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Ognisko i warsztaty festiwalowe w Łomazach

W dniach 17-18.08.2019r. w miejscowości Łomazy odbyło 
się ognisko harcerskie oraz warsztaty festiwalowe, mające 
na celu przygotować wolontariuszy i harcerzy do organiza-
cji koncertu "Wiosenne Czarowanie."

Wszystko zaczęło się na X Ogólnopolskim Harcerskim Fe-
stiwalu Wiosenne Czarowania w Legionowie, kiedy to 11 
13.05.2019r. młodzież z Łomaz postanowiła uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Dzięki wyjazdowi wolontariusze mogli 
poznać tajniki organizacji koncertu. Również na bieżąco 
relacjonowali wszystkie wydarzenia związane z festiwa-

Zmagania sportowe na Orliku 2019

Wakacje dobiegły końca, czas podsumować sportowe zma-
gania młodzieży podczas czasu wolego od nauki. Rywali-
zacja odbywała się na boiskach Orlik w gminie Łomazy w 
różnych dyscyplinach sportowych. Zmagania tenisowe o 
Puchar Wójta Gminy Łomazy odbyły się 20 lipca. Puchar 
zdobył Roman Bańkowski, drugie miejsce zdobył Mikołaj 
Lewkowicz a trzecie miejsce Krzysztof Mielnik.

lem. Dzięki nim, osoby śledzące funpage gminy Łomazy 
miały możliwość obejrzenia relacji na żywo z koncertu Ta-
deusza Woźniaka.

Zaangażowanie młodzieży w projekt Wiosennego Czaro-
wania, już przynosi pierwsze efekty – w Łomazach reakty-
wuje się środowisko harcerskie. W dniach 17 – 18 sierpnia 
łomaski stadion oświecił ogień z ogniska, a przy dźwiękach 
gitary zabrzmiała piosenka harcerska, turystyczna i szanty.

Zgromadzeni przy ogniu dowiedzieli się wielu interesują-
cych, nierzadko smutnych i tragicznych faktów z historii 
Łomaz takich jak m.in. przeprowadzenie egzekucji przez 
Niemców na ludność pochodzenia Żydowskiego w roku 
1942. Po skończonym ognisku “Łomaziaki” udały się do 
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach na 
świeczkowisko oraz warsztaty, które poprowadził Robert 
,,Żaba” Próchnicki. Rozmawiali i śpiewali utwory polskich 
artystów do samego rana.

Wszyscy świetnie się bawili, dzięki miłej atmosferze, a oso-
by, które niegdyś były harcerzami mogły powrócić do lat 
młodości. “Dzięki warsztatom zyskaliśmy dużo motywacji 
do pracy nad koncertem Wiosennego Czarowania, który 
odbędzie się 11.11.2019r. na który serdecznie zapraszamy.”

W ramach odpoczynku po ciężkim roku szkolnym 27 lipca 
został zorganizowany Rajd Rowerowy po miejscowościach 
gminy Łomazy w ramach odpoczynku na trasie było zor-
ganizowane ognisko integracyjne. Sport daje możliwość 
wyboru własnej ulubionej dyscypliny, więc 10 sierpnia 
można było wykazać się swoimi umiejętnościami w ulicz-
nej koszykówce (Streetball).

W turnieju wzięło udział 3 drużyny z Łomaz. Pierwsze 
miejsce zajęli: Mikołaj Lewkowicz i Bartek Kur, drugie 
miejsce zajęli Dariusz Stanilewicz oraz Mateusz Sakiewicz 
i trzecie miejsce zajęli Kacper Bańkowski oraz Zuzanna 
Rakoczy.

Na zakończenie wakacji został zorganizowany Turniej Pił-
ki Nożnej. Na piłkarskie zmagania zgłosiły dwie drużyny 
z Łomaz ( „CocoJambo Łomazy” oraz „Nazwa Drużyny”) 
i jedna drużyna z Tucznej („Skład Porcelany”). Po emo-
cjonujących rozgrywkach miejsce pierwsze zajęła druży-
na „CocoJambo Łomazy”, drugie miejsce zajęła drużyna 
„Skład Porcelany” a trzecie miejsce zajęła drużyna „Nazwa 
drużyny”.

Z poczuciem wielkiej straty dotarła do nas informacja, że 
w dniu 6 sierpnia 2019 r. odszedł od nas Stanisław Hrynie-
wicz, redaktor Łomaskich Stron, który był dla nas przykła-
dem pracowitości, pozytywnego myślenia, pełen niewyczer-
panej cierpliwości, wewnętrznej siły. Uroczystości żałobne 
miały miejsce 8 sierpnia 2019 r. w kaplicy Hades w Białej 
Podlaskiej. Następnie odprawiona została msza pogrzebowa 
w kościele pw. Piotra i Pawła w Łomazach. Po niej pochówek 
na cmentarzu para  alnym gdzie w swojej miejscowości na 
zawsze spoczął zakochany w Łomazach - ich mieszkaniec. 
Brakuje jego obecności, uśmiechu, rozmów, widoku pra-
cującego Stasia z aparatem podczas łomaskich wydarzeń. 
Trudno będzie i nawet nie podejmujemy się wypełnić luki 
jaką po sobie pozostawił. Zobowiązujemy się jednak, w imię 
pamięci i kontynuowania pracy jaką zaczął, nadal wydawać 
Łomaskie Strony i nadal dokumentować wydarzenia Gminy 
Łomazy. Staś będzie nadal żył w swoim dziele a pamięć o 
nim na zawsze pozostanie w tych kilku stronach każdego z 
numerów pisma. Rodzinie oraz najbliższym składamy szcze-
re wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

„Stanisław Hryniewicz był niezwykle skromnym, uczciwym 
i zaangażowanym w dobro gminy człowiekiem, którego 
nikt nie będzie w stanie zastąpić. Był dla mnie przykładem 
pracowitości, pozytywnego myślenia, pełen niewyczerpanej 
cierpliwości i wewnętrznej siły. Będzie nam go brakować. 
Wspólnie z synem Tomkiem był pomysłodawcą i założy-
cielem biuletynu Łomaskie strony, angażował się w działal-
ność Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Był działaczem, 
o którym nie było głośno, nie widywało się go na scenach, 
ponieważ pracował w cichości pośród ludzi” - Wójt Łomaz 

„Pan Stanisław Hryniewicz był człowiekiem życzliwym, 
uczynnym o niezwykle wysokiej kulturze osobistej. Można 
go było spotkać wszędzie tam, gdzie działo się coś ważne-
go w naszej Gminie Łomazy – zawsze z aparatem fotogra-
 cznym. W swoich reportażach ukazywał rzeczywistość a 

także zachęcał do przemyśleń i re  eksji. Współpraca Pana 
Hryniewicza z Gminną Biblioteką Publiczną w Łomazach 
układała się wspaniale – jego odejście jest szczególnie do-
tkliwe. Pozostanie w naszej pamięci jako skromny człowiek i 
wybitny redaktor” - Agata Chwalewska, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Łomazach„Stanisław Hryniewicza wspominam jako dobrego i prawe-

go człowieka. Odkąd pamiętam zawsze pracował w małym 
serwisie RTV w Łomazach.  Od 2009 roku ścisłe współpra-
cował z Lechem Zaciurą jako fotograf, a także przy redago-
waniu i składaniu  „Łomaskich stron”.  Od 2013 roku druk 
gazetki został przeniesiony do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łomazach i od tamtego momentu  spotykaliśmy się częściej. 
Po odejściu Lecha Zaciury w 2015 roku, głównym koordy-
natorevm redakcji „Łomaskich stron” był już Pan Stanisław. 
Biuletyn ukazywał się co dwa miesiące,  a po każdym wy-
druku całego składu spotykaliśmy się przy kawie dyskutując 
i rozmawiając o wielu aspektach naszego życia, począwszy 
od muzyki po tematy duchowe i gospodarcze. Mile wspomi-
nam współpracę z Panem Stasiem. Był człowiekiem odda-
nym swojej pracy a także przyjaznym i szanującym ludzi 
oraz ich małe światy” - Ryszard Bielecki, dyrektor GOK 

Usługi Asenizacyjne Gminy Łomazy - 83 341 70 76

Relacja z Bialskiego Festiwalu Sękaczy już w kolejnym numerze!

Monogra  a Gminy Łomazy do odbioru  w GBP

„Z głębokim smutkiem i żalem przejęliśmy wiadomość o 
śmierci Pana Stanisława Hryniewicza. Człowieka, który 
współtworzył „Łomaskie strony” – lokalne czasopismo. To 
dzięki jego wielkiej pasji fotografowania wszystkie ważne 
wydarzenia odbywające się w naszej szkole  mogli obejrzeć 
mieszkańcy gminy. Pan Stanisław uwieczniał przemijającą 
rzeczywistość na zdjęciach,  tworząc fotorelacje przechodzą-
ce do historii, skłaniając do wspomnień i re  eksji nad ko-
lejnymi kartami w kronice wydarzeń naszej miejscowości” -    
Rodzinie składamy nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy 
współczucia: Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych 
w Łomazach
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Kosa Droga w Dubowie o  cjalnie 
otwarta

Wymiana dachu w zabytkowym budynku 
poszkolnym w Burwinie zakończona

Przez mieszkańców zwana “Droga Kosa” do tego roku 
była drogą gruntową, w ostatnich latach uzupełnianą jedynie 
tłuczniem i dowożonym sypkim utwardzeniem na newral-
giczne miejsca. Droga prowadzi do Dokudowa a mieszka 
przy asfaltowym jej odcinku około 30 rodzin. Mieszkańcy 
Dubowa już od jakiegoś czasu przygotowywali się do tej inwe-
stycji. Warto zaznaczyć, że pieniądze z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczono właśnie na opracowanie dokumentacji projek-
towej drogi. Wykonano to w 2017 roku. W 2018 roku złożo-
no projekt o do  nansowanie. W tym roku do  nansowanie 
uzyskano, przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę 
i powstała droga.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicewojewo-
da Robert Gmitruczuk, wójt Jerzy Czyżewski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Łomazy Ireneusz Korszeń, radny z Dubowa 
Kamil Frączek, sołtys Dubowa Krystyna Stankiewicz, ks. pro-
boszcz Tadeusz Tomasiuk, wykonawca Marian Wojtiuk  rma 
Transbet, inspektor nadzoru Waldemar Malesa i Dariusz Bo-
rowski z  rmy Investcom i mieszkańcy Dubowa.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach miała miejsce 9. Sesja Rady Gminy. 
Radni przyjęli uchwały dotyczące zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, uchwa-
ły powołujące Gminny Klub Malucha w Łomazach, podniesiono wynagrodzenia sołtysom do 150 zł miesięcznie oraz 
wyrazili zgodę na zawarcie umów na dzierżawę nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.

Bogata w decyzje sesja Rady Gminy

Koszt 104 438,69 zł., w tym do  nansowanie 59 529,00 

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objęvtego PROW na lata 2014-2020.

Prace wykonała  rma Dach-Serwis z Łomaz.

W ramach projektu wykonano:

- remont konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachowego na blachę płaską,

- montaż nowych rynien stalowych,

- wykonanie obróbki blacharskiej,

- otynkowanie kominów.
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Dzień Sportu w Dubowie

Dnia 30.06.2019 w Dubowie 
odbył się Dzień Sportu. Organiza-
torami tej imprezy byli Uczniow-
ski Ludowy Pożarniczy Klub 
Sportowy Florian oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dubowie. Dzieci 
oraz rodzice wzięli udział w wielu 
zabawach i konkurencjach sporto-
wych. Na koniec każdy uczestnik 
imprezy otrzymał pamiątkowy 
medal oraz słodki upominek.

Edukacja podczas wycieczki szkolnej – nie ma lepszej lekcji!!

Dnia 03.06.2019 uczniowie klasy III a wraz z wy-
chowawczynią Wiesławą Kobrzyńską i Rodzicami 
wybrali się na wycieczkę do Studzianki. Na początku 
obejrzeli cmentarz tatarski – mizar i wysłuchali le-
gend związanych z powstaniem wsi. Następnie udali 
się do miejscowego Muzeum Wsi Podlaskiej, gdzie 
poznali m.in. używane dawniej: narzędzia rolnicze, 
drewniane i wiklinowe naczynia, sprzęt rtv, domowe 
przedmioty codziennego użytku i te służące do pracy.

Z zaciekawieniem słuchali prezentacji i oglądali 
wszystkie eksponaty, bo przecież zgromadzona kolekcja 
stanowi dla nich olbrzymią wartość poznawczą i żywą 
lekcję historii. Po krótkiej nauce przyszedł czas na zaba-
wę. Dzieci grały w piłkę i bawiły się na placu zabaw, da-
jąc upust swojej radości i niewyczerpanej energii. Dzięki 
Rodzicom i pani Zosi mogły też zasmakować pysznych 
pączków i kiełbasek z grilla. Wycieczka była udana i z 
pewnością na długo zostanie w pamięci dzieci.
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Nowo powstała biblioteka w Koszołach zaprasza w swoje progi

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” serdecznie 
zaprasza do korzystania z księgozbioru Biblioteki Szkol-
nej im. Feliksa Czubli w Koszołach (gm. Łomazy).

Biblioteka otwierana jest na życzenie zainteresowanych 
po kontakcie telefonicznym pod nr 505 414 811. Dla od-
wiedzających biblioteka oferuje darmowy dostęp do In-
ternetu!

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół 
w Łomazach rozpoczęto tradycyjnie od mszy św. w koście-
le p.w. Św. Piotra i Pawła. Uroczystość w szkole natomiast 
otworzyli absolwenci tańcząc poloneza przygotowanego 
pod kierunkiem Marty Bednaruk – Bańkowskiej.

Pani dyrektor Bogumiła Wińska rozpoczynając swoje 
przemówienie powitała wszystkich gości, rodziców, pra-
cowników i uczniów, kierując do nich słowa: „Mam wraże-
nie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji 
roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za 
nami kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświad-
czeń i przeżyć, osobistych sukcesów…”

Owocem systematycznej i ciężkiej pracy są sukcesy na-
szych wychowanków.

1. Bardzo dobry wynik i wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie Kangur Matematyczny uzyskali uczniowie 
przygotowywani przez Panią Annę Ziętecką.

Gminne zakończenie roku szkolnego

2. Złote pasmo w XIII Wojewódzkim Konkursie Aka-
demii Chóralnej „Śpiewająca Polska” Narodowego Forum 
Muzyki otrzymał chór „Kanon” prowadzony przez Pana 
Grzegorza Kulickiego.

3. Sukcesy sportowców, dzięki którym nasza szkoła już 
od kilku lat nie schodzi z podium w klasy  kacji we spółza-
wodnictwie sportowym szkół powiatu bialskiego.

4. Tytuł „Polonisty Roku” w wojewódzkim konkursie 
pod patronatem LKO uzyskały nasze uczennice przygoto-
wywane przez Panie: Elżbietę Bielecką i Teresę Paszkow-
ską.

5. Tytuł  nalisty w XXXVIII Małym Konkursie Recyta-
torskim na etap wojewódzkim uzyskał uczeń Pani Teresy 
Paszkowskiej.

6. I miejsce w IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Utworów Adama Mickiewicza zajął uczeń przygotowywa-
ny przez Panią Elżbietę Bielecką.

7.III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pra-
cuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez KRUS 
zdobyła uczennica przygotowywana przez Pana Grzegorza 
Kulickiego.

Pani dyrektor serdecznie podziękowała gronu pedago-
gicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształ-
towanie właściwych postaw młodzieży i uroczyście wrę-
czyła im nagrody specjalne.
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Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni

14 maja br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wo-
jewoda Przemysław Czarnek oraz wójt gminy Jerzy Czy-
żewski wspólnie ze skarbnikiem podpisali umowę na do  -
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt o 
nazwie “Przebudowa drogi gminnej nr 101326L” w Dubo-
wie będzie realizowany jeszcze w tym roku.

Gmina Łomazy uzyskała do  nansowanie ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 
Przebudowa drogi gminnej nr 101326L w Dubowie.Środ-
ki Funduszu, którego dysponentem jest Wojewoda Lubel-
ski, przeznaczone są na do  nansowanie zadań polegają-
cych na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dróg 
gminnych.Zakres prac przewiduje budowę włączenia do 
drogi wojewódzkiej nr 812 oraz wykonanie 1,2 km dro-
gi o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami o 
szerokości 0,75 m. Prace potrwają do 30 września 2019 r. 
a wykona je  rma TRANSBET M. Wojtiuk z Białej Pod-
laskiej. Koszt zadania wyniesie 1 414 290,46 zł brutto zaś 
do  nansowanie 699 145,23 zł.

W gminie Łomazy realizowany jest obecnie projekt 
„Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni 
w Łomazach”. Na blisko 6 hektarowej powierzchni po daw-
nej cegielni powstaje kompleks rekreacyjno-turystyczny. 
Aktualnie zostaje oczyszczany teren z dzikiej roślinności 
oraz wykonywany jest ciąg pieszo - rowerowy wraz par-
kingiem.

Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wy-
konawcę, którym została  rma z Rakowisk Usługi i Po-
średnictwo Kazimierz Semeniuk. Koszt inwestycji to 809 
704,15 zł, w tym 85% do  nansowania kosztów kwali  ko-

wanych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie ciągu pieszo – rowerowego oraz parkingu,
– rekultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń 

drzew oraz trawników,
– elementy małej architektury, w tym altanę, ławki, ko-

sze na śmieci, komplet kontenerów na odpady, oraz stojaki 
na rowery

– wykonanie pomostów wędkarskich,
– oświetlenie terenu lampami posiadającymi zasilenie z 

energii słonecznej,
– wykonanie kontenerowego sanitariatu,
– wykonanie monitoringu obszaru wraz z możliwością 

podglądu na żywo na stronie internetowej,
– wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych

Przy współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą 
Działania gmina obecnie wytycza trasy do nordic walking, 
tak aby zachęcić turystów jak i mieszkańców do eksploro-
wania ciekawych miejsc na naszym obszarze.

Zakończenie prac w ramach projektu „Zagospodaro-
wanie terenu wokół stawów po byłej cegielni w Łomazach” 
planowane jest po wakacjach.

FDS – Umowa na do  nansowanie budowy drogi 
w Dubowie podpisana!

      W ramach współpracy z Powiatem Bialskim w tym 

roku wykonano remonty nawierzchni dróg powiato-

wych:

- w miejscowości Szymanowo-Lubenka nr 1056L

- w miejscowości Dubów-Dokudów nr 1069L

- w miejscowości Jusaki-Zarzeka nr 1081L

       Koszt remontów to blisko 750 tys. zł, w tym udział 

 nansowy gminy Łomazy 346 tys. zł. Dziękujemy Sta-

rostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej za współpracę! 

Remont nawierzchni dróg powiatowych!
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Zakończono remont remizy w Huszczy Pierwszej

W ciągu ostatniego roku przebudowano dach, ocieplono bu-
dynek i wykonano elewację, wykonano instalację centralnego 
ogrzewania wraz z montażem kotła, wykonano su  t podwiesza-
ny, pomalowano salę. Łączny koszt to ponad 100 tys. zł.

Środki na przebudowę i remont pochodzą z budżetu gminy, w 
tym z funduszu sołeckiego wsi Huszcza Pierwsza, Urzędu Mar-
szałkowskiego, sponsorów oraz nieocenionej pracy mieszkań-
ców miejscowości. 

Odnawialne źródła energii w Gminie Łomazy!

Gmina Łomazy zakończyła projekt o nazwie „Czysta energia w 
Gminie Łomazy” polegający na montażu instalacji fotowoltaicznych, 
solarnych oraz kotłów CO w budynkach mieszkańców gminy. 111 da-
chów zaopatrzonych zostało w instalacje fotowoltaiczne o mocy 2kW, 
które pozwolą na znaczne obniżenie rachunków za energię elektrycz-
ną. Dodatkowo na dachach zainstalowano zestawy solarne do pod-
grzewania wody użytkowej w ilości 233 sztuk. Projekt uzupełnia mon-
taż 22 kotłów C.O. na pellet, z czego jeden z nich został zamontowany 
w Zespole Szkół w Łomazach. 

Jest to największy projekt gminy w ostatnich latach, a zarazem 
pierwszy dotyczący odnawialnych źródeł energii. Gmina w 2018 roku 
podpisała umowę na do  nansowanie z Urzędem Marszałkowskim, po 
czym wyłoniła wykonawców. Całość inwestycji trwała od październi-
ka 2018 roku do czerwca 2019 roku. 

Projekt był podzielony na trzy zadania:
1. Dostawa i montaż 111 instalacji fotowoltaicznych o wartości 1 583 386,56 zł. Prace przeprowadziła  rma SOLTEC 

Pure Solar Energy S.A. z Warszawy.
2. Dostawa i montaż 233 instalacji kolektorów słonecznych o wartości 2 713 763,28 zł. Zadanie wykonała  rma An-

tinus sp. z o.o. ze Skierniewic. 
3. Dostawa i montaż 22 kotłów na biomasę do ogrzewania budynków, w tym 21 w budynkach mieszkalnych oraz 1 

kocioł w Zespole Szkół w Łomazach. Wartość zadania to 832 092,00 zł, prace wykonała  rma Instalco Ryszard Bałka z 
Łaszczowa. 

Projekt współ  nansowany jest ze środków unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Zgodnie z zawartą umową o do  -
nansowanie całkowity koszt inwestycji wynosi 5 395 623,00 zł a kwota do  nansowania wynosi 3 976 130,00 zł. Celem 
projektu jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych mieszkańców gminy oraz obniżenie kosztów 
zapotrzebowania w energię cieplną i elektryczną.

Urząd Gminy Łomazy informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. istnieje możli-
wość zamówienia usługi dotyczącej wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorni-
ków bezodpływowych z terenu Gminy Łomazy. Stawka za ścieki wynosi 5,30 
zł netto/m3 + opłata za wywóz nieczystości w zależności od miejscowości.

Wóz asenizacyjny ma pojemność 9000 litrów

Zgłoszenia odbioru prosimy kierować do pracownika ds. rolnych, gospo-
darki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Łomazy, pod nu-
merem tel.  w godzinach pracy urzędu.

Określa się następujące stawki za wywóz i utylizację nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Łomazach:

1) miejscowości położone do 5 km od siedziby Urzędu Gminy - Łomazy, Jusaki-Zarzeka, Lubenka, Szymanowo – 100 
zł brutto + ilość m3 ścieków,

2) miejscowości położone od 5 km do 10 km od siedziby Urzędu Gminy - Bielany, Dubów, Kozły, Krasówka, Stu-
dzianka – 144 zł brutto + ilość m3 ścieków,

3) miejscowości położone powyżej 10 km od siedziby Urzędu Gminy – Burwin, Huszcza Druga, Huszcza Pierwsza, 
Kopytnik, Korczówka, Koszoły, Stasiówka, Wola Dubowska, Wólka Korczowska – 232 zł brutto + ilość m3 ścieków.

Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Łomazy
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Chór KANON Zespołu Szkół w Ło-
mazach pod kierunkiem Grzegorza 
Kulickiego otrzymał kolejne – już 10 
ZŁOTE PASMO w XIV Wojewódzkim 
Konkursie Chórów Regionu Lubelskiego 
Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” 
(31 maja 2019r.). Zmaganiom konkur-
sowym przysłuchiwało się profesjonalne 
jury pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Grzegorza Oliwy z Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Jestem dumny z moich chórzystek, 
które z wielkim zaangażowaniem zaśpie-
wały zaplanowany repertuar. Dziesiąte 
złote pasmo potwierdza stale otrzymu-
jący się bardzo wysoki wykonawczy po-
ziom zespołu. W 2019 roku obchodzimy 
jubileusz twórczości Stanisława Moniusz-
ki. Dlatego w naszym programie nie mo-

gło zabraknąć arii Skołuby z III aktu opery „Straszny dwór” w moim autorskim opracowaniu. Oprócz tego zaśpiewaliśmy 
moje własne kompozycje i inne pieśni. Zaraz po ogłoszeniu wyników, wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały „Rozkołysz pie-
śnią świat” pod moją batutą. Dziękuję Panu Jerzemu Czyżewskiemu – Wójtowi Gminy Łomazy i Pani Bogumile Wińskiej – 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach za wsparcie oraz Pani Ewie Korszeń za sprawowaną opiekę nad łomaskimi artystkami”.

Złote Pasmo dla Chóru Kanon

Organizatorem wydarzenia był miejscowy zespół “Po-
hulanka”. A postanowiono integrować się śpiewająco z 
dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście majówka i ma-
jowe święta dopingujące do okazywania radości i bawienia 
się na wszelkie sposoby. Drugi powód to chęć pochwalenia 
się zespołu “Pohulanka” nowymi strojami jakie otrzymał 
zespół przy wsparciu lokalnego samorządu.

Gości Majówki w Kopytniku powitał sołtys Zbigniew 
Głowacki – jednocześnie członek zespołu “Pohulanka” 
oraz kierownik “Pohulanki” – Antoni Powszuk. Wójta Ło-
maz – Jerzego Czyżewskiego – reprezentował ale i we wła-
snym imieniu w wydarzeniu uczestniczył – Andrzej Wiń-

Majówka z piosenką ludową w Kopytniku

ski – przewodniczący Rady Gminy w Łomazach. Zespoły 
oklaskiwała wraz z innymi Marianna Łojewska – sekretarz 
Gminy Łomazy. Obecny był także radny powiatowy Mark 
Uściński z żoną oraz Arkadiusz Saczuk, reprezentujący 
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach i dyrektora GOK-u 
Ryszarda Bieleckiego.

Nie zabrakło przyjaciół zespołu, sponsorów, miesz-
kańców Kopytnika i okolic. Wśród sponsorów obecni byli 
przedstawiciele oprócz wymienionych już instytucji także 
przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Łomazach, spół-
dzielni GS z prezesem Tadeuszem Bańkowskim, Krzysztof 
Kamiński szef Zakładu Blacharsko-Lakierniczego w Ło-
mazach oraz rodziny zespołu “Pochulanka”.

Podziwiać zespół, pogratulować nowej prezencji ale i 
zaprezentować się także i dorzucić własne piosenki i przy-
śpiewki do całości zaprezentowanego repertuaru podczas 
Majówki w Kopytniku przyjechały zespoły zaprzyjaźnione, 
m.in.: “Choćta do nos” ze Swór, “Czerwone Korale” z Za-
hajek, “Kwiaty Polne z Kolembród, “Malwy” z Komarówki 
Podlaskiej, “Przegalinianki” z Przegalin Dużych, “Na Swoj-
ską Nutę” z Zahorowa i “Razem” z Tucznej.
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Uczniowie ZS w Łomazach na 
X Ogólnopolskim Harcerskim 

Festiwalu Wiosenne Czarowanie 
w Legionowie

Wolontariusze oraz chór Zespołu Szkół w Łoma-

zach w dniach 10-12 maja odwiedzili Legionowo. 

Uczniowie i absolwenci wystąpili w X-jubileuszo-

wym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej 

“Wiosenne Czarowanie” w Legionowie.

Chór „Kanon” pod kierunkiem Pana Grzegorza 

Kulickiego miał zaszczyt wykonać wraz z Tadeuszem 

Woźniakiem utwór “Zegarmistrz światła” podczas 

koncertu galowego festiwalu. „Jestem dumny z mo-

ich chórzystek, które stanęły na wysokości zadania i 

wspaniale wykonały razem z chórami z Ciechanowa 

i z Lublina partię wokalną do Zegarmistrza… Jest mi 

niezmiernie miło, że wszystkie chóry skorzystały z 

3-głosowej partytury, którą sam opracowałem i udo-

stępniłem dyrygentom. Zespól KANON z Łomaz 

zaprezentował swoje umiejętności przed sobotnim 

koncertem „Wołosatek”, śpiewając „Mam tę moc” w 

moim autorskim opracowaniu. Za troskę nad ucznia-

mi w czasie wycieczki pragnę podziękować Paniom: 

Agnieszce Garbatiuk – opiekunce wolontariuszy i 

Annie Zydlewskiej. Bez ich zaangażowania pewnie 

wycieczka by się nie udała.

V Gminny Konkurs 
,,Pięknego Czytania”

6 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ło-
mazach odbył się V Gminny Konkurs ,, Pięknego 
Czytania”. Poniżej wyniki konkursu. 

Klasa I

I miejsce Laura Cybulska SP Łomazy
II miejsce Piotr Bańkowski SP Łomazy

III miejsce Małgorzata Łojewska SP Huszcza

Klasa II

I miejsce Agnieszka Bandzarewicz SP Łomazy
II miejsce Marta Buczyńska SP Huszcza

III miejsce Dariusz Trochonowicz SP Łomazy

Klasa III

I miejsce Marlena Hołownia SP Huszcza
II miejsce Szymon Tykałowicz SP Łomazy

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Łomazach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łomazach. Koordynatorzy  przed-
sięwzięcia: Elżbieta Bielecka nauczyciel SP w Łoma-
zach oraz Agata Chwalewska dyrektor GBP Łomazy.
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Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Stu-
dzianka Łukasz Węda został uhonorowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem “Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie przyznane przez Wice-
premiera prof. Piotra Glińskiego odebrał na gali Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego, która odbyła się 9 maja 2019 
r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Łukasz Węda do-
ceniony został m.in. za opiekę nad jednym z najważniej-
szych zabytków kultury tatarskiej w Polsce cmentarzem 
tatarskim w Studziance. – To dla mnie wielka nobilitacja i 
szczególne wyróżnienie – mówi odznaczony.

    W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w parku przy Placu 
Jagiellońskim w Łomazach odbył się X Piknik Rodzinny 
zorganizowany w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”.

      Piknik Rodzinny „Postaw na Rodzinę” zgromadził licz-
nych mieszkańców i gości. Na Pikniku bawiły się dzieci, 
młodzież, dorośli. Ideą festynu było promowanie zdrowego 
stylu życia, zorganizowanie alternatywnej formy spędzenia 
wolnego czasu poprzez wspólną zabawę, poprawienie rela-
cji z bliskimi, promowanie pozytywnego obrazu rodziny, 
zacieśnianie więzi międzypokoleniowej.

X Piknik rodzinny „Postaw na Rodzinę” 

Łukasz Węda wyróżniony przez ministra

Dnia 7.09.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Łomazach odbyła się akcja Narodowe Czytanie. Podczas 
tegorocznej, ósmej osłony lekturą Narodowego Czytania 
były Nowele polskie. Odczytane zostały fragmenty utwo-
rów Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława 

Narodowe Czytanie

Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rze-
wuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Ste-
fana Żeromskiego. Podstawowym celem akcji była popula-
ryzacja czytelnictwa, ukazanie bogactwa polskiej literatury 
oraz wzmocnienie poczucia wspólnej narodowej tożsamo-
ści.

W czytaniu udział wzięli: Wójt Gminy Łomazy Jerzy 
Czyżewski oraz Andrzej Wiński, Kamila Golwiej – Tela-
czyńska, Agnieszka Garbatiuk, Aleksandra Rusek, Wik-
toria Hołonowicz, Jan Telaczyński, Anna Telaczyńska, 
Wojciech Telaczyński, Zuzanna Telaczyńska, Andrzej Te-
laczyński, Teresa Kulicka, Anna Marciniuk, Emilia Marci-
niuk, Ireneusz Korszeń, Julia Korszeń, Barbara Żukowska, 
Agata Chwalewska.

Na zakończenie spotkania wszystkie przyniesione przez 
uczestników akcji egzemplarze lektur zostały opatrzone 
specjalną pamiątkową pieczęcią okolicznościową. 

Organizatorzy: Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski , 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach, Gminny Ośro-
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7 lipca, miał miejsce I Regionalny Przegląd Pieśni w 
Gwarze Podlaskiej im. Aleksandra Oleszczuka. Wydarze-
nie zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
“Tłoka” w Koszołach, Gminny Ośrodek Kultury w Łoma-
zach oraz mieszkańcy wsi Koszoły. Dodatkowo Przegląd 
stał motywem przewodnim Festynu Rodzinnego z okazji 
470-lecia założenia wsi Koszoły.

Ciekawym 
e l e m e n t e m 
d o p e ł n i a j ą -
cym całości 
były otwar-
te dni byłej 
szkoły obecnie 
siedziby Sto-
warzyszen ia 
Tłoka i Szkoły 
Relacji i Edu-
kacji Regio-
nalnej w Ko-
szołach. 

J e s z c z e 
przed Przeglą-
dem odbyły 
się otwarte warsztaty wypieku korowajów. Poprowadziła je 
Anna Szpura a wzięły w nich udział dzieci i kilku odważ-
nych dorosłych. Korowaje następnie wylądowały jako po-

częstunek wśród publiczności i gości wydarzenia. Wśród 
nich znalazł się wójt Jerzy Czyżewski i szef łomaskiej kul-
tury – dyrektor GOK Łomazy – Ryszard Bielecki.

Na scenie natomiast, trwał prowadzony przez prezesa 
Stowarzyszenia Tłoka Cezarego Nowogrodzkiego I Regio-
nalny Przegląd Pieśni w Gwarze Podlaskiej im. Aleksan-
dra Oleszczuka. Zaprezentowały się najmłodsze dzieci w 

piosenkach i 
przyśpiewkach 
a zaraz po nich 
zespoły: “Na 
Swojską Nutkę” 
z Zahorowa, 
“Nie zabudk i” 
z Nurca-Sta-
cji, “Macierz” z 
Ortela Kólew-
skiego, “Tęcza” 
z Nurca-Stacji, 
Zespół Śpiewa-
czy z Hruda, 
“ S o k o t u c h y ” 
z Białej Pod-
laskiej, Studio 

Folkloru Podlaskich Białorusinów “Żemerwa” z Bielska 
Podlaskiego i Teatr Obrzędowy „Czeladońka” z Lubenki.

Jubileusz 100-lecia OSP w Huszczy

W tym roku przypada jubileusz 100-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczy. Uroczyste obcho-
dy jubileuszu odbyły się 30 czerwca. Rozpoczęły się Mszą 
Świętą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Huszczy  w intencji 
strażaków. Mszę celebrował proboszcz miejscowej para  i 
ks. Zdzisław Matejuk.

Wśród gości znaleźli się m.in.

– sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP w Lublinie druh Czesław Pikacz,

– radny powiatowy Marek Uściński,
– dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej mł. bryg. Sylwester 
Sadowski,

– Ksiądz proboszcz Zdzisław Matejuk,
– druh Krzysztof Łojewski – Wiceprezes Zarządu Od-

działu Gminnego Związku OSP RP w Łomazach,
– druh Roman Stanilewicz – Komendant Gminny OSP 

w Łomazach,
– Pan Andrzej Wiński – Przewodniczący Rady Gminy 

Łomazy,
– Pan Tadeusz Bańkowski – Prezes GS „SCh” w Łoma-

zach,
– Pan Ryszard Bielecki – Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łomazach,
– Strażacka Orkiestra Dęta,
– Jednostki OSP z terenu gminy wraz z pocztami,
– druhny i druhowie oraz mieszkańcy gminy i okolic.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki OSP w 
Huszczy, z racji jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna w 
Huszczy została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Ponadto podczas uroczystości zasłużonym druhom 
wręczono również odznaczenia indywidualne.

Śpiewali po podlasku i świętowali 470 lecie powstania Koszoł
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Inauguracja roku 

Poprzedziła ją uroczysta msza święta. W trakcie 
kazania usłyszeliśmy, wiele ciepłych słów i życzeń 
kierowanych do dyrekcji, nauczycieli, rodziców 
i dzieci. Znamienne były słowa, że gdy nauczymy 
się kochać ludzi, wtedy nauczymy się kochać Pana 
Boga. Uroczystą akademię rozpoczęli tegoroczni 
pierwszoklasiści prezentując się tańcząc poloneza, 
po czym dyrektor Bogumiła Wińska powitała ze-
branych gości: wójta Gminy Łomazy Jerzego Czy-
żewskiego, proboszcza tutejszej para  i ks. Kanonika 
Adama Kameckiego, wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Łomazy Ireneusza Korszenia, przewodni-
czącą Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy Elżbie-
tę Moszkowską, wiceprzewodniczącą Rady Rodzi-
ców Renatę Adamiak-Krasuską, wikariusza para  i 
w Łomazach ks. Kamila Wasilewskiego, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Agatę Chwalewską, 
prezesa Gminnej Spółdzielni w Łomazach Tadeusza 
Bańkowskiego, przybyłych radnych Gminy Łoma-
zy: Elżbietę Bańkowską, Rafała Cybulskiego, Grze-
gorza Wysockiego, przybyłych Przyjaciół Szkoły: 
Monikę Jaroszuk, Agnieszkę Sobechowicz, Barbarę 
Tereszczuk i Zbigniewa Gołoś, oraz przedstawicie-
la Radia Biper Gwalberta Krzewickiego, wszystkich 
zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pra-
cowników szkoły.

W dalszej kolejności swojego wystąpienia Pani 
dyrektor zwróciła uwagę na to, że tylko dzięki dobrej 
współpracy pomiędzy rodzicami, nauczycielami i 
dyrekcją możliwe jest realizowanie tak trudnego za-
dania jakim jest wychowanie dziecka. Podkreślając 
ważność takich relacji przywołała słowa Jana Paw-
ła II, który powiedział: „W rodzinie i w szkole nie 

może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, 
dla dobra i piękna.”

Początek roku szkolnego zawsze zbiega się z 
rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym roku 
szczególnej, bo już 80. Z tej okazji młodzież podczas 
akademii przedstawiła najważniejsze okoliczności 
wybuchu II wojny światowej oraz jej tragiczne kon-
sekwencje i skutki. Z przejęciem zaprezentowano 
najpiękniejsze wiersze K.I. Gałczyńskiego, A. Asny-
ka i J. Romockiego. Pani dyrektor Bogumiła Wińska 
kończąc uroczystą akademię dodatkowo podkreśli-
ła tragizm obu wojen światowych oraz płynącą dla 
nas wszystkich lekcję z doświadczenia ludzi z tam-
tych czasów, przytaczając słowa Józefa Piłsudskiego: 
„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie za-
sługuje, na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości” Wójt Jerzy Czyżewski w pierwszych 
słowach swojego przemówienia również odniósł się 
do okrucieństwa wojny oraz do bohaterstwa wielu 
Polaków.

W dalszej części przedstawił stan liczebny 
uczniów naszej szkoły oraz poczynione i realizowane 
projekty, a najważniejszym i największym z nich, po 
otrzymaniu ponad milionowego do  nansowania jest 
rozpoczęcie przygotowania infrastruktury szkoły do 
mającego się otworzyć „Klubu malucha” – żłobka dla 
dzieci do lat 3. Niezwykle ważnym momentem uro-
czystości były podziękowania obu Pań dyrektor: Bo-
gumiły Wińskiej i Doroty Biesiady złożone na ręce 
Pani wicedyrektor Aliny Lewczuk, która z rokiem 
szkolnym 2018/2019 zakończyła swoją długoletnia 
pracę zawodowa w szkole w Łomazach.
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14 lipca w ciepłej atmosferze na stadionie w Łomazach 
odbyły się Dni Łomaz. Uroczystość rozpoczęła niezastąpio-
na Orkiestra Dęta OSP w Łomazach, po której o  cjalnie im-
prezę otworzył Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski wraz z 
Dyrektorem Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzatą Bo-
gusz. Wśród gości zaproszonych byli: Wójt Gminy Terespol 
Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, Wójt Gmi-
ny Wisznice Piotr Dragan, Radny Powiatu Bialskiego Paweł 
Stefaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński.

Po o  cjalnym otwarciu ze sceny popłynęła muzyka róż-
nych stylów. Wakacyjną piosenkę zaprezentowały dzieci z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach: Julia Filipiuk, 
Dorota Gicewicz, Michał Kowalewski oraz solistka Amelia 

Dni Łomaz

23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoma-
zach odbyła się XIV edycja konkursu muzycznego-
go Powiatowe Prezentacje Wokalne. Organizatorem 
prezentacji był GOK w Łomazach i Gminna Biblio-
tek Publiczna w Łomazach.W konkursie uczestni-
czyło 22 wykonawców z placówek oświatowych i 
ośrodków kultury z powiatu bialskiego.

XIV Powiatowe Prezentacje Wokalne

Wołosowicz. Z programem kabaretowo – biesiadnym wystą-
piła Kapela z Naszego Miasteczka, bawiąc zebranych żartem 
i piosenką. Następnie o mocniejsze brzmienia zadbał zespół 
TENTATIVE z Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, a 
światowe przeboje muzyki rozrywkowej zaprezentował L.A. 
PROJECT z Adrianem Litewką na czele. Blok muzyki Disco 
Polo rozpoczął wokalista MACHO, a zaraz po Nim na scenie 
pojawił się zespół SHANTEL. Gwiazdą wieczoru były BRA-
THANKI. Ich największe przeboje rozgrzały publiczność, 
która po koncercie bawiła się przy muzyce dyskotekowej. 
Organizatorami Dni Łomaz byli: Wójt Gminy Łomazy Jerzy 
Czyżewski Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łomazach

Wyniki konkursu:

Nagrodzeni w kategorii 
kl. I-III:

I miejsce – Maciej Badalski
II miejsce – Wiktoria Kamecka
III miejsce – Alicja Brukalska

Wyróżnienie:
– Marlena Hołownia
– Lena Trochonowicz
– Hanna Czech

Kategoria klas IV-VI

I miejsce – Aleksandra Wołowik
II miejsce – Bartłomiej Juszkiewicz
III miejsce – Julia Krzesniak

Wyróżnienie:
– Julia Mikiciuk
– Wiktoria Gruszkowska

Kategoria klas VI I- VII I- 
Gimnazjum

I miejsce – Maria Kossak
II miejsce – Natalia Raczkowska
III miejsce – Natalia Szołoniuk
Wyróżnienie
– Amelia Wołosowicz
– Michalina Artecka
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I Regionalny Przegląd Pieśni w Gwarze Podlaskiej im. Aleksandra Oleszczuka

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Łomazach oraz mieszkańcy wsi Koszoły. Do-
datkowo Przegląd stał motywem przewodnim Festynu 
Rodzinnego z okazji 470-lecia założenia wsi Koszoły.

Ciekawym elementem dopełniającym całości były 
otwarte dni byłej szkoły obecnie siedziby Stowarzy-
szenia Tłoka i Szkoły Relacji i Edukacji Regionalnej w 
Koszołach. Otwarte sale, bogate wyposażenie, sale te-
matyczne, przeniesienie się do sal lekcyjnych z przed 
pół wieku, możliwość skorzystania z sali sportowej oraz 

obejrzenia bogatych zbiorów regionalnych i prac dzieci 
uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w ostat-
nim czasie przez Szkołę Relacji i Edukacji Regionalnej 
świetnie uzupełniało całość festynu.

Jeszcze przed Przeglądem odbyły się otwarte warsztaty wy-
pieku korowajów. Poprowadziła je Anna Szpura a wzięły w 
nich udział dzieci i kilku odważnych dorosłych. Korowaje 
następnie wylądowały jako poczęstunek wśród publiczno-
ści i gości wydarzenia. Wśród nich znalazł się wójt Jerzy 
Czyżewski i szef łomaskiej kultury – dyrektor GOK Łoma-
zy – Ryszard Bielecki.

Na scenie natomiast, trwał prowadzony przez prezesa Sto-
warzyszenia Tłoka Cezarego Nowogrodzkiego I Regio-
nalny Przegląd Pieśni w Gwarze Podlaskiej im. Aleksan-
dra Oleszczuka. Zaprezentowały się najmłodsze dzieci w 
piosenkach i przyśpiewkach a zaraz po nich zespoły: “Na 
Swojską Nutkę” z Zahorowa, “Niezabudki” z Nurca-Stacji, 
“Macierz” z Ortela Kólewskiego, “Tęcza” z Nurca-Stacji, 
Zespół Śpiewaczy z Hruda, “Sokotuchy” z Białej Podla-
skiej, Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów “Żemerwa” 
z Bielska Podlaskiego i Teatr Obrzędowy „Czeladońka” z 
Lubenki.

Upamiętnili o  ary terroru niemieckiego z lat 1939-1944

W minioną niedzielę 28 lipca w siedzibie Stowarzy-
szenia „Tłoka”  w Koszołach odbyły się uroczystości upa-
miętniające o  ary terroru niemieckiego z lat 1939-1944.  

Program uroczystości podzielony był na dwa punk-
ty. W pierwszym odbyła się konferencja dotycząca aktów 
terroru na Polakach niosących pomoc ludziom innych na-
rodowości w latach 1939-1944 w Koszołach i na Podlasiu. 
W drugim uczestnicy spotkania złożyli kwiaty  przy po-
mniku upamiętniającym miejsce męczeństwa rodziny Re-
meszów z Koszoł. 28 lipca 1942 r. Niemcy zamordowali 7 
członków tej     rodziny. Była to największa zbrodnia we wsi 
w okresie niemieckiej okupacji.

Dodatkowym akcentem podczas tego wydarze-
nia było uroczyste otwarcie biblioteki w siedzibie stowa-
rzyszenia. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt 
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz prezes Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego “Tłoka” Cezary Nowo-
grodzki.

Uroczystości wpisały się w obchody 470-lecia po-
wstania wsi Koszoły oraz 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej.
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Seniorzy z Klubu Seniora w Białowieży

Seniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior” uczestniczyli w wycieczce do Białowieży, która odbyła 
się 3 lipca 2019 roku. Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Na-
rodowego, które jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum 
województwa podlaskiego. Posiada ono zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Pusz-
czy. Muzeum przybliżyło uczestnikom również procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Kolejnym punktem wycieczki był Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie seniorzy, w warunkach zbliżonych do naturalnych, 
mogli podziwiać: żubry, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), koniki polskie typu tarpan, jelenie, łosie, sarny, dzi-
ki, wilki, rysia. Ostatnim punktem wycieczki był Park Miniatur Zabytków Podlasia mieszczący się w Hajnówce, gdzie można 
zobaczyć można charakterystyczną dla regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace oraz rekonstrukcje 
nieistniejących już budowli.

Wyjazd spotkał się szerokim zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zadawali przewodnikowi szereg pytań. Senio-
rzy po pokonaniu bardzo wymagających tras wrócili bardzo zadowolenia z wyjazdu.

Projekt „Aktywny senior!” jest współ  nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, 
Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 
zakończyło realizację projektu „Powrót do przeszłości” 
realizowanego z programu “Moje miejsce na Ziemi” ze 
środków Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Działania po-
legające na stworzeniu malowideł na trzech przystankach 
w miejscowości trwały od 1 kwietnia do 31 maja 2019 
roku, a kwota wsparcia wyniosła 7,5 tys. zł.

Mieszkańcy Studzianki oczyścili przystanki i przygotowali je do dalszych prac, czyli utworzenia malowideł wg wcze-
śniej wybranych projektów. Tematyka obrazów jest oczywiście związana z bogatą tatarską przeszłością Studzianki. Prace 
wykonał Grzegorz Puczka z Terespola. Nowo powstałe murale są kolejną atrakcją po mizarze, muzeum i wypożyczalni 
kajaków, które budzą duże zainteresowanie turystów odwiedzających Studziankę.

Działanie „Powrót do przeszłości” realizowane jest z programu “Moje miejsce na Ziemi” ze środków Fundacji Orlen 
„Dar SERCA” od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku. Kwota wsparcia wynosi 7,5 tyś. zł.

Murale w Studziance gotowe
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XI Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną

Skoczkowie narciarscy – Żyła i Kot – w Studziance 

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Rozwo-
ju Miejscowości Studzianka, Gmina Łomazy oraz Powiat 
Bialski. Ogromny udział we wszystkim “czym studziańska 
chata bogata” miał Łukasz Węda – prezes stowarzyszenia, 
mieszkanki i mieszkanki Studzianki dzielnie trzymające 
dyżur w kuchni, bufecie, sklepiku i biurze zawodów oraz 
strażacy OSP Studzianka zabezpieczający trasy i pilnujący 
porządku.

„XI Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną” miało 
miejsce w dniach 6-7 lipca (sobota / niedziela).

Pierwszego dnia zapewniono drzwi otwarte Muzeum 
Wsi Podlaskiej, miesi się ono pod adresem Studzianka 71. 
Wieczorem trwały otwarte warsztaty łucznictwa trady-
cyjnego przy świetlicy wiejskiej. Umiejętności strzeleckie 
przydały się w dniu kolejnym. Ale jeszcze tego samego 
dnia, czyli w sobotę, zorganizowano Nocny Spływ Kajako-
wy rzeką Zielawą.

Setki osób odwiedziły Studziankę 7 lipca. Bowiem 
drugi dzień Spotkań z kulturą tatarską i regionalną to już 
otwarcie Biura Zawodów biegów i marszów. Biuro umiej-
scowione zostało w budynku po byłej szkole obecnie prze-
jętej pod potrzeby Stowarzyszenia. To tu umiejscowiono 
wystawy tematyczne Znani-Zapomniani ze Studzianki, 
drewnianą miniaturową architekturę sakralną i stąd zorga-
nizowano zwiedzanie muralu tatarskiego przy którym zor-
ganizowano spotkanie i stąd też wyruszono na cmentarz 
tatarski aby zwiedzić mizar z przewodnikiem.

Sportowy akcent wybrzmiał tuż po południu w niedzie-
lę. Miały miejsce Warsztaty Nordic Walking, starty biegowe 
dzieci i młodzieży, start Nordic Walking w ramach Pucha-
ru Wschodniej Polski, start biegu “VIII Tatarska Piątka”. W 
zmaganiach na trasach poprowadzonych wśród pól i lasów 
okolic Studzianki wzięło udział około 200 zawodników.

Po wysiłku  zycznym czas na relaks podczas X Tatar-
skiego Turnieju Rodzinnego i rozdanie nagród i pucharów. 
Tu niezastąpiony był wójt Łomaz – Jerzy Czyżewski.

Ponadto na odwiedzających w miniony weekend Stu-
dziankę czekała kuchnia tatarska i regionalna, konkursy 
wiedzy o Tatarach i Studziance, łucznictwo tradycyjne, 
przejażdżki konno, promocja dziedzictwa kulturowego re-
gionu.

W dniach 21-22.06.2019r. gościliśmy w Studziance 

na Łysej Górze uczestników XVI Zlotu Plejad Suba-

ru na trasie turystyczno-szosowej z całej Polski. Od-

wiedziło nas blisko 200 pojazdów i setki osób (m.in. 

skoczkowie narciarscy Piotr Żyła i Maciej Kot z rodzi-

ną). Teamy rodzinne rywalizowały w rzucie podkową 

i slalomie Tatara. Ponadto uczestnicy mogli spróbo-

wać kuchni tatarskiej, zobaczyć tatarską chatkę, po-

jeździć na koniu oraz zapoznać się z dziedzictwem 

kulturowym naszego regionu. W warsztatach wytwa-

rzania kuchni tatarskiej udział wziął Maciej Kot, który 

samodzielnie ulepił tatarskie przysmaki. Wydarzenie 

było nie lada wyzwaniem ale też i świetną promocją 

regionu. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowa-

nym mieszkańcom w przygotowanie naszego punktu 

oraz poświęcony czas.


