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Drodzy Mieszkańcy Gminy Niedźwiada

M
inęło dwa lata od rozpoczęcia 
mojej pracy na stanowisku Wój-
ta Gminy Niedźwiada. Nadszedł 

czas na pierwsze podsumowania i reflek-

sje. Rok 2019 obfitował w wiele uroczysto-

ści i spotkań z Wami, natomiast rok 2020 
to trudny rok epidemii koronawirusa, która 
zburzyła nasze codzienne życie społecz-

ne i rodzinne. Musieliśmy nauczyć się, żyć  
w nowej rzeczywistości, gdzie ciągle towa-

rzyszy nam niepewność co przyniosą kolej-
ne tygodnie.

Na koniec 2018 r. zadłużenie Gminy Niedźwiada wynosiło prawie 8 mln zł. W latach 2019-2020 spłaci-
liśmy zadłużenie w kwocie ponad 1,19 mln zł. Oprócz ww. zadłużenia po poprzedniku pozostał do zapłaty  
w Urzędzie Skarbowym podatek VAT z 2016 r. w kwocie 243 213 zł oraz projekt budżetu na 2019 r. bez prak-

tycznie żadnej inwestycji!

Nazwa inwestycji / źródło dofinansowania Wartość Dofinanso- 
wanie

Rok/lata 
realizacji

Utwardzenie dróg gminnych destruktem (11 km dróg do-

jazdowych różnej kategorii) / materiał przekazany 
 przez ZDW Lublin z przebudowy drogi nr 815

700 000,00 650 000,00 2019

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Zabielu (0,428 km) / dotacja Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
130 225,46 78 000,00 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 112664L i 112665L 
 w Tarle-Kolonii i w Tarle / Fundusz Dróg  

Samorządowych – Urząd Wojewódzki
666 305,00 466 413,00 2019

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
w Niedźwiadzie-Kolonii (0,678 km) i w Brzeźnicy  

Bychawskiej (0,412 km) /dotacja Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

221 438,00 100 000,00 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L od centrum  
miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą  
wojewódzką nr 821 w miejscowości Tarło-Kolonia  

(2,127 km) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -  
Urząd Marszałkowski; Dotacja Powiatu Lubartowskiego

2 458 600,58 2 458 600,58 2020

Remont (modernizacja) dróg gminnych: 2,725 km  
w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii; 1,024 km w Zabielu i 0,485 
km w Berejowie / Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

512 848,76 512 848,76 2020

Inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych
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Chcę was zapewnić, że Radni Gminy, Ja a także Pracownicy Urzędu Gminy, nie spoczywamy na laurach. 
Dowodem tego jest rekordowy w historii Budżet Gminy (na 2021 r.), oraz rekordowy plan inwestycyjny przy 
zmniejszającym się zadłużeniu.

Dziękuję Wam Szanowni Mieszkańcy za wyrazy życzliwości i wsparcia jakie od Was otrzymuję. Jest to dla 
mnie największą nagrodą i motywacją w mojej codziennej pracy. Dołożę wszelkich starań, aby Nasza Gmina 
rozwijała się, była jeszcze piękniejsza, a jakość życia w niej z roku na rok ulegała poprawie. Życzę Państwu 
dużo zdrowia, radości i pogody ducha, aby minął jak najszybciej czas pandemii, abyśmy znowu mogli się cie-
szyć ze wspólnych spotkań i uroczystości.

Mimo tak trudnego okresu pandemii i dużego zadłużenia z jakim zastałem gminę, udało nam się zreali-
zować wiele przedsięwzięć i inwestycji. Zrealizowaliśmy przez ostatnie dwa lata inwestycje i remonty na 
kwotę niemal 11 mln zł (chcę pokreślić, że największe inwestycje jak kanalizacja i termomodernizacja szkół 
rozliczone zostaną dopiero w 2021 r.). Środki inwestycyjne pozyskane z zewnątrz wyniosły ponad 8 mln zł. 

Z wyrazami szacunku

Remont świetlicy/remizy w Brzeźnicy Książęcej 
/ ubezpieczenie / Państwowa Straż Pożarna 111 745,74 71 745,74 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górce Lubartowskiej
i Klementynowie / Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego
4 092 582,23 2 575 576,63 2020, 2021

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 877 098,91 513 587,40 2020, 2021

Budowa świetlicy wiejskiej w Pałecznicy-Kolonii / Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Urząd Marszałkowski 732 389,32 478 619,00 2019, 2020

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + (zakup 47 komputerów 
dla uczniów i nauczycieli) / Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa – Ministerstwo Cyfryzacji
135 858,00 134 834,00 2020

Klub Seniora W Gminie Niedźwiada
 / Wieloletni Program Senior + 

- Urząd Wojewódzki
135 523,26 119 965,62 2019, 2020

RAZEM 10 804 615,26 8 160 190,73 XXX

Budżet
Rok 2018 2019 2020 2021

Dochody 28 329 564,69 28 902 973,32 35 026 814,66 44 137 584,00
Zadłużenie

Na koniec roku 2018 2019 2020 2021

Zadłużenie 7 971 945,45 7 355 470,03 6 616 620,00 5 991 487,00
Inwestycje

Rok 2018 2019 2020 2021

Wydatki 4 507 495,21 1 127 106 78 4 639 531,03 18 406 492,00
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INWESTYCJE

R
ok 2019 i 2020 to dobre lata dla zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dla infrastruktu-
ry drogowej. Długo oczekiwany remont, a w zasadzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 815, 
stymulował lokalne drogownictwo poprzez możliwość uzyskania materiałów budowlanych 

pozyskanych z rozbiórki jej dotychczasowej nawierzchni. Nowe programy rządowe takie jak Fundusz 
Dróg Samorządowych, czy też „Dotacje celowe Zarządu Województwa na modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych” znane niegdyś jako Fundusze Ochrony Gruntów Rolnych, umożliwiły remont
i przebudowę kilku dróg gminnych. W 2019 roku pojawiły się także nowe możliwości skorzystania 
ze środków Funduszy Europejskich. Były to w większości środki związane z ochroną środowiska, 
a bliżej z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii.

REMONTY DRÓG GMINNYCH
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 815 

relacji Wisznice – Lubartów, na odcinku Par-
czew - Lubartów pozwoliła nam pozyskać od 
Zarządu Województwa Lubelskiego mate-
riał budowlany w postaci frezowin asfalto-
wych ze starej, usuwanej nawierzchni (tzw. 
destrukt). Jest to bardzo dobry materiał do 
przeprowadzenia remontów dróg lokalnych. 
Znaczna jego ilość, ponad 10 tys. ton umoż-
liwiła wykonanie remontu dróg gminnych o 
łącznej długości około 11  km. Zakres ro-
bót obejmował wbudowanie pozyskanych 
materiałów na drogi gminne tj.  niwelacje 
dróg, ułożenie warstwy materiału (destruk-
tu) oraz zawałowanie. Wykonane prace 
znacznie poprawiły bezpieczeństwo ruchu 
na drogach gminnych i jakość życia miesz-
kańców. Łączna wartość pozyskanego ma-
teriału to ponad 650 000,00 zł. W praktyce 
większość miejscowości gminy otrzymała 
odcinek wyremontowanej drogi. Pozyskany 
materiał posłużył również do utwardzenia 
poboczy przy drodze z Pałecznicy-Kolonii 
do Pałecznicy. Było to niezbędne z uwagi na 
dość małą szerokość drogi na tym odcinku 
wynoszącą 4,5 m. Droga utwardzona destruktem w Brzeźnicy Bychawskiej
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Drogi utwardzone destruktem asfaltowym

Pod koniec lipca 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Berejów 
– długość 485 m, Brzeźnica Ksiażęca – Kolonia – długość 2725 m i Zabiele – długość 1024 m. Wykonawca 
robót firma FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka zakończyła roboty 30.10.2020  r. Wspomniane odcinki dróg otrzymały 
nową nawierzchnię oraz utwardzone pobocza. Remont w kwocie 512 848, 76 zł został sfinansowany z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyremontowana droga w Berejowie  Droga po remoncie w Zabielu

I N W E S T Y C J E

Wyremontowana droga w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii
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Jak napisaliśmy we wstę-

pie jednym ze źródeł pozyskania 
środków na remonty dróg może 
być Dotacja celowa Zarządu Wo-

jewództwa na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 
W 2019 r. otrzymaliśmy dofinan-

sowanie na modernizację 428 m 
odcinka drogi w Zabielu. Droga 
obecnie posiada asfaltową na-

wierzchnię i utwardzone pobocza. 
Z błotnistej - w czasie opadów 
„glinianki”, za sprawą niemal 60% 
dotacji w wysokości 78 000,00 zł  Wyremontowany odcinek drogi w Zabielu

Droga po remoncie w Brzeźnicy Bychawskiej

Wyremontowany odcinek drogi w Niedźwiadzie - Kolonii

MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH  
DO GRUNTÓW ROLNYCH 

przekształciła się w porządnie 
utwardzoną drogę z dobrą na-

wierzchnią i utwardzonymi po-

boczami. Na początku 2020 r. 
złożyliśmy kolejne dwa wnioski 
o dofinansowanie ze środków 
budżetu Województwa Lubel-
skiego na przebudowę dróg do-

jazdowych. Obydwie drogi były 
wielokrotnie wskazywane jako 
priorytetowo kwalifikujące się do 
modernizacji m.in. na zebraniach 
sołeckich. Po ogłoszeniu przetar-
gów na początku czerwca 2020 r.  

wybrano wykonawców, którzy  
w lipcu tego samego roku roz-

poczęli prace. Obecnie drogi po-

siadają asfaltowe nawierzchnie 
i utwardzone pobocza. Długość 
wyremontowanej drogi w Niedź-

wiadzie-Kolonii wynosi 678 m, 
zaś w Brzeźnicy Bychawskiej 
412 m. Obydwie drogi otrzymały 
nową nawierzchnię z mieszanek 
mineralno – bitumicznych gryso-

wych oraz pobocza. Dotacja z Wo-

jewództwa Lubelskiego wyniosła  
65 000,00 zł na drogę w Niedźwia-

dzie-Kolonii oraz 35 000,00 zł na 
drogę w Brzeźnicy Bychawskiej. 

I N W E S T Y C J E
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Tym razem źródłem dofinan-

sowania był Fundusz Dróg Sa-

morządowych zarządzany przez 
Wojewodę Lubelskiego. Wnioski 
o dofinansowanie obu inwestycji 
złożone zostały w kwietniu 2019 r.  
W  wyniku pozytywnej oceny zło-

żonych wniosków otrzymaliśmy do- 
tację w  wysokości 539 723,00 zł 
co stanowiło 70% pierwotnie pla-

nowanych kosztów. 

W wyniku postępowania prze-

targowego mającego na celu wy-

łonienie wykonawcy robót, koszt 
wykonania nieco się zmniejszył. 
Finalnie remont dróg kosztował 
666 305,00 zł, a dofinansowanie 
wyniosło 466 413,00 zł. Środki 
z Funduszu pozwoliły wykonać 
przebudowę dwóch odcinków dróg 
 gminnych oznaczonych numera-

mi 112664L i 112665L o długo-

ściach 370 i 890 m. 

Ich solidna konstrukcja skła-

dająca się z 2 warstw podbudo-

wy (betonowej i kamiennej) oraz 
dwóch warstw asfaltu (wiążącej  
i ścieralnej) pozwoli na wieloletnią 
eksploatację bez konieczności wy-

konywania remontów. Przebudo-

wy znacznie skróciły czas przejaz-

du między wieloma miejscami na 
terenie miejscowości oraz znacz-

nie przyczyniły się do poprawy ja-

kości życia mieszkańców.

Droga gminna w Tarle

Na zdjęciu Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek przekazujący dotację rządową  
na ręce Wójta Gminy Niedźwiada Marka Kubika

I N W E S T Y C J E

Droga gminna w Tarle - Kolonii

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 
 W TARLE I TARLE-KOLONII
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Koniec roku 2019 przyniósł jesz-
cze jedną istotną dla bezpieczeństwa 
mieszkańców inwestycję drogową. 
Było nią utwardzenie poboczy przy 
drodze powiatowej nr 1556L (od 
drogi woj. nr 821 - Tarło – Berejów – 
Brzeźnica Bychawska – do drogi po-
wiatowej nr 1553 L) kruszywem ka-
miennym o frakcji 0-32,5 mm w ilości 
283,36 ton. O wykonanie tych prac 
wnioskowali zarówno mieszkańcy 
Berejowa jak i Brzeźnicy Bychaw-
skiej. Droga ta wymagała utwardze-

nia poboczy ze względu na bezpieczeństwo pieszych. Podpisanie porozumienia z powiatem Lubartowskim 
umożliwiło wejście w pas drogowy i rozpoczęcie prac. Utwardzone pobocze znacznie zwiększyło bezpieczeń-
stwo poruszania się pieszych po drodze. Powierzchnia wykonanego remontu poboczy wyniosła 1540 m2 

a koszt robót wyniósł 25 351,00 zł. W kwietniu 2020 r. dokończono roboty polegające na utwardzeniu lewo-
stronnego pobocza na odcinku drogi powiatowej 1556L od km 3+752 do km 5+670 kruszywem kamiennym 
o frakcji 0-32,5 mm w ilości 237 ton. Remont zakończył się pod koniec kwietnia. Kwota remontu wyniosła 
20 785,77 zł.

UTWARDZENIE POBOCZY PRZY DRODZE POWIATOWEJ 
NA ODCINKU OD BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ DO BEREJOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1551L
OD CENTRUM MIEJSCOWOŚCI PAŁECZNICA 
DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKA NR 821

Odcinek drogi z utwardzonym poboczem w Brzeźnicy Bychawskiej

Oczekiwana od dawna inwe-
stycja drogowa ziściła się w 2020 
r. Był to chyba najbardziej znisz-
czony odcinek drogi powiatowej 
na terenie gminy. Droga miała 
już niemal 40 lat, a jej największa 
degradacja zaczęła się ponad 20 
lat temu podczas remontu mostu 
na drodze wojewódzkiej nr 815 
w Szczekarkowie. Cały ruch przez 
niemal rok czasu został przenie-
siony na Tarło, Pałecznicę i Chle-
wiska. Wykonawca co prawda 

miał po wszystkim drogę wyremontować, skończyło się jednak na obietnicach i  naprawie tylko większych 
uszkodzeń. Dopiero wydzielone fundusze na rozwój obszarów wiejskich i dobra współpraca gminy z po-
wiatem pozwoliły na uzyskanie środków umożliwiających wykonanie od tak dawna oczekiwanego remontu. 
W 2018 r. droga na odcinku od Pałecznicy do Tarła - Kolonii została przekazana w zarząd gminie co umożli-

Odcinek drogi przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 821 

I N W E S T Y C J E
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Odcinek drogi od miejscowości Pałecznica

wiło złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosku o przyznanie pomocy na jej 
przebudowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (powiat ma znacznie mniejsze możliwości 
ubiegania się o środki z tego funduszu, PROW kierowany jest przede wszystkim w stronę gmin wiejskich). 
Skutkiem tego, jesienią 2019 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przy-

znanie pomocy. W kwietniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Lubartów S.A. rozpoczęło prace wiosną 2020 r. Zakres przebudowanej drogi obejmował prze-

budowę samej drogi, utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów odwadniających, przepustów, przebudowę 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii oraz budowę dwóch chodników w miejscowości 
Pałecznica o długości 1526 m wraz z oświetleniem. Koszt powyższej drogi o długości 2,127 km wyniósł  
2 458 600,58 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 1 323 649,00 zł a dotacja celowa Powiatu Lubartowskiego 
1 134 951,58 zł.

Uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Pałecznica

I N W E S T Y C J E
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POZOSTAŁE REMONTY 

W maju 2020 r. zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej, w ramach którego 
wykonana została termomodernizacja budynku oraz opaska odwadniająca. Koszt remontu zamknął 
się kwotą 40 000,00 zł.

Nawałnica, która przeszła przez gminę wiosną 2019 r. całkowicie zniszczyła dach budynku. Zo-

stał on bardzo szybko odbudowany. Całość kosztów budowy nowego dachu pokrył ubezpieczyciel  
w kwocie 71 745,74 zł.

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W BRZEŹNICY KSIĄŻĘCEJ 

I N W E S T Y C J E
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REMONT DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIADZIE

W maju 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane 
przy remoncie dachu na budynku szkoły podstawowej 
w Niedźwiadzie. Zakres robót obejmował: rozbiórkę, 
wymianę ołacenia dachu wraz z przedłużeniem kro-

kwi, ułożenie folii wstępnego krycia, wykonanie krycia 
blachą powlekaną, wykonanie pasów podrynnowych  
i kalenicowych, wymianę rynien i rur spustowych oraz 
obróbkę kominów wentylacyjnych. 

Wartość inwestycji wyniosła 75 500,00  zł. Szkoła 
w Niedźwiadzie była ostatnią szkołą posiadającą po-

krycie eternitowe dachu. Remont dachu był jednym  
z czterech remontów czekających ten budynek. W na-

stępnej kolejności rozpoczęliśmy wymianę centralne-

go ogrzewania oraz wymianę oświetlenia na energo-

oszczędne. 

W  najbliższym czasie zostanie również ocieplony 
budynek. Trzy ostatnie działania zostały dofinanso-

wane ze środków Unii Europejskiej w ramach pro-

jektu „Poprawa efektywności energetycznej budyn-

ków użyteczności publicznej w Gminie Niedźwiada”. 
W  ramach projektu podobne działania wykonane 
zostały również w Szkole Podstawowej w  Brzeźnicy 
Bychawskiej i Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lu-

bartowskiej.

Dach po remoncie

I N W E S T Y C J E

To kolejny projekt, na który uzyskaliśmy dofinansowa-

nie z zewnątrz. Do projektu zakwalifikowały się dwie szkoły  
(w Brzeźnicy Bychawskiej i w Niedźwiadzie) oraz Wiejski Ośro-

dek Kultury w Górce Lubartowskiej. Umowa o dofinansowanie 
w Ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora pu-

blicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego została podpisana pod koniec października 2019 r., 
a realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 r. Projekt obejmu-

je termomodernizację budynków, wymianę centralnego ogrze-

wania w placówkach szkół, wykonanie instalacji CO i kotłowni  
w świetlicy w  Górce Lubartowskiej (do tej pory zamontowane 

było ogrzewanie elektryczne) oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Dotychczas 
wykonano prace polegające na remoncie instalacji CO w placówkach szkół, wymianie oświetlenia we wszyst-
kich trzech obiektach oraz zamontowaniu pieca wraz z instalacją w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz 
z jego termomodernizacją. Trwają jeszcze prace nad dociepleniem placówek dwóch szkół podstawowych. 
Całość robót została wyceniona na 877 098,91 zł z czego 513 587,40 zł to dofinansowanie. Wykonanie 
termomodernizacji pozwoli na znaczne oszczędności energii zużywanej do ogrzewania tych obiektów oraz 
zaowocuje spadkiem emisji gazów cieplarnianych (tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku 
węgla, pyłu zawieszonego) emitowanych przy spalaniu węgla. Zainwestowane środki powinny się zwrócić  
w ciągu kilku lat.

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW

Wiejski Ośrodek Kultury  
w Górce Lubartowskiej
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Droga po remoncie w Pałecznicy

I N W E S T Y C J E

W ramach prac remontowych pracownicy Urzędu Gminy 
Niedźwiada wykonali takie zadania jak:

• rozbudowali sieć kanalizacyjną w miejscowości 
Niedźwiada – Kolonia o łącznej długości ok. 220 
mb wraz ze studnią podciśnieniową,

• uzupełnili oznakowanie drogowe na drogach 
gminnych,

• wykonali remont klatki schodowej w budynku ad-

ministracyjnym UG,
• rozbudowali wodociąg w Brzeźnicy Bychawskiej  

o długości 220 mb,
• wykonali remont przepustów na drodze Zabiele  

i Brzeźnica Książęca – Kolonia.
• wykonali remont Szkoły Podstawowej w Brzeźni-

cy Bychawskiej i Niedźwiadzie (malowanie).
• wybudowali 800 m chodnika w miejscowości  

Pałecznica

W 2020 r. przeprowadzono również:
• Remont drogi wraz z kanalizacją deszczową w Pa-

łecznicy.
• Remont świetlicy w Berejowie (wykonanie sufitów 

podwieszanych, malowanie pomieszczeń gospo-

darczych) oraz w świetlicy w Brzeźnicy Bychaw-

skiej ( remont łazienek i zaplecza kuchennego).
• Montaż klimatyzacji w świetlicy w Brzeźnicy By-

chawskiej - Kolonii, Brzeźnicy Książęcej oraz  
w Brzeźnicy Leśnej.

• Remont świetlicy w Brzeźnicy Leśnej, w ramach 
którego wykonano malowanie i elewację ścian, 
wymianę parapetów zewnętrznych, malowanie 
powierzchni dachu, wymianę rynien i rur spusto-

wych. Prace wewnętrzne polegały na rozebraniu 
podłogi drewnianej i ułożenie posadzki z płytek 
gresowych, wykonanie sufitów podwieszanych, 
malowaniu ścian oraz wymianie drzwi i okien  
w pomieszczeniach po byłej Spółdzielni Gminnej 
„Samopomoc Chłopska”. Dodatkowo w pomiesz-

czeniach tych wykonano instalację elektryczną  
i wodno-kanalizacyjną. Całość zadania zamknęła 
się w kwocie około 75 000,00 zł.

Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej  
w Pałecznicy – Kolonii 

Pracownicy Urzędu Gminy Niedźwiada wykonali 16 wiat przystankowych, z tego 12 wiat zamontowano 
przy drodze wojewódzkiej nr 815 relacji Lubartów – Parczew – Wisznice. Pozostałą część zamontowano 
przy drodze powiatowej nr 1551L w miejscowości Pałecznica i  Tarło - Kolonia. Obok wiat przystankowych 
zamontowano kosze uliczne. Całkowity koszt inwestycji to 28 000,00 zł.

POZOSTAŁE PRACE REMONTOWO – BUDOWLANE  
2019 – 2020 

Świetlica w Brzeźnicy Leśnej
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Skanalizowanie tych miejscowości będzie kolejnym etapem wykonanego w 2011 roku projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w  obrębie aglomeracji Niedźwiada”. Do aglomeracji wyznaczonej przez Wojewodę Lu-

belskiego oprócz Niedźwiady, Niedźwiady-Kolonii i Brzeźnicy Leśnej wchodzą Górka Lubartowska i Klemen-

tynów. Projekt o wartości niemal 7 mln zł otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. 

Umowa na jego realizację została podpisana 22 maja 2018 r. Po nieudanym przetargu w październiku 
2018 r. Wójt Gminy Marek Kubik doprowadził 
do korekty projektu oraz podpisania anek-

su do umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. Grudzień 2019 r. 
i początek stycznia 2020 r. to czas kiedy 
przygotowywaliśmy dokumentację przetar-
gową. Przetarg na wykonanie został ogło-

szony 3 stycznia 2020 r. gdzie w jego wyniku 
wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo 
Budowlane ”BUDOMONT” Spółka z o.o.  
z siedzibą w Rzeszowie. Umowę z realizato-

rem zadania podpisano 25 lutego 2020 r. Ro-

boty zaczęły się wiosną i potrwają do końca 
listopada 2021 r. Dofinansowanie (85% kosz-

tów kwalifikowalnych projektu) wyniesie 
2 575 576,63  zł. 

Będzie to najdroższa inwestycja gmin-

na w ostatnich latach. Jej realizacja to 
wybudowanie ponad 14 km sieci kanali-
zacyjnej w technologii grawitacyjnej wraz  
z przyłączami, czterema przepompownia-

mi i  podłączeniem do oczyszczalni ście-

ków w Tarle. Po wybudowaniu tej części 
sieci kanalizacyjnej procent skanalizowa- 
nia gminy wzrośnie z 18% do ponad 30%. 
Inwestycja nie mogła by być zrealizowana 
bez udziału funduszy Unii Europejskiej, gmi-
ny po prostu nie było by na nią stać. Kolej-
ną miejscowością, która ma szanse zostać 
skanalizowana w niedalekiej przyszłości jest 
Tarło. Projekt budowlany kanalizacji jest wy-

konany i czeka na pojawienie się możliwości 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
Przygotowana jest również dokumentacja 
kanalizacji w miejscowości Pałecznica.

INWESTYCJE KOMUNALNE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

W MIEJSCOWOŚCIACH GÓRKA LUBARTOWSKA I KLEMENTYNÓW

Prace budowlane w miejscowości Klementynów

Prace budowlane w miejscowości Klementynów

I N W E S T Y C J E
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W dniu 30 października 2019 
roku w zakładzie „Szczęśniak 
Sp. z o.o.” w Bielsku – Białej 
odbyło się przekazanie śred-

niego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z napędem 
4x4 Renault D16 dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Niedźwiadzie. Wartość sa-

mochodu to 799 500 zł. Zakup 
był możliwy dzięki dofinan-

sowaniu Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Wojewódzkiego i Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środo-

wiska, Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, firm 
ubezpieczeniowych, Gminy 
Niedźwiada, firmy Stellarium 
oraz środków własnych jed-

nostki. Pojazd jest nowocze-

sny, uterenowiony, z napędem 
na wszystkie osie. Spełnia też 
unijne standardy w zakresie 
ekologii. Może pomieścić jed-

norazowo 3 000 litrów wody. 
Kabina 6–osobowa. Samo-

chód posiada autopompę  
o wydajności 2 850 l/min, maszt oświetleniowy z najaśnicami, działko wodno-pianowe, linię szybkiego na-

tarcia oraz inny podstawowy sprzęt niezbędny do działań ratowniczo – gaśniczych. Zakupiony samochód 
zastąpił wyeksploatowanego, wyprodukowanego w 1975 r. Jelcza. 6 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 na 
placu przy kościele parafialnym w Niedźwiadzie miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego pojazdu 
ratowniczo gaśniczego w Niedźwiadzie. Uroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana przez ks. Dariusza 
Kobiałkę. Wzięli w niej udział Strażacy OSP Niedźwiada, mieszkańcy, władze oraz Radni Gminy Niedźwiada. 
Spośród gości swoją obecnością zaszczycili m. in.: Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Grzegorz Alinow-

ski, Komendant Powiatowy PSP - bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Andrzej 
Antoniewski, Starosta Lubartowski - Ewa Zybała. Uroczystość była powiązana z Barbórką obchodzoną przez 
jednego ze sponsorów-firmę „Stellarium”, prowadzącą prace wydobywcze na terenie gminy.

I N W E S T Y C J E

INWESTYCJE POZOSTAŁE

NOWY NABYTEK  
STRAŻAKÓW Z NIEDŹWIADY
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Na zdjęciu w środku, po prawej Komendant  
Wojewódzki PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski  
podczas przekazania samochodu strażackiego.

I N W E S T Y C J E



16 | BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIEDŹWIADA - MARZEC 2021 R.

Pałecznica-Kolonia jest jedną z  miejscowości 
naszej Gminy, która aktywnie bierze udział w wielu 
akcjach zrzeszających miejscową społeczność. Jed-

nym z takich działań jest rajd rowerowy po gminie 
Niedźwiada, skupiający z  roku na rok coraz większą 
ilość wielbicieli dwóch kółek oraz wiele mniejszych 
lokalnych imprez inspirowanych przez dobrze zinte-

growaną społeczność. Ciągły rozwój miejscowości, 

objawiający się dużym zaintere-

sowaniem do osiedlania się na 
tych terenach, skutkował pod-

pisaniem umowy z  Samorzą-

dem Województwa Lubelskiego 
na budowę świetlicy wiejskiej,  
w której planowane będą wszel-
kie zajęcia artystyczne, opiekuń-

czo-wychowawcze oraz inne 
inicjatywy społeczne. Umowa 
na wsparcie operacji została 
podpisana wiosną 2019 r. Budo-

wę świetlicy rozpoczęto wiosną 
2020 r. Projekt zakładał budowę 
parterowego budynku wraz z in-

stalacjami, budowę placu zabaw 
i parkingu wraz z ogrodzeniem. 
Zakończenie prac i  przekaza-

nie placu budowy do odbioru 
nastąpiło 03.09.2020  r. Celem 
operacji było podniesienie po-

ziomu i jakości życia mieszkań-

ców miejscowości Pałecznica-

-Kolonia poprzez stworzenie 
atrakcyjnego i funkcjonalnego 
miejsca spotkań, służącego in-

tegracji i aktywizacji społecznej 
oraz sprzyjającego zaspokajaniu 
potrzeb społecznych i kultural-
nych, rozwojowi rekreacji, tury-

styki, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 784 596,80 zł. Dofinan-

sowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Pod-

stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” wyniosło niemal 500 000,00 zł. 

I N W E S T Y C J E

BUDOWA ŚWIETLICY W PAŁECZNICY - KOLONII
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We wrześniu 2019 roku przy Szko-
le Podstawowej im. Orła Białego 
w Niedźwiadzie zostały utworzo-
ne oddziały przedszkolne dla dzieci 
3 i 4-letnich. Dzieci 3-letnie uczęsz-
czają do oddziału „Misie”, dzieci 4-let-
nie do oddziału „Pszczółki”. Oddziały 
pracują w godzinach od 7.00 do 17.00. 
Sale przedszkolaków są bardzo boga-
to wyposażone w nowoczesny sprzęt 
multimedialny i  pomoce. Dzieci co-
dziennie korzystają z tablic interak-
tywnych, dywanu interaktywnego, 
basenu z podświetlonymi piłkami oraz 
z nowych zabawek, gier i pomocy dy-
daktycznych. Ponadto funkcjonuje też 
Sala Aktywności Poznawczej, w której 
odbywają się zajęcia gimnastyczno – 
korekcyjne oraz gabinet do indywidu-
alnych zajęć logopedycznych. Oddzia-
ły przedszkolne oferują bogatą ofertę 
zajęć: język angielski, rytmika, zajęcia 
korekcyjne, bajkoterapia i logopedia. 
Prowadzone są także ciekawe i inno-
wacyjne zajęcia. W  przedszkolu dzie-
ci mają zapewnione pełne wyżywie-
nie: śniadania, obiady i podwieczorki. 
W  ciągu pierwszych czterech miesięcy 
funkcjonowania w oddziałach przed-
szkolnych odbyło się wiele imprez 
i uroczystości: pasowanie na przed-
szkolaka, dzień chłopaka, wizyta Miko-
łaja, warsztaty Bożonarodzeniowe dla 
rodziców, zabawa andrzejkowa, warsz-
taty z klockami Lego, dzień pluszo-
wego misia, dzień głośnego czytania. 
Wydarzenia z życia przedszkolaków 
można obserwować na Facebooku na 
stronie Przedszkolaki w Gminie Niedź-
wiada. Projekt Przedszkolaki w gmi-
nie Niedźwiada został dofinansowany 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego kwotą 669 004,41 zł. Całość 
zadania wyniosła 787 064,02 zł.

I N W E S T Y C J E

PRZEDSZKOLAKI 
W GMINIE NIEDŹWIADA
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Z myślą o osobach w wieku powyżej 60 lat powstał Klub Se-

nior + w Niedźwiadzie. Koszt powstania i wyposażenia Klubu wy-

niósł ponad 165 000 zł z czego 115 000 zł to dotacja z programu 
wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. W ramach programu 
został wyremontowany lokal o powierzchni 106 m2. Oferta Klubu 
skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych 
zawodowo, mieszkańców gminy Niedźwiada, którzy pragną żyć 
w sposób twórczy i  aktywny, chcą pomóc sobie lub innym. 

W uroczystości otwarcia Klubu w dniu 14 lutego 2020 r. udział 
wzięli licznie zgromadzeni uczestnicy projektu, Wójt Marek Ku-

bik, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Wiącek, Ks. Dariusz 
Kobiałka proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Niedźwiadzie, Pani Barbara Ściseł - Kierownik Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Niemcach z przedstawicielami Klubu Senior  
z Niemiec oraz Pani Jolanta Włoszek- Prezes Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Lokalnych z  Lubartowa również z przedstawicielami Klu-

bu Senior z Lubartowa. W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie 
pomieszczeń. Wójt Marek Kubik podziękował osobom które przyczyniły się do powstania i otwarcia Klubu 
oraz zapewnił, że program Senior + był realizowany i tworzony z  myślą o seniorach, działania w ramach Klu-

bu będą bezpłatne a Gmina jako przedstawiciel jest otwarta na propozycje. W części artystycznej wystąpiła 
Tatiana Urlich, która zaprezentowała nam wesołe, pełne humoru monologi własnego autorstwa, a przed-

stawiciele klubów z Niemiec i Lubartowa zaprezentowali własną działalność w Klubach. Spotkanie seniorów 
i zaproszonych gości zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

W 2020 r. otrzymaliśmy grant w ramach Programu Ope-

racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-

tetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 
dotyczący realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego. Dofinansowanie w kwocie 59 850,00 zł zostało 
w całości przeznaczone na zakup 21 wysokiej jakości lap-

topów z pełnym oprogramowaniem. Wkład własny Gminy 
wyniósł 850,50 zł. Zakupione laptopy zostały przekazane do pięciu szkół podstawowych funkcjonujących 
na terenie naszej Gminy, a dyrektorzy placówek dokonali podziału sprzętu pomiędzy uczniów i  nauczycieli. 
W ramach kolejnego naboru „Zdalna Szkoła +” Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 74 984,00 zł  
a wkład własny stanowił 169 zł. Za otrzymany grant zakupiony został sprzęt obejmujący kolejne 26 lapto-

pów z pełnym oprogramowaniem, które przekazano do szkół podstawowych. Po zakończeniu okresu tzw. 
zdalnego nauczania laptopy zostaną wykorzystane w działalności edukacyjnej szkół. W październiku 2020 r.  
Gmina Niedźwiada podpisała umowę nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu komputerowego  
w ramach pomocy rzeczowej, dotyczącej 7 tabletów wykorzystanych do zdalnego nauczania uczniów,  
w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem społeczno-gospodarczych skutków COVID-19.

I N W E S T Y C J E

GMINNY KLUB SENIORA

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA+
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I N W E S T Y C J E

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarle-I etap. Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji Budowa kana-

lizacji sanitarnej w miejscowości Tarło– I etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, został 
złożony w maju 2020 r. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem 451 mieszkańców gminy. Projekt przewiduje 
wybudowanie 5992 m rurociągów grawitacyjnych i  tłocznych oraz czterech przepompowni. Teraz czeka-

my na dalsze etapy realizacji…
• Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Brzeźnica Leśna w ramach Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Wniosek o dofinansowanie ww. zadania został złożony w sierpniu 2020 r. i obejmuje przebudowę 
ciągu dróg gminnych 103504L od km 0+000 do km 1+707 oraz 112663L od km 1+707 do km 2+388. 
Docelowo planuje się osiągnąć następujący cel: nawierzchnia asfaltowa, szerokość pasa ruchu 3,5 m, po-

bocza obustronne, utwardzone kruszywem łamanym. Obecnie czekamy na weryfikację wniosków. Kwota 
zadania to 1 362 317,82 zł.

• Odnawialne źródła energii w gminie Niedźwiada. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 został złożony 30 wrze-

śnia 2019 r. Przewidywał on wykonanie 215 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,17 kW do 4,34 kW, 
220 instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody 2 i 3 panelowych oraz wymianę 25 kotłów CO na 
kotły zasilane pelletem drzewnym. Po  przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosek spełnił kryteria 
wyboru projektów i uzyskał 96 pkt, jednocześnie nie został wybrany do dofinansowania z powodu wy-

czerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Obecnie nasz wniosek 
znajduje się na liście rezerwowej i ma duże szanse na realizację. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość 
i  trochę poczekać… 

• Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej na przejście przez teren zamknięty PKP 
w miejscowości Tarło -Kolonia.

• Zabiele – remont świetlicy. Wykonano częściowy remont budynku świetlicy wiejskiej w  Zabielu (płytki, 
wc ścianki działowe, instalacja elektryczna i wodno – kan., zbiornik na nieczystości płynne). W ramach LGD 
-Lokalnej Grupy Działania planujemy złożyć wniosek na kompleksowy remont budynku świetlicy. Koszt 
jaki możemy pozyskać to 95 000 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałecznicy – w dalszej przyszłości planujemy rozbudować sieć kanaliza-

cyjną obejmującą tą właśnie miejscowość. Kanalizacja sanitarna oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków 
jest możliwa tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu dotacji zewnętrznych, a i tak wkład własny Gminy jest 
bardzo wysoki. Gmina Niedźwiada korzysta i będzie korzystać z wszelkich dotacji zewnętrznych na inwe-

stycje związane z gospodarką wodno-ściekową pojawiających się w niedalekiej przyszłości.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

We wrześniu 2020 r. uzyskaliśmy wsparcie 
z  Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków 
z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, dla jed-

nostek samorządu terytorialnego. Otrzymana kwota 855 277,00 zł przeznaczona została na wydatki ma-

jątkowe Gminy. W kolejnym naborze pozyskaliśmy 2 000 000 zł, które planujemy przeznaczyć na inwestycję 
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło.
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W dniu 7 lutego 2019 roku swo-

je 101 urodziny w gronie najbliż-

szej rodziny, sąsiadów i znajomych 
świętował Pan Wacław Brudzisz  
z Górki Lubartowskiej. Pan Wacław 
Brudzisz był najstarszym mieszkań-

cem gminy Niedźwiada. Dostojnego 
Jubilata odwiedzili przedstawiciele 
samorządu gminnego – Wójt Gminy Niedźwiada 
Marek Kubik, Przewodniczący Rady Gminy Niedź-

wiada Tomasz Wiącek oraz inspektor ds. obywa-

telskich Grażyna Sobich. Życzenia urodzinowe 
Jubilatowi złożył Wójt Gminy i zebrani goście. Dla 
Pana Wacława Brudzisza uroczystość była wzru-

szająca, przybycie gości w dniu jego 101 rocznicy 
urodzin było wielkim przeżyciem i miłym zasko-

czeniem. Pan Wacław Brudzisz urodził się 7 lute-

go 1918 roku w miejscowości Górka Lubartowska.  

 

Wychował trójkę dzieci i doczekał się 5 wnuków 
i 2 prawnuków. Jubilat zawsze cieszył się dobrym 
zdrowiem, pogodą ducha, doskonałą pamięcią 
oraz wsparciem i troską rodziny. Był zawsze pro-

mienny i otwarty na życie. Pan Wacław swój wolny 
czas spędzał między innymi czytając ciekawe książki. 
Z pewnością mógłby być dumny myśląc o swoim ży-

ciu, które było skarbnicą doświadczeń dla kilku po-

koleń Polaków. Pan Wacław zmarł w grudniu 2020 r. 
Serdecznie współczujemy rodzinie straty. 

13 stycznia 2019 roku zespół Tarłowianki w miejscowej świetlicy zorganizował VI Wspólne Śpiewanie Ko-

lęd. W spotkaniu uczestniczyli goście zaproszeni i zespoły śpiewacze z Niedźwiady, Brzeźnicy Bychawskiej, 
Zabiela, Górki Lubartowskiej oraz Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z  Baranowa i zespół śpiewaczy przy KGW 
w Baranowie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu kolęd. 

ROK 2019 
VI WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD

101 URODZINY MIESZKAŃCA GÓRKI LUBARTOWSKIEJ

KULTURA I SPORT
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Na zdjęciu od góry Zespół Śpiewaczy z Górki Lubartowskiej, w środku Zespół Śpiewaczy z Zabiela,  
na dole Zespół Śpiewaczy z Niedźwiady

W sobotę 30 marca 2019 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lubartowskiej odbyło się kolejne „Spo-

tkanie Wielkopostne”. Koło Gospodyń Wiejskich z Górki Lubartowskiej świętowało 70 - lecie powstania. Spo-

tkanie było jednocześnie przeglądem pieśni pasyjnej. W spotkaniu miło nam było gościć zespoły z Baranowa 
k. Puław, Ostrowa Lubelskiego, Ostrówka, Brzeźnicy Bychawskiej, Niedźwiady, Tarła, Pałecznicy i Zabiela 
oraz miejscowy zespół „Górczanki”. Gośćmi honorowymi byli: Wicemarszałek sejmu – Beata Mazurek, Czło-

nek Zarządu Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed i Starosta Powiatu Lubartowskiego – Ewa Zy-

bała. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Niedźwiada – Marek Kubik, Główny Specjalista do spraw 
muzeów i twórczości ludowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Janina Biegalska 
i Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego – Maria Kozioł. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek  
z okazji 70 - lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Górce Lubartowskiej, zaprosiła jubilatki oraz wszyst-
kie Koła z terenu Gminy Niedźwiada, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOTKANIE WIELKOPOSTNE 

K U L T U R A
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K U L T U R A

WIZYTA W SEJMIE

4 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Wicemarszałek 
Sejmu Beaty Mazurek, zorganizowano wyjazd do 
Sejmu, w którym wzięły udział Koła Gospodyń Wiej-
skich z Górki Lubartowskiej, Brzeźnicy Bychawskiej, 
Niedźwiady, Tarła i Zabiela wraz z gośćmi. W spo-

tkaniu wzięli udział Prezes PiS Jarosław Kaczyński, 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Wicemar-
szałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. 
Delegacja z Niedźwiady została powitana z trybuny 
Sejmowej przez Marszałka Sejmu Marka Kuchciń-

skiego.
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Dnia 28 kwietnia 2019 r w Ur-
szulinie odbyła się konferencja  
i warsztaty „Koła Gospodyń Wiej-
skich Lubelszczyzny - zrównowa-

żony rozwój w oparciu o zasoby 
środowiska”. W spotkaniu wzięli 
udział Wicemarszałek Sejmu RP 
Beata Mazurek, Wojewoda Lubel-
ski Przemysław Czarnek i Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski.

Konferencja i warsztaty zostały zorganizowane po to, aby integrować KGW z Województwa Lubelskiego 
oraz żeby zaprezentować dorobek poszczególnych kół i zapoznać z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony 
i wykorzystania dzikich roślin w lokalnych produktach. Podczas trwania konferencji i warsztatów odbyły się 
również konkursy na najładniejsze stoisko KGW, danie regionalne, najlepszy chleb, produkt regionalny (rę-

kodzieło). Część artystyczną wzbogacił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jaworek” ze Spiczyna, Zespół Pieśni  
i tańca „Jawor” oraz zespoły ludowe KGW.

W spotkaniu wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: Górki Lubartowskiej, Brzeźnicy By-

chawskiej i Niedźwiady, aby zaprezentować swoje tradycje, rękodzieło i kulinaria. Panie miały okazję po-

chwalić się swoimi pasjami, które koncentrowały się na smakowitych kulinariach i prawdziwych dziełach 
sztuki ludowej oraz poznać tradycje i zwyczaje innych kół.

K U L T U R A

Zespół śpiewaczy z Brzeźnicy Książęcej

4 maja 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy Książęcej zorganizowało Majówkę na Ludowo.  
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Niedźwiada - Marek Kubik, Sekretarz Gminy Niedźwiada - Mał-
gorzata Jaksim, Skarbnik Gminy Niedźwiada - Halina Jaksim, Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska 
oraz zaproszeni goście. W spotkaniu miło nam było gościć zespoły z Zabiela, Niedźwiady, Pałecznicy i Brzeź-

nicy Leśnej .

MAJÓWKA NA LUDOWO 

SPOTKANIE KGW Z REGIONU LUBELSKIEGO 
 W URSZULINIE 

Koło Gospodyń Wiejskich z Niedźwiady
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KOBIETY

1. OSP Pałecznica 135,93 pkt
2. OSP Zabiele Kolonia 192,96 pkt

MĘŻCZYŹNI
1. OSP Niedźwiada 107,27 pkt
2. OSP Brzeźnica Leśna 112,41 pkt
3. OSP Pałecznica 114,91 pkt
4. OSP Brzeżnica Książęca 115,94 pkt
5. OSP Klementynów 122,78 pkt
6. OSP Zabiele Kolonia 124,43 pkt
7. OSP Berejów 125,02 pkt
8. OSP Górka Lubartowska 126,53 pkt
9. OSP Brzeźnica Bychawska 129,38 pkt

W zawodach powiatowych, które odbyły się w dniu 23 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w  Lubar-
towie drużyna kobieca OSP Pałecznica zajęła 3 miejsce, drużyny męskie OSP Niedźwiada - 2 miejsce, OSP 
Brzeźnica Leśna - 3 miejsce.

K U L T U R A

30 LAT OSP ZABIELE KOLONIA
22 czerwca 2019 r. odbyła się 

uroczystość jubileuszu 30 – lecia 
jednostki OSP Zabiele-Kolonia. Ju-
bileusz rozpoczęła msza św. w ko-
ściele parafialnym pw. Św. Mikołaja 
w Brzeźnicy Książęcej w intencji 
strażaków i ich rodzin, koncelebro-
wana przez ks. Stanisława Rząsę – 
lubartowskiego kapelana straża-
ków oraz ks. Krzysztofa 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
9 czerwca 2019 r. na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Niedźwiadzie odbyły się zawody spor-

towo – pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szczebla gminnego. W  zawodach wzięły 
udział drużyny z 5 gmin : Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski oraz Uścimów. Zawodnicy mieli 
do pokonania sztafetę pożarniczą 7 x 50 m oraz ćwiczenia bojowe. Do zawodów przystąpiły 42 drużyny 
w tym 7 kobiecych oraz gościnnie jednostka OSP Juliopol, gm. Siemień. Klasyfikacja generalna drużyn z gminy 
Niedźwiada przedstawiała się następująco: 

5 maja 2019 r. nad zalewem w Pałecznicy odbył się Gminny Dzień Sportu i Rekreacji. W programie im-
prezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica znalazły się takie atrakcje jak: zawody 
wędkarskie, otwarty turniej piłki plażowej, bieg nordic walking, zawody rzutu bronią i podkową oraz darmowa 
wata cukrowa i dmuchańce dla dzieci. Spotkanie zakończyła zabawa przy muzyce zespołu IDEAL.

GMINNY DZIEŃ SPORTU I REKREACJI
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Marszałka – proboszcza miejscowej parafii. Mszę 
św. uświetniła kompania honorowa strażaków, 
poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy 
oraz orkiestra dęta OSP Lubartów. Po mszy św. 
wszyscy jej uczestnicy przy dźwiękach orkiestry 
udali się w szyku do strażnicy OSP w Zabielu-Kolonii, 
gdzie miała miejsce dalsza, oficjalna część uroczy-
stości. Ta część rozpoczęła się od złożenia meldun-
ku. Dowódca uroczystości druh Krzysztof Pękala 
zgłosił gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu 
z okazji 30 – lecia OSP Zabiele Kolonia, Wicepreze-
sowi Zarządu Głównego ZOSP RP- druhowi Maria-
nowi Starownikowi. Następnie została 
wciągnięta flaga państwowa na maszt
i odegrany hymn RP. Przybyłych na uro-
czystość gości powitał Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedź-
wiadzie – Marek Kubik. Swoją obecno-
ścią na jubileuszowej uroczystości za-
szczycili nas m.in.: Wojewoda Lubelski, 
Pan Przemysław Czarnek, wspomniany 
już Wiceprezes Zarządu Głównego a za-
razem Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP druh Marian Sta-
rownik, Dyrektor Biura Wykonawczego 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP druh Tadeusz Szyszko, Starosta Lu-
bartowski – Ewa Zybała, Wicestarosta 
Lucjan Mileszczyk, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Lubartowie – Mł. Brygadier Tomasz 
Podkański, Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w  Lubarto-
wie – druh Grzegorz Szyszko. Kolejnym 
punktem obchodów jubileuszu było 
wręczenie odznaczeń. Złote, srebrne 
i brązowe „Medale za zasługi dla pożar-
nictwa” oraz odznaki „Wzorowy Stra-
żak” i  odznaki „Za wysługę lat” otrzy-
mało 46 osób. Odznaczenia wręczali: 
Wiceprezes Zarządu Głównego, druh 
Marian Starownik, Dyrektor Biura Wy-
konawczego ZW ZOSP RP w Lublinie 
druh Tadeusz Szyszko, Komendant Po-
wiatowy PSP w Lubartowie – Mł. Bryg. 
Tomasz Podkański, Wiceprezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie – 
druh Grzegorz Szyszko, Wójt Marek Kubik– Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwia-
dzie oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Niedźwia-
dzie druh Tadeusz Tomasiak. Należy podkreślić, że 
odznaki za wysługę lat dla najbardziej zasłużonych 
członków OSP wręczał Wojewoda Lubelski Przemy-
sław Czarnek. Zakończenie uroczystości to wystą-
pienia okolicznościowe, podziękowania i gratulacje 
dla całej jednostki OSP Zabiele za dotychczasową 
działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla 
miejscowego społeczeństwa.

Prezes OSP Zabiele Kolonia Jan Pękala

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczający
odznaczenia najstarszym strażakom
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7 lipca 2019 r. odbył się V Rajd 
Rowerowy po gminie Niedźwiada, 
którego organizatorem była Gmi-
na Niedźwiada oraz rada sołecka 
miejscowości Pałecznica-Kolonia. 
Cel jaki przyświecał organizato-

rom czyli popularyzacja aktywne-

go wypoczynku, upowszechnianie 
kolarstwa jako formy rekreacji, 
integracja społeczności lokalnej 
– został osiągnięty. Trasa rajdu 
tak jak w poprzednich edycjach 

pozostała niezmieniona. Pogo-

da dopisała, co niewątpliwie za-

chęciło całe rodziny do wspólnej 
przejażdżki. Rajd rowerowy po 
atrakcyjnych trasach naszej gmi-
ny, z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością, obserwu-

jemy stały wzrost sympatyków 
dwóch kółek. Uczestnicy poko-

nali trasę rajdu w otrzymanych 
koszulkach. Wszyscy, choć zmę-

czeni, szczęśliwie dotarli do mety  

w Pałecznicy-Kolonii. Na całej 
trasie o bezpieczeństwo uczest-
ników dbali strażacy oraz poli-
cja. Po ukończonym rajdzie na 
wszystkich uczestników czekał 
bigos i  grochówka przygotowa-

ne przez Panie ze Szkoły Podsta-

wowej im. Orła Białego w Niedź-

wiadzie. Na mecie rajdu czekało 
także wiele atrakcji. Dużą popu-

larnością, zwłaszcza wśród naj-
młodszych uczestników cieszyła 
się fotobudka oraz stoiska z dmu-

chanymi zjeżdżalniami. Spotkanie 
uświetnił występ zespołu dziecię-

cego „PROMYKI” z Brzeźnicy By-

chawskiej. Jednym słowem było 
wesoło i przyjemnie. Tradycyj-
nie najbardziej wyczekiwanym 
punktem programu było loso-

wanie nagród. Nagrodą głów-

ną w tym roku były trzy rowery 
ufundowane przez sponsorów. 
W losowaniu brali udział wszy-

scy uczestnicy rajdu z terenu 
naszej gminy, którzy pokonali 
całą trasę rajdu i wrzucili do urny 
konkursowej kupon, opatrzony 
pieczątkami z punktów kontro-

lnych, zlokalizowanych na tra-

sie. Poza nagrodami głównymi 
było wiele licznych nagród rze-

czowych w postaci akcesoriów 
rowerowych, jak: liczniki rowe-

rowe, oświetlenie, kaski, bidony, 
zapięcia i wiele innych, które zo-

stały ufundowane przez firmę 
TECHMLEK Sp.j., REZONER oraz 
Best Auto Dealer BMW.

K U L T U R A

V RAJD ROWEROWY  

PO GMINIE NIEDŹWIADA
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Święto dożynkowe jest ukoronowaniem cało- 
rocznego trudu i pracy rolnika. Święto plonów w na-

szej gminie odbyło się 18 sierpnia 2019 r. w Niedź-

wiadzie. Poprzedziła je dziękczynna msza świę-

ta koncelebrowana przez ks. Andrzeja Narojczyka 
z parafii w Suchowoli Radzyńskiej i proboszcza miej-
scowej parafii ks. Dariusza Kobiałkę. We mszy św. 
uczestniczyli zaproszeni goście i mieszkańcy gminy, 
którzy zaprezentowali piękne wieńce dożynkowe 
z zebranych w  tym roku zbóż, ziół, kwiatów i owo-

ców. Zwieńczeniem mszy św. było poświęcenie 
wieńców.

Po mszy świętej barwny korowód prowadzony 
przez cztery konie z wieńcami i uroczystym śpiewem 
zespołów i kapeli ludowej „Lubartowiacy” przema-

szerował na boisko przy szkole podstawowej by 
tam kontynuować dalszą część obrzędową dożynek. 
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu zebranych go-

ści przez gospodarza dożynek Wójta Marka Kubi-
ka, starostowie dożynek Państwo Justyna i Marcin 
Czechowscy – młodzi rolnicy z Brzeźnicy Książęcej, 
kultywując ludowy zwyczaj na ręce Wójta przekazali 
chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. Dożynko-

wym chlebem częstowano zebranych podczas uro-

czystości. W okolicznościowych wystąpieniach głos 
zabrali: Wójt Marek Kubik, Wojewoda Lubelski Prze-

mysław Czarnek, Starosta Powiatu Lubartowskiego 
Ewa Zybała i Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela 
Czerska, która odczytała list Marszałka Wojewódz-

twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. 

W czasie trwających uroczystości prezentowa-

ne były efektowne wieńce dożynkowe. Wygranym 
wieńcem dożynkowym okazał się wieniec z miej-
scowości Berejów, który reprezentował gminę na 
dożynkach powiatowych. Następnym punktem ob-

rzędu była część artystyczna, którą rozpoczęły wy-

stępy zespołów śpiewaczych z terenu gminy a także 

zespół dziecięcy 
„Promyki” pro-

wadzony przez 
Panią Katarzynę 
Mazurek. Atrak-

cją dożynek był 
zorganizowany 
przez pana An-

drzeja Mazurka 
mieszkańca gminy, pokaz jazdy konnej z przeszko-

dami, kozacki taniec z szablami a także przejażdżka 
wozem wasąg. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się opowieści Pana Andrzeja Mazurka o działalności 
27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. 

W nawiązaniu do historii można było spróbo-

wać swoich możliwości na strzelnicy. Ciekawym 
doświadczeniem były warsztaty kowalstwa arty-

stycznego. Podczas tegorocznych dożynek zorgani-
zowano turniej sołectw w przeciąganiu liny o Puchar 
Wójta. Najsilniejszą drużyną okazała się drużyna  
z Niedźwiady. Na najmłodszych uczestników czeka-

ło wesołe miasteczko i darmowe atrakcje. Smacz-

ną atrakcją dożynkową była część gastronomiczna 
przygotowana i wystawiona do degustacji przez 14 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Kobiety  
z Kół zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne 
przygotowując m. in. gorące zupy, dania mięsne jak: 
pasztety, rolady, szaszłyki, kiełbaski, różnego rodza-

ju pierogi i inne smakołyki mięsno-warzywne.

Dopełnieniem smaku był pieczony dzik, bigos 
 i wojskowa grochówka. Ucztowanie można było 
zakończyć deserem w postaci pysznych ciast. Przy 
sprzyjającej pogodzie wszyscy miło spędzali czas, 
biesiadowanie umilała Szczebrzeska Kapela Po-

dwórkowa i zespół „Nie.Okiem.Znani.” Gwiazdą wie-

czoru był zespół „Czadoman”. Festyn dożynkowy za-

kończyła zabawa taneczna z zespołem HaVana.

DOŻYNKI GMINNE 2019 
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W niedzielę 8 września 2019 r. w  Ostrowie 
Lubelskim odbyły się dożynki powiatowe. Naszą 
Gminę reprezentowali: Koła Gospodyń Wiejskich 
z Brzeźnicy Leśnej i Berejowa, Wójt Marek Ku-

bik, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek, 
pracownicy Urzędu Gminy, radni i  mieszkańcy. 
Z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarn-

ka, Wójt otrzymał Dotację Rządową w kwocie  
539 723,00 zł z  Funduszu Dróg Samorządowych 
dla Gminy Niedźwiada na drogi w miejscowościach 
Tarło i Tarło-Kolonia. Rolnicy z terenu naszej gmi-

ny Państwo Justyna i Marcin Czechowscy otrzymali wyróżnienie od Starosty Powiatu Lubartowskiego Ewy 
Zybały. 

Piękny wieniec z Gminy Niedźwiada wykonany przez sołectwo Berejów zdobył pierwsze miejsce w kate-

gorii wieńców współczesnych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźnicy Leśnej zadbały o kulinarną re-

prezentację Gminy. Z bogatego menu każdy mógł wybrać coś dla siebie. Nasze wesołe i kolorowe Leśniczanki 
przygotowały piękne stoisko, na którym znalazły się wykwintne i pyszne potrawy. 

K U L T U R A

WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI
Na II ogólnopolskim święcie „Wdzięcz-

ni Polskiej Wsi” zorganizowanym 25 
sierpnia 2019 r. w Kolnie przez Premiera 
RP Mateusza Morawieckiego nie zabra-

kło reprezentacji Gminy Niedźwiada. Pa-

nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Pałeczni-
cy i Karczmisk zostały zaproszone przez 
Wojewodę Lubelskiego Pana Przemy-

sława Czarnka aby reprezentować swoje 
gminy i Województwo Lubelskie na tra-

dycyjnych polskich dożynkach.

DOŻYNKI POWIATOWE 
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Zespół śpiewaczy „Pałecnianki” z parą Prezydencką

K U L T U R A

GMINNY DZIEŃ SENIORA
5 października 2019 r. w naszej gminie odby-

ły się obchody Gminnego Dnia Seniora. To szcze-

gólny moment, który pozwala docenić i podkre-

ślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, 
z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Uro-

czystość odbyła się w hali widowiskowo - spor-
towej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego  
w Niedźwiadzie. Po oficjalnym powitaniu przez 
dyrektor szkoły Annę Barczak, głos zabrał Wójt 
Marek Kubik. Powitał zgromadzonych gości, 
szczególne słowa skierował do seniorów, pod-

kreślił, że najważniejsze jest zdrowie, radość  
i pogoda ducha a wówczas wiek się nie liczy, to 
seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, 
której nabywa się wraz z upływem lat. Następnie 
głos zabrał Pan Albin Mazurek Dyrektor Wydzia-

łu Polityki Społecznej - przedstawiciel Wojewody 
Lubelskiego, Pani Ewa Zybała Starosta Lubartowski, Pani Izabela Czerska Radna Powiatowa oraz Pan Leszek 
Kowalczyk Radny Sejmiku Województwa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Lublinie. W części artystycznej wystąpił zespół dziecięcy „Pro-

myki” pod przewodnictwem Pani Katarzyny Mazurek oraz dzieci i młodzież ze szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Niedźwiadzie. Czas również umilały występy zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy. Po 
oficjalnych przemówieniach i powitaniach oraz części artystycznej, seniorzy oraz goście mieli przyjemność 
zabawy, do której przygrywał Pan Marcin Michalski. Poczęstunek dla gości przygotowali pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Niedźwiadzie. Spotkanie obfitowało w  rozmowy, żarty, śpiew i taniec. Seniorzy pokazali, iż 
mają w sobie wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy lecz radość bycia razem oraz fakt, że się 
o nich pamięta. Wójt Marek Kubik, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek oraz Sekretarz Małgorzata 
Jaksim rozdali seniorom upominki - kalendarze na 2020 rok, które były okazją do wspomnień, gdyż zawierały 
pamiątkowe zdjęcia od pierwszego dnia seniora w 2002 roku aż po 2018 rok. 

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
W niedzielę 15 września 

2019 roku odbyły się po raz 
piąty Dożynki Prezydenckie 
w Spale. W uroczystościach 
na zaproszenie Prezydenta 
RP udział wziął Zespół Śpie-

waczy „Pałecnianki” z  Pa- 
łecznicy. Reprezentantki na- 
szej Gminy zaśpiewały dla 
Pary Prezydenckiej.
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K U L T U R A

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO  
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

25 października 2019 r. w Urzę-

dzie Gminy Niedźwiada 16 par  
z terenu gminy obchodziło Jubile-

usz Pożycia Małżeńskiego. „Dia-

mentowe Gody i Złote Gody” te 
niezwykłe rocznice to symbole 
miłości i  wierności małżonków. 
Uroczystego aktu dekoracji „Me-

dalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanym przez Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał Wójt Gminy Niedźwiada. 
W uroczystości uczestniczyli Prze-

wodniczący Rady Gminy Niedź-

wiada Tomasz Wiącek, Sekretarz 
Gminy Małgorzata Jaksim i Skarb-

nik Gminy Halina Jaksim. Jubilatom 
wręczono dyplomy, kwiaty oraz 
pamiątkowe grupowe zdjęcie z ju-

bileuszowej uroczystości. Parom, 
które nie uczestniczyły w uroczy-

stości, medale zostały wręczone 
w domu. Wójt Gminy złożył Jubi-
latom serdeczne gratulacje, wy-

razy uznania za wierność trwania 
w związku małżeńskim, życzenia 
zdrowia, miłości w otoczeniu ko-

chającej rodziny oraz doczekania 
kolejnych wspólnych rocznic. Całą 
uroczystość uświetnił występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Niedźwiadzie 

oraz Zespół Śpiewaczy „Kalina”  
z Niedźwiady. W 2019 r. dwa mał-
żeństwa świętowały Jubileusz 60 
- lecia pożycia małżeńskiego Dia-

mentowe Gody, Państwo: Helena  
i Stanisław Gębaccy oraz Marian-

na i Józef Kwiatek. Jubileusz 50 – 
lecia pożycia małżeńskiego - Złote 
Gody obchodzili Państwo: Bogu-

miła i Henryk Budzyńscy, Jadwiga  
i Zdzisław Charlińscy, Maria i Feliks 
Dzido, Halina i  Eugeniusz Dzie-

dzic, Helena i Eugeniusz Jędryszka, 
Teresa i Kazimierz Kubik, Marian-

na i  Kazimierz Osior, Helena i Jó-

zef Pożarowszczyk, Janina i Jerzy 
Serwejuk, Leokadia i Mieczysław 
Sidor, Anna i Stanisław Wankie-

wicz, Krystyna i Stanisław Wierz-

choń, Kazimiera i Lucjan Włoch 
oraz Danuta i Tadeusz Wróbel. 
Uroczystość jubileuszowa była 
okazją do wspomnień i wzruszeń, 
emocji nie brakowało. Rozmowom 
i wspomnieniom Jubilatów towa-

rzyszył Zespół Śpiewaczy „Kalina”  
z Niedźwiady, który swoim śpie-

wem przeniósł wszystkich ze-

branych w lata młodości. Wyko-

nywane piosenki wywoływały  
u niektórych łezkę w oku. Dostoj-
nym Jubilatom jeszcze raz skła-

damy najserdeczniejsze gratula-

cje i życzenia wielu lat w zdrowiu 
i wzajemnej miłości. 
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9 listopada 2019 r. od-

były się uroczyste obchody 
jubileuszu 40 - lecia działal-
ności artystycznej zespołu 
Śpiewaczego „Pałecnianki”. 
Wśród zaproszonych go-

ści obecni byli: przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, 
powiatowych i samorzą-

dowych, Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w  Lublinie, 
Lubartowskiego Towarzy-

stwa Regionalnego, Mu-

zeum Wsi Lubelskiej, zapro-

szone zespoły śpiewacze 
oraz rodziny i przyjaciele ju-

bilatek. Uroczystość rozpo-

częto mszą świętą w intencji 
byłych i  obecnych człon-

kiń Zespołu. Następnie za-

proszeni goście pochodem 
udali się do budynku Szkoły 
Podstawowej w Pałecznicy. 
Przybyłych gości witał przyjaciel zespołu Mikołaj 
Dzudzik. Kustosz Biblioteki Publicznej w Pałecznicy 
Pani Krystyna Dziedzic przedstawiła najważniejsze 
fakty i osiągnięcia jakie miały miejsce w czasie 40 
lat działalności Zespołu. Powitanie, „Pałecnianki” 
uświetniły pięknym śpiewem ludowych, starych pie-

śni oraz przedstawieniem „Babskie Swaty”. Podczas 
Obchodów Jubileuszu zespół otrzymał dyplomy, na-

grody, wyróżnienia i kwiaty. Nie zabrakło licznych 
listów gratulacyjnych i podziękowań dla Pań za ich 
dorobek kulturalny. Listy uznania w imieniu Mar-
szałka Województwa Lubelskiego wręczył Janusz 
Bodziacki, w imieniu Wojewody Lubelskiego Kamila 
Grzywaczewska. Nagrody wręczali Wójt Marek Ku-

bik, Sekretarz Małgorzata Jaksim, Skarbnik Halina 
Jaksim, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wią- 

 
cek, Starosta Powiatu Lubartowskiego Ewa Zybała, 
Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska, Dy-

rektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Bogna Ben-

der – Motyka, Wójt Gminy Serniki Paweł Woźniak, 
Prezes Regionalnego Towarzystwa Lubartowskiego 
Maria Kozioł, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu 
Starostwa Powiatowego w  Lubartowie Andrzej Se-

kuła oraz Zespoły Śpiewacze z terenu gminy. Wielu 
dostojnych gości skorzystało z możliwości dokona-

nia pamiątkowego wpisu z gratulacjami w kronice 
Zespołu. Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni 
poczęstunkiem, który został uświetniony ludowym 
śpiewem Zespołów Śpiewaczych. Jak przystało na 
tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszo-

wego tortu.

K U L T U R A

40 LECIE  
ZESPOŁU „PAŁECNIANKI” 
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11 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie została 
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Po raz pierwszy 
w kościele został również zapalony Ogień Niepodległości 
a następnie przewieziony pod pomnik przy Urzędzie Gmi-
ny. 8 listopada Ogień Niepodległości z  Kostiuchnowki na 
Ukrainie do Niedźwiady został przywieziony przez kon-

ny patrol 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  
w osobach: Prezesa Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK 
Andrzeja Mazurka i Jacka Zapasę z Nadleśnictwa Parczew 
oraz uroczyście przekazany na ręce Wójta Marka Kubika. 
O godzinie 14:00 w  świetlicy w Tarle odbyło się wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych zorganizowane przez 
Zespół Śpiewaczy ,,Tarłowianki” z Tarła. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych ma szczególną moc: jest 
źródłem wielu pięknych wzruszeń i radosnych przeżyć, wywołuje poczucie wspólnoty i jedności wśród śpie-

wających. Patriotyczne pieśni to wyjątkowe lekcje historii i  manifest pamięci. W trudnych chwilach podtrzy-

mywały na duchu i zagrzewały do walki. Wyznaczały rytm marszu, koiły samotność i tęsknotę za bliskimi. 
Na uroczystość został zaproszony Zespół Śpiewaczy „Górczanki” z Górki Lubartowskiej, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle oraz mieszkańcy Tarła i Tarła- Kolonii. We wspólnym śpiewaniu 
uczestniczyli również przedstawiciele władz gminy: Wójt Marek Kubik, Sekretarz Małgorzata Jaksim, Skarb-

nik Halina Jaksim, Radni Stanisław Okólski i Paweł Wiśniowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-

nopnickiej w  Tarle Arkadiusz Greguła oraz Proboszcz Prafaii pw. NMP Matki Kościoła w Tarle ks. kan. Wiktor 
Koczwara.

OBCHODY ŚWIĘTA  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

K U L T U R A

Na zdjęciu Prezes Środowiska Lubelskiego  
27 WDP AK Andrzej Mazurek oraz Wójt Gminy  

Niedźwiada Marek Kubik
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14 grudnia 2018 r. w budynku wielofunk-

cyjnym w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie 
wigilijne dla mieszkańców Gminy Niedźwiada, 
zorganizowane przez pracowników Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada 
„Nowa myśl – wspólne działanie”. Na spotka-

nie przybyło 40 osób samotnych, starszych 
i podopiecznych Ośrodka – mieszkańców 
Gminy Niedźwiada, a także zaproszeni goście: 
ksiądz Grzegorz Warchuł - proboszcz parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej, Pan Marek Kubik Wójt Gminy Niedźwiada, Pan 
Tomasz Wiącek przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, członkowie Stowarzyszenia i sponsorzy. Wydarze-

nie zostało sfinansowane w całości ze środków pozyskanych od sponsorów: STELLARIUM Sp. z o. o., Pana 
Łukasza Jaczyńskiego, Pana Mirosława Topyły – właściciela PPHU MAT Sp. j., Pana Edwarda Filipa – Zakład 
Obsługi Biur „Tech” oraz piekarni „Kajzerka”. Dzięki pomocy sponsorów przygotowano również 40 paczek 
żywnościowych, które zostały przekazane uczestnikom spotkania i podopiecznym Ośrodka.

K U L T U R A

SPOTKANIE WIGILIJNE 2018

W niedzielę 4 sierpnia 2019 r. odbył się odpust parafialny 
ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów połączony z obchodami 
100 rocznicy powstania parafii. Uroczystość rozpoczął kon-

cert orkiestry dętej z parafii Szastarka. Następnie pod prze-

wodnictwem J.E. Ks. Abp Stanisława Budzika, Metropolity 
Lubelskiego odprawiona została uroczysta suma odpustowa, 
na wstępie której poświęcona została tablica upamiętniająca 
100 lecie parafii. Po południu odbył się Koncert Pieśni Ma-

ryjnej. W koncercie udział wzięły Zespoły Śpiewacze z tere-

nu gminy Niedźwiada oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im 
Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychaw-

skiej wraz z gośćmi. Jednym z gości występujących na kon-

cercie był proboszcz ks. Władysław Poździk. Ks Poździk jest 
tym, który przed kilkunastu laty zapoczątkował organizację 
koncertów ku czci patronki parafii z okazji dorocznych, sierp-

niowych odpustów. Po koncercie wszyscy zebrani spotkali się 
na wspólnej „Agapie” tj. pikniku przy muzyce. Zespół śpiewaczy z Brzeźnicy Bychawskiej

Zespół śpiewaczy z Zabiela

KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ
100-LECIE PARAFII W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ 
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Od września 2019 r. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Niedźwia-
dzie realizował projekt „Aktywni 
mieszkańcy Gminy Niedźwiada” 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Kwota dofinansowania wy-
niosła 221 267,69 zł. Głównym 
celem projektu był wzrost aktyw-
ności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 10 osób – mieszkańców Gminy Niedź-
wiada, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt zakładał zastosowanie kompleksowego
i zindywidualizowanego wsparcia obejmującego diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywi-
dualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z  wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze 
społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, tj. pracę socjalną, poradnictwo psychologiczne, 
doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe oraz czteromiesięczne, płatne staże zawodowe dla 
6 uczestników projektu. Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2020-10-31.

K U L T U R A

PROGRAM OPERACYJNY 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (PO PŻ)
W okresie sierpień 2018 r. – kwiecień 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie realizował Pro-
gram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej poprzez pomoc żywnościową. Zadaniem Ośrodka było prowadzenie kwalifikacji osób uprawnio-
nych do uzyskania tej formy pomocy (spełniających kryteria określone w Podprogramie) oraz dystrybucja 
paczek żywnościowych. Pomoc żywnościowa trafiła do 855 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej, mieszkańców Gminy Niedźwiada. Wydano 38 ton żywności w formie 25 635 paczek żywnościowych. 
W ramach Programu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności w Lubli-
nie zorganizowali także 4 warsztaty kulinarno-ekonomiczne, w których uczestniczyło 85 osób korzystających 
z pomocy żywnościowej. Ich uczestnicy zostali zapoznani z zasadami ekonomii prowadzenia gospodarstwa 
domowego, budżetowania wydatków domowych, dietetyki oraz innych form działań służących wzmacnianiu 
samodzielności i umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. 

REALIZACJA PROJEKTU PT. 
„AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY NIEDŹWIADA”
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W niedzielę 29.12.2019 r. w hali sportowej przy szkole Podstawowej w Niedźwiadzie odbył się kolejny już raz 
turniej tenisa stołowego. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Niedźwiada Pan Marek Kubik oraz Uczniowski 

Klub Sportowy DYSTANS Niedź-

wiada. Propagatorem idei tenisa 
stołowego już od lat już jest Pan 
Mariusz Baranowski. Celem im-

prezy było zachęcenie do rodzin-

nego uprawiania sportu poprzez 
wspólny udział w zawodach człon-

ków rodziny z kilku pokoleń, budo-

wanie zaangażowania rodziców 
w sport dziecka, propagowanie 
rekreacji rodzinnej oraz tworze-

nie i konsolidacja grup sportowo-

-towarzyskich dzieci i dorosłych, 
które w swoim gronie chętnie 
spędzają czas wolny. Zawody po-

dzielone były na dwie kategorie: 
I kategoria dla dzieci do lat 14  
+ rodzic/babcia/dziadek , II kate-

goria: młodzież od 15 lat + doro-

śli. Dla najlepszych drużyn czekały 
atrakcyjne nagrody. 

K U L T U R A

ŚWIĄTECZNE PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
Tradycją lat ubiegłych Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przygotował 46 świątecznych paczek 

żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Niedźwiada, osób starszych, samotnych, chorych  
i niepełnosprawnych. Ich zakup został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych od sponsorów: 
STELLARIUM Sp. z o.o. Pana Łukasza Jaczyńskiego oraz Pana Mirosława Topyły-właściciela PPHU MAT  
Sp. j. Paczki wraz z życzeniami świątecznymi zostały przekazane przez Pana Marka Kubika Wójta Gminy 
Niedźwiada, Panią Iwonę Cholewę – kierownika OPS w Niedźwiadzie i pracowników socjalnych Ośrodka.

III RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
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W pięknej scenerii kościoła pw. NMP 
Matki Kościoła w Tarle, Zespół Śpiewaczy 
„Tarłowianki„ w dniu 12 stycznia 2020 roku 
zorganizował VII Wspólne Śpiewanie Kolęd. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w in-
tencji zespołów śpiewaczych z terenu gmi-
ny i ich rodzin, którą celebrował proboszcz 
parafii Ks. kan. Wiktor Koczwara i Ks. dr 
hab. Piotr Szczur, prof. KUL. Po zakończeniu 
mszy św. rozpoczął się koncert kolęd. Jako 
pierwszy wystąpił gospodarz koncertu ze-
spół śpiewaczy z Tarła a następnie zespoły 
śpiewacze z Niedźwiady, Zabiela, Brzeźnicy 

Bychawskiej, Pałecznicy i Górki Lubartowskiej. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd. Po nabożeń-
stwie uczestnicy udali się na poczęstunek do Świetlicy Wiejskiej w Tarle. W spotkaniu oprócz zespołów śpiewa-
czych uczestniczyli również goście zaproszeni: Małgorzata Jaksim – Sekretarz Gminy Niedźwiada, Halina Jaksim 
– Skarbnik Gminy Niedźwiada, Tomasz Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada, Arkadiusz Greguła – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarle, radni Stanisław Okólski i Paweł Wiśniowski, sołtysi z Tarła Ireneusz Biskup 
i z Tarła Kolonii Anna Bieniasz oraz zaprzyjaźnieni z zespołem mieszkańcy.

Pani Patrycja Powroźnik i Pan
Krystian Olszta to sportow-
cy z naszej Gminy, którzy od-
noszą zwycięstwa w dziedzi-
nie sportowej. Pani Patrycja, 
mieszkanka Niedźwiady-Kolonii 
trenuje podnoszenie ciężarów 
w GULKS Niemce. Na swoim kon-
cie ma tytuł wicemistrzyni Polski 
z wynikiem 122 kg w dwuboju, 
który zdobyła w 2016 r. w Biłgo-
raju. Dwa lata później na rozgry-
wanej Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w podnoszeniu cięża-
rów do lat 17 w Piekarach Ślą-
skich, nasza zawodniczka startu-

jąc w kategorii wagowej 58 kg uzyskała wynik w dwuboju 139 kg zyskując ponownie srebrny medal. Krystian 
Olszta pochodzi z Niedźwiady. Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w wieku 14 lat. Jak wspomina, 
początkowo ćwiczył sam w domu. Niedługo potem rozpoczął trenowanie mieszanych sztuk walki w klubie 
MKS Lubartów. Po około roku od rozpoczęcia treningów, Krystian wystartował na pierwszych zawodach na 
ALMMIE w BJJ No-Gi, na których zajął II miejsce. Kolejny sukces zawodnika to III miejsce w docelowej for-
mule, czyli na Mistrzostwach Polski MMA. Następne zawody to Mistrzostwa Lubelszczyzny, na których zajął 
pierwsze miejsce. Ten sukces Krystian powtórzył dwukrotnie. Kolejne starty i sukcesy to Mistrzostwa Wiel-
kopolski oraz Mistrzostwa Polski, na których również wywalczył III miejsce. 8 grudnia 2019 roku wystąpił na 
Mistrzostwach Europy, na których zajął I miejsce. W 2019 r. nasi mistrzowie otrzymali z rąk Wójta Marka Kubika 
nagrodę za wysokie wyniki sportowe (zdobycie srebrnego medalu przez Patrycję i złotego przez Krystiana na Mi-
strzostwach Europy).

K U L T U R A

R O K  2 0 2 0

VII WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD

MISTRZOWIE Z GMINY NIEDŹWIADA

Na zdjęciu od lewej Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek, Krystian Olszta, 
Patrycja Powroźnik, Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik.
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OSTATKI Z KALINĄ 

Zespół śpiewaczy „Pałecnianki”

W dniu 15 lutego 2020 r. w budynku wielofunkcyjnym  
w Niedźwiadzie, Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Niedźwiady już 
trzeci raz zreorganizował słodkie pożegnanie karnawału.  
W wydarzeniu uczestniczyły zespoły śpiewacze z Brzeźnicy 
Leśnej, Brzeźnicy Książęcej, Zabiela, Brzeźnicy Bychawskiej, 
Tarła, Pałecznicy i Górki Lubartowskiej oraz goście zaproszeni: 
Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska, Wójt Gminy 
Niedźwiada Marek Kubik, Sekretarz Gminy Niedźwiada Mał-
gorzata Jaksim, Skarbnik Gminy Niedźwiada Halina Jaksim, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Cholewa, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek wraz  
z radnymi, sołtysi z terenu gminy oraz przyjaciele Zespołu. Przybyłych gości witała członkini zespołu Anna 
Misztal. Zespoły śpiewacze w części artystycznej wykonały po dwa utwory. Uczestnicy spotkania zostali 
ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez gospodynie wieczoru.

Zespół śpiewaczy „Tarłowianki”

Zespół śpiewaczy „Kalina”

K U L T U R A

PREZYDENT W LUBARTOWIE
W środę 5 lutego 2020 r. 

o godz. 16:30 w Zespole Szkół nr 
2 w Lubartowie, przy ul. Chopina  
6 odbyło się spotkanie Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy z mieszkańcami 
Powiatu Lubartowskiego. Na spo-

tkaniu nie zabrakło gminy Niedź-

wiada, którą reprezentowały de-

legacje zespołów śpiewaczych  
z Górki Lubartowskiej, Pałeczni-
cy, Tarła i Brzeźnicy Bychawskiej. 
Zespół Śpiewaczy „Pałecnianki”  
z Pałecznicy miał zaszczyt ponow-

nie zaśpiewać dla Prezydenta. 
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W sobotę 7 marca 2020 r., 
w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Górce Lubartow-

skiej odbyło się kolejne 
„Spotkanie Wielkopostne”. 
Wydarzenie było okazją do 
wręczenia przez Marszał-
ka Jarosława Stawiarskie-

go nagród Województwa 
Lubelskiego za promocję 
walorów województwa lu-

belskiego oraz za wielolet-
nią pracę artystyczną dla 
Koła Gospodyń Wiejskich 

 z Górki Lubartowskiej,  
Amatorskiego Zespołu 
Śpiewaczego „Pałecnianki” 
z Pałecznicy i dla Zespołu 
Śpiewaczego „Brzeźni- 
czanki” z Brzeźnicy By-

chawskiej. Spotkanie było 
 jednocześnie przeglądem 
pieśni pasyjnej i wielko- 
postnej, w którym miło 
nam było gościć zespoły 
z Ostrowa Lubelskiego, 
Ostrówka, Brzeźnicy By- 
chawskiej, Tarła, Pałecz- 
nicy, Zabiela i Niedźwia- 
dy oraz miejscowy zespół 
„Górczanki”. 

Gośćmi honorowymi 
 byli: Marszałek Wojewódz- 

twa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Ewa Szałachwiej, Starosta Powiatu Lubartowskiego Ewa Zybała i Radna Powia-

tu Lubartowskiego Izabela Czerska. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik, 
Sekretarz Gminy Niedźwiada Małgorzata Jaksim i Skarbnik Gminy Niedźwiada Halina Jaksim. Partnerem wy-

darzenia Jubileuszu 70 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Górki Lubartowskiej, Jubileuszu 40 – lecia Amator-
skiego Zespołu Śpiewaczego „Pałecnianki” z Pałecznicy i Jubileuszu 30-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego 
„Brzeźniczanki” z Brzeźnicy Bychawskiej było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”.

K U L T U R A

SPOTKANIE 
WIELKOPOSTNE

Zespół śpiewaczy „Górczanki”
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KOLONIE UKS NIEDŹWIADA

Zimowisko 2019

Klub Sportowy UKS Niedźwiada wraz z Fun-

duszem Składkowym Ubezpieczeń Spo-

łecznych Rolników, z roku na rok organizuje 
atrakcyjne zimowiska, półkolonie i kolonie dla 
dzieci z naszej Gminy. W 2020 roku dzieci rol-
ników w ramach półkolonii mogły pojechać do 
Kazimierza nad Wisłą, odwiedzić „Magiczne 
Ogrody” koło Janowca, „Farmę Iluzji” w Tro-

janowie, skorzystać z atrakcji „Słonecznego 
Wrotkowa” w Lublinie jak również kilkakrotnie 
organizowane były wyjazdy nad jeziora Firlej i 
Białkę. Półkolonie rozpoczęły się 29 czerwca 
a zakończyły 8 lipca w Firleju, gdzie uczestni-
ków wyjazdu czekały gry i zabawy oraz liczne 
konkursy z nagrodami ufundowanymi przez 
KRUS Lubartów. Dla nieco starszych dzieci 
Klub zorganizował dwa wyjazdy: pod koniec 
lipca do Białego Dunajca koło Zakopanego 
oraz w sierpniu do Władysławowa nad pol-
skim morzem. W górach dzieci mogły wjechać 
kolejką na Gubałówkę, Butorowy Wierch i Ka-

sprowy Wierch oraz zwiedzić Dolinę Kościeli-
ską czy Gęsią Szyję. Organizowane były rów-

nież wycieczki nad Morskie Oko i Dolinę Pięciu 
Stawów. Największą atrakcją dla dzieci była 
jednak wycieczka do  Energylandii w Zatorze. 
Wieczorami uczestnikom kolonii czas umilały 
spotkania z folklorem góralskim, gry i zabawy 
rekreacyjne oraz spotkania świetlicowe czy 
dyskoteki. Kolonie nad morzem również cie-

szyły się dużą popularnością. Na dzieci cze-

kało wiele atrakcji, jak na przykład: wycieczka 
do Trójmiasta, wyjazd do Parku Jurajskiego  
w Łebie, zwiedzanie Pucka czy Cetniewa, gdzie 
znajduje się Centralny Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich, no i oczywiście plażowanie i ką-

piele morskie, gry, zabawy oraz dyskoteki. 
Z roku na rok kolonie cieszą się niesłabnącą 
popularnością a organizatorzy wyjazdów Pan 
Mariusz Baranowski i Pan Arkadiusz Greguła 
już planują kolejne wyjazdy.

Kolonie letnie 2020

Kolonie letnie 2020

K U L T U R A
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W dniu 7 sierpnia 2020 roku swoje setne urodziny 
obchodziła Pani Karolina Kubik, zamieszkała w Zabielu. 
Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świę-

tą w kościele w Brzeźnicy Bychawskiej, zgromadzeni 
wierni modlili się o zdrowie i Boże Błogosławieństwo na 
dalsze lata życia Pani Karoliny. W tak ważnym dniu dla 
Jubilatki obecna była jej rodzina, przedstawiciele władz 
samorządowych, Placówki Terenowej KRUS w Lubarto-

wie oraz pracownicy Urzędu Gminy. Wójt Gminy Niedź-

wiada (wnuk Jubilatki) Pan Marek Kubik i Przewodniczący 
Rady Gminy Niedźwiada Pan Tomasz Wiącek w imieniu 
władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców 
Gminy Niedźwiada złożyli Jubilatce najserdeczniej-
sze życzenia, wręczyli kwiaty i upominki. Wójt odczytał 

i przekazał list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawiec-

kiego. Dla Pani Karoliny Kubik przybycie tak wielu gości i rodziny w dniu jej setnych urodzin było wielkim prze-

życiem, miłym zaskoczeniem i okazją do wspomnień. Nie zabrakło urodzinowego tortu, gromkiego 200 lat 
i toastu symboliczną lampką szampana. Pani Karolina Kubik urodziła się 7 sierpnia 1920 roku w miejsco-

wości Jamy. Wychowała trzech synów i doczekała się 8 wnuków i 6 prawnuków. Jubilatka cieszy się dobrym 
zdrowiem, pogodą ducha i doskonałą pamięcią. Jest aktywną i najstarszą czytelniczką Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Niedźwiadzie. Bierze aktywny udział w życiu swojej rodziny oraz interesuje się sytuacją polityczną  
w kraju i za granicą. Pani Karolina Kubik to niezwykła osoba, pomimo sędziwego wieku jest samodzielna, 
spokojna, zarażająca uśmiechem i otwarta na świat. Jeszcze raz gratulujemy Pani Karolinie Jubileuszu i ży-

czymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha, wielu długich lat życia upływających w spokoju i zdrowiu.

K U L T U R A

100 – LECIE MIESZKANKI ZABIELA
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Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Niedźwiadzie 

W dniu 31 lipca 2020 roku, w strażnicy OSP Brzeźnica 
Książęca, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Od-

działu Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie pod przewod-

nictwem Prezesa Marka Kubika (Wójta Gminy). W zebraniu 
uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubartowie, brygadier Tomasz Podkański, który 
przedstawił statystykę zdarzeń zarówno naszej gminy jak 
i całego powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku. Główne 
tematy posiedzenia to podsumowanie kampanii sprawoz-

dawczej w jednostkach OSP, za 2019 rok, które to z uwagi na 
okres pandemii odbyło się w tak późnym terminie oraz prze-

kazanie sprzętu i umundurowania zakupionych przez Gminę 
Niedźwiada dla naszych jednostek. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że kwota jaką przeznaczono na wyposażenie prze-

kroczyła 60.000 zł. Zakupiono 30 kompletów ubrań specjal-
nych, ponadto ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, buty 
skutery, węże ssawne, prądownice, kominiarki czy rękawice 
specjalne. Były również podziękowania zarządu OSP Brzeź-

nica Książęca dla Zarządu Gminnego za przekazanie samo-

chodu marki Mercedes z jednostki OSP Niedźwiada.

K U L T U R A

WIZYTA GOSPODARCZA MINISTRÓW  
ARTURA SOBONIA I PIOTRA PATKOWSKIEGO 

20 lipca 2020 r. na terenach inwe-

stycyjnych zlokalizowanych w  po-

bliżu pierwszej w Europie kopalni 
bursztynu i glaukonitu, odbyła się 
wizyta gospodarcza posła na Sejm 
RP, Wiceministra Aktywów Pań-

stwowych Artura Sobonia oraz Wi-
ceministra Finansów Piotra Pat-
kowskiego. Tematem wizyty były 
możliwości stworzenia Specjalnej 
Strefy Inwestycyjnej na tzw. „te-

renach polotniskowych” leżących  
w granicach administracyjnych gmin 
Niedźwiada i Ostrówek. W spotkaniu 
uczestniczyli również mieszkańcy 
gminy. 
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DOŻYNKI GMINNE 2020

23 sierpnia 2020 r. odbyły się tradycyjnie jak co 
roku Gminne dożynki. Z uwagi na trudną sytuację 
epidemiczną w kraju, tegorocznie świętowaliśmy  
w nieco okrojonej wersji. Dożynki rozpoczęły się 
mszą dziękczynną koncelebrowaną przez ks. kan. 
Józefa Chorębałę z parafii Czemierniki i  proboszcza 
parafii w Niedźwiadzie ks. kan. Dariusza Kobiałkę. 

Wójt Gminy Niedźwiada złożył na ręce kapłanów 
chleb wypieczony z tegorocznych zbóż, a następnie 
podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. 
Panie z Kół Gospodyń z 10 sołectw: Berejów, Brzeź-

nica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Ksią-

żęca - Kolonia, Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, 
Tarło, Niedźwiada, Pałecznica i Zabiele, zaprezen-

towały wieńce dożynkowe uwite z zebranych te-

gorocznie zbóż, kwiatów i ziół. Na zakończenie uro-

czystości Wójt Gminy Marek Kubik wraz z Sekretarz 
Gminy Małgorzatą Jaksim i Przewodniczącym Rady 
Gminy Tomaszem Wiąckiem złożyli na ręce Pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich dyplomy uznania. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Niedźwiady „Kalina” ugości-
ły wszystkich zebranych pysznym poczęstunkiem,  
a Wójt Gminy zadbał o słodki akcent zakończenia 
dożynek, zgromadzeni mogli poczęstować się pysz-

nym ciastem. 
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ODDAJ KREW – URATUJ ŻYCIE 

Pod koniec sierpnia 2020 r. na placu obok Urzędu Gminy Niedźwiada odbyła się terenowa akcja pobo-

ru krwi. Realizacja była możliwa dzięki pomysłodawcy Panu Jarosławowi Krupka, który jest propagatorem 
idei krwiodawstwa, przy współpracy z Urzędem Gminy, Kołem Gospodyń Wiejskich z Niedźwiady - „Kalina”  
i Ochotniczą Strażą Pożarną z Niedźwiady. Podczas trwania akcji udało się zebrać ponad 8 litrów krwi. Akcja 
okazała się sukcesem: 23 osoby zarejestrowano, 18 oddało krew w tym 12 osób pierwszy raz oraz 1 osoba 
zarejestrowała się do bazy dawców szpiku. 22 listopada 2020 r. ponownie odbyła się akcja terenowego po-

boru krwi. Tym razem przy pomocy Gminy Niedźwiada oraz OSP Niedźwiada udało się zebrać ponad 10 l krwi. 
W akcji zarejestrowały się 33 osoby, w tym 13 po raz pierwszy.

Na zdjęciu Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada Tomasz Wiącek  
podczas oddawania krwi.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Jak co roku w dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczna 102 roczni-
ca miała znacznie skromniejszy charakter niż poprzednie, z uwagi 
na ograniczenia związane z pandemią. O godzinie 9:00 w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie została od-

prawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. 

Wzięły w niej udział dwa poczty sztandarowe, jeden z Urzędu 
Gminy, a drugi Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadzie oraz 
przedstawiciele władz Gminy (Wójt - Marek Kubik, Sekretarz - 
Małgorzata Jaksim i Przewodniczący Rady Gminy - Tomasz Wią-

cek). Po Mszy św. pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy Niedźwia-

da zapalony został znicz z Ogniem Niepodległości przywiezionym 
z cmentarza Legionowego pod Kostiuchnówką na Ukrainie, gdzie 
w dniach 4-6 lipca 1916 r. miała miejsce największa bitwa Legio-

nów Polskich w I wojnie światowej. Z  okazji 11 listopada Urząd 
gminy Niedźwiada i ARiMR w Lubartowie zorganizowały akcję 
bezpłatnego odbioru chryzantem znajdujących się przy wejściach 
na cmentarze i ich rozdysponowanie na groby bliskich.
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Gminny Klub Senior + działa 
w Niedźwiadzie od lutego 2020 r. 
Deklarację uczestnictwa w Klubie 
wypełniło 43 seniorów. Aktyw-

nie w działaniach uczestniczą 22 
osoby. Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Niedźwiada „Nowa myśl 
– Wspólne działanie” w ramach 
Rządowego Programu na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020 – Edycja 
2020, pozyskało na realizację pro-

jektu „Aktywny Senior w gminie 
Niedźwiada” kwotę w wysokości 
61 148,00 zł. Projekt Aktywny 
Senior jest projektem skiero-

wanym do mieszkańców gminy 
Niedźwiada w wieku 60+, dla osób czynnych jak i nieaktywnych zawodowo. Program jest odpowiedzią na 
potrzeby seniorów: z jednej strony zaspokaja potrzeby rozwoju i profesjonalizacji działań seniorów poprzez 
wyjazdowe szkolenia i wizyty studyjne, z drugiej 
podnosi poczucie własnej wartości chęci bycia 
kimś ważnym i potrzebnym. Działania te mają za-

kończyć się wypracowaniem Lokalnego Programu 
Wsparcia Seniorów. Okres realizacji zadania: od 
1.04.2020 do 31.12.2020 r. W ramach projektu 
zostały zorganizowane trzy wizyty studyjne do 
Grybowa, Bychawy i Starych Babic. W Grybowie  
w miesiącu sierpniu 2020 r. seniorzy uczestniczyli 
w trzydniowych warsztatach na temat utworze-

nia i działania Gminnej Rady Seniorów w Gminie 
Niedźwiada. Podczas wizyty seniorzy mieli oka-

zję zwiedzić Stary i Nowy Sącz. W dniu 24 sierpnia 
gościli w Gminie Bychawa, która uzyskała na Kon-

gresie „Obywatel Senior” wyróżnienia i certyfika-

ty Gminy Przyjaznej Seniorom. Celem wizyty 
było uzupełnienie już zdobytej wiedzy oraz 
zapoznanie seniorów z działalnością Gminnej 
Rady Seniorów w Bychawie. 

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, Zastępca burmistrza Magdalena 
Kostruba, Sekretarz Gminy Niedźwiada Małgorza-

ta Jaksim oraz seniorzy z Gminy Bychawa i Gminy 
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Niedźwiada. Burmistrz opowie-

dział seniorom o Gminie Bycha-

wa, przedstawił również działania 
gminy na rzecz seniorów. Prze-

wodnicząca Gminnej Rady Senio-

rów Ewa Rębecka opowiedziała 
jak w Bychawie tworzyła się Rada 
Seniorów i jaką działalność pro-

wadzi. W dniu 11 września 2020 r. 
odbyła się wizyta studyjna w Klu-

bie Seniora w Gminie Stare Babice, 
który od 10 lat podejmuje liczne 
inicjatywy dla Babickich seniorów 
i dla lokalnej społeczności. W spo-

tkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy 
Stare Babice Sławomir Sumka, 
Wójt Gminy Niedźwiada Marek 
Kubik, Sekretarz Gminy Niedźwia-

da Małgorzata Jaksim oraz senio-

rzy z Gminy Niedźwiada i Starych 
Babic. Podczas spotkania wszyscy 
wysłuchali prelekcji nt. działalno-

ści senioralnej oraz mogli z bliska 
poznać działania Klubu Seniora 
Nadzieja, Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku i wolontariatu Seniorzy 
Seniorom. Ponadto obejrzeli dwa 
filmy: pierwszy promujący Ogólno-

polską Kartę Seniora w wykonaniu 
babickich seniorów, drugi o aktyw-

ności babickich seniorów. Spotka-

nie, w którym wzięło udział około 
50 osób sprawiło wiele radości 
obu stronom. Najważniejsza była 
możliwość porównania podej-
mowania aktywności z seniorami  
w obu gminach, jak i wzajemnego 
poznania się. 

Wyjazd do Bychawy

Stare Babice

Wizyta w Starych Babicach
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Sekretariat 81 851 20 04
Sekretarz 81 851 20 25
Skarbnik 81 851 28 86
Księgowość 81 851 28 81
Podatki, kasa 81 851 22 10
Dowody osobiste, USC 81 851 28 84
Działalność gospodarcza 81 465 35 98
Gospodarka odpadami 81 465 35 99

Zagospodarowanie przestrzenne 81 851 28 87
Ochrona środowiska 81 851 22 40
Fundusze, zamówienia 81 851 28 89
Inwestycje 81 851 20 05
Sprawy obronne 81 851 22 11
Oświata 81 851 20 42
Fax  81 475 31 30

Telefony do Urzędu Gminy

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Awarie wodociągu i kanalizacji 501 352 302

501 352 303

Niepubliczny ZOZ w Niedźwiadzie Sp. z o.o.

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00
tel 81 851 20 09, kom. 503 992 117

Lekarze rodzinni

Lek. med. Stanisław Szymczak, Lek. med. Izabela Czerska
przyjmują codziennie od godz. 8:00 do godz. 18:00

Gabinet pediatryczny Lek. med. Gabriela Szymczak
czynny codziennie od godz. 8:00 do godz. 16:00

Lecznica Weterynaryjna 81 851 20 14

Apteka 81 851 20 23

Urząd Pocztowy 81 851 20 29

Bank Spółdzielczy w Parczewie 81 851 20 33

Bank Spółdzielczy w Lubartowie 81 851 22 44

Ośrodek Pomocy Społecznej 81 851 22 20

Gminna Biblioteka Publiczna 81 851 34 08

Przedszkole 81 851 20 06

Szkoła Podst. w Niedźwiadzie 81 851 25 29

Szkoła Podst. w Brzeźnicy Bychawskiej 81 851 25 04

Szkoła Podst. w Brzeźnicy Książęcej 81 851 34 02

Publiczna Szkoła Podst. w Górce Lub. 81 851 42 11

Szkoła Podst. w Pałecznicy 81 851 21 84

Szkoła Podst. w Tarle 81 851 42 95

Pozostałe instytucje

APTEKA
poniedziałek - piątek   8:00 - 18:00
soboty    8:00 - 12:00

Telefony alarmowe

Dyżur leśniczego
Budynek Urzędu Gminy (pok. nr 6)

Piątki godzina 8:00 - 10:00
Leśniczy Grzegorz Błazik, tel. 725 519 156

PUNKT KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH
(Budynek Wielofunkcyjny w Niedźwiadzie)

Dyżury pełnią:
Psycholog - każdy wtorek w godz. 12:00 - 18:00

Prawnik - trzeci poniedziałek w godz. 16:00 - 20:00
Wspólnota AA - każdy czwartek od godz. 18:00

Telefony do kontaktu: 
81 465 35 98, 81 851 20 22 w godz. 7:30 - 15:30

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
(Centrum Medycyny Rodzinnej SP ZOZ Lubartów)

Lubartów, ul. Cicha 14 (przy szpitalu)

poniedziałek – piątek 18:00 – 8:00
soboty, niedziele i śwęta  8:00 – 8:00 (całą dobę)
Telefon informacyjny 81 855 20 41 w. 322
Lekarz wyjazdowy 602 674 107
Zabiegi pielęgniarskie  784 330 796

Gabinet dentystyczny
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 13:00 
środa      12:00 - 17:00

POCZTA
poniedziałek - czwartek    8:30 - 14:30
piątek    14:00 - 20:00


