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Operacja „Czysta rzeka”

Mieszkańcy zebrali blisko 2,5 tony
śmieci

Gmina Łomazy po raz pierwszy włączyła się do
ogólnopolskiej akcji społecznej pn. "Operacja
Czysta Rzeka", której celem jest uprzątnięcie
rzek i terenów do nich przylegających. Wolonta-
riusze z gminy Łomazy przeprowadzili akcję 27
marca w miejscowościach Jusaki-Zarzeka,
Szymanowo oraz Łomazy.

Do sprzątania chętnie włączyli się dorośli oraz
dzieci i młodzież. W akcji uczestniczyli: Drużyna
Harcerska w Łomazach, Próbna Gromada Zu-
chowa w Łomazach, Drużyna Łucznicza
"Tatarzynowie" ze Studzianki, piłkarze GLKS
Niwy Łomazy, członkowie i wolontariusze Sto-
warzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka,
a także pracownicy i uczniowie Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Łomazach.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, akcja
odbywała się w sposób rozproszony. Uczestnicy
zbierali śmiecie indywidualnie lub rodzinnie.
Wszyscy zapewnione mieli worki i rękawice a
dodatkowo otrzymali pamiątkowe koszulki oraz
materiały promocyjno-informacyjne.

Łącznie zebrano aż 201 worków śmieci oraz
odpady wielkogabarytowe o wadze około
2,45 ton. Uprzątnięto dzięki temu duży
fragment rzeki Zielawy i jej okolic. Odbioru
śmieci podjął się samorząd gminy Łomazy

przy pomocy radnego Grzegorza Wysockie-
go.

Operacja Czysta Rzeka odbywa się, co roku w
różnych częściach Polski. To największa akcja
sprzątania polskich rzek. Jej pomysłodawcą i
organizatorem jest Wydawca Magazynu ”Kraina
Bugu”. W tegorocznej edycji zarejestrowało się
ponad 250 sztabów oraz blisko 2800 wolonta-
riuszy. Finał „Operacji Czysta Rzeka” odbył się
17 kwietnia 2021 r.

tekst: Na podstawie materiałów źródłowych Łukasza Wędy

Trwa nabór wniosków
o przyznanie dopłat

bezpośrednich
i obszarowych

z PROW za 2021 r.
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy
Łomazy Pana Andrzeja Wińskiego, odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy, z
twórcą rękodzieła artystycznego, Panem Marianem Demczukiem.

Informujemy, że 15 marca ruszył nabór wnio-
sków o przyznanie dopłat bezpośrednich i ob-
szarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku
wnioski przyjmowane są tylko w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem aplikacji eWnio-
sekPlus. Wnioski można składać do 17 maja.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub
obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnie-
niem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracow-
ników ARiMR. Informację i pomoc można uzy-
skać telefonicznie dzwoniąc pod bezpłatny nu-
mer infolinii: 800 380 084 (w dni robocze w
godz. 7.00-19.00 oraz w sobotę 10.00-
16.00).

Wniosek można wysłać również w placówkach
Agencji, w których znajdują się specjalne stano-
wiska. Ze względu na trwającą pandemię koro-
nawirusa, przed planowaną wizytą w placówce
powiatowej, należy umówić się telefonicznie na
konkretny dzień i konkretną godzinę.

Złożenie wniosku po 15 maja (nie później jed-
nak niż do 11 czerwca 2021 r.) spowoduje po-
niesienie sankcji w postaci obniżenia kwoty
płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwło-
ki.

Przypominamy również, że od tego roku nie ma
już możliwości składania oświadczeń o braku
zmian w stosunku do roku ubiegłego.

W Urzędzie Gminy Łomazy będzie działał
Zewnętrzny Punkt Pomocy Technicznej

w każdy wtorek od 8.30 – 14.30.

GOK Łomazy - spotkanie z Marianem Demczukiem
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Uroczyste otwarcie
Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Dubowie

Po ponad półtorarocznej wytężonej pracy przy
zaangażowaniu wielu osób, 19 lutego 2021 roku
zostało otwarte drugie w Polsce Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne. Utworzenie COM w
Dubowie jest odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców gminy Łomazy.

Oficjalnego otwarcia nowo powstałej jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej i przywitania
przybyłych gości dokonał Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski. Wśród gości byli m.in.: Dyrek-
tor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Małgorzata Paprota, Dyrek-
tor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz,
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecz-
nej LUW w Lublinie Mariusz Kidaj, Dyrektor
Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ryszard
Dados, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy

Andrzej Wiński wraz z radnymi, sołtys wsi
Dubów Krystyna Stankiewicz, Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach
Urszula Najdyhor i Kierownik Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego w Dubowie Barbara
Gromadzka. Podczas spotkania ksiądz
proboszcz Tadeusz Tomasiuk poświecił obiekt.
Gościom zostały wręczone podziękowania za
owocną współpracę przy powstaniu COM. Za-
proszeni goście zwiedzili budynek.

Budynek Centrum został przebudowany po
dawnej szkole podstawowej, której budowę roz-

poczęto jeszcze przed II wojną światową a do-
kończono w latach 40-tych i późniejszych. Od
kilku lat obiekt był niewykorzystany. Obecnie
jest pozbawiony barier architektonicznych. Po-
koje są w pełni wyposażone i dostosowane do
potrzeb 20 osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i umiarkowanym, w tym 18 do poby-
tu dziennego i 2 osób całodobowego. Pomiesz-
czenia Centrum wyposażono w system monito-
rująco-alarmowy oraz przyzywowy, a także nie-
zbędny sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, co-
dziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domo-
wego i wypoczynkowy. Na zewnątrz znajduje się
siłownia wraz altaną i ławkami.

Koszt przystosowania, czyli przebudowy, re-
montu wraz z wyposażeniem i zagospodarowa-
niem terenu Centrum wyniósł 2036592,35 zł,
w tym 1525943,66 zł w ramach Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
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nych, a 510 648,69 zł stanowią środki własne
pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Uzyskana dotacja w całości pokryła
koszty utworzenia Centrum. Planuje się, że
roczny koszt utrzymania COM wyniesie ok
850640 złotych ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Centrum jest przede wszystkim stworze-
nie warunków niezależnego, samodzielnego i
godnego funkcjonowania osób niepełnospraw-
nych, poprawa jakości życia uczestników w ich
środowisku lokalnym, zapewnienie im opieki
oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwo-

ści wynikających z wieku i stanu zdrowia, włą-
czenie ich do społeczności lokalnych, odciąże-
nie faktycznych opiekunów.

Uczestnikom w ramach projektu zapewniono
transport do Centrum oraz wyżywienie podczas
pobytu.

Pierwsi podopieczni z gminy Łomazy pojawili się
w progach „domu” już 1 marca br. Obecnie zo-
stała zatrudnia kadra w liczbie 7 osób, a docelo-
wo ma być zatrudnionych 9 osób w pełnym wy-
miarze czasu pracy oraz dodatkowo specjaliści.
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Odsłonięcie tablicy
upamiętniającej

założyciela
Teatru „Czeladońka”
Kazimierza Kusznierów

W niedzielę 21 marca 2021 roku, przed Wiej-
skim Domem Kultury w Lubence odbyło się
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej
założyciela Teatru "Czeladońka" Kazimierza
Kusznierów, który odszedł rok temu 21 marca
2020 roku po ciężkiej chorobie. Uroczystość zo-
stała poprzedzona mszą św. w kościele pod we-
zwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łoma-
zach.

– To, co wspólnie wykonywał ze swoją rodziną
teatralną, odbiło się szerokim echem nie tylko
tutaj u nas, lokalnie, ale i w całej Polsce. Do-
kładnie rok temu, 21 marca 2020 roku, po cięż-
kiej chorobie odszedł od nas wielki, skromny
człowiek, nasz przyjaciel. Zostanie zapamięta-
ny, jako ten, który potrafił łączyć osoby z róż-
nych pokoleń. W każdym umiał znaleźć coś do-
brego. Nigdy nikogo nie skreślał. W swojej pracy
starał się promować kulturę ludową. A ta tabli-
ca dziś odsłonięta jest nie tylko pamiątką po
niezwykłym człowieku, ale być może stanie się
też drogowskazem dla tych którzy szukają arty-

stycznych dróg i być może czasami mają chwile
zwątpienia – powiedział podczas uroczystości
wójt gminy Jerzy Czyżewski.

Kazimierz Kusznierów był postacią wyjątkową w
gminie Łomazy. Wszędzie, gdzie się pojawiał z
zespołem, wzbudzał duże zainteresowanie. Zna-
ny był jako autor wierszy i scenariuszy teatral-
nych, reżyser i aktor w jednej osobie. Mało kto
przysłużył się kulturze ludowej Południowego
Podlasia, co właśnie on. Ludzie podziwiali go za
świetne zorganizowane nietypowe pomysły i ich
realizację.

– Podjęłam się ogromnego wyzwania. Postano-
wiłam przejąć po wujku kierownictwo nad Cze-
ladońką. W lipcu zeszłego roku wystąpiliśmy na
otwarciu terenów rekreacyjnych Cegielni w Ło-
mazach. W hołdzie Kazimierzowi wystawiliśmy
jego Baśń Świętojańską, czyli Sobótki. A w
grudniu na tyle, na ile było to możliwe zrobili-
śmy spacer z kolędą po wsi Lubenka. Brakuje
go nam bardzo. Na próbach potrafił krzyknąć,

wskazać błędną interpretację
roli, czy wypowiadanego tekstu.
Miał charakterystyczną gesty-
kulację rękoma. Barwna po-
stać. Dusza towarzystwa.
Wrażliwy. Przyjazny. Pomocny.
Wszyscy go mile wspominają.
Dzisiejsze odsłonięcie tablicy
pamiątkowej, sama tablica jest
dla nas bardzo ważna – podkre-
śla Karolina Kwiatkowska, sio-
strzenica Kazimierza Kusznie-
rowa.

Joanna Panasiuk, sołtys wsi
Lubenka i prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Miejscowości Lu-
benka: – Minął rok od śmierci
Kazimierza. Był to rok trudny,
dziwny, wyciszony i pusty. Te-
atr Czeladońka wystawił tylko
jedno przedstawienie. Mamy
nowego kierownika, mam na-
dzieję, że te przedstawienia po-
wrócą. Tak, aby scenariusze i
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przedstawienia autorstwa Kazimierza żyły.
Chcemy kontynuować jego dzieło. Ta tablica
jest bardzo ważna dla pamięci o artyście z na-
szej miejscowości. Dziękujemy Jerzemu Czy-
żewskiemu za wsparcie i pomoc przy jej wyko-
naniu.

Po chwili refleksji nad słowami wójta gminy Ło-
mazy Jerzego Czyżewskiego, które wybrzmiały
podczas przemówienia do zebranych, Wójt wraz
z dyrektorem GOK w Łomazach Ryszardem Bie-
leckim, Karoliną Kwiatkowską, pełniącą funkcję
kierownika Teatru „Czeladońka” oraz będącą
członkiem rodziny Kazimierza, a także Joanną
Panasiuk, sołtys wsi Lubenka i prezesem Sto-
warzyszenia Rozwoju Miejscowości Lubenka,
dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy.

Powstaje Nadbużański klaster Energii

Gmina Łomazy przygotowuje się do po-
wołania do życia wspólnie z gminami
Piszczac, Sławatycze, Kodeń i miastem
Terespol lokalnej społeczności energe-
tycznej pod nazwą „Nadbużański Klaster
Energii” w celu rozwoju OZE na potrzeby
własne, mieszkańców oraz lokalnych
przedsiębiorców.

Zawiązanie porozumienia o powołaniu
klastra energii stworzy możliwość wnio-
skowania o dofinansowanie oraz zwięk-
szy szanse na pozyskanie dofinansowa-
nie. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia
będzie wybudowanie instalacji fotowolta-
icznych, instalacji solarnych oraz pomp
ciepła na terenie klastra energii.
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Maleńczuk Acoustic Duo –
– muzyczna niespodzianka

na Dzień Kobiet

Koncert poprzedziły życzenia złożone przez wój-
ta gminy Łomazy, który życzył paniom zdrowia,
spełnienia marzeń, radości w sercu i uśmiechu
na twarzy. - Jesteście dla nas bardzo wyjątkowe
i bardzo ważne. Dziękujemy, że jesteście – pod-
kreślił wójt Jerzy Czyżewski.

Maleńczuk Acoustic Duo zaprezentował specjal-
nie przygotowany program utworów. Nie zabra-
kło lirycznych ballad i znanych piosenek, takich
jak: „Wszystko to co mam”, „Zabiorę Cię”, (Eve-
rything I Do) I Do It for Sou i wielu innych. O
dobre nagłośnienie i piękną oprawę wizualną
koncertu zadbał pan Arkadiusz Saczuk.

Film z koncertu można obejrzeć na stronach in-
ternetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ło-
mazach, oraz na kanale Biper TV na YouTube.

adres: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=OkN-1kQ9Umg.
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Podsumowano ankiety dotyczące bezpieczeństwa
na terenie gminy

22 marca w urzędzie gminy odbyło się podsu-
mowanie ankiety w sprawie bezpieczeństwa
na terenie gminy Łomazy. Ankietę przygoto-
wała i przeprowadziła Młodzieżowa Rada

Gminy Łomazy. Na spotkaniu oprócz auto-
rów ankiety obecni byli również wójt gminy
Jerzy Czyżewski oraz gminni radni.

W badaniu ankietowym wzięło udział 70
osób. Z wyników ankiet wynika, że w znacz-
nej mierze mieszkańcy gminy czują się bez-
piecznie. Wśród zgłoszonych problemów re-
spondenci podawali takie problemy, jak: nie-
uwaga oraz nadmierna prędkość kierowców,
alkoholizm i wandalizm oraz bezpańskie psy.

Mieszkańcy wskazali także obszary oraz
miejsca, w których należy zwiększyć bezpie-
czeństwo na terenie gminy Łomazy. Wnioski
przedstawione i zebrane przez przewodniczą-
cą MRG Oliwię Powszuk oraz radnych, będą
omawiane na posiedzeniach komisji celem
wdrożenia stosownych działań naprawczych.

Tablice informacyjne
w gminie Łomazy

przystosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych i podłączone do nowo wybudowanej sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz tablice informacyjne
o miejscowych atrakcjach turystycznych.

Kwota inwestycji to 298 644,00 zł, w tym 85%
dofinansowania ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Udostępnienie do użytku pełnej infrastruktury
wykonanej w ramach projektu odbędzie się jesz-
cze w kwietniu br.
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Odblaskowe kamizelki
dla

uczniów szkół
funkcjonujących
w gminie Łomazy

Wszystkim uczniom Zespołu Placówek Oświato-
wych w Łomazach oraz Szkoły Podstawowej w
Huszczy w gminie Łomazy przekazano kamizel-
ki odblaskowe, których zakup został zrealizowa-
ny z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

24 lutego br. odbyły się spotkania uczniów z
klas I-III z dzielnicowym Komisariatu Policji w
Wisznicach aspirantem sztabowym p.
Januszem Kosowskim w sprawie zasad bezpie-
czeństwa.

Funkcjonariusz Policji przekazał dzieciom infor-
macje o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez
ulicę, prawidłowym zachowaniu na przejściach
dla pieszych, właściwym sposobie podróżowania
- jazdy w foteliku i z zapiętymi pasami. Podkre-
ślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.
Dzieci chętnie zadawały pytania i opowiadały
różne sytuacje drogowe.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przez
uczniów wpłynie pozytywnie na ich bezpieczne
zachowanie na drodze, przyczyni się do wzrostu
świadomości podejmowanych zachowań ryzy-
kownych oraz konsekwencji.

Rodzinny konkurs
literacko-plastyczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach zor-
ganizowała RODZINNY KONKURS LITERACKO-
PLASTYCZNY pt. ,,Moja opowieść przedstawio-
na na kartach Teatru Kamishibai’’.

Głównym celem konkursu było: promowanie
wartości jakie niesie ze sobą wspólny czas spę-
dzony z rodziną, wzmacnianie więzi międzypo-
koleniowych, pobudzenie wyobraźni, kreatyw-
ności oraz umiejętności plastycznych i literac-
kich.

Na konkurs wpłynęło siedem opowieści od ro-
dzin Państwa: Kuźmickich, Murawskich,
Niczyporuków, Sawickich, A.W. Telaczyńskich,
K.M. Telaczyńskich i Wołosowiczów.

Komisja w składzie: Chwalewska Agata,
Kaczmarek Bożena i Bielecki Ryszard przyzna-
ła 7 pierwszych równorzędnych miejsc. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz
dyplomy które zostały wręczone z zachowaniem
środków ostrożności związanych z obowiązują-
cymi obostrzeniami.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie
oraz za stworzenie wspaniałych prac , które zo-
staną zaprezentowane w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Łomazach.

Agata Chwalewska

Dyrektor GBP Łomazy
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Honorowy Dawca Krwi
zasłużony
dla Zdrowia

Narodu pochodzi
z Gminy Łomazy!

W lutym 2021 r. Radny Gminy Łomazy
Leszek Firysiuk został odznaczony przez
Ministra Zdrowia medalem Honorowy Dawca
Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Pan Leszek przez 40 lat jest honorowym daw-
cą krwi i był współinicjatorem akcji oddawa-
nia krwi w mobilnych punktach podczas pik-
ników rodzinnych w Łomazach.
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Gmina podpisała
umowy na budowę

infrastruktury
wodno-ściekowej

Trwa ocieplanie i remont świetlicy w Kopytniku

Instalację przydomowych oczyszczalni ścieków
wykona firma BUDIMAR Sp. z o.o. z Lublina.
Wartość umowy to 448 950,00 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad bie-
żącego roku.

Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowa-
niu na operacje typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Łomazy podpisała trzy umowy z wyko-
nawcami na budowę sieci wodociągowej w
dwóch miejscowościach na terenie gminy oraz
na budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Łączny koszt inwestycji to ponad 1,8 mln
zł.

Wykonawcą sieci wodociągowej w miejscowości
Jusaki-Zarzeka, Łomazy i Szymanowo będzie
firma P.P.H.U WA-MAX Zygmunt Wawryk w
spadku z Włodawy. Wartość umowy to 824
100,00 zł.

W Woli Dubowskiej budową sieci wodociągowej
zajmie się firma Investmil Grzegorz Chilimoniuk
z Milanowa. Wartość umowy to 576 870,00 zł.

W świetlicy w Kopytniku
trwają prace remontowe
polegające na wykonaniu
elewacji ze styropianu,
montażu barierek przy
schodach, kratek wenty-
lacyjnych oraz parape-
tów.

Wykonawcą prac jest
Spec-Gen Sylwester
Jeruzalski z Łomaz.
Koszt inwestycji to
37 000 zł.
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Integracyjne Centrum Edukacji Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim zaprosiło mieszkanki gmi-
ny Łomazy do udziału w bezpłatnych warszta-
tach kosmetycznych w ramach projektu "Akty-
wizacja kobiet w gminie Łomazy poprzez organi-
zację warsztatów kosmetycznych". Oto fotogra-
ficzna relacja z przedsięwzięcia. Projekt sfinan-
sowany został poprzez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestuje w obszary wiejskie. Realizacja
miała miejsce w gościnnym Gminnym Ośrodku
Kultury w Łomazach.

Integracyjne Centrum Edukacji Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim zaprosiło mieszkanki gmi-
ny Łomazy do udziału w bezpłatnych warszta-
tach kosmetycznych w ramach projektu "Akty-
wizacja kobiet w gminie Łomazy poprzez organi-
zację warsztatów kosmetycznych". Oto fotogra-
ficzna relacja z przedsięwzięcia. Projekt sfinan-
sowany został poprzez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestuje w obszary wiejskie. Realizacja
miała miejsce w gościnnym Gminnym Ośrodku
Kultury w Łomazach.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników zasobności w wodę w Europie. Z grona ponad 40.
krajów tylko Czechy, Cypr, Dania i Malta mają mniej wody w przeliczeniu na mieszkańca.
Żyjemy na obszarze, gdzie mogą występować regularne niedobory wody. To nie przyszłość, to
dzieje się już teraz. I już teraz musimy działać.

Sprawdzonymi sposobami zatrzymania wody w gruncie jest tzw.mała retencja. Mała retencja
to drobne i proste rozwiązania, które sprawiają, że woda opadowa zostaje tam, gdzie spada.

Gmina Łomazy we wspólnym projekcie z Fundacją Wspomagania Wsi będzie uczyć się jako
można chronić wodę za pomocą małej retencji.

Zapraszamy na wspólne tworzenie rabaty retencyjnej przy Urzędzie Gminy Łomazy oraz na
nasadzenia drzew.

Rabata retencyjna będzie tworzona pod okiem ekspertów architektury krajobrazu i środowi-
ska.

Dzięki uczestnictwu w akcji:

• nauczysz się jak krok po kroku zrobić rabatę retencyjną na własnej działce,

• dowiesz się jakie są inne atrakcyjne wizualnie i niedrogie sposoby magazynowania wody w
gruncie,

• dołożysz swoją cegiełkę do oszczędzania wody i atrakcyjnego wyglądu centrum naszej
miejscowości gminnej.

W trakcie pracy gwarantujemy małą przekąskę oraz napoje

KIEDY: 19 czerwca (sobota)
10.00 – rozpoczęcie prac, rozplanowanie poszczególnych etapów
15.00 – sadzenie roślin w rabacie retencyjnej
* przyjdź i dołącz w dogodnej dla Ciebie godzinie

GDZIE: przed Urzędem Gminy Łomazy

CO JEST NIEZBĘDNE: Twoja obecność :)

CO POMOŻE: rękawiczki robocze, grabie, łopaty, sekatory

Zapraszamy wszystkich
mieszkańców

i mieszkanki gminy Łomazy
do wspólnego stworzenia
RABATY RETENCYJNEJ

oraz do NASADZEŃ DRZEW
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Panie chcą i wiedzą jak być piękne...
Bezpłatne warsztaty kosmetyczne w Łomazach

Integracyjne Centrum Edukacji Kultury w Mię-
dzyrzecu Podlaskim zaprosiło mieszkanki gminy
Łomazy do udziału w bezpłatnych warsztatach
kosmetycznych w ramach projektu "Aktywizacja
kobiet w gminie Łomazy poprzez organizację
warsztatów kosmetycznych". Zajęcia obejmowały
zabiegi: henna i regulacja brwi, henna rzęs, pie-
lęgnacja okolic oczu, zabieg SPA dłoni, manicure
naturalny, manicure hybrydowe, masaż twarzy,
szyi, dekoltu, makĳaż, zabieg aparaturowy. Z
oferty skorzystało 60 Pań z gminy Łomazy.

Projekt sfinansowany został poprzez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Re-
alizacja miała miejsce w gościnnym Gminnym
Ośrodku Kultury w Łomazach.

Z okazji "Dnia Strażaka"
wszystkim Druhnom i Druhom z Gminy Łomazy
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Bezinteresowna pomoc jaką niesiecie potrzebującym
sprawia, że Straż Pożarna kojarzona jest z poczuciem
bezpieczeństwa, wzbudza powszechny szacunek

i zaufanie.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką
w wypełnianiu strażackiej powinności,

trudna służba niech będzie dla Was źródłem satys-
fakcji i powodem do dumy,

a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam
w codziennej działalności.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Łomazach

dh Jerzy Czyżewski

Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych

dh Roman Stanilewicz
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O takim wozie marzy
każda jednostka OSP –
– Ford Ranger właśnie
rozpoczyna służbę

Niedziela, czternasty dzień marca bieżącego
roku zapisze się w historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łomazach, jako dzień wstąpienia do
służby strażackiej nowego, lekkiego wozu bojo-
wego. Uroczyste przekazanie pojazdu miało
miejsce w obecności wójta Gminy Łomazy, Je-
rzego Czyżewskiego, Zarządu i kompanii repre-
zentacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ło-
mazach oraz Ministra Sprawiedliwości Marcina
Romanowskiego.

Przekazania i poświęcenia oraz wręczenia klu-
czyków dla kierowcy dokonano na placu przed
remizą OSP przy ulicy Małobrzeskiej w Łoma-
zach. Uroczystego poświęcenia dokonał dokonał
ksiądz wikariusz Krzysztof Zawadzki.

Lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy po-
zyskany został dzięki środkom z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz z
budżetu gminy Łomazy. Grzegorz Tereszczuk,
prezes OSP Łomazy: - W tej chwili Ochotnicza
Straż Pożarna, to jednostka, do której należy

118 członków. To jedna z największych jedno-
stek na terenie Powiatu Bialskiego. Do dyspozy-
cji mamy lekki samochód rozpoznawczy, który
właśnie otrzymaliśmy, średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Iveco oraz ciężki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz. Auto,
które dziś otrzymujemy było niezbędne w naszej
pracy.

Jerzy Czyżewski, wójt Gminy Łomazy: - Wyda-
rzenie związane z przekazaniem do służby na-
szej OSP nowego samochodu jest wydarzeniem
historycznym. dzięki nowemu pojazdowi znacz-

nie podnosimy mobilność łomaskiej straży po-
żarnej. Samochód jest pokłosiem podpisanej w
2020 roku umowy pomiędzy Ministerstwem
Sprawiedliwości, reprezentowanym przez mini-
stra Marcina Romanowskiego a Gminą Łomazy.
Pojazd został zakupiony za kwotę 206 tys. zł. Aż
95 procent tej kwoty pochodzi ze środków mini-
sterialnych.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Białej Podlaskiej, bryg. Artur Tomczuk: -
Chcielibyśmy, aby można było przekazywać
więcej samochodów dla naszych jednostek.
Wcześniejsza tendencja była taka, że wszelkie
wymieniane samochody z jednostek państwo-
wych od razu trafiały do jednostek ochotni-
czych. Z roku na rok tendencja ta odwróciła się.
Państwowe jednostki straży pożarnej oraz jed-
nostki ochotnicze starają się obecnie o dotacje
na zakup nowych wozów z różnych źródeł.
Umiemy z tego korzystać, co widzimy na przy-
kładzie w Łomazach. Sprzętu przybywa to bar-
dzo pozytywny efekt tych starań.
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Wiceminister Marcin Romanowski, Minister-
stwo Sprawiedliwości: - Cieszę się, że władze
centralne wspólnie z władzami samorządowymi
mogą doprowadzić do sytuacji, w której służba
strażaków ochotników jest łatwiejsza i bardziej
efektywna. Dzięki naszym staraniom praca
strażaków staje się bezpieczniejsza dla nich sa-
mych, ale i strażacy mogą nieść skuteczniej po-
moc osobom poszkodowanym. Fundusz Spra-
wiedliwości to fundusz, który funkcjonuje od
wielu lat. Środki funduszu pochodzą nie z na-
szych podatków, ale bezpośrednio od przestęp-
ców. Z kar pieniężnych, z nawiązek, z odsetka
za pracę w programie Praca dla Więźniów. Kie-
dyś te środki trafiały do organizacji pozarządo-
wych i chyba nie były wystarczająco mądrze wy-
datkowane. W 2017 roku zmieniliśmy to. Skie-
rowaliśmy te środki również bezpośrednio do
samorządów. Efekty widać. Jestem przekonany,
że po tym zakupie i oddaniu do służby nowego
wozu poziom bezpieczeństwa mieszkańców gmi-
ny, ale i podróżujących drogą wojewódzką na
pewno wzrośnie.

Jednostka OSP w Łomazach jest jedyną z dzie-
sięciu jednostek na terenie Gminy Łomazy, któ-
ra należy do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Nowy samochód w ogromnym stop-
niu zwiększy mobilność jednostki i szybkość re-
agowania na zdarzenia. Strażacy ochotnicy z
Łomaz uczestniczą rocznie w kilkudziesięciu
wyjazdach "na sygnale". W ostatnich latach ta-
bor OSP w Łomazach wzbogacił się o średni po-
jazd ratowniczo-gaśniczy przekazany w ramach
100-lecia Jednostki OSP. Teraz trafia do remizy

przy ulicy Małobrzeskiej nowy Ford Ranger. Na-
stępnym celem samorządu Gminy Łomazy i
strażaków z Łomazy będzie zakup ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastą-
piłby trzydziestoletniego Jelcza. Stary pojazd
przekazany byłby do jednej z jednostek z terenu
gminy.

Strażacy z Łomaz rok 2021 będą mogli długo
wspominać. Oprócz nowego wozu, w tym roku
Rada Gminy wspólnie z Wójtem Gminy zabez-
pieczyli w budżecie środki finansowe na rozbu-
dowę i remont remizy przy Małobrzeskiej.

Dlaczego środki trafiają obecnie do OSP?
I co umożliwiają takie i podobne zakupy unowo-
cześniające tabor i bazę jednostek ochotni-
czych? Odpowiada na te pytania wiceminister
Romanowski. - Zorientowaliśmy się, że to wła-
śnie strażacy ochotnicy w ogromnym procencie
przypadków docierają w miejsce zdarzeń, jako
pierwsi. Szczególnie ważna i szybka reakcja jest
potrzeba w przypadku wypadków komunikacyj-
nych. Tu pomoc należy nieść szybko i sprawnie.
Szybkość podjęcia działań ratowniczych dla
osób pokrzywdzonych w wypadkach komunika-
cyjnych jest fundamentalna. Szczególnie wi-
doczne jest to w miejscowościach oddalonych
od miast powiatowych i siedzib jednostek Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Wiceminister Romanowski mówił również o
znaczeniu takich inwestycji w wymiarze presti-

VERTE
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żu danej jednostki, co może przyczynić się więk-
szego zainteresowania młodych służbą w jed-
nostkach OSP. - Tego typu zakupy są ważne
również dla pokazania mocy, nowoczesności, ja-
kości i poziomu pracy w jednostkach OSP rów-
nież w przekazie dla młodych ludzi. Samochód
jest piękny. Jego widok dziś, ale i na pewno
podczas działań rozpoznawczych ma działać na
wyobraźnie młodych, aby chcieli podjąć wysiłek
i trud wstąpienia właśnie do jednostek ochotni-
czych. To nie tylko atuty wspólnoty, którą two-
rzą ochotnicy, ale konkretna i realna pomoc,
którą niosą innym ludziom codziennie. Nasi
strażacy ochotnicy i system połączonych jedno-
stek OSP i PSP jest unikatem na skalę świato-
wą. Wspaniale, że widać młode twarze wśród
strażaków. To budujące i wartościowe środowi-
sko ludzi - dodaje wiceminister Romanowski.

Gdzie są zimy z tamtych lat
W dniu 18.01.2021r rozstrzygnięto gminny
konkurs plastyczny pt. „Gdzie są zimy z tam-
tych lat”, zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Łomazach, pod patronatem
Wójta Gminy Łomazy.

Wykonane prace prezentowały bardzo wysoki
poziom artystyczny. Dzieci i rodzice wykazali
się dużą kreatywnością pod względem inter-
pretacji tematu oraz wykorzystania różno-
rodnych technik plastycznych. Dzięki temu
powstały oryginalne i jedyne w swoim rodza-
ju dzieła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu plastycznego "Gdzie są zimy z tamtych
lat".

Poniżej umieszczamy kolaż zdjęciowy z wrę-

czenia nagród, ufundowanych przez Panią
Monikę Jaroszuk, z Outlet Galeryja Łomaska
i GOK w Łomazach.

Wystawę stworzoną z prac plastycznych, któ-
re wpłynęły na konkurs można było podzi-
wiać na przystanku autobusowym w Łoma-
zach.
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Zapisy na szkolenia
informatyczne
dla dorosłych

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
zachęca do uczestnictwa w szkoleniach
informatycznych online w ramach pro-
jektu „Ctrl+C – Ctrl+V”. Projekt jest skie-
rowany do osób, które ukończyły 18 rok
życia oraz zamieszkują na terenie Polski.
Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny.

W szkoleniu mogą wziąć udział całe gru-
py, rodziny czy pracowników firm i insty-
tucji (grupy 12 osobowe).

Oferta obejmuje udział w jednym z poni-
żej wskazanych szkoleń (Jedna osoba
może uczestniczyć tylko w jednym szkole-
niu):

• edycja tekstu (24h),

• arkusze kalkulacyjne (24h),

• prezentacje (24h),

• Internet (24h).

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?

1. Wybierz jedno szkolenie, które Cię interesuje.

2. Wypełnĳ formularz zgłoszeniowy.

3. Prześlĳ swoje zgłoszenie na adres:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/18A, II piętro, 20-037 Lublin

kom. (+48) 505 634 112

e-mail: a.michalczak@csi.info.pl

Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.
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Taekwondziści z Łomaz laureatami
plebiscytu Słowa Podlasia

Już po raz XXXIV tygodnik Słowo
Podlasia zorganizował Plebiscyt
na Najpopularniejszych Sportow-
ców oraz Trenerów Południowego
Podlasia. W gronie laureatów zna-
lazło się trzech zawodników oraz
trener z Akademii Taekwon-Do
Virtus w Łomazach:

Anastazja Stanilewicz - I miejsce
w kategorii Junior Karolina
Podkańska - II miejsce w kategorii
Junior Mateusz Sakiewicz - III
miejsce w kategorii Junior

Najpopularniejszym trenerem Ple-
biscytu został pan Artur Roma-
niuk.

Wójt Gminy Łomazy Jerzy
Czyżewski wręczył laureatom pu-
chary oraz nagrody rzeczowe, a
także w imieniu samorządu po-
dziękował za godne reprezentowa-
nie gminy w rozgrywkach i zawo-
dach sportowych.

Zmarł Ryszard Rybicki, zawodnik Podlasia i wieloletni
trener klubu Niwa Łomazy

3 marca br. w wieku 85 lat zmarł
Ryszard Rybicki, zawodnik klubu
Podlasie Biała Podlaska, jeden z
najlepszych napastników, trener
kilku pokoleń łomaskich piłkarzy
oraz przyjaciel klubu Niwa Łomazy.

– Pan Ryszard był dla nas przykła-
dem pracowitości, zaangażowania,
pełen niewyczerpanej cierpliwości i
wiary w ludzi. Odeszła ikona lokal-
nej piłki nożnej. Rodzinie oraz naj-
bliższym składamy szczere wyrazy
współczucia i głębokiego żalu – pi-
szą władze gminy Łomazy.

Uroczystości żałobne odbyły się w
sobotę 6 marca 2021 r. o godz. 8.00
w kościele pw. Piotra i Pawła w
Łomazach. Następnie o godz. 9.00
została odprawiona msza pogrze-
bowa.
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Paweł Szudejko
zdobył brąz

na Mistrzostwach
Europy XPC

w Trójboju Siłowym

W dniach 17-20 marca 2021 r.
w Siedlcach odbyły się Mistrzo-
stwa Europy XPC w Trójboju Si-
łowym. Reprezentujący gminę
Łomazy Paweł Szudejko zdobył
brązowy medal w kategorii wa-
gowej do 82,5 kg wiekowej
OPEN (23-39 lat).

Paweł składa podziękowania za
wsparcie sponsorom, firmie
,,BUD Mirosław Bielecki”, dzięki
któremu odbył się wyjazd na za-
wody.
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Zawodnicy z Gminy
Łomazy otrzymali

stypendium za wysokie
wyniki sportowe

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
uchwałą z 10 lutego br. przyznał stypen-
dia sportowe zawodnikom, którzy w 2020
r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe w ra-
mach systemu sportu młodzieżowego.
Stypendium otrzymało trzech zawodni-
ków trenujących w Akademii Taekwondo
„Virtus” w Łomazach: Anastazja
Stanilewicz, Karolina Podkańska i
Mateusz Sakiewicz. Stypendyści otrzy-
mywać będą od 180 do 690 zł miesięcznie
przez pięć kolejnych miesięcy.
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Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Archiwalne numery biuletynu (w kolorze) dostępne
są na stronie www.lomazy.pl/publikacje.

Korzystamy z materiałów własnych, nadesłanych a także zamieszczanych na stronach internetowych.

Redaguje zespół:

Skład:

Druk: GOK Łomazy, nakład podstawowy: 1300 egz.
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