prezentacje konkursowe oceniała komisja w skła-

dzie: Ryszard Podlodowski – Wójt Gminy Mełgiew oraz 

Marek Augustyniak – instruktor muzyczny GOK. Zmaga-

nia konkursowe odbyły się w trzech kategoriach wieko-

wych: przedszkolaki, klasa I-III, klasa IV-VI .  

Po wysłuchaniu 21 utworów jury ogłosiło wyniki, 

które są następujące: 

PRZEDSZKOLAKI: wyróżnienie - zespół „Wesołe nut-

ki” z Przedszkola Niepublicznego w Mełgwi przygotowa-

ny przez panią Monikę Jaszczewską;  

KATEGORIA ZESPOŁY - klasa I-III:  

I miejsce - duet Zuzia Piech i Zuzia Gołąb z GOK  

II miejsce - zespół „TĘCZA” z GOK  

III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej w Krępcu 

przegotowany przez pana Grzegorza Banasiaka.  

KATEGORIA SOLIŚCI - klasa I-III: 

I miejsce - Maja Smolińska z Zespołu Szkół w Mełgwi 

przygotowana przez panią Renatę Smolińską oraz Marce-

lina Taracha z GOK  

II miejsce - Zuzia Bronecka z GOK 

III miejsce - Zuzia Wawszcak z GOK.  

Dodatkowo wyróżnienie dla Martynki Wesołowskiej, któ-

rą przygotował Pan Wojciech Zwoliński.  

KATEGORIA SOLIŚCI - klasa IV-VI: 

 I miejsce - Bartek Galant z Zespołu Szkół w Mełgwi 

przygotowany przez panią Renatę Smolińską, 

II miejsce - Maja Gołąb przygotowana przez panią Moni-

kę Woźniak-Gołąb. 

KATEGORIA ZESPOŁY - klasa IV-VI:  

I miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej w Dominowie, 

II miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej w Jackowie. 

Zespoły te przygotowała pani Beata Woszczak. 

III miejsce - zespół „GAMMA” z GOK.  

Wszystkich laureatów z GOK przygotowała pani 

Elżbieta Stoczkowska. Dodatkowe wyróżnienie przyzna-

no duetowi ze Szkoły Podstawowej w Jackowie przygoto-

wanemu przez panią Beatę Woszczak. Nagrodą za zdoby-

te miejsca były dyplomy i upominki rzeczowe. 
Oprac. Elżbieta Stoczkowska 

Ksiądz Kanonik Jan Rogowski 

 - Honorowym Obywatelem Gminy Mełgiew 

 
W dniu 29 maja 2016 r. obchodziliśmy odpust ku 

czci św. Jana Nepomucena - patrona parafii, połączony 

z uroczystością nadania tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Mełgiew Księdzu Kanonikowi Janowi Rogow-

skiemu.  

Wniosek o nadanie tytułu złożyli Dyrektorzy i Kie-

rownicy Jednostek Samorządowych Gminy Mełgiew oraz 

społeczność lokalna. Uchwałą Rady Gminy Mełgiew nr 

XVI/113/16 z  dnia 10 maja 2016 r. został on jednogło-

śnie przyjęty.  

Ksiądz Kanonik Jan Rogowski jest od 15 lat rezy-

dentem parafii pw. Św. Wita w Mełgwi, a w roku 2016  

obchodzi również 60 rocznicę święceń kapłańskich.  

Duszpasterz jest wzorem kapłana i oddanym ludziom 

człowiekiem. Dla każdego ma zawsze dobre słowo, pełne 

nadziei i wiary w opatrzność Bożą. Życie codzienne du-

chownego świadczy o wysokiej kulturze osobistej 

i szacunku dla otaczającego świata. Homilie głoszone 

przez księdza są przepełnione treściami patriotycznymi, 

ukazują miłość do Boga i drugiego człowieka. Obecność 

duszpasterza w parafii Mełgiew utwierdza nas w wierze 

chrześcijańskiej i wzbogaca duchowo.  

 

Serdecznie gratulujemy nadania zaszczytnego tytu-

łu. Niech patroni naszej parafii: Św. Wit, Św. Jan Nepo-

mucen i Św. Tekla wypraszają u Pana Boga potrzebne 

łaski: zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa, a Maryja 

Matka Boża udziela swej matczynej opieki na dalsze lata 

posługi duszpasterskiej w naszej parafii.  
Oprac. Paulina Cimek 
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UWAGA - ZMIANA GODZIN PRACY!! 
 

Od lipca 2016 r. zmianie ulegną godziny pracy 

na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych 500+.  

Punkt 500 + będzie czynny: 
w poniedziałki: w godz. 08:00 - 16:00, 

od wtorku do piątku: w godz. 07:15 - 15:15 

Program  

Rodzina 500 +  

elektroniczny po raz pierwszy. Zdarza się, że podczas 

wypełniania wniosku popełniają oni błędy lub nie wypeł-

niają wszystkich pól. Z taką sytuacją mamy również do 

czynienia w przypadku wypełniania wniosków papiero-

wych, wysyłanych listownie. Warto podać numer telefonu 

kontaktowego, mimo, że nie jest to konieczne. W przy-

padku wystąpienia błędów, urzędnicy będą mogli szybko 

skontaktować się z wnioskodawcą. 

Monitoring składania wniosków drogą elektro-

niczną pokazuje, że do najczęściej popełnianych błędów 

należy: 

 - brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, 

w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze 

wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, 

 - brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, 

 - brak numeru PESEL członków rodziny, 

 - adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się 

z adresem organu właściwego, 

 - niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy 

(podanie miejscowości bez zgodności z wskazaną ulicą). 

 

Oprac. Małgorzata Trojanowska-Najda 

Bus 500 + 
 

Dnia 11 kwietnia 2016 r. naszą Gminę odwiedził 

specjalnie oznakowany Bus 500+. Podróżujący nim po 

całym województwie pracownicy Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przyjechali w celu udzielenia pomocy 

przy wypełnianiu wniosków o świadczenie wychowawc-

ze.  

Od pracowników można było usłyszeć szczegóło-

we informacje oraz odpowiedzi na nurtujące zaintereso-

wanych pytania dotyczące programu Rodzina 500 plus, 

który w całym kraju cieszy się ogromnym zainteresowa-

niem.  

Dzięki takiej formie pomocy skorzystać mógł każ-

dy kto przyszedł tego dnia na parking przy budynku Urzę-

du Gminy, gdzie zatrzymał się pojazd.  

Oprac. Paulina Cimek 

 

W ramach realizacji programu Rodzina 500 plus 

w Gminie Mełgiew na koniec maja zostało wydane 336 

decyzji, dla których płatność będzie zrealizowana do koń-

ca miesiąca maja z wyrównaniem za miesiąc kwiecień 

2016. Pozostałe decyzje dla złożonych wniosków wyda-

wane będa sukcesywnie.  

Mimo, że Gmina ma 3 miesiące od złożenia wni-

osku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji, to 

realizacja poszczególnych wypłat świadczeń będzie reali-

zowana w miarę możliwości na bieżąco a osoby, które 

złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r. otrzymają 

wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. 

Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem 

na konto bankowe. Środki z programu „Rodzina 500 

plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów 

będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na 

identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni 

zabezpiecza je przed egzekucją sądową lub admi-

nistracyjną. 

Wielu rodziców i opiekunów składa wniosek 
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Inwestycje Drogowe w Gminie 
 

Po zimie zakończyliśmy przegląd dróg, w pierw-

szej kolejności wykonaliśmy remonty dróg gminnych: nr 

105528L Kolonia Minkowice – Minkowice, nr 105507L 

w Krzesimowie do schroniska, nr 105330L na Podlipiu 

odcinek od Zalesia w kierunku Piotrówka, nr 105510L 

Janowicach, nr 105523L w Dominowie pod lasem, nr 

105520L Żurawniki – Dominów, nr 105534L w Minko-

wicach, nr 105515L w Piotrówku, nr 105527L od składu 

buraczanego do boiska w Mełgwi. Zostały wykonane re-

monty dróg wewnętrznych: ulicy Wyspiańskiego w Kręp-

cu, ulicy Świerkowej we Franciszkowie, drogi do pomni-

ka w Krępcu, drogi w Minkowicach.  

Jest już wyłoniony wykonawca przebudowy drogi 

gminnej nr 105540L ul. Wąskiej w Krępcu. Najkorzyst-

niejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Lubartów S.A., które zaoferowało wykonanie robót za 

272 513,56 zł oraz przyznało 6 lat gwarancji. Rozpoczę-

cie robót planowane jest na 1 czerwca 2016r.  

Przygotowany i złożony został wniosek o dofinan-

sowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów i go-

spodarstw rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów, na bu-

dowę drogi gminnej nr 105525L w Podzamczu ( Skośna) 

na odcinku o długości 800 mb, oraz dokończenie moder-

nizacji drogi gminnej nr 105525L w Józefowie, odcinek 

o długości 560 mb. 
 

Oprac. Radosław Galant 

Ulica Świerkowa we Franciszkowie 

 
Informujemy że w ostatnim czasie zakończył się 

remont ulicy Świerkowej we Franciszkowie. Ulica Świer-

kowa to niewielki odcinek drogi liczący ok. 300 metrów 

mający jednak kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

lokalizacyjnego. Droga ta jest połączeniem dwóch najczę-

ściej użytkowanych ulic Franciszkowa tj. Szerokiej 

i Szkolnej. Przejazd ul. Świerkową skraca więc czas i tra-

sę podróży o czym doskonale wiedzą kierowcy, rowerzy-

ści i piesi. Prace remontowe polegały na uzupełnieniu 

ubytków w nawierzchni, położeniu nowej warstwy kru-

szywa, wyrównaniu terenu. Czynności te były wykony-

wane przez pracowników Urzędu.  
 

Oprac. Radosław Galant 

Prace geologiczne w gminie 
 

Na terenie Gminy Mełgiew są prowadzone prace 

geologiczne przez firmę Geofizyka Kraków S.A. Firma ta 

jest nowoczesnym kontraktorem geofizycznym oferują-

cym szeroki zakres usług dla poszukiwań złóż węglowo-

dorów, wód geotermalnych oraz monitorowania złóż 

i  zbiorników gazu.  

Prace geologiczne na terenie gminy polegają na 

przeprowadzeniu kabli wzdłuż wyznaczonych profili sej-

smicznych. Kable pomiarowe, wykorzystywane do badań 

są pilnowane i dozorowane przez specjalnie przeszkolo-

nych pracowników. Czynności wykonywane przez firmę 

nie wpływają na ruch pojazdów i pieszych, nie ogranicza-

ją widoczności i nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeń-

stwa ruchu na drogach.  

Termin zakończenia projektu został ustalony na 

30 czerwca 2016r. Szczegółowe informacje uzyskać moż-

na w Dziale Zawiadomień i Likwidacji Szkód Geologicz-

nych pod nr tel. (12) 29-91-300, (12) 29-91-457. 
 

Oprac. Radosław Galant 

Instalacje solarne i fotowoltaiczne w Gminie 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

Gmina Mełgiew w ramach Działania 4.1. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 przystępuje do opracowania wniosku 

o dofinansowanie montażu instalacji solarnych, fotowol-

taicznych, napowietrznych pomp ciepła oraz pomp geo-

termalnych z wymiennikiem gruntowym pionowym. 

Realizacja projektu będzie uzależniona od uzyska-

nia dofinansowania, którego wysokość związana jest 

z  rodzajem instalacji i nie przekracza 85 % kosztów 

kwalifikowanych netto.  

W związku z koniecznością złożenia do oceny kon-

kursowej kompletnej dokumentacji projektowej w nie-

przekraczalnym terminie do 14 czerwca 2016r zaprasza-

my mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału 

w  projekcie w terminie do dnia 08.06.2016r do podpisa-

nia umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb przygo-

towania i realizacji projektu z zakresu Odnawialnych Źró-

deł Energii.  

Nie podpisanie umowy będzie równoznaczne z re-

zygnacją z udziału w projekcie. Jednocześnie informuje-

my, że umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele 

nieruchomości. Po uzyskaniu dofinansowania realizacja 

rzeczowa montażu instalacji planowana jest na lata 2017 

i 2018. 

 
Oprac. Justyna Kuzioła 
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30 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjne-

go Klubu Książki działającego przy Bibliotece Gminnej. 

Dyskusję poprzedziła krótka informacja przedstawiająca 

życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Następnie czy-

taliśmy wybrane fragmenty powieści pisarza aby w ten 

sposób zaakcentować swój wkład w uczczenie roku Sien-

kiewicza. 

 Klubowicze prezentowali fragmenty Pana Woło-

dyjowskiego, Potopu, Ogniem i Mieczem, Quo Vadis. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 

Święto czekolady 

 
Czekolada, przysmak któremu nie sposób się 

oprzeć, niezmiennie uwielbiana na całym świecie od po-

nad 200 lat. Zalet tego smakołyku jest wiele: substancje 

zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ 

krążenia i pracę mózgu, służą poprawie nastroju dlatego 

też nikt nie wyobraża sobie życia bez ciastek, batonów, 

lodów czekoladowych i innych pyszności.  

12 kwietnia obchodziliśmy w Wesołym Przedszko-

lu w Mełgwi święto Czekolady. Z okazji święta tego sma-

kołyku dzieci poznały historię powstania czekolady, do-

wiedziały się również z czego jest robiona, poznawały 

różne rodzaje czekolad i ich smaki. Z dużym zaintereso-

waniem milusińscy wysłuchali także wierszy pt. ”Smak 

czekolady” i „Czekolada”. Następnie wspólnie rysowali-

śmy urodzinowy tort, zabawa była przednia a uśmiech nie 

schodził z twarzyczek dzieciaków.  

Dzień książki w Bibliotece 
 

26 kwietnia 2016 r. dzieci  z Wesołego Przedszkola 

w Mełgwi odwiedziły bibliotekę w czasie święta książek. 

Wysłuchały wierszyków o książkach „Magia książek”, 

„Książka” oraz same wykonały kolorowe zakładki do 

swoich książek. 

Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel 
 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w środę 

18  maja w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spo-

tkanie z pisarką Magdaleną Kordel. Autorka znana jest 

z wzruszających, pełnych humoru i magii bestsellerowych 

powieści m.in.: „Uroczysko”, „Wino z Malwiną”, 

„Malownicze. Wymarzony dom”, „Sezon na cuda”.  

W trakcie spotkania pisarka bardzo chętnie odpo-

wiadała na pytania. Pani Magdalena dała się poznać jako 

bardzo sympatyczna, wrażliwa, otwarta na ludzi osoba. 

Zachęcała wszystkich do rozwijania swoich zaintereso-

wań i spełnienia marzeń, które dodają blasku naszemu 

życiu.  

Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek 

oraz indywidualnymi rozmowami z czytelnikami.  
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Noc w Bibliotece 
 

13 maja o godzinie 19 rozpoczęła się Noc w Biblio-

tece z udziałem uczniów szkoły podstawowej im. Henry-

ka Sienkiewicza  w Podzamczu. Na początek w dobry 

humor wprawiła uczestników zabawa w imiona. Następ-

nie wspólnie czytaliśmy fragmenty książek do których 

potem trzeba było wykonać  ilustracje.  

Dużą frajdę sprawiło szukanie skarbu w bibliotece, 

zabawa w kalambury czy też rozmowy między regałami 

o książkach. Ciekawą atrakcją wieczoru była wycieczka 

z latarkami do naszego muzeum, oczywiście nie ominęli-

śmy też placu zabaw w centrum Mełgwi. Tego wieczoru 

smakowaliśmy samodzielnie zrobionej kolacji. Punktem 

kulminacyjnym imprezy była dyskoteka biblioteczna. Ten 

wieczór był bardzo udany, wszyscy bawili się doskonale. 

Biblioteka serdecznie dziękuje uczniom i opiekunom bio-

rącym udział w Nocy Bibliotecznej.  

Noc Muzeów w Izbie Pamiątek 
 

W sobotę 14 maja z okazji ogólnopolskiej akcji 

Noc Muzeów- drzwi otwarte były w Mełgiewskiej Izbie 

Pamiątek Regionalnych działającej przy Gminnej Biblio-

tece Publicznej. Fatalna pogoda wpłynęła na frekwencję 

ale tym którzy przyszli dziękuję za poświęcony czas 

i waszą obecność.  

Wizyta Przedszkolaków z „Bartusia”  

 
W dniu 19 maja Bibliotekę odwiedziły Dzieci 

z Przedszkola Niepublicznego „Bartuś” Pani Doroty Ga-

lant. Wspólnie czytaliśmy i oglądaliśmy książeczki. Na-

stępnie dzieci rysowały postacie zwierzątek z ulubionych 

bajek.  

„Tam, gdzie stare łączy się z nowym”  
 

W dniach 19 i 20 maja br. w Urzędzie Gminy od-

były się warsztaty ewidencjonowania eksponatów muze-

alnych. Warsztaty zostały zorganizowane przez Lokalną 

Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w związku z tworze-

niem otwartego, partycypacyjnego i wirtualnego muzeum, 

które będzie popularyzowało wiedzę o przeszłości regio-

nu i jego mieszkańcach oraz dawnych tradycjach i kultu-

rze lokalnej.  

Artykuły i zdjęcia: Urszula Kowalczyk  

Kierownik GBP 
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Okres lęgowy ptaków 
 

Urząd Gminy  Mełgiew informuje, iż zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 paź-

dziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres 

lęgowy ptaków. W związku z powyższym wszelkie czyn-

ności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny 

odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października 

do końca lutego.  

Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub 

krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do 

prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość 

występowania  w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwa-

nych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywają-

cych lęgi. Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na 

celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzanych zabie-

gów na biologię zwierząt i ich siedliska. 

Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich 

bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez oso-

bę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa 

 
Oprac. Edyta Śledź 

„Piknik Szlaku Jana III Sobieskiego” 

 
Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa”  

serdecznie zaprasza mieszkańców gminy  

na „Piknik Szlaku Jana III Sobieskiego” w ramach 

projektu „Z  tradycją w przyszłość— - kultywowanie 

i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”.  

 

Piknik odbędzie się dnia 12 czerwca 2016 r. na placu 

przed remizą OSP w Krzesimowie.  

Rozpoczęcie imprezy o godzinie 14:00.  

 

W programie:  

 

Liczne konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych  

Przejażdżki brydżką 

Degustacja pieczonego prosiaka 

Pokaz mody dworskiej 

Dmuchany plac zabaw 

Pokaz karate 

Koncert akustyczny - Daniel Frąk 

Dyskoteka pod „Szczęśliwą chmurką” 

 

Konkurs na: Deser Marysieńki 

 
Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa” gorąco 

zachęca do wzięcia udziału w konkursie na „Deser Mary-

sieńki”.  

Uczestnikiem może być każdy kto spełni wymogi 

regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej sto-

warzyszenia: razemdlakrzesimowa.pl .  

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą 

od 15.04.2016 r. do 12.06.2016 r. Gotowy deser należy 

dostarczyć w dniu 12.06.2016 . do godz. 14:00 do siedzi-

by stowarzyszenia: Krzesimów 118. 

Za I, II i III miejsce przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

 
Serdecznie zapraszamy! 

Stowarzyszenie Razem dla Krzesimowa 

Znamy już wyniki  

sprawdzianu szóstoklasisty !!! 
 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 

opublikowała wstępne informacje, dotyczące wyników 

jakie uczniowie uzyskali podczas tegorocznego spraw-

dzianu szóstoklasisty. Egzamin został przeprowadzony 

5 kwietnia i składał się z dwóch części. Pierwsza - z języ-

ka polskiego i matematyki, druga z języka obcego. Do 

sprawdzianu w tym roku przystąpiło 67 uczniów naszych 

szkół. 

Średnia ogólnopolska, podana przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, z części pierwszej 

to 63 proc. punktów możliwych do zdobycia (71 proc. 

z polskiego i 54 proc. z matematyki). Natomiast średni 

wynik naszych szkół to 64 proc. Wypadamy lepiej rów-

nież w skali województwa lubelskiego, gdzie średni wy-

nik z części pierwszej wyniósł 62 proc. W części drugiej 

(z języka angielskiego) wynik ogólnopolski to 71 proc. - 

w naszej gminie średni wynik to aż 74 proc. a w woje-

wództwie lubelskim 69 proc.  

Najlepiej z naszych szkół wypadła Szkoła Podsta-

wowa w Krzesimowie, której uczniowie otrzymali średni 

wynik ogółem 72 proc. 

Szczegółowe informacje na temat wyników 

sprawdzianu dostępne będą w sprawozdaniu, które opu-

blikuje na stronie internetowej Okręgowa Komisja Egza-

minacyjna w Krakowie 22 sierpnia.  

Postaramy się przybliżyć je Państwu w następ-

nym numerze gazety. Jesteśmy bardzo dumni z wyników 

naszych uczniów i wszystkim serdecznie gratulujemy. 
 

 Oprac. Mariola Matyjaśkiewicz 

INFORMACJA!! 

 

Miło nam poinformować Państwa, że tego-

roczne Dożynki Gminne odbędą się 21 sierpnia 

2016 r. w Mełgwi. Program uroczystości zostanie 

udostępniony w niedalekiej przyszłości.  

Za organizację Dożynek Powiatu Świdnic-

kiego w tym roku odpowiedzialna jest Gmina Pia-

ski. Impreza odbędzie się 28 sierpnia 2016 r. 

w Piaskach. 
Serdecznie zapraszamy!! 
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Warsztaty językowe i program Insta.Ling  

w Szkole Podstawowej w Krępcu 

 
Kanada, Chiny, Singapur, Kolumbia, Tajwan, Au-

stralia, Ukraina, Hong Kong, Srilanka, Tajwan, a ostatnio 

Brazylia, Meksyk i Indie – to państwa, z których pocho-

dzą studenci, którzy prowadzili warsztaty językowe 

z  uczniami naszej szkoły. Po raz pierwszy przyjechali do 

szkoły w 2012 roku. Ze względu na duże zainteresowanie 

ze strony uczniów, jak również korzyści, jakie niosą ze 

sobą spotkania ze studentami z zagranicy, warsztaty od-

bywają się cyklicznie. Cykl warsztatów prowadzonych 

w  języku angielskim przez grupę praktykantów z róż-

nych krajów całego świata, ma na celu pokazanie 

uczniom możliwości osobistego rozwoju, zaciekawienie 

ich kulturą innych narodów i zachęcenie do nauki języ-

ków obcych. Motywem przewodnim warsztatów jest pro-

mowanie wśród uczniów aktywnego zdobywania wiedzy 

oraz otwartości i ciekawości poznania świata.  

Zajęcia ze studentami mogą odbywać się dzięki 

współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC, działającym 

przy UMCS w Lublinie. AIESEC to największa między-

narodowa organizacja pozarządowa stworzona oraz zarzą-

dzana przez studentów. Jej działalność obejmuje około 

107 krajów i 1700 uniwersytetów na całym świecie. Dzię-

ki aktywnej pracy członków Komitetu Lokalnego, AIE-

SEC umożliwia realizację międzynarodowych praktyk 

studentom z naszego regionu, jak również w naszym re-

gionie – studentom z zagranicy. Projekty realizowane 

w  ramach AIESEC skierowane są do dzieci, młodzieży, 

studentów, szkół, organizacji z naszego regionu.  

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/16 od-

były się kolejne warsztaty językowe dla wszystkich 

uczniów naszej szkoły. Warsztaty trwały pięć dni. Zajęcia 

były prowadzone w języku angielskim przez studentów 

z  Brazylii, Indii i Meksyku. Nasi goście opowiadali 

o  swoich krajach korzystając z prezentacji multimedial-

nych i chętnie odpowiadali na pytania uczniów. Ucznio-

wie zdobyli podstawową wiedzę z geografii i kultury In-

dii, Brazylii i Meksyku. Poznali podstawowe wyrażenia 

w  języku hiszpańskim i portugalskim. Nauczyli się tańca 

belgijskiego i meksykańskiego. Uczniowie z zaintereso-

waniem  słuchali opowieści naszych gości i aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejne warsztaty w nowym roku szkolnym. 

Ucząc się języka angielskiego korzystamy nie 

tylko z książek, ale również z platform edukacyjnych. Od 

lutego 2016 roku klasa VI bierze udział w VI Edycji Pro-

gramu Insta.Ling dla Szkół. 

Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systema-

tycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. 

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych 

słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, 

w  którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania 

wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej 

niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowa-

nie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest po-

prawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłu-

chanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez 

profesjonalnego lektora. Program zbiera szczegółowe in-

formacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów 

związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom 

trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu 

słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, po-

jawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwa-

gi tym problematycznym. Pojedyncza sesja trwa od kilku 

do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciele 

mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obej-

mują systematyczność pracy i stopień opanowania mate-

riału. Dostęp do raportów pozwala rodzicom włączyć się 

w motywowanie dzieci do systematycznej pracy. 

Oto opinie uczniów korzystających z platformy 

edukacyjnej:  

Michał Gągoł: „Moim zdaniem warto wchodzić na plat-

formę, gdyż można dostać dobre oceny i nauczyć się dużo 

słówek”;  

Dominika Paździor: „Moim zdaniem nauka na tej plat-

formie pomaga nam w utrwalaniu słówek i nauce no-

wych”;  

Weronika Motyl: „ Moim zdaniem nauka na platformie 

edukacyjnej z języka angielskiego jest wartościowa, moż-

na dostać dobre oceny i  można utrwalić słówka”; 

Mateusz Miszczak: „ Moim zdaniem nauka na tej plat-

formie jest przydatna, bo można nauczyć się dużo słó-

wek”.  

Uczniowie chętnie korzystają z platformy, otrzy-

mują oceny za każdy miesiąc systematycznej pracy. 

W przyszłym roku szkolnym klasy IV, V i VI przystąpią 

do kolejnej edycji programu Insta.Ling dla Szkół.  

 
Oprac. Agnieszka Kozieł  

 

Nauczyciel języka angielskiego SP Krępiec 
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Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Dominowie 
 

Szanowni Państwo, 
Miło nam poinformować o przypadającym 

18  czerwca 2016r. Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podsta-

wowej w Dominowie. 

Miejscowość nasza ma bogatą tradycję oraz histo-

rię, trwale połączoną ze szkołą od 1916r. kiedy to pierwsi 

uczniowie przekroczyli jej progi. Od tego czasu kolejne 

pokolenia uczniów wkraczały w dorosłe życie wdrażając 

postawy społeczne i moralne, na które składają się praco-

witość, mądrość, otwartość na świat oraz potrzeby in-

nych. 

Jubileusz pozwoli podsumować wiekową historię 

i działalność szkoły, będzie też okazją do spotkań absol-

wentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracow-

ników oraz sympatyków naszej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy!! 

Początek uroczystości godz. 10:00 dnia 18 czerwca 2016 r. 
 

 

W programie: 

 

1. Msza święta w kaplicy w Dominowie. 

2. Uroczysty przemarsz do szkoły. 

3. Powitanie gości. 

4. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia. 

5. Akademia przygotowana przez uczniów szkoły. 

6. Przemówienia gości. 

7. Poczęstunek. 

8. Festyn na świeżym powietrzu. 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dominowie 

Zdjęcia przedstawiają stary i nowy budynek szkoły podstawowej  

W Gimnazjum popieramy grę w SZACHY 
 

Często mówi się, że o szachach to “królewska gra” 

bo wiele wieków temu grali w nią królowie i władcy. 

Obecnie przeprowadzono wiele badań i testów, które udo-

wodniły, że szachy mają wiele walorów edukacyjnych. 

Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpły-

wa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowo-

ściowy. Gra w szachy doskonali pamięć, uwagę, rozwija 

zdolność koncentracji i logicznego myślenia. Udowodnio-

no, że granie w szachy może podnieść iloraz inteligencji, 

pobudza pracę obu półkul mózgowych, zwiększa kre-

atywność i poprawia pamięć i koncentrację.  

W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimna-

zjum mieli parę okazji do popisania się grą w szachy. 

21 grudnia 2015 r. pierwszy raz w naszym Gimnazjum 

odbył się „Świąteczny Turniej Szachowy”, którego orga-

nizatorami byli uczniowie klasy IIB: Bartek Białkowski 

i Michał Kowalski oraz pani Grażyna Sobocka. Uczestni-

czyli w nim przedstawiciele wszystkich klas Gimnazjum 

oraz dwójka uczniów ze Szkoły Podstawowej. 

Zwycięzcami byli: I m-ce - Cezary Kucharski 

(kl.  III b), II m-ce - Julia Wójcik (kl. III a) i III m-ce - 

Michał Woźnica ( kl. I a). Dzielnie reprezentowali Szkołę 

Podstawową: Adrian Kulik i Szymon Kubić z klasy 

czwartej. 

17 marca 2016 roku w Internacie PCEZ odbył się 

"I Turniej Szachowy Gimnazjów o Puchar Starosty Świd-

nickiego". Po zaciekłej rywalizacji, reprezentanci naszej 

szkoły zdobyli następujące miejsca: III m-ce Bartłomiej 

Białkowski i IV Cezary Kucharski.  

Gra w szachy, podobnie jak matematyka, to szla-

chetna, „czysta” dyscyplina toczy się bez dopingu i kon-

tuzji. Czystość sportowej rywalizacji mobilizuje do indy-

widualnego rozwoju i pokonywania własnych słabości. 

Szachy są atrakcyjnym narzędziem edukacyjno-

wychowawczym, które wzmaga ambicję, wyobraźnię 

i wytrwałość. Pamiętajmy, że szachy to intrygujące zaję-

cie – wspaniale wypełniają czas i nadają życiu sens, 

zmniejszając ryzyko popadnięcia w nałogi takie jak nar-

komania czy alkoholizm. 

 
Oprac. Grażyna Sobocka 
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Czekając na następny jubileusz… 

 
 Szkole Podstawowej w Podzamczu „stuknęło” 

w tym roku 60 lat. W XVIII- wiecznym pałacu siedziba 

szkoły znajduje się od 1956 roku. Nie sposób wymienić 

wszystkiego, co się przez te lata w szkole wydarzyło, 

dość wspomnieć, że odbywały się u nas imprezy, projekty 

i konkursy na szczeblu szkolnym, gminnym i powiato-

wym. Że nasi uczniowie mają na koncie sukcesy pozasz-

kolne, m.in. mamy kilkunastu finalistów etapów okręgo-

wych i kilku wojewódzkich w  przedmiotowych konkur-

sach kuratoryjnych. Że są laureatami wielu konkursów 

naukowych i  artystycznych o  różnym zasięgu. I  że 

w  dziedzinie sportowej nasi reprezentanci nieraz stawali 

"na pudle" w  gminie i powiecie.  

W 1998 roku szkole nadano imię Henryka Sienkie-

wicza. Od tamtej pory  co roku, w kolejne rocznice uro-

dzin patrona, odbywają się obchody święta szkoły. Naj-

częściej mają one formę imprez środowiskowych - festy-

nów, a w ostatnich trzech latach pikników naukowych. 

Piękny jubileusz 60- lecia zbiega się z obchodzo-

nym właśnie Rokiem Sienkiewicza, a my jako szkoła 

jego imienia, świętujemy go w sposób szczególny. Odby-

wa się wiele imprez, zajęć i  projektów, m.in. Gminny 

Konkurs Literacki o Henryku Sienkiewiczu, udział 

w  ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Guinnessa w kate-

gorii „Jak największa liczba osób czytających wspólnie 

Sienkiewicza”, powiatowy konkurs plastyczny, wyciecz-

ka do Woli Okrzejskiej, wspólne czytanie w odcinkach 

książek pisarza, oglądanie adaptacji filmowych jego po-

wieści.  

Momentem kulminacyjnym obchodów szkolnego 

święta będzie uroczystość zaplanowana na 12 czerwca 

2016. Zapowiada się bardzo ciekawie, liczymy na wielu 

gości. W  programie Msza Święta o godz.11.30, po niej 

część artystyczna, poczęstunek, zwiedzanie budynku 

szkoły, wspomnienia absolwentów, gości, nauczycieli. 

Następnie festyn, podczas którego wspólne zabawy i gry 

na powietrzu, rozgrywki i pokazy sportowe.  

Patronat honorowy na imprezą objął Wójt Gminy 

Mełgiew Pan Ryszard Podlodowski, zaś patronat me-

dialny - tygodnik „Nowy Tydzień” w Lublinie. Na tę 

uroczystość serdecznie zapraszamy absolwentów i przyja-

ciół naszej szkoły.  

Więcej informacji o życiu naszej szkoły można 

przeczytać na stronie internetowej: www.sp-

podzamcze.pl do czego serdecznie zapraszamy. 
Szkoła Podstawowa w Podzamczu 

Zdj. M. Woźniak-Gołąb 

Współpraca z PROJEKTOREM 
 

Zespół Szkół w Mełgwi  współpracuje z Projekto-

rem - Fundacją Rozwoju Wolontariatu od października 

2014 roku. Od tego czasu na terenie naszej szkoły zostało 

zrealizowanych ponad 20 różnych projektów i warsztatów 

edukacyjnych zarówno dla uczniów szkoły podstawowej 

jak i gimnazjum np.: W nauce istnieje tylko fizyka, reszta 

to zbieranie znaczków, Magiczny świat matematyki, En-

glish is fun, Akcja – Animacja, Tajniki chemii, Śmiej się, 

baw się i TAŃCZ, Kolorowy Świat Pacynek, Hiszpania 

da się lubić, JA i TY razem MY i wiele innych. 

Warsztaty o których mowa zrealizowane były 

bardzo profesjonalnie, cieszyły się ogromnym zaintereso-

waniem wśród uczniów czego największym dowodem 

jest ich zaangażowanie podczas zajęć i dopytywanie 

o  terminy kolejnych spotkań. Szkoła nie ma możliwości 

przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na pracę w grupie. 

Działania w projekcie dają więc uczniom  możliwość  

nauczenia się współpracy, rozbudzenia ich kreatywności.  

Ponadto dla naszych uczniów dwukrotnie zostały 

przygotowane gry terenowe „Mała ojczyzna - wspólna 

sprawa” podczas których uczniowie mogli sprawdzić 

swoje wiadomości i umiejętności, rywalizować zespoło-

wo podczas atrakcyjnych dla wszystkich zadań. Prowa-

dzący zajęcia zawsze wykazywali się ogromnym zaanga-

żowaniem, merytorycznym przygotowaniem, pomysło-

wością, kreatywnością.  

Nasza szkoła została uhonorowana tytułem 

„PROJECTUS – Szkoła Roku 2015’’ na tegorocznej Gali 

Wolontariatu realizowanej pod hasłem MAGIA PROJEK-

TORA w Sali Widowiskowej ACK UMCS „ Chatka Ża-

ka”. Na uroczystej Gali z okazji 10 - lecia działalności 

programu „PROJEKTOR- wolontariat studencki” realizo-

wanego przy udziale Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Wolności oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Zespół 

Szkół w Mełgwi jako jedyna placówka na terenie woje-

wództwa lubelskiego został uznany najlepszą placówką 

szkolną współpracującą z Programem PROJEKTOR. 
 

Oprac. Jacek Wardęga 
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Gminne obchody Dni Ziemi  
 

W dniu 21 kwietnia dzieci z grup przedszkolnych 

oraz klas „0” – III szkół podstawowych z terenu Gminy 

Mełgiew spotkały się w Remizie Strażackiej w Krzesimo-

wie na „Gminnych Obchodach Dni Ziem”, które honoro-

wym patronatem objął Wójt Gminy Mełgiew - pan Ry-

szard Podlodowski. Organizatorem imprezy było Mię-

dzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej działające 

przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie, Oddział Po-

wiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesimowie 

oraz Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” 

w Krzesimowie. Spotkanie rozpoczął występ uczniów 

klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Krzesimowie, którzy 

dla swoich młodszych kolegów i koleżanek przygotowali 

zabawną i pouczającą inscenizację pt. „Ekologiczny Czer-

wony Kapturek”. Następnie odbył się III Międzyszkolny 

Przegląd Piosenki Ekologicznej.  

W przeglądzie udział wzięło łącznie 236 uczestni-

ków, którzy zaprezentowali się w 17 piosenkach o tema-

tyce przyrodniczo - ekologicznej. Przegląd nie miał formy 

konkursu, wszyscy wykonawcy (zespoły i solistka) otrzy-

mali od organizatorów specjalne podziękowania oraz 

równorzędne nagrody rzeczowe – piękne rośliny donicz-

kowe, których fundatorem był Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Na zakończenie I części spotkania wystąpił zespół wokal-

ny „Filii Cantares” w piosence pt. „Kołysz nas Ziemio”, 

przygotowany przez panią Ewę Bieniek.  

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

pod hasłem „Przyroda wokół nas” 
 

W II części spotkania odbyło się podsumowanie 

III Powiatowego Konkursu Przyrodniczego pod ha-

słem „Przyroda wokół nas”, odbywającego się pod ho-

norowym patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego - 

pana Dariusza Kołodziejczyka. Uczestnikami konkursu 

były dzieci z przedszkoli i grup przedszkolnych oraz 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

Powiatu Świdnickiego. W konkursie wzięło udział 193 

uczestników.  

Konkurs obył się w sześciu kategoriach tematycz-

nych:  

1. Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich z grup 

przedszkolnych oraz klas „0” i I szkół podstawowych pod 

hasłem „Dbamy o czysty świat, chociaż mamy mało lat” 

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas II-III szkół pod-

stawowych pod hasłem „Ziemia naszym domem”  

3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół pod-

stawowych pod hasłem „Żyj ekologicznie”.  

4. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkół podsta-

wowych pod hasłem „Piszemy listy do Ziemi”  

5. Konkurs plastyczny dla klas I-III gimnazjum na plakat 

pt. „Ziemia –żyjąca planeta”  

6. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV –VI szkół 

podstawowych i klas I-III gimnazjum pod hasłem 

„Przyroda Powiatu Świdnickiego” - „punkty widokowe” 

i „osobliwości przyrodnicze.”  

Komisja Konkursowa obradująca w składzie: Ali-

cja Majewska, Joanna Bochniarz, Wiola Szczęśniak, Mar-

ta Podobińska - Sternik oraz Zofia Talarek, doceniając 

bardzo wysoki poziom prac konkursowych, postanowiła 

nagrodzić łącznie 72 prace przyznając 36 nagród głów-

nych oraz 36 wyróżnień.  

Fundatorem nagród dla uczestników konkursu był 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                                   

i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urząd Gminy Mełgiew  

oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku.  

Organizatorzy spotkania dziękują serdecznie 

wszystkim uczestnikom - dzieciom i nauczycielom za 

udział w Gminnych Obchodach Dni Ziemi a sponsorom 

za ufundowanie nagród dla uczestników przeglądu pio-

senki i konkursów przyrodniczych. DZIĘKUJEMY!!! 
 

Oprac. Zofia Talarek koordynator MCEE. 

Zdj. Z. Karski 
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ZAPROSZENIE  

 
Serdecznie zapraszamy na obchody XXVI Zlotu Związku Młodocianych 

Więźniów Politycznych w latach 1944-1956 ”Jaworzniacy”, które odbędą się 

w  Mełgwi i  Krzesimowie w dniu 9 czerwca 2016 r.  

Patronat Honorowy nad Zlotem objął Prezydent  

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  

 

Program XXVI Zlotu „Jaworzniaków” 
Dnia 9 czerwca 2016 r. 

 

Godz. 08:45 Przyjazd do Mełgwi 

 

Godz. 08:50 Wejście do Kościoła  

Uroczystości wstępne– młodzież szkolna 

 

Godz. 09:00 Msza Święta 

 

Godz. 10:30 Przejście na cmentarz  

I złożenie kwiatów przy pomniku 

 

Godz. 10:45 Wyjazd do szkoły  

im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi  

Powitanie obecnych w tym zaproszonych gości 

Przemówienia 

Projekcja filmu  

Występ młodzieży 

Godz. 12:45 Poczęstunek  

 

Godz. 13:00 Wyjazd do Krzesimowa 

Odsłonięcie tablicy 

Złożenie kwiatów przy pomnikach  

Droga Krzyżowa w „Dolinie Krzyży” 

 

Godz. 14:50 Zakończenie uroczystości 

Targi Pracy 2016  

 
Powiatowy Urząd Pracy 

w  Świdniku serdecznie zaprasza 

zarówno osoby bezrobotne szukające pracy jak 

i pracodawców chętnych do zaprezentowania swoich 

ofert na Targi Pracy w dniu 8 czerwca 2016 r. w godzi-

nach od 10:00 do 14:00 w Powiatowym Centrum Eduka-

cji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, 

ul. Szkolna 1. 

Współorganizatorami targów będą: Agencja Za-

trudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, Centrum 

Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Powia-

towe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Hono-

rowy Patronat nad tym wydarzeniem objęli Minister Ro-

dziny Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska, 

Starosta Świdnicki – Dariusz Kołodziejczyk oraz burmi-

strzowie i wójtowie gmin z powiatu świdnickiego. 

Patronatem medialnym tegoroczne targi objęły na-

stępujące media: Kurier Lubelski, portal naszemiasto.pl, 

Głos Świdnika, portal Świdnik Wysokich Lotów, Radio 

ER, gazeta Nowy Tydzień, Telewizja Kablowa Świdnik, 

gazeta Przegląd Świdnicki, portal LSW24.pl, gazeta Nasz 

Świdnik, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Gminny 

Ośrodek Kultury w Mełgwi, Wieści z Rybczewic, TVP3 

Lublin, telewizja Lubelska.tv. 

W wydarzeniu tym wezmą udział pracodawcy, 

agencje pracy, organizacje pozarządowe, instytucje szko-

leniowe, urzędy pracy oraz instytucje państwowe z terenu 

województwa lubelskiego, w celu zaproponowania oso-

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

granicy. Udział w targach pracy jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 

Dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć 
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