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Wójt Gminy Łomazy

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, 

w ten niepowtarzalny, piękny czas,

życzymy Państwu aby zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia

były pełne rodzinnego ciepła, 

a opłatek i dzielenie się nim

wyrazem miłości i troski o najbliższych i bliźniego.

Niech cud narodzin Bożej Dzieciny da siłę 

 i nadzieję na królowanie dobra w rodzinie i pracy.

Nadchodzący Nowy Rok będzie czasem 

spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów.

 Andrzej Wiński
    Przewodniczący Rady Gminy Łomazy
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Stara szkoła z nowym dachem Energooszczędne oświetlenie w gminie

Gmina Łomazy w Dolinie Zielawy!

Za nami inwestycja polegająca na wymiannie po-
krycia dachowego w zabytkowym budynku poszkolnym 
w Koszołach! Koszt inwestycji wyniósł ok. 96 tys zł brut-
to, w tym dofinansowanie w wysokości ok. 66 i pół tys 
zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 
Wniosek do Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 
został złożony przez Stowarzyszenie Społeczno - Kultu-
ralne „Tłoka” w Koszołach. Pozostałe koszty zostały po-
kryte z budżetu gminy Łomazy.

 Rok 2019 zapamiętany zostanie jako okres ne-
gocjacji a następnie podpisania porozumienia samorzą-
dów określającego zasady współpracy przy opracowaniu i 
wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Do-
liny Zielawy na lata 2020 – 2030. 

 Podpisane porozumienie określa zasady współ-
pracy pomiędzy gminami: Jabłoń, Łomazy, Milanów, Po-
dedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice. 

 4 września 2019 roku w Łomazach odbyły się 
wspólne warsztaty z przedstawicielami gminy Rossosz. 
Obecnie trwa diagnozowanie obecnej sytuacji obszaru 
Doliny Zielawy, wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru 
do roku 2030 oraz opracowanie wspólnej strategii gmin. 
Efektem końcowym prac będzie podjęcie uchwały przez 
rady gmin dotyczące strategii gmin Doliny Zielawy na lata 
2020–2030. 

W ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na 
terenie gmin północnej Lubelszczyzny” zostało wymie-
nionych w gminie 491 lamp oraz zamontowa nych 5 lamp 
z ogniwami fotowoltaicznymi. Wartość projektu to 800 
730 zł brutto z dofinan sowaniem 85% w ramach Regio-
nalnego Programu Opera cyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 
Promocja niskoemisyjności.

Prace wykonała firma „Centrum zaopatrzenia energe-
tyki Eltast sp. z o.o.” z siedzibą w Radomiu. Projekt zakła-
dał demontaż i utylizację starych rtęciowych i sodowych 
opraw oświetlenia zewnętrzenego oraz dostawę i mon-
taż nowych lamp. Wymiana lamp ulicznych na energo-
oszczędne pozwoli na oszczędności nawet do 60% oraz 
dłuższe oświetlenie ulic. 



Łomaskie Stronypaździernik - grudzień 2019 3

Stara cegielnia - nowa wizytówka Łomaz

  W trakcie 2019 roku podpisano umowę na do-
finansowanie realizacji projektu Gminnego Klubu Ma-
lucha w miejscowości Łomazy.

  Klub powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata         
2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywat-
nego.

 W gminie Łomazy został zrealizowany projekt 
„Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej ce-
gielni w Łomazach”. Na blisko 6 hektarowej powierzchni 
po dawnej cegielni powstał kompleks rekreacyjno-tury-
styczny.

 Dopiero w trzecim przetargu udało się wyło-
nić wykonawcę, którym została firma z Rakowisk Usługi 
i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk. Koszt inwestycji to 
prawie 810 tys zł, w tym 85% dofinansowania kosztów 
kwalifikowanych pochodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zakres prac obejmował:
– 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.

Już niebawem w Łomazach ruszy Klub Malucha

Ulica Podrzeczna z dofinansowaniem

 Dobra wiadomość dla mieszkańców Łomaz! Re-
mont ulicy Podrzecznej przeprowadzi Gmina Łomazy z 
wykorzystaniem dofinansowania!

 Wykonawcą będzie firma PRD S.A z Białej Podla-
skiej. Koszt 1 863 214,63 zł, w tym 63 % dofinansowania z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach pro-
jektu zostanie położona nowa nawierzchnia od ul. Wisz-
nickiej do drogi wojewódzkiej nr 812, wykonane chodniki 
oraz parking przy stadionie. Inwestycja odbędzie się w 2020 
roku.

       Na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej gmina 
otrzymała 1 mln 158 tys. 393 zł. Projekt będzie trwał przez 2 lata. 
W placówce zostanie zatrudniony m.in. kierownik placówki, 4 
opiekunów, pielęgniarka, dietetyk i kucharka.

 Gmina wyłoni w najbliższym czasie wykonawcę na 
prace modernizacyjne sal w obecnej szkole podstawowej w Ło-
mazach. Prace remontowe polegać będą m.in. na przebudowie 
schodów wejściowych prowadzących do wydzielonego wejścia 
do placówki, montażu drzwi przeciwpożarowych i wyłożeniu 
maty antypoślizgowej.

 Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupione wy-
posażenie sal, w tym np.: meble, zabawki dla dzieci, gry eduka-
cyjne, projektor i wyświetlacz multimedialny, telewizor, łóżeczka 
dziecięce, podesty do umywalek i toalet, zabezpieczenia gniaz-
dek, nocniki, a także piekarnik konwekcyjno-parowy i blender. 
Powstanie również interaktywna podłoga oraz nowy plac zabaw 
z 11 elementami. Modernizacja pomieszczeń ma na celu zapew-
nienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenia komfortowych wa-
runków pobytu.

 Do Klubu Malucha będzie mogło uczęszczać przez 5 
dni w tygodniu 25 dzieci do lat 3. Maluchy będą miały zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnione wyżywienie. Re-
krutacja dzieci do Klubu rozpocznie się w styczniu 2020 roku.
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Stolica gminy ma swój własny plan zagospodarowania przestrzennego

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla miejscowości Łomazy - siedzibę gminy - obejmu-
je obszar położony w centralnej części gminy Łomazy, w 
obrębach ewidencyjnych Łomazy I oraz Łomazy II. Po-
wierzchnia obszaru planu wynosi ok. 214,3 ha. 

 Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy 
uwzględnione zostały wymagania ładu przestrzennego, 
efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory 
ekonomiczne przestrzeni, w szczególności poprzez:
1) kontynuację zabudowy przy istniejącym układzie ko-
munikacyjnym miejscowości, co minimalizuje transporto-
chłonność układu przestrzennego;
2) kontynuację zabudowy w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usługo-
wej co maksymalizuje ewentualne wykorzystanie bardzo 
słabo rozwiniętego transportu zbiorowego;
3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających 
przemieszczanie się pieszych i rowerzystów poprzez wska-
zanie terenów do poszerzenia dróg publicznych;

 Podczas procedowania planu miejscowego Wójt 
Gminy Łomazy wyważył interesy prywatne i interes pu-
bliczny.
 Sporządzenie planu miejscowego poprzedzone zo-
stało opracowaniem w tym samym roku zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego w granicach administracyjnych gminy. Zmiana Stu-
dium umożliwiła realizację planu miejscowego zgodnie z
aktualnymi kierunkami polityki przestrzennej Gminy Ło-
mazy.
 Realizacja ustaleń planu miejscowego zapewni 
możliwość zmiany zagospodarowania części terenów jesz-
cze niezagospodarowanych oraz wprowadzi szereg zapisów 
kreujących ład przestrzenny w obszarze miejscowości. Re-

alizacja zabudowy w oparciu o plan miejscowy uzasadnio-
na jest także ekonomicznie, gdyż agreguje tą funkcję wokół 
terenów, na których już ona występuje, ponadto ogranicza 
wydatki związane z budową układu drogowego poprzez 
wykorzystanie w znacznej części istniejących ciągów dróg 
publicznych. 
 Przez obszar planu przebiegają utwardzone asfal-
towe drogi publiczne (wojewódzka, powiatowe oraz gmin-
ne) umożliwiające obsługę terenów w pełni z istniejących 
dróg, jedynie wraz z rozwojem terenów przewidzianych 
pod zabudowę na obrzeżach miejscowości konieczna bę-
dzie budowa tych dróg. 
 W przypadku infrastruktury technicznej należy 
zapewnić kontynuacje sieci kanalizacyjnej oraz wodocią-
gowej dla terenów dotychczas nieuzbrojonych, realizacja 
inwestycji będzie wiązała się z wydatkami z budżetu gmi-
ny. Zaproponowane przeznaczenie terenów uwzględnia 
również aspekt przyrodniczy poprzez brak negatywnego 
oddziaływania na środowisko oraz aspekt społeczny, co 
potwierdzone jest uwzględnieniem wniosków złożonych 
przez mieszkańców oraz inwestorów.
Wskazane w planie miejscowym przeznaczenie terenu 
wprowadza nową zabudowę na dotychczasowe tereny rol-
ne.
 Ponadto dla części terenów stanowiących użytki 
rolne klasy III uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na  zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze. Lokalizacja nowej zabudowy uwzględnia 
również minimalizowanie transportochłonności układu 
przestrzennego i maksymalne wykorzystanie publicznego 
transportu zbiorowego poprzez realizację nowej zabudowy 
bezpośrednio przy zabudowie istniejącej oraz wzdłuż ist-
niejących dróg publicznych.
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 Okres przedświąteczny twórczo i pomy-
słowo wykorzystano w Łomazach. Na kilka dni 
przed świętami Wójt gminy Łomazy zaprosił na I 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, który miał miejsce 
w dniu 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Łomazach. Wśród dźwięków kolęd, w serdecznej 
atmosferze, można już było poczuć magię zbliża-
jących się najpiękniejszych Świąt Bożego Naro-
dzenia!

     Na gości czekały stoiska z artykułami, ozdo-
bami, zabawkami i upominkami świątecznymi. 
Większość oferowanych świątecznych atrybutów 
wykonana została jako rękodzieło i była produktem 
lokalnym. Swoje stoiska miały m.in. szkoła podsta-
wowa i lokalne stowarzyszenia i twórcy ludowi.

Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy

  Ponadto z okazji dnia otwarte-
go Gminnego Ośrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łomazach 
skorzystać było można z ogromu dodat-
kowych atrakcji. W łomaskim kinie wy-
świetlany były filmy dla dzieci i dorosłych 
- oczywiście wstęp wolny! Czekały otwar-
te zajęcia muzyczne. Można było wziąć 
udział w warsztatach plastycznych a także 
w lekcjach języka angielskiego. W Biblio-
tece trwała prezentacja księgozbioru, pro-
mowano również cyfrową wypożyczalnię 

publikacji naukowych Academica. Ale i to nie wszyst-
ko. Furorę zrobiły zajęcia z kodowania i robotyki a i na 
warsztaty poetyckie znaleźli się chętni.
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Gmina Łomazy informuje, że prowadzi zapisy osób chętnych – 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łoma-
zy do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakich-
kolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatko-
wych, opłat za ścieki, wywóz śmieci itp.

Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na 
obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub eko-
nomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych 
nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do 
gruntu lub wód.

Nabór na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Roboty edukacyjne w bibliotece !

  Zmiana rachunku bankowego za opłatę śmieciową

Podpisanie umowy na modernizację stadionu

W związku ze zmianą Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył 
na gminy obowiązek wyodrębnienia ra-
chunku bankowego, na którym groma-
dzone będą środki pochodzące z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Wniosek gminy Łomazy o dofinansowanie operacji 
typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 został po-
zytywnie rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Lubelskiego. Tytuł operacji: „Utworzenie ob-
szaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez 
przebudowę stadionu i budowę skatepark’u”. Kwota dofi-
nansowania to 500 000 zł, a planowana inwestycja w 2020 
roku.

Projekt zakłada m.in. remont boiska sportowego, bu-
dowę trybun, montaż wiat dla zawodników, budowę ska-
teparku, zmianę nawierzchni bieżni oraz poprawę zaple-
cza sportowego.

Dopiero w 4 przetargu wyłoniono wykonawcę - Umo-
wa będzie podpisana w grudniu z Firmą Usługi i Pośred-
nictwo Kazimierz Semeniuk z Rakowisk- 1 095 549,93 zł.

Zgodnie z powyższym od 1 października 2019 roku 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale-
ży wpłacać na konto o numerze: 98 8037 0008 0003 2072 
2000 0450.

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na 
dotychczasowy rachunek bankowy.

Wszystkie opłaty stanowiące dochód Gminy Łomazy 
przyjmowane są, tak jak dotychczas w kasie Urzędu Gmi-
ny Łomazy. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach otrzyma-
ła 27 400,00 zł dofinansowania z programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2019”.

 Projekt ma na celu m.in poszerzenie oferty dla dzieci 
i młodzieży w zakresie nauki kodowania i robotyki - in-
teraktywne klocki, utworzenia katalogu elektronicznego 
oraz elektronicznego systemu wypożyczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
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Przekazanie sprzętu w ramach Funduszu Sprawiedliwości

 Nowy samochód z PFRON

Strażacy odebrali nowy sprzęt z rąk Wiceministra Spra-
wiedliwości Marcina Romanowskiego! Gmina Łomazy 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 186,27 zł z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości.

Wkład gminy to 1% wysokości wartości zadania, tj. 
486,73 zł. W ramach dofinansowania jednostki otrzymały 
m.in. agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe do drew-
na, przenośny zestaw oświetleniowy, nożyce hydrauliczne, 
sprzęt do oznakowania terenu akcji i inne niezbędne wy-
posażenie.

Zakupiono fabrycznie nowy pojazd przeznaczony do 
przewozu osób niepełnosprawnych!

Do gminy dotarł nowoczesny Renault Trafic. Koszt pojaz-
du to 118 080 zł, w tym dofinansowanie 80 000 zł z progra-
mu PFRON. 

Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie o dofinan-
sowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w obszarze D” pomiędzy Po-
wiatem Bialskim a Gminą Łomazy. 

Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt w znacznym stop-
niu wpłynie na sprawność i szybkość prowadzenie akcji 
ratunkowych i udzielanie pomocy osobom poszkodowa-
nym. Pozyskany sprzęt wpłynie na skuteczność prowadzo-
nych działań ratowniczo- gaśniczych, a także zmobilizuje 
strażaków-ochotników do udziału w kursach i szkoleniach. 
Każdy pozyskany sprzęt podnosi również wartość bojową 
jednostki oraz rozwija wachlarz świadczonej pomocy.

Małe jednostki jako pierwsze docierają na miejsca zda-
rzenia mającego miejsce w pobliżu ich siedziby, jednak 
brak odpowiedniego sprzętu uniemożliwiał skuteczne pro-
wadzenie działań.

Wyjazd na drogę wojewódzką będzie bezpieczniejszy!

 Zakończono budowę odcinka drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych nr 101325L w miejscowości Dubów 
na odcinku 0,140 km (tzw. drogi Dziczowej). Prace wyko-
nała firma Fedro sp.z o.o.

 Koszt inwestycji to 102 070,54 zł, w tym dotacja z 
budżetu Województwa Lubelskiego 60 % kosztów inwesty-
cji w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Droga w Dubowie skończona
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Pierwszy na Lubelszczyźnie koncert Wiosennego Czarowania

Łomaska młodzież pokazała, że da się spędzić 
miło czas bez telefonów. Stworzyła grupę wolon-
tariuszy, która postanowiła zorganizować koncert. 
Koncert ten jest efektem uczestnictwa w X Ogólno-
polskim Harcerskim Festiwalu Wiosennego Czaro-
wania w Legionowie.

Dnia 11.11.2019 roku odbył się w Łomazach 
pierwszy na Lubelszczyźnie koncert Wiosennego 
Czarowania który objął Honorowym Patronatem 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Bial-
ski i Wójt Gminy Łomazy. Obchody Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele 
pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Łomazach. Po Mszy w towarzystwie orkiestry OSP 
wymaszerowaliśmy pod pomnik na ulicy Podrzecz-
nej upamiętniający najważniejsze wydarzenia histo-
rycznie dla Polski i Łomaz związane z odzyskaniem 
niepodległości.

Tam uroczyście zostały złożone kwiaty. Następnie 
Wójt naszej Gminy zaprosił wszystkich zebranych 
na halę sportową na dalsze obchody Święta Niepod-
ległości. Uroczystość szkolna rozpoczęła się od za-

śpiewania hymnu. Odbyła się uroczysta 
akademia w wykonaniu uczniów klas 
Vc, VIc, VIIIb przygotowanych przez 
Małgorzatę Szewczyk, Dorotę Nazare-
wicz oraz Elżbietę Bielecką. Następnie 
rozpoczął się koncert Wiosennego Cza-
rowania.

Dlaczego wiosennego? Bo wiosna 
jest cały czas w naszych sercach. W 
pierwszej kolejności mogliśmy uczest-
niczyć w niesamowitym występie szkol-
nego chóru Kanon, prowadzonego 
przez Grzegorza Kulickiego, który przy-
gotował dla nas trzy utwory: ,,Piechota”, 
,,Jak lilija” i ,,Aria Skołuby”. Następnie 
na naszą scenę zawitał zespół Tentati-
ve, działający przy GOK w Łomazach, 

wykonując “Wolność” i “Przeżyj to sam”, który po-
rwał publiczność do wspólnego śpiewu. W dalszej 
kolejności scenę przejęła schola i chór parafialny z 
parafii Łomazy z pieśniami “Moja ojczyzna” oraz “O 
mój rozmarynie”. Po tych występach scena należała 
do duetu Marcin Skaba i Robert „Żaba” Próchnicki. 
Publiczność również świetnie się z nami bawiła śpie-
wając “Przechyły”, “Sielankę o domu”, “Żegnaj Ame-
ryko” czy “Dziewczynę rumiankową”.

Ostatni występ należał do Klubu Aktywnego Se-
niora w Łomazach, który na scenę zawitał w prze-
ślicznych, folkowych strojach prezentując nam 
“Przybyli ułani”, “Wojenko, Wojenko” oraz “Jak 
długo na Wawelu”. Nasi wolontariusze postarali się 
również o poczęstunek. Wszystkich uczestników 
ugościliśmy w tradycyjny sposób, chlebem ze smal-
cem i ogórkami kiszonymi, a na deser było również 
coś słodkiego. Ponadto mogliśmy zobaczyć wysta-
wę ,,Jutro zaczyna się wczoraj” współorganizowa-
ną przez mieszkańców gminy Łomazy oraz Próbną 
Drużynę Harcerską opiekunką której jest Agnieszka 
Garbatiuk. Wykonali : Wiktoria Hołonowicz, Julian-
na Kossowska, Natalia Szepeta.
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Chór Kanon śpiewał z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej

Dnia 17 listopada chór KANON pod kierunkiem Grze-
gorza Kulickiego wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Lubel-
skiej w koncercie „Moniuszko inaczej śpiewany”. Kanon 
działający przy Zespole Placówek Oświatowych w Łoma-
zach do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu został 
zaproszony przez panią dr. hab. Małgorzatę Nowak – ko-
ordynatora Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” z Lu-
blina. Było to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi ar-
tystycznemu potwierdzonemu uzyskaniem aż 10 - krotnie 
najwyższego ZŁOTEGO PASMA w Wojewódzkich Kon-
kursach Akademii Chóralnej w Lublinie.

W koncercie wystąpiło 14 chórów w trzech grupach 
wiekowych. Szczególnie miły jest fakt, że Kanon znalazł się 

w doborowym gronie najlepszych chórów Lubelszczyzny i 
zaśpiewał utwory Stanisława Moniuszki: „Modlitwę w ko-
ściółku” – z opery „Halka”, poloneza „Jak Lilija…” z opery 
„Verbum mobile”, oraz pieśni ze „Śpiewnika domowego”: 
„Dziad i baba”, „Kozak”, w aranżacji Romana I. Drozda. 
Chórami i orkiestrą dyrygował Pan Dawid Jarząb. Ogrom-
ne podziękowania należą się Panu Jerzemu Czyżewskie-
mu – Wójtowi Gminy Łomazy i Pani Bogumile Wińskiej 
– dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach 
za umożliwienie chórzystom Kanonu wyjazdu do filhar-
monii. Chórzyści i dyrygent dziękują wszystkim osobom 
ze Stowarzyszenia Gminy Łomazy oraz rodzicom, którzy 
wsparły ich swoją obecnością na widowni.

Łomascy harcerze wspólnie przygotowują miejsce na harcówkę!

Łomascy harcerze otrzymali miejsce na harcówkę. 
Korzystając z pięknej pogody przeprowadzono w niej 
generalne sprzątanie. Rodzice harcerzy także zaanga-
żowali się w wyremontowanie pomieszczenia. Dzię-
ki pomocy pana Sławomira Dymowskiego zostały 
zamontowane nowe okna. Podczas otwarcia odbyło 
się również spotkanie z panem Mieczysławem Tro-
chimiukiem, który opowiedział o swojej przygodzie z 
harcerstwem oraz o tym, jak ważna jest pamięć i dba-
nie o naszą Małą Ojczyznę.



10 Łomaskie Strony październik - grudzień 2019

Gmina Łomazy na XXI dożynkach powiatowych w 
Wilczynie wyróżniona! Miło nam poinformować, że sto-
isko promujące gminę, przygotowane przez mieszkańców 
Koszoł zostało wyróżnione! Wyróżnienie otrzymał również 

Gmina Łomazy na XXI dożynkach powiatowych w Wilczynie wyróżniona!

I rocznica projektu „Aktywny Senior”

wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców Kor-
czówki. W konkursie „Piękne, bo bialskie” w kategorii „Go-
spodarz roku” III miejsce zajął Pan Leszek Olichwirowicz. 

Uczestnicy projektu „Aktywny senior!” 20 paź-
dziernika 2019 roku z własnej inicjatywy zorganizowali 
I rocznicę projektu. Seniorzy na organizowaną uroczy-
stość zaprosili: Wójta Gminy Łomazy – Jerzego Czy-
żewskiego, koordynatora projektu – Angelikę Goławską 
oraz opiekunki i osoby prowadzące zajęcia projektowe. 
Główną atrakcją wieczoru był występ grupy wokalnej, 
która powstała w ramach warsztatów wokalnych.

Grupa pod przewodnictwem trenera Arka-
diusza Saczuka zaśpiewała trzy piosenki, prezen-
tując się nam w przepięknych strojach sfinanso-
wanych ze środków projektowych. Specjalnie na 
tę uroczystość Pani Anna Lesiuk – prowadząca 
zajęcia informatyczne przygotowała filmik prezen-
tujący w skrócie wszystkie wydarzenia projektowe 
z minionego roku. Koordynator projektu przygo-
tował prezentację połączoną z fotorelacją, przed-
stawiającą liczbę zrealizowanych do tej pory za-
jęć. Filmik oraz prezentacja pozwoliły przybliżyć 
pokrótce przebieg realizacji projektu oraz działań 
podejmowanych w jego ramach. Dalsza część spo-
tkania upłynęła na wspólnej zabawie przy muzyce.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 
– Usługi społeczne i zdrowotne.
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VII Bialski Festiwal Sękaczy w Łomazach

 W niedzielę 15 września 2019 r. miał miejsce VII 
Bialski Festiwal Sękaczy, który odbył się w Łomazach. 
Do centrum gminy przybyły tłumy, aby posmakować 
sękaczy oraz posłuchać piosenki biesiadnej! 

 Festiwal kręcił się oczywiście wokół regionalnego 
przysmaku – sękacza. O miano najlepszego sękacza wal-
czyło kilkadziesiąt stoisk z różnych zakątków powiatu. 
Nie zabrakło pokazu wypieku tego ciasta, które wykonała 
Dorota Laskowska z Huszczy. W trakcie, na scenie uczest-
ników bawiły kapele i zespoły biorące udział w Konkursie 
Piosenki Biesiadnej.

W konkursie Piosenki Biesiadnej po wysłuchaniu                                
wszystkich prezentowanych piosenek zwyciężyli:

I miejsce - Zespół „Śpiewam, bo lubię” z Łomaz
II miejsce - Kapela „Retro” z Międzyrzeca Podlaskiego

III miejsce - Zespół „Zorza” z Cicibora Dużego

Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy 
wszystkim wystawcom oraz uczestnikom za obecność!

Podczas Festiwalu odbył się Konkurs na „Najpiękniejszy i 
najsmaczniejszy sękacz”.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Agnieszka Stanilewicz ze Studzianki, gm.  Łomazy
II miejsce - Mirosława Brodacka ze Studzianki, gm. Łomazy
III miejsce - Beata Frończuk z Horodyszcza, gm. Wisznice
Wyróżnienia:
Marta Przysławska z Zakalinek, gm. Konstantynów,
Ewa Bujnik z Huszczy, gm. Łomazy i
Krystyna Pawluk z Huszczy, gm. Lomazy.
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22 września 2019 roku w Studziance (gm. Łomazy) od-
było się upamiętnienie miejsce zagłady Żydów z czasów II 
wojny światowej. Uroczystości odbyły się na Szenejkach  w 
miejscu gdzie znajdował się obóz pracy podczas ostatniej 
wojny światowej.

Mieszkańcy Studzianki i gminy Łomazy wraz z wójtem Je-
rzym Czyżewskim, grupą liczną ponad 150-osobowej izrael-
skiej młodzieży oraz przedstawicieli ambasady Izraela w Polsce 
w chwili zadumy oddali hołd pomordowanym. Włodarz gminy 
Łomazy podziękował młodym ludziom za pamięć o miejscach 
wspólnej historii. Podkreślił, że gmina dba o wspólne miejsca 
pamięci historii tamtych lat.  Mieczysław Trochimiuk pomy-
słodawca i inicjator tego przedsięwzięcia przedstawił tragiczną 
historię lata i jesieni 1942 roku.

Według relacji i zachowanych wspomnień, obóz pracy 
przymusowej dla Żydów w Szenejkach został założony wiosną 
1941 r. Mieszkali oni w trzech lub czterech barakach otoczo-
nych zasiekami z kolczastego drutu obok ogrodzenia stawu ho-
dowlanego Walentego Szenejki. Szacuje się, że przez obóz prze-

szło ok. 1000 osób. Zgromadzeni w getcie, a zdolni do pracy 
fizycznej Żydzi, byli zatrudnieni przy budowie istniejącego po 
dziś dzień mostu do Szenejek. Kopali rów melioracyjny przez 
łąki oraz próbowali regulować wijącą się meandrami Zielawę. 
W lipcu 1942 roku Niemcy zamordowali ponad 30 więźniów. 
Część więźniów odprowadzono do Łomaz w las Hały. Kilku-
nastu z nich którzy pozostali i pilnowali obozu rozstrzelano 
jesienią 1942 roku na pobliskim polu. Zakopano ich później 
we wspólnej mogile.

Od lat istniała konieczność utrwalenia tragicznych wyda-
rzeń z 1942 roku. To ostatni czas na to, aby pamięć o zagładzie 
Żydów została utrwalona. Wiele osób od lat wskazywało na 
podjęcie konkretnych działań. Niektórzy nie doczekali. Należy 
pamiętać, że 77 lat temu zginęli ludzie, mieszkańcy tej okolicy. 
Przecież oni mieli swoje rodziny, plany i marzenia. Przeżyły 
tylko jednostki. Zachowały się relacje ocalonych i wspomnie-
nia mieszkańców Studzianki oraz regionu mówiące o tamtych 
czasach. W większości pokrywają się one, co daje nam obraz 
bardzo smutnej historii, którą dzisiaj trudno zrozumieć dla 
współczesnych. Przeszłość zostawiła na trwale tragiczny ślad 
w Szenejakch.

Podczas uroczystości w asyście strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Studziance i harcerzy z Łomaz nastąpiło 
otwarcie placu pamięci zagłady Żydów w 1942 roku. Zebrani 
mogli zobaczyć pamiątkowy kamień z tablicą informacyjną 
oraz 40 małych kamieni symbolizujących liczbę ofiar.

Miejsce to powstało przy współpracy z Fundacją „Pamięć 
Która Trwa”, Gminą Łomazy, Stowarzyszeniem Rozwoju 
Miejscowości. Znajduje się ono 600 metrów od głównej szosy 
w Studzance.

    Upamiętnienie miejsca zagłady Żydów w Studziance na Szenejkach

W sobotę 19-go października 2019r. odbyło się w Stu-
dziance po raz dziewiąty Popołudnie Seniora. W corocznym 
spotkaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką miejscowo-
ści Studzianka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stu-
dzianka wzięło udział ponad 70 osób w tym blisko 50 senio-
rów ze Studzianki.

IX Dzień Seniora rozpoczął się życzeniami od Wójta Gmi-
ny Łomazy Jerzego Czyżewskiego, Sołtysa Stanisława  Dziob-

ka i proboszcza parafii w Łomazach Adama Kameckiego. 
Wystąpił zespół “Studzianczanie”. Zebranym gościom towa-
rzyszyły dobre humory. Seniorzy wspominali dawne czasy 
przy potrawach przygotowanych przez organizatorów. Nie 
zabrakło także pamiątkowej fotografii. Pojawił się również 
okolicznościowy tort. Wspólna biesiada trwała do późnych 
godzin nocnych, a tak dobrą zabawę zapewniła kapela An-
drzeja Chwaluczyka.

Popołudnie Seniora



Łomaskie Stronypaździernik - grudzień 2019 13

Jubileusz Łomaskiego Stowarzyszenia rozwoju

 Świętowali 15-lecie działalności !

 Zrzeszyli się, by promować gminę. Choć, jak sami 
przyznają, początki nie były łatwe, śmiało mówią, że było 
warto. Dziś są prężnie działającym stowarzyszeniem, któ-
re nie boi się nowych wyzwań. Łomaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju obchodziło 15-lecie istnienia. 

 Jubileuszowa uroczystość odbyła się 12 paździer-
nika w łomaskiej remizie strażackiej. Wśród gości znaleźli 
się członkowie stowarzyszenia, lokalne władze, sponsorzy 
oraz przyjaciele stowarzyszenia. Wydarzenie uświetnił ze-
spół „Spiewam bo lubię”. – Dziś wspominamy osoby, które 
odeszły, a zaangażowały się w tworzenie i funkcjonowanie 
klubu na samym początku. Byli to Romuald Kulawiec, ów-
czesny radny powiatu bialskiego oraz Marian Szudejko, 
pierwszy Prezes stowarzyszenia oraz redaktor „Łomaskich 
stron” Stanisław Hryniewicz – mówiła obecna pani prezes 
Lucyna Kamińska. – Nad statutem stowarzyszenia w 2004 
r. pracowali dyrektor GOK-u Ryszard Bielecki, przedsta-
wiciel organizacji sportowej Marian Żelisko oraz 
sekretarz gminy Marianna Łojewska. Mieczy-
sław Trochimiuk i Romuald Szudejko. Warto 
dodać, że inicjatywę wsparł ówczesny, wójt Wal-
demr Droździuk  – podkreśla Kamińska.

– Na pomysł utworzenia stowarzyszenia wpa-
dłem pod wpływem szkoleń, które odbywały 
się na terenie województwa lubelskiego. Byłem 
pod wrażeniem pozytywnych działań, jakie po-
dejmowały tamtejsze stowarzyszenia. Chciałem 
promować gminę i zaangażować w to lokalną 
społeczność. Okazało się, że jest grupa ludzi, 
której spodobał się mój pomysł. 16 marca 2004 
r. zostało zorganizowane zebranie organizacyj-
ne, na które przybyły 33 osoby. Wybrano wtedy 
osoby do opracowania projektu statutu stowa-
rzyszenia. Byli to: Mieczysław Trochimiuk, Ro-
muald Szudejko, Marianna Łojewska, Romuald 
Kulawiec oraz ja – opowiada inicjator powstania 

stowarzyszenia Ryszard Bielecki. – 15 dni 
później w łomaskim domu kultury odbyło 
się zebranie założycielskie, na którym podję-
to uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia. 22 
lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wpisał 
do krajowego rejestru sądowego Łomaskie 
Stowarzyszenie Rozwoju – dodaje. Marianna 
Łojewska wspomina, że rejestrowanie stowa-
rzyszenia było dla nich nowością i uczyli się 
na błędach. Zdarzało się nieraz, że dokumen-
ty np. do sądu czy urzędu skarbowego, trzeba 
było wypełniać i wysyłać kilka razy. – Doku-
menty pisaliśmy na maszynie do pisania. Nie 
było internetu, mejli, dlatego zarejestrowanie 
stowarzyszenia trwało kilka miesięcy. Robili-
śmy to społecznie, po pracy, wspólnymi siła-
mi – podkreśla Łojewska. 

Członkowie stowarzyszenia z okazji jubi-
leuszu przyjęli życzenia, m.in. od radnego 
powiatu bialskiego Marka Uścińskiego, dy-

rektor łomaskiej biblioteki Agaty Chwalewskiej, dyrektor 
zespołu placówek oświatowych Bogumiła Wińska, Pio-
tra Raczyńskiego i Ireny Derlukiewicz, członków zespo-
łu „Śpiewam bo lubię”, wójta Jerzego Czyżewskiego oraz 
przewodniczącego rady gminy Andrzeja Wińskiego oraz 
Krzysztofa Łojewskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego 
w Łomazach. – Niech te 15 lat waszej pracy, doświadczer-
nia i działalności będzie inspiracją na kolejne lata. Dziś, 
podobnie jak przez 15 lat, lokalne społeczeństwo może 
się integrować i za to wam dziękuję – mówił Czyżewski. 
Podczas sobotniej uroczystości podziękowano członkom i 
przyjaciołom oraz sponsorom za wsparcie i trud włożony 
w funkcjonowanie stowarzyszenia. Wydarzenie uświetnił 
występ zespołu „Śpiewam bo lubię”. Gościom przygrywał 
Paweł Tokarski i Igor Majewski. Organizatorzy oprócz suto 
zastawionych stołów przygotowali też słodką niespodzian-
kę – tort z napisem „15 lat!”. Wesoła biesiada z nutą senty-
mentu trwała do rana. 
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  W Burwinie odbył się koncert harmonijkowy
„Biesiadne spotkanie - harmonijek granie” zorganizo-

wane przez Panią sołtys Agatę Sadowską i Koło Gospodyń 
Wiejskich „Burwinianki” odbyło się 31 sierpnia w budyn-
ku szkolnym w Burwinie. Panie przygotowały regionalne 
paotrawy kulinarne. Sprawy organizacyjne prowadził i 
nad całością czuwał Henryk Mościbrodzki, Adam Tajer 
i Wiesław Mikiciuk.

W prezentacji udział wzięło ośmiu harmonijkarzy, 
oraz zespół „Śpiewam Bo Lubię” pod kierownictwem 
Arkadiusza Saczuka. Wsparcia udzielili: GOK Łomazy, 
Gminna Biblioteka Łomazy i Zbigniew Gołoś-Delikate-
sy Centrum. Podziękowania dla wykonawców wręczył 
Ksiądz Proboszcz parafii Korczówka Mariusz Czyżak. 
Wieczór upłynął w biesiadnej, miłej niepowtarzalnej at-
mosferze.

W Małym Kinie w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła 
się projekcja filmu dokumentalnego „#MyKobiety”.

O filmie Pani Ania opowiada w nastepujący sposób:

Film dokumentalny #MyKobiety to swego rodzaju 
ukłon w stronę naszych przyjaciółek, matek, córek. Ko-
biet zdawałoby się normalnych, zwykłych, jednakże jak 

Projekcja filmu „My kobiety” w reżyserii Anny Stolarczuk
się okazuję niejednokrotnie ich przemyślenia tudzież spo-
sób postrzegania rzeczywistości są bardziej wartościowe 
niż tych, które są z pierwszych stron gazet i wypowiadają 
się publicznie. Każda z Nas nosi w sobie wiele ciekawych 
opowieści, choć z pozoru mogą wydawać się błahe. Byłam 
zaskoczona tak wielkim zainteresowaniem ze strony Pań  
chcących wziąć udział w tym projekcie. Liczba aktorek 
przekroczyła czterdzieści osób. Najmłodsza uczestniczka 
ma 4 lata a najstarsza ok.70 lat. Pomysł był prosty – każ-
da z uczestniczek miała za zadanie odpowiedzieć na dany 
zestaw pytań. Te same pytania miała zarówno 4 letnia 
dziewczynka i seniorka. Tym samym możemy zobaczyć 
jak zmienia się światopogląd kobiet wraz z wiekiem. Pod-
czas nagrań było dużo uśmiechów jak i chwil wzrusze-
nia. I to jest właśnie magia prawdziwych realnych emocji. 
O ile nagrania trwały kilka dni i przebiegały w sposób 
sprawny i szybki o tyle postprodukcja okazała się bardziej 
skomplikowanym procesem. Nagrań było dobrych parę 
godzin, a końcowa wersja ma 52 minuty, stąd też cały  
materiał musiał przejść selekcję. Śmiało mogę powiedzieć 
że jestem dumna z tego projektu – jest to autorski pomysł 
na skalę ogólnopolską. Aktualnie Film został wysłany na 
HER Docs Film Festival – jedyny w Polsce festiwal fil-
mów dokumentalnych prezentujący twórczość kobiet.  

Twórcy lokalni promują gminę! 

W ramach dofinansowania ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury, program EtnoPolska 2019 powstanie:
 - katalog twórców promujący ich działalność
 - wystawa rękodzieła, która zostanie zaprezentowana we 
wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce
 - strona internetowa dotycząca twórców ludowych.

Projekt jest realizowany dzięki przyznanemu grantowi 
Fundacji Lubelskich Innowacyjnych Przedsięwzięć, która 
dziś rozpoczęła warsztaty z twórcami ludowymi z naszej 
gminy.

Program EtnoPolska 2019
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Symulator dachowania, czyli zapnij 
pasy !

 Symulator dachowania w ramach akcji „Za-
pinaj Pasy” w Łomazach! 
 W Zespole Placówek Oświatowych w Ło-
mazach odbyło się szkolenie i pokaz skierowany 
do młodzieży dotyczący bezpieczeństwa jazdy.  
 Akcja była promowana przez wicemarszałka 
Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka, dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go Igora Dzikiewicza, wójta Gminy Łomazy Jerzego 
Czyżewskiego i radnego Kamila Frączka oraz dyrek-
tor ZPO Bogumiłę Wińską.

 Plansze nawiązujące do historii tamtego okresu, 
zostały umieszczone na ogrodzeniu Orlika przy ul. Szkol-
nej. W 2019 roku obchodzimy 75. rocznicę tej jednej z 
najbardziej zaciętych walk w okresie II wojny światowej.  
Z wystawy możemy dowiedzieć się m.in. o losach 2 Kor-
pusu Polskiego na Zachodzie. 

Wystawa plenerowa poświęcona 
75 rocznicy bitwy pod Monte Cassino

25 czerwca w Gminie Łomazy odbyło się seminarium 
wyjazdowe bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu 
bialskiego - zorganizowane przez MBP w Białej Podl.

Celem szkolenia było zapoznanie się ze zmianami w 
funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoma-
zach oraz włączenie się w obchody Roku Kultury Ludowej 
w Powiecie Bialskim.

Uczestnicy zwiedzili GBP i GOK w Łomazach, których 
siedziba została wyremontowana i rozbudowana z uzy-

Seminarium wyjazdowe bibiotekarzy

skanego dofinansowania 
z funduszy unijnych.

Następnie bibliote-
karze udali się do Klubu 
Wiejskiego w Lubence 
na spotkanie z p. Kazi-
mierzem Kusznierowem 
- założycielem i kierowni-
kiem teatru obrzędowego 
„Czeladońka” - który opo-
wiedział historię swojej 
działalności.

Obejrzeli zdjęcia z 
przedstawień teatru i wy-
stawę prac p. Adama Pań-
czuka. Zwiedzili również 
amfiteatr oraz miniskan-
sen w Lubence.

Kolejnym punktem programu była wieś Studzianka i 
Muzeum Wsi Podlaskiej p. Józefaciuków. Uczestnicy semi-
narium obejrzeli ekspozycję przedmiotów i urządzeń uży-
wanych w codziennym życiu dawnej wsi podlaskiej.

W drodze powrotnej bibliotekarze odwiedzili cmentarz 
tatarski.
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Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy 

  Wybory do MRG odbyły się 22 listopada 
2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. 
MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie 
Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 
7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano po-
działu na okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w 
każdym okręgu.

 Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1, wy-
bierali 7 radnych z 16 kandydatów, zaś uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, Okręg Nr 2, - 5. Komisja wyborcza 
powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się 
z 5 członków. Uprawnionych do głosowania było łącznie 
293 osób, z tego 79 uczniów szkół podstawowych. Głoso-
wanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okrę-
gu Nr 2 kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu 
komisji, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przy 
najmniej 8, kandydatów na radnych. W głosowaniu wzięło 
udział 77 osób.

 Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statu-
tem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji 
Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest 
wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem 
politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty 
wyborów. Wójt Gminy Jerzy Czyżewski powołał Opieku-
na Rady, którym został radny Andrzej Wiński. Rada ma 
charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę sa-
morządności, będzie mogła także czynnie uczestniczyć w 
życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.

MRG II kadencji liczy 12 Radnych.
Radnymi zostali:
1. Paweł Bańkowski – Łomazy
2. Dominika Biesiada – Łomazy
3. Karolina Chotkowska - Łomazy
4. Roksana Gicewicz – Łomazy
5. Mateusz Karpowicz – Łomazy
6. Tomasz Kulawiec – Łomazy
7. Zofia Panasiuk – Lubenka
8. Oliwia Powszuk – Łomazy
9. Łukasz Sakiewicz – Bielany
10. Anastazja Stanilewicz – Łomazy
11. Dominika Szoplińska – Łomazy
12. Patrycja Wakulska – Łomazy

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła 
się 6 grudnia 2019 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczą-
cej Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiktorii Hołonowicz, 
zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubo-
wanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. 
Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch 
Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Oliwia Powszuk.

Wiceprzewodniczący: Roksana Gicewicz, Anastazja Sta-
nilewicz.
Sekretarz – Dominika Biesiada
Skarbnik – Dominika Szoplińska


