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 Minęło już 30 lat od momentu reaktywowa-
nia w naszym kraju samorządu terytorialnego. 
 
 W gminie Łomazy przez 30 lat obowiązki rad-
nego pełniło 69 radnych, obowiązki sołtysa sprawo-
wało 42 osoby, 4 sołtysów pełniło jednocześnie funk-
cję radnego. VIII kadencja rady gminy liczy obecnie 
15 radnych, kiedy na początku istnienia samorządu w 
1990 rada gminy I kadencji liczyła 20 radnych. Przez 
30 lat stanowisko wójta pełniły 3 osoby, a urząd gmi-
ny mieścił się w 3 siedzibach. Obecnie wszystkie sesje 
rady gminy są nagrywane i transmitowane, a kaden-
cja została wydłużona z 4 do 5 lat.

 Dziękuję radnym, sołtysom z radami sołec-
kimi, pracownikom, jednostkom samorządowym, 
członkom stowarzyszeń i organizacji, księżom, ale 
także rolnikom i przedsiębiorcom działającym w 
gminie Łomazy.

 Dziękuję za trud, troskę, poświęcenie i dzia-
łania, które służą naszej społeczności wszystkim oso-
bom pracującym na rzecz mieszkańców naszej gmi-
ny. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i codziennej 
ciężkiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, przyczy-
niają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej po-
prawy warunków życia naszych mieszkańców. Życzę 
wszystkim niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej 
niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, a tak-
że powodzenia w realizacji nowych zamierzeń oraz 
sukcesów zawodowych i osobistych.

Wójt Gminy Łomazy
 Jerzy Czyżewski
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 W 2020 roku świętujemy XXX-lecie odrodze-
nia samorządu terytorialnego.
 W marcu 1990 r . Sejm przyjął  ustawę  i na jej 
podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach 
istniejących gmin, w tym także i w gminie Łomazy, 
prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w PRL 
rad narodowych wprowadzono rady gmin o większych 
kompetencjach.  Obowiązki naczelnika Gminy,  któ-
ry był terenowym organem administracji państwowej 
przejął w samorządzie wójt gminy.
 Pierwsze całkowicie wolne  po 1989 roku wy-
bory do rad gmin przeprowadzono 27 maja 1990 r.  Na 
podstawie obowiązujących przepisów władza wyko-
nawcza – prezydent miasta, burmistrz, wójt – była wy-
bierana przez rady gmin.
 Na szczeblu województwa  ustanowiono sej-
miki. W ich skład wchodzili radni, delegaci wszystkich 
samorządów terytorialnych województwa. Sejmik sta-
nowił pomost między samorządami gminnymi, a ad-
ministracją rządową.
 W gminie Łomazy wybrana Rada Gminy I 
kadencji składała się z 20 radnych. W czerwcu 1990 
roku na kadencję 1990 – 1994 Rada wybrała Przewod-
niczącego Rady Gminy, został nim  Zdzisław Kozysa, 
nauczyciela z miejscowości Łomazy oraz Wójta Gminy 
Stefana Jarockiego, rolnika z miejscowości Szymanowo 
gm. Łomazy.
 W tym czasie  nowa Rada Gminy wybrała rów-
nież przedstawiciela do Sejmiku Województwa. Został 
nim radny Witold Kowalewski. Przedstawicielem do 
sejmiku  w następnej  kadencji 1994-1998  został Julian 
Bańkowski.
 Pierwszym Przewodniczącym Sejmiku I ka-
dencji 1990 – 1994  był  Ryszard Turyk,  II kadencji 
1994 – 1998 Tadeusz Łazowski – późniejszy  Starosta 
w następnych  kadencjach Samorządu Powiatowego 
Ziemskiego w Białej Podlaskiej. 
 Przewodniczącymi Rady Gminy  Łomazy w 
kolejnych kadencjach byli w latach:

1994 - 1998 - Marian Żelisko
1998 - 2002 - Irena Rudzka
2002 - 2006 - Zdzisław Kozysa
2006 - 2010 - Zdzisław Kozysa
2010 - 2014 - Wiesław Bańkowski
2014 - 2018 - Małgorzata Derlukiewicz
Od 2018 r.   - Andrzej Wiński
 

 Funkcje Wójta Gminy  pełnili w latach:

1990 - 1991 - Stefan Jarocki
1991 - 2014 - Waldemar Droździuk
Od 2014 r.   - Jerzy Czyżewski
 
 Funkcje Sekretarza Gminy w nowym samorzą-
dzie pełnili w latach:

1990 - 1991 -  Waldemar Droździuk 
Od 1991 r.   -   Marianna Łojewska
 
 Pierwszym Skarbnikiem Gminy  została do-
tychczasowa  główna księgowa Pani Irena Lubańska. 
Funkcję tę pełniła w latach 1990- 2003. W kolejnych 
latach:

2003 - 2017 -   Jadwiga Doluk, 
Od 2017 r.   -  Renata Józefaciuk

 Kolejny etap reformy samorządowej polegał  na 
wprowadzeniu do obowiązującej struktury podział na 
dwa dodatkowe szczeble samorządu – powiaty i samo-
rządowy województw.
 Pierwsze  wspólne wybory do trzech szczebli 
samorządu  odbyły się 11 października 1998 r., a władze 
powiatów i nowych województw zaczęły funkcjonować 
z dniem 1 stycznia 1999 r., gdy zaczęła obowiązywać 
nowa mapa administracyjna.
 Pierwszymi radnymi  powiatowymi z gminy 
Łomazy na kadencję 1998- 2002 zostali: ówczesny Wójt 
Waldemar Droździuk i Zbigniew Głowacki,  następnie 
na kadencję  2002 – 2006 Zbigniew Głowacki i Romu-
ald Kulawiec,  2006 – 2010  Jan Bajkowski , Romuald 
Kulawiec,  2010 – 2014  Jan Bajkowski, Romuald Kula-
wiec, Marek Uściński, 2014 - 2018  Jan Bajkowski, Ma-
rek Uściński, od 2018 – Marek Uściński.
 W Zarządzie Powiatu Bialskiego z naszej gmi-
ny zasiadali: w  I  Kadencji  1998-2002 Marian Żelisko 
jako członek Zarządu. Radny Powiatu Bialskiego Jan 
Bajkowski pełnił funkcję wicestarosty w kadencji 2014 
- 2018 Członkiem Zarządu Powiatu był także radny 
Marek Uściński.
 W wyniku reformy  utworzono także 16 rządo-
wo-samorządowych województw.  Województwo Bial-
skopodlaskie w części włączono do  nowopowstałego 
Województwa Lubelskiego i do Województwa Mazo-
wieckiego. Liczba  nowo powstałych powiatów ziem-

skich wyniosła 308, a miast na prawach powiatów 65. 
Funkcjonowało 2 489 gmin.
 Dopełnieniem  reformy samorządowej było 
wprowadzenie bezpośrednich wyborów prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów. Pierwsze  bezpośrednie 
wybory wójta odbyły się wraz z kolejnymi wyborami 
samorządowymi  - 27 października  i 10 listopada 2002 
r. Pierwszym Wójtem Gminy Łomazy wybranym w 
wyborach bezpośrednich został Waldemar Droździuk.
 Upamiętniając pierwsze wybory samorządowe 
z 1990 r. Sejm RP ustanowił datę 27 maja Dniem Samo-
rządu  Terytorialnego.
 Samorząd Gminy Łomazy, który na podstawie 
umocowania  ustawowego nadającego kompetencje 
w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi zaczął 
podejmować różnego rodzaju zamierzenia. Możliwość  
wpływania na rzeczywistość wyzwalała w ludziach 
chęć współdziałania w realizacji zadań. Pierwszy okres 
to także  czas organizowania  na nowo instytucji działa-
jących w gminie, a także realizowania zadań zmierzają-
cych do  poprawy życia mieszkańców gminy.
 Pierwszą  historyczną decyzją samorządu 
oprócz  decyzji inwestycyjnych było  przywrócenie  tra-
dycji targów w Łomazach, na placu wydzierżawionym 
od Parafii Rzymskokatolickiej w Łomazach.
 W minionym XXX- leciu na terenie gminy Ło-
mazy  wykonano  wiele inwestycji. Najważniejsze to: 
dokończenie telefonizacji wsi, oddanie do użytku no-
wej szkoły w Łomazach, budowa remizo-świetlicy w 
Huszczy, Kopytniku,  wybudowanie nowej oczyszczal-
ni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Łomazach,  
budowa budynku Urzędu Gminy Łomazy,budowa  re-
mizy w Korczówce, Dubowie,   budowa dróg Huszcza- 
Kopytnik , Kozły Musiejówka, w Jusaki-Zarzeka, bu-
dowa nowoczesnej kotłowni przy szkole w Łomazach, 
budowa ul. Szkolnej, Podrzecznej, Poprzecznej w Ło-
mazach, budowa dróg gminnych w Łomazach, Husz-
czy Drugiej, Koszołach i Dubowie, budowa sali gimna-
stycznej w Łomazach, budowa wodociągów na terenie 
gminy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,  
budowa chodników, dróg , termomodrenizacja budyn-
ku Zespołu Szkół w Łomazach, montaż instalacji od-
nawialnych źródeł energii, remont budynku GOK w 
Łomazach, zagospodarowanie terenów wokół stawów 
po byłej cegielni, zakup samochodu strażackiego i do 
przewożenia uczniów niepełnosprawnych, remont bu-
dynków poszkolnych w Burwinie , Koszołach i inne.
 Nie sposób wymienić wszystkich ważnych 
osiągnięć, które miały miejsce w minionym 30-leciu. 
To efekt pracy wielu ludzi, rad gmin, wójtów, samorzą-
dowców, sołtysów, przewodniczących rad, organizacji 

społecznych i stowarzyszeń.
 Zrealizowane przedsięwzięcia wskazują jednak 
na to, że mając kompetencje do stanowienia we wła-
snych sprawach i we współpracy z samorządami wyż-
szego szczebla  można było planować i realizować wiele 
inwestycji służących lokalnym społecznościom  popra-
wiając przez to warunki życia w małych ojczyznach ja-
kimi są gminy.
 Z perspektywy historii ostatnich  30 lat to za-
pewne jeden z najlepszych okresów w historii RP, a 
także jedyny okres najszybszego rozwoju gminy Łoma-
zy. To czas szybkich i korzystnych zmian widocznych 
gołym okiem. Uległy poprawie warunki życia małych 
społeczności lokalnych. To  czas niezwykłego wspól-
nego działania  ludzi, którzy chcieli robić cos nowego, 
ważnego. To działanie przywróciło  właściwe znaczenie  
sformułowania „ dobro wspólne”., mieszkańcy poczuli , 
że wiele zależy od ich samych, ponieważ uzyskali pełne 
prawo współdecydowania o swoich sprawach i wspól-
notach.

Sekretarz Gminy Łomazy - Marianna Łojewska

30 lat samorządu terytorialnego w Łomazach

Remont Brzeskiej zakończony

 Zakończył się remont nawierzchni ulicy Brze-
skiej w Łomazach. Prace wykonywało Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych S.A z Białej Podlaskiej. Koszt 
inwestycji to 420.401,39 zł. w tym udział finansowy 
Gminy Łomazy i Powiatu Bialskiego w realizacji za-
dania wynosi po 50% planowanych kosztów. Prace 
polegały na wykonaniu warstwy ścieralnej i wyrów-
nawczej nawierzchni ul. Brzeskiej o długości 0,736 
km (od krzyżowania ul. Wisznickiej do cmentarza) 
oraz ulicy Wisznickiej o długości 72 m w stronę bloku 
mieszkalnego wraz z odwodnieniem skrzyżowania z 
ul. Cmentarną. 
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 W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Ro-
dziny od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty 
Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzy-
maniu łącznie co najmniej troje dzieci! Karty Dużej 
Rodziny czekają na mieszkańców Gminy Łomazy!

 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie 
przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzi-
cielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub 
jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, pra-
wo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku 
gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także małżonkowi tego rodzica. Małżonek ro-
dzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania 
Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieist-
nieniu małżeństwa.

 Osoby uprawnione, które nie posiadają karty dużej rodziny a są zainteresowane jej posiadaniem pro-
szone są o złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach osobiście lub elektronicz-
nie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 3417051.

 W sobotę 20 czerwca br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Łomazy została podpisana umowa 
na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 
Funduszu Sprawiedliwości pomiędzy Ministerstwem 
Sprawiedliwości reprezentowanym przez ministra 
Marcina Romanowskiego, a Gminą Łomazy reprezen-
towaną przez Jerzego Czyżewskiego – Wójta Gminy 
Łomazy. 

 Efektem podpisanej umowy jest otrzymanie 
dofinansowania w kwocie 200 tysięcy złotych z Fun-
duszu Sprawiedliwości do zakupu lekkiego ratow-
niczo-rozpoznawczego z napędem 4×4 samochodu 
pożarniczego. Zakupiony pojazd zostanie przekazany 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach i zastąpi bli-

sko 20-letni samochód marki Lublin. Przy podpisaniu 
umowy byli obecni przedstawiciele Zarządu Gminne-
go OSP w Łomazach.

Dofinansowanie na nowy 
samochód dla OSP 

Karta Dużej Rodziny w Łomazach

Nowe inwestycje w gminie

W wakacje rusza przebudowa drogi 
Łomazy-Kozły-Kolembrody i remont drogi 

Kozły-Musiejówka!

Nowy plac przed świetlicą

 Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski wraz ze 
Skarbnikiem gminy Renatą Józefaciuk podpisali umo-
wy z wykonawcami na realizację inwestycji  Przybu-
dowa budynku po byłej szkole w Dubowie na stwo-
rzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób 
niepełnosprawnych 
 Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Stolar-
sko-Budowlany Zdzisław Serhej w Łomazach.

 Koszt inwestycji to 1 662 733,35 zł z ponad 
92% dofinansowaniem ze środków Funduszu Solidar-
nościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
 Kolejną inwestycją będzie wykonanie robót 
budowlanych w budynku Zespołu Placówek Oświato-
wych w Łomazach na potrzeby Klubu Malucha.
 Wykonawcą inwestycji będzie Paweł Niczypo-
ruk Budownictwo z siedzibą w Żukach.  
 Koszt 258 439,11 zł ze 100% dofinansowaniem 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS.

Realizacja inwestycji to 2020 rok.

 
Koszt inwestycji to 8 561 509,06 zł, w tym dofinanso-
wanie 50%, tj. 4 280 754,00 zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, 25% Powiat Bialski i 25% łącznie Gmina 
Łomazy i Gmina Rossosz.
 Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Lubartów S.A. Inwestycja będzie realizo-
wana do sierpnia 2021 roku.

 Zakończono utwardzenie placu przed świe-
tlicą w Studziance.
 Środki na ten cel zostały przeznaczone w ra-
mach funduszu sołeckiego wsi Studzianka z dwóch 
lat, tj. 2019 i 2020 roku.
 Koszt wykonania utwardzenia to 37 000 zł, a 
wykonwcą jest KRIS-BRUK Krzysztof Hornowski ze 
Studzianki.
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 Zgodnie z zarządzeniem Nr 93/20 Wójta Gmi-
ny Łomazy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie usta-
lenia stawek opłaty za wywóz nieczystości płynnych 
na terenie Gminy Łomazy od dnia 01-05-2020 roku 
określa się następujące stawki opłaty za wywóz nie-
czystości płynnych:

 

 Została podpisana umowa z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie folii rol-
niczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big Bag".
 Kwota dofinansowania to 55 662 zł. Realizacja 
projektu w terminie do października 2020 roku.
 W ramach projektu poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu zostanie 111,245 Mg odpadów z te-
renu gminy Łomazy. 
 W gminie Łomazy zgłosiło się blisko 100 rol-
ników w sprawie odbioru odpadów rolniczych. O 
miejscu i terminie odbioru zostaną powiadomieni w 
lipcu br.

1.miejscowości położone do 5 km od siedziby Urzędu 
Gminy - Łomazy, Jusaki-Zarzeka, Lubenka, Szymano-
wo – 97 zł brutto + ilość m3 ścieków, 

2.miejscowości położone od 5 km do 10 km od siedzi-
by Urzędu Gminy - Bielany, Dubów, Kozły, Krasówka, 
Studzianka – 138 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 – 179 zł brutto 
+ ilość m3 .

Stawka za m3 ścieków wynosi 5,30 netto (5,72 brutto).
Wóz asenizacyjny ma pojemność 9000 litrów

 Zgłoszenia odbioru prosimy kierować do pra-
cownika ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska w Urzędzie Gminy Łomazy, pod nu-
merem tel. 83 341 70 76 w godzinach pracy urzędu.

 Gmina Łomazy zakupiła 22 nowe laptopy 
wraz z oprogramowaniem i licencjami za kwotę blisko 
60 000 zł najbardziej potrzebującym uczniom z tere-
nu gminy w ramach projektu "Zdalna szkoła".Sprzęt 
posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 
dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Łomazy, a szkoły rozdysponują go najbar-
dziej potrzebującym. Jednocześnie do tej pory pla-
cówki szkolne wypożyczyły blisko 20 komputerów ze 
szkolnych pracowni w celu zdalnego nauczania.

 Dofinansowanie w 100% wysokości projek-
tu pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalnego” ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego In-
ternetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach.

Gmina Łomazy z dotacją na usuwanie odpadów 

Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Łomazy 

Laptopy zostały przekazane najbardziej potrzebujących uczniom Zakończenie roku klas ósmych

 „Dzisiejszy dzień jest szczególnym zakończe-
niem roku szkolnego. Pomimo pandemii koronawi-
rusa chcemy, by nasi absolwenci, dla których jest to 
ostatni dzień w szkole podstawowej, mogli uroczyście 
zakończyć ten etap w życiu” - tymi słowami rozpoczę-
ła uroczystość pożegnania absolwentów klas ósmych 
Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Pani 
Dyrektor Bogumiła Wińska.

 Nastepnie zostały wymienione najważniejsze 
osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020: 

- Laureat X Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu 
Gramatycznego im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego: 
uczennica klasy VIII B Wiktoria Hołonowicz; na-
uczyciel przygotowujący p. Elżbieta Bielecka;

 - Dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”: uczniowie klasy VII B Do-
minika Biesiada i Paweł Bańkowski; nauczyciel przy-
gotowujący p. Dorota Nazarewicz;

 - Dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny” klas młodszych: uczennice 
klasy III A Agnieszka Bandzarewicz i Zuzanna Tela-
czyńska, nauczyciel przygotowujący p. Anna Ziętec-
ka;

 - Dwie Finalistki Wojewódzkiego Konkursu POLO-
NISTA ROKU: Iwona Stanilewicz uczennica klasy V 
C i Aleksandra Derlukiewicz uczennica klasy VI C, 
nauczyciel przygotowujący p. Elżbieta Bielecka;

 - Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recyta-
torskim Poezji Aleksandra Puszkina: uczennica klasy 
VI C Julia Korszeń; nauczyciel przygotowujący p. Ewa 
Korszeń;

 - Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Bezpiecznie na wsi…” uczennica klasy I A 
Anastazja Wołosowicz; nauczyciel przygotowujący p. 
Wiesława Kobrzyńska;

 - III miejsce w konkursie plastycznym „Moja Przy-
goda w Muzeum” na szczeblu regionalnym: Julia 
Trochonowicz oraz wyróżnienie Kamila Kuflowska- 
uczennice klasy V B; nauczyciel przwygotowujący p. 
Dorota Kulicka.

 Tytuł wzorowego absolwenta przyznano Wik-
torii Hołonowicz uczennicy klasy VIII B.

 Certyfikat Ambitnego Ucznia otrzymali: Pa-
trycja Wakulska uczennica klasy VIII B oraz Michał 
Lipiński uczeń klasy VIII A.

 Za najwyższy wynik w nauce tytuł Prymusa 
Szkoły i nagrodę Wójta Gminy Łomazy otrzymały: 
Wiktoria Hołonowicz uczennica klasy VIII B i Domi-
nika Biesiada uczennica kl. VII B.

 Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła się 
do uczniów, życząc im udanych, wolnych od trosk i 
zmartwień wakacji.
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 Zmarł o. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz ob-
lat pochodzący z Łomaz. Ze względu na jego ostatnią 
wolę, został pochowany w Kodniu. Był cenionym teo-
logiem, ekumenistą i specjalistą w dziedzinie teologii 
prawosławnej. Opublikował wiele artykułów i książek, 
poświęconych drodze do jedności chrześcijaństwa.
 Ojciec prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI 
na świat przyszedł w 1936 r. w Łomazach. Należał do 
zakonu misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. W 
latach 1979 – 1984 był konsultorem sekretariatu ds. 
Jedności Chrześcijańskiej w Watykanie, a w latach 
1980 – 2005 konsultorem Międzynarodowej Komisji 
Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościo-
łem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. 
Jednocześnie w tym okresie był członkiem Komisji 
Episkopatu Polski ds. ekumenizmu. Do 2005 r. pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu Ekumenicznego Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w 
Lublinie. Był także jego współtwórcą.

 Doceniony i wyróżniony

Za jego działalność przyznano mu liczne nagrody: im. 
księcia Konstantego Ostrogskiego (Białystok-Supraśl 
1994), im. św. Brata Alberta (Warszawa 1994), im. 
Jana Długosza (Kraków 2004), im. Ks. Józefa Tisch-
nera (Kraków 2005), a także odznaczenia: medal im. 
Anny Kamieńskiej (Gdańsk 1994), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa 2004). - Z oka-
zji 100. rocznicy istnienia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Rada Wydzia-
łu Teologii uhonorowała zasłużonych pracowników 
uczelni pamiątkowymi medalami. Wśród nagrodzo-
nych znalazł się wieloletni pracownik naukowy KUL-
-u – o. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI. W li-
ście skierowanym do prowincjała, dziekan Wydziału 
Teologii – ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Nowosad 
podkreślił, że uniwersytet nadaje o. Hryniewiczowi 
to okolicznościowe odznaczenie “w dowód uznania 
dla wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej na Wy-
dziale Teologii KUL” – przypominają oblaci na swojej 
stronie internetowej.

Ekumenizm - to było jego życie

Jarosław Kędzia rzecznik sanktuarium w Kodniu miał 
okazję poznać o. prof. Wacława Hryniewicza i prze-
prowadzić z nim wiele rozmów, w tym dotyczących 
ekumenizmu i teologii prawosławnej. – Opiekowałem 
się o. prof. Wacławem Hryniewiczem przez ostatnie 
dwa lata jego pobytu w Lublinie. Był to człowiek nie-
samowitej wiary i kultury, a także prawdziwej klasy 
naukowiec. Do każdego człowieka podchodził z sza-
cunkiem, każdego też starał się wysłuchać. Rozma-
wialiśmy codziennie, nawet kiedy był schorowany 
prosił mnie o wyszukiwanie informacji dotyczących 
m. in. ekumenizmu, a także tego co się wydarzyło w 
Kościele, także w tym prawosławnym i protestanckim. 
Był zawsze żywo zainteresowany drogą do jedności 
chrześcijan. To było jego życie – zaznacza o. Jarosła-
wa Kędzia. Dodaje, że o. Wacław pochodził z Łomaz, 
więc jego skupienie się na dialogu pomiędzy prawo-
sławiem i katolicyzmem mogło wynikać z współist-
nienia na południowym Podlasiu tych dwóch wy-
znań. - Wyraził też pragnienie by zostać pochowanym 
w Kodniu, gdyż tutaj jako dziecko pielgrzymował do 
Matki Bożej – wyjaśnia o. Jarosław Kędzia.

Anna Chodyka, Słowo Podlasia, wydanie 22/2020 
(2098)

Wybitny teolog został pochowany w Kodniu Podsumowanie akcji szycia i rozdawania maseczek 
ochronnych w gminie Łomazy

 W związku z zaistniałą sytuacją oraz zaostrze-
nia procedur dotyczących higieny, mających na celu 
walkę z koronawirusem COVID-19 blisko 4000 
mieszkańców gminy Łomazy otrzymało maseczki w 
ramach akcji "Mieszkańcy mieszkańcom szyją ma-
seczki".
 Akcja zainicjowana przez Wójta Gminy Ło-
mazy Jerzego Czyżewskiego była koordynowana 
przez panią Monikę Głowacką oraz kierownik GOPS 
Urszulę Najdyhor wraz z pracownikami GOPS. Ma-
teriał do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego 
użycia został zakupiony decyzją wójta gminy ze środ-
ków budżetu gminy oraz pozyskany od mieszkańców 
w ramach akcji zorganizowanej przez Próbną Groma-
dę Zuchową oraz 1 Drużynę Harcerską w Łomazach 
pn.: „Co kryje szafa babci?”.
 W akcję szycia maseczek zaangażowały się: 
Agnieszka Dorosz, Ewa Przyłucka, Katarzyna Hołow-
nia, Katarzyna Tokarska, Małgorzata Cichocka, Doro-
ta Kowieska, Jolanta Niedźwiedź, Izabela Kowalczyk, 
Wioletta Świerzbińska, Aneta Wołosowicz, Halina 
Kowieska, Genowefa Czyżewska, Agnieszka Cybul, 
Ewa Hołownia, Iwona Jeruzalska. Do akcji przystą-
pili również pracownicy obsługi Zespołu Placówek 
Oświatowych w Łomazach przy koordynacji pani dy-
rektor Bogumiły Wińskiej: Maria Welo, Małgorzata 
Dżyg, Marta Szudejko, Małgorzata Zadrożna, Elżbieta 
Gierczuk, Marta Bańkowska.
 W pierwszej kolejności wolontariuszki rozpo-

częły pracę nad szyciem maseczek dla służb gmin-
nych, OSP Łomazy będące w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym oraz GOPS, które potrzebu-
ją zabezpieczenia w środki ochrony osobistej w sytu-
acjach kryzysowych (akcje ratunkowe, dostarczanie 
żywności itp.), a następnie dla wszystkich mieszkań-
ców.
 Własne środki finansowe na zakup maseczek 
ochronnych na łączną kwotę blisko 4 tys. zł przezna-
czyli wójt gminy Jerzy Czyżewski wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Łomazy Andrzejem Wińskim, 
wiceprzewodniczący Rady Ireneuszem Korszeniem, 
radnymi Leszkiem Firysiukiem i Grzegorzem Wy-
sockim.
 Dodatkowo mieszkańcom gminy uszyli i 
przesłali bawełniane maseczki zaprzyjaźnieni harce-
rze z Milanówka.
 Maseczki były wydawane w Urzędzie Gmi-
ny Łomazy. Z czasem, przy zachowaniu środków 
ostrożności, porzez pracowników urzędu, GOPS, 
strażaków OSP, sołtysów, radnych oraz ludzi dobrej 
woli, trafiły do mieszkańców.
 Władze gminy dziękują osobom, które za-
angażowały się w akcję roznoszenia maseczek. 
Sołtysi, którzy włączyli się akcję: Jan Cydejko, Zbi-
gniew Głowacki, Witold Bujalski, Joanna Malewicz, 
Grzegorz Derlukiewicz, Stanisław Dziobek, Bożena 
Oniszczuk, Mateusz Michalczuk, Małgorzata Jusz-
czak, Agata Sadowska, Wioleta Świerzbińska, Kry-
styna Stankiewicz, Konrad Chotkowski. Radni Rady 
Gminy Łomazy: Andrzej Wiński, Ireneusz Korszeń, 
Katarzyna Makarewicz, Elżbieta Moszkowska, Ka-
mil Szostakiewicz, Leszek Firysiuk, Kamil Frączek, 
Grzegorz Wysocki, a także Jerzy Czyżewski, Dariusz 
Kowalczyk, Renata Krasuska-Adamiak, Krzysztof 
Filipiuk, Urszula Kurianowicz i Dariusz Uściński.
 Maseczki zostały rozdysponowane zgodnie 
z liczbą osób zamieszkałych daną nieruchomość w 
ilości odpowiadającej złożonej deklaracji za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.
– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyro-
zumiałość i cierpliwość. Jednocześnie informuje-
my osoby, które nie otrzymały maseczki, że istnieje 
możliwość pozyskania ich w Urzędzie Gminy Łoma-
zy – mówi wójt gminy Jerzy Czyżewski. 
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II Powiatowy spływ kajakowy na orientację jaki miał 
miejsce wczoraj, 14 czerwca a zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stu-
dzianka oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podla-
skiej spełnił pokładane w nim oczekiwania zarówno 
organizatorów jak i uczestników. Myli się ten, kto 
uważa, że widział już wszystko i że zdobył wszystko...

II Powiatowy spływ kajakowy na orientację poprowa-
dzony został trasą rzeki Zielawa. Odcinek z Wisznic 
do Studzianki to około 21 kilometrów wymagającej, 
trudnej, z przygodami ale jakże wynagradzającej do-
brą zabawą, śmiechem, integracją a co chyba najważ-
niejsze i najbardziej doceniane – widokami otacza-
jącej przyrody – nie przesadzimy jeśli porównamy 
meandrującą rzekę z kilkoma progami do pokona-
nia, powalonymi mostkami i kładkami, taranującymi 
bieg wody i wymagającymi pomysłowości do poko-
nania kłodami powalonych starych drzew. Ogromna 
ilość gatunków roślin wodnych i szuwarowych od 
krwawnicy i wątlika po grążel żółtą i lilie wodne – 
grzebienie.

Załogi w kajakach wystartowały na Zielawie z 
Wisznic. Organizatorzy zapewniali kajaki dwuosobo-
we, pakiet startowy a w nim m.in. transport z Białej 
Podlaskiej i powrót.

Kajaki tego dnia to nie wszystko. Już na mecie, po po-
konaniu dwudziestu kilometrów wymagającej rzeki, 
w Studziance, czekały zmagania związane z orientacją 

i rozwiązywaniem zagadek dotyczących miejscowości 
i szyfru – no tu to już przydałaby się słynna Enigma.

Na trasie zmagań orientacyjnych zaplanowano 20 
punktów kontrolnych i dwa punkty mylne. Meta tego 
etapu znajdowała się w Muzeum Wsi Podlaskiej. Tu 
można było zobaczyć eksponaty zgromadzone przez 
Muzeum ale i odpocząć a ponadto dla zawodników 
przewidziano właśnie tutaj posiłek po zawodach. Każ-
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a tro-
fea czekały dla 3 najlepszych dwójek kobiet, mężczyzn 
i mixtów.

Bialskopodlaska Amazonka... Zielawą z Wisznic do Studzianki
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