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Szanowni Czytelnicy! Witają Łomaskie Strony!
Wszystko co dobre nieubłaganie się kończy. Koń-
czą się wakacje. Mamy nadzieję, że lato pozwoli-
ło mieszkańcom całej naszej gminy na chwilę od-
dechu, odpoczynku, relaksu, nabrania sił. W su-
mie nie było złe to lato. Słońca, upałów a nawet
skwaru nie poskąpiło. Tak jak wszędzie, również
i w naszej gminie "aby ktoś mógł odpoczywać
ktoś inny musi pracować". I tak było. Sporo się
działo przez te dwa miesiące. W Łomaskich Stro-
nach postaraliśmy się zamieścić te najważniejsze,
najciekawsze, najbardziej ważne dla mieszkań-
ców informacje. W numerze znajdziecie relację z
Jubileuszu 40-lecia Czeladońki, relację z piel-
grzymki do Kodnia, relacje z pikników i festy-
nów. Poznacie pary obchodzące w tym toku jubi-
leusz Złotych Godów w Gminie Łomazy. Złoży-
cie razem z nami życzenia stulatce - pani Janinie
Makowieckiej i wiele, wiele innych wydarzeń z
naszych - Łomaskich Stron.
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W sobotę 14 sierpnia, w przededniu święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny blisko 200 piel-
grzymów z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Łomazach oraz parafii Trójcy Świętej w Huszczy wy-
ruszyło do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Pielgrzymka z gminy
Łomazy do Kodnia

Harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej oraz Próbnej Gro-
mady Zuchowej w Łomazach uczcili 77. rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego i 1 sierpnia, w go-
dzinę „W” wystawili wartę honorową przed pomni-
kiem poległych w czasie II Wojny Światowej w Ło-
mazach. Dla młodych zuchów była to bezcenna lek-
cja historii i patriotyzmu.

Łomascy harcerze pamiętali
o 77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

W pielgrzymce do Kodnia uczestniczyły całe rodziny

W godzinę "W" młodzi harcerze uczcili pamięć powstańców minutą ciszy Mali patrioci z gminy Łomazy

Kolumna pielgrzymów z Łomaz w drodze do Kodnia

Pielgrzymi z gminy Łomazy dotarli do Kodnia
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Piękny Jubileusz 40-lecia Teatru Obrzędowego "Cze-
ladońka" z Lubenki, zaowocował gratulacjami oraz
życzeniami dalszych sukcesów w propagowaniu
kultury ludowej. Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz samorządowych na czele z Wójtem
Gminy Łomazy Jerzym Czyżewskim, Wojewódzki
Ośrodek Kultury reprezentował zastępca dyrektora,
Andrzej Sar, a Urząd Marszałkowski w Lublinie, Da-
riusz Litwiniuk. Podczas jubileuszu Teatr Czeladoń-
ka oficjalnie otrzymał imię Kazimierza Kusznierów.

W wydarzeniu uczestniczyły również grupy arty-
stów promujących sztukę ludową: “Teatr Słowa” z
Białej Podlaskiej, zespół “Śpiewam bo lubię” z Ło-
maz, “Luteńka” z Koszoł, “Pelagia” z Ryk, “Sokotu-

chy” z Hruda. Zwieńczeniem uroczystości była pre-
zentacja “Baśni o nocy Świetojańskiej” w wykonaniu
Teatru “Czeladońka” oraz zabawa z zespołem “An-
tykwariat” z Białej Podlaskiej. Wydarzenie przycią-
gnęło uwagę wielu obserwatorów z regionu.

Podczas uroczystości świętowano również nadanie
Teatrowi imienia Kazimierza Kusznierów.

– Każde spotkanie, każda rozmowa z Kazikiem, wywoływa-
ła pozytywne emocje, że się ma przed sobą człowieka, który
wie, że jest i istnieje z określoną wizją ukierunkowaną na
miejsce w swym małym świecie, którego doświadcza. Czę-
sto zamyślony, jakby analizował drogę, wiodącą go do okre-
ślonego twórczego celu, co finalnie obrazował słownie,
bądź poprzez artystyczny zmysł. Budował szersze spek-
trum oddziaływania na siebie samego, a przede wszystkim
na nas, nasze zachowanie i postrzeganie życia. Na bliską
ojczyznę, której prawdę w zabieganej codzienności dostrze-
gliśmy tylko fragmentarycznie. Z perspektywy czasu, jego
działalność można opisać jako wędrówkę po meandrach ist-
nienia, a jednocześnie specyficzną akademią, w której na-
uka okraszona jest dobrem, miłością i szacunkiem do ludzi
i świata – wspomina dyrektor GOK w Łomazach Ry-
szard Bielecki.

Organizatorami uroczystości byli Teatr “Czeladoń-
ka” i Karolina Kwiatkowska.

Jubileusz 40-lecia
Teatru Obrzędowego
„Czeladońka” z Lubenki

Tekst: Ryszard Bielecki

Biesiada przy suto zastawionym stole

Spektakl “Baśń o bialskim smoku” Na wszystkich uczestników wydarzenia czekała pyszna grochówka

Nie zabrakło również występów kapel ludowych
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25 lipca łomaski park przy placu Jagiellońskim opa-
nowała bajkowa zabawa zorganizowana przez wójta
gminy Łomazy, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
oraz sołectwa Łomazy I i Łomazy II.

O bogactwo atrakcji zadbali animatorzy z "Niebanal-
nych Animacji". Były konkursy, tańce i popisy wokal-
ne. Dla najmłodszych czekały dmuchańce, klocki i
inne zabawki. Dzieci mogły uczestniczyć również w
zaplataniu warkoczyków, robieniu zwierzaków z ba-
lonów lub tatuaży z henny. Wszystkie zabawy odby-
wały się w towarzystwie znanych postaci z kreskó-
wek – Kaczora Donalda i Myszki Miki.

Aby nie zabrakło sił na te wszystkie zabawy, organi-
zatorzy zadbali o poczęstunek. Do wyboru były kieł-
baski z grilla, słodkie pączki oraz napoje.

Piknik Rodzinny
Bajkowy Raj w Łomazach

Zdjęcia: Ewelina Wołosowicz

Baśniowy piknik spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców

Budowle z klocków - super zabawa dla małych i dużych Animacje z Myszką Miki - na to czekały wszystkie dzieci



26 czerwca 14 par małżeńskich z gminy Łomazy
świętowało 50 lat pożycia małżeńskiego. Tego dnia w
kościele p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łoma-
zach została odprawiona msza z odnowieniem przy-
rzeczeń małżeńskich a po niej odbyła się uroczystość
w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach.

W uroczystości wziął udział wójt gminy Jerzy Czy-
żewski, który wręczył jubilatom przyznane przez
Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie oraz złożył w imieniu swoim i całego gmin-
nego samorządu życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Do życzeń dołączyli się również Prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński i Wice-
przewodniczący Ireneusz Korszeń, którzy wręczyli
solenizantom kwiaty i listy gratulacyjne. W imieniu
starosty bialskiego gratulacje przekazał radny Marek
Uściński.

Uroczystość uświetniły swoim występem dzieci oraz
Orkiestra Dęta OSP Łomazy.

Swoje złote gody świętowali:

Adamiak Leszek i Marianna
Andrzejewski Edward i Janina
Dziobek Jan i Teresa
Kraśniewski Antoni i Jadwiga
Kościuczyk Czesław i Helena
Mirończuk Piotr i Zofia
Niedźwiedź Jan i Katarzyna
Nożyk Wiesław i Jadwiga
Sadownik Szymon i Teresa
Sacewicz Szymon i Teresa
Sobechowicz Stanisław i Stanisła-
wa
Tereszczuk Feliks i Teresa
Wołosowicz Stanisław i Aniela
Wysocki Feliks i Wiesława
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14 par z gminy Łomazy
obchodziło Złote Gody
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10 lipca pani Janina Makowiecka z Łomaz obchodziła
rocznicę 100-lecia urodzin. To wiek w polskiej histo-
rii, radości, a także trudnych chwil.

Z tej okazji została odprawiona msza św. w intencji
Jubilatki w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Łomazach, a dzień później w domu jubilatki od-
było się świętowanie rocznicy urodzin. Życzenia zło-
żył Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski wraz z se-
kretarz Marianna Łojewską oraz kierownikiem
GOPS Urszulą Najdyhor. Na uroczystość przybyli

przedstawiciele PT KRUS w Białej Podlaskiej z kie-
rownikiem placówki Markiem Uścińskim na czele
oraz przedstawiciele NZOZ Łomazach z doktorem
Jerzym Kędzierskim. Na uroczystości obecny był
również ksiądz wikariusz Krzysztof Zawadzki, a tak-
że Przewodniczący Rady Gminy, a zarazem wnuk
Jubilatki Andrzej Wiński.

Pani Janina urodziła się 10 lipca 1921 roku w Rosso-
szu, pochodzi z domu Koprianiuk. Jubilatka wycho-
wała 2 dzieci, ma 3 wnuków oraz 6 prawnuków.

Na uroczystość jubileuszu premier Mateusz Mora-
wiecki oraz prezes KRUS Aleksandra Hadzik prze-
słali listy gratulacyjne.

Jubilatce składamy życzenia dobrego zdrowia, po-
myślności i pogody ducha na dalsze lata życia!

Mieszkanka gminy Łomazy
skończyła 100 lat!

Już wkrótce ruszy budowa ul. Ogrodowej w Łomazach
Wójt gminy Jerzy Czyżewski podpi-
sał umowę z firmą Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych
S.A. z Parczewa na przebudowę
drogi gminnej nr 101426L - ulicy
Ogrodowej w Łomazach. Wartość
inwestycji to 229 113,48 zł. Gmina
przekazała już wykonawcy plac bu-
dowy.

Zakres prac obejmie wykonanie
konstrukcji i nawierzchni drogi po-
między ul. Lubelską a ul. Kozłow-
ską, ułożenie odwodnienia liniowe-
go wzdłuż drogi, przebudowa prze-
pustów oraz wykonanie miejsc po-
stojowych przy ul. Kozłowskiej. In-
westycja ma być zrealizowana do
końca września 2021 roku.
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Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zapropono-
wał jako zajęcia wakacyjne dla najmłodszych spędza-
nie czasu u siebie, przy Szkolnej. Podczas spotkań
można było na przykład wziąć udział w zajęciach
plastycznych. Oto szczęśliwe dzieci szlifujące swoje
artystyczne zainteresowania pod czujnym okiem in-
struktor Bożeny Kaczmarek.

Wspominamy tegoroczne
wakacje

Spektakularne inwestycje roku 2021 w Łomazach z lotu ptaka.
Ulice Podrzeczna i Topolowa oraz stadion!

materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
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Skarby odnalezione!
Warsztaty archeologiczne

w Łomazach

Nowe chodniki poprawią
bezpieczeństwo uczniówSkarby odnalezione!
Warsztaty archeologiczne

w Łomazach

Autor zdjęć i tekstu: Agata Chwalewska
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Umowa na przebudowę i remont
remizy w Łomazach podpisana
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Szkolne uroczystości w Zespole Placówek Oświato-
wych rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą konce-
lebrowaną, którą odprawili Ks. Mariusz Czyżak pro-
boszcz parafii Korczówka – jeden z zaproszonych go-
ści oraz łomaski wikary Ks. Krzysztof Zawadzki. Po
mszy świętej jej uczestnicy na czele z pocztem sztan-
darowym udali się przed budynek szkoły, gdzie ze
względu na reżim sanitarny miała miejsce dalsza
część uroczystości. Dodatkowo jeszcze została ona
podzielona. Przed budynkiem szkoły pozostali
uczniowie klas VII, absolwenci i ich rodzice oraz za-
proszeni goście. Uczniowie pozostałych klas wraz z
wychowawcami udali się na orlik, gdzie otrzymali
świadectwa promocyjne.

Część oficjalną rozpoczął występ absolwentów przy-
gotowany przez Panią Martę Bednaruk - Bańkowską,
którzy zaprezentowali poloneza. Młodzież na chwilę
przekazała głos Pani Dyrektor Bogumile Wińskiej,
która powitała przybyłych gości. Następnie absol-
wenci złożyli akt ślubowania, po którym nastąpiło
uroczyste przekazanie pocztu młodszemu roczniko-
wi.

Kolejnym punktem uroczystości była część arty-
styczna, którą przygotowali ósmoklasiści pod kie-
runkiem swoich wychowawców. Po występach mło-
dzieży głos zabrała ponownie Pani Dyrektor, która w
swoim przemówieniu zaznaczyła, że miniony rok
szkolny 2020/2021 obfitował w wydarzenia, na które
nie zawsze mieliśmy bezpośredni wpływ. Był to czas
trudny dla całej społeczności naszego zespołu i
wszystkim jej członkom (uczniom, nauczycielom
oraz rodzicom) podziękowała za pomoc w organiza-
cji edukacji w trakcie pracy zdalnej. To, że współpra-
ca wypadła dobrze świadczą wyniki i sukcesy na-
szych uczniów. Uczniowie naszej szkoły otrzymali
wyróżnienia i dyplomy w różnych konkursach, za-

wodach pozaszkolnych nawet na szczeblu ogólno-
polskim. Głos zabrał również Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski, który podziękował uczniom za
godne reprezentowanie szkoły a tym samym i gminy
w licznych konkursach pozaszkolnych. Absolwen-
tom życzył, by na nowej drodze życia spotkali się ze
zrozumieniem. Pan Wójt przywołał w pamięci za-
kończenie roku, w którym uczestniczył jako absol-
went. Ono również odbywało się w podobnych wa-
runkach przed szkołą z tego powodu, że nie było
jeszcze hali sportowej. Z wyrazami wdzięczności, ży-
czeniami skierowanymi do absolwentów, uczniów
oraz nauczycieli wystąpiła także przewodnicząca
Rady Rodziców Anna Marciniuk. Po przemówie-
niach gości rozpoczął się moment, na który chyba
najbardziej czekali uczniowie – wręczanie wyróżnień
i nagród.

Oto lista nagrodzonych uczniów:

• Aniela Lewkowicz, kl. III a- I miejsce w VI Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym “Podróże małe i
duże - Polska od gór do morza",
• AnastazjaWołosowicz, kl. II a- wyróżnienie w III
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Polska Moja
Ojczyzna”,
• Emilia Marciniuk, kl. IV a- II miejsce w XVII
Ogólnopolskim Konkursie 'Pomóż ocalić życie bez-
bronnemu" o Nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Obroń-
ców Życia Człowieka.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Pod-
laskiej Marek Uściński reprezentujący organizatora
konkursu wręczył dwie nagrody. Podkreślił, że
KRUS od lat prowadzi działania mające zapobiegać
wypadkom w rolnictwie, a konkursy mają na celu
szerzyć tę kampanię.

Weronika Wołosowicz kl. IV a - uzyskała II miejsce w
etapie regionalnym XI Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci " Bezpiecznie na wsi mamy:
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".

Ewa Sobechowicz kl. IV a - znalazła się w gronie
20 najwyżej punktowanych prac w II Ogólnopol-
skim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o
Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, nad

Uczniowie zakończyli
Rok Szkolny 2020/2021

Tekst / zdjęcia:
Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach



Ruszyła budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Jusaki-Zarzeka. Wykonaw-
cą zadania jest firma P.P.H.U WA-MAX
Zygmunt Wawryk w spadku z Włodawy.
Wartość inwestycji to 824 100,00 zł, z cze-
go 63 % kosztów pochodzi ze środków
PROW 2014-2020. Zakończenie prac za-
planowano na listopad bieżącego roku.

Inwestycja jest realizowana dzięki dofi-
nansowaniu na operacje typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 2020.
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którym Patronat Honorowy sprawował Minister
Edukacji i Nauki. Otrzymała nagrodę w postaci
tabletu i zestawu upominków.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie, którzy godnie
reprezentowali szkołę a tym samym i gminę w
licznych konkursach pozaszkolnych:

• Lena Rusek, III a,
• Zuzanna Telaczyńska, IV a,
• Dominika Biesiada, VIII b,
• Dominika Szoplińska, VIII b.

Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Pomagamy”. Jego celem było uwrażliwienie
dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełno-
sprawnościami. Biorąca w nim udział klasa VI c
zdobyła II miejsce w Polsce.

Najwyższą średnią w szkole uzyskała klasa IV a
– 4,70. Otrzymała ona Puchar Przechodni Dy-
rektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ło-
mazach.

Wzorowym Absolwentem w roku szkolnym
2020/2021 została Dominika Biesiada uczen-
nica klasy VIII b.

W bieżącym roku Certyfikat Ambitnego Ucznia
przyznano Pawłowi Stanilewiczowi uczniowi
klasy VIII a.

Nagrodę Wójta Gminy Łomazy dla Prymusa
Szkoły za najwyższą średnią w szkole i wzorowe
zachowanie otrzymała Aleksandra Tereszczuk
– średnia ocen 5,54.

Puchar dla najlepszego sportowca przyznano

Dominice Szoplińskiej uczennicy klasy VIII b.

W grupie absolwentów wyróżnienia otrzymali
uczniowie (rodzice - listy gratulacyjne):

1. Bańkowski Paweł średnia ocen 4,94 – rodzi-
ce Państwo Joanna i Tadeusz Bańkowscy.
2. Biesiada Dominika średnia ocen 5,44 – ro-
dzice Państwo Dorota i Sebastian Biesiadowie.
3. Juszczak Amelia średnia ocen 5,06 – rodzi-
ce Państwo Małgorzata i Marcin Juszczakowie.
4. Niedzielska Julia średnia ocen 4,83 – rodzi-
ce Państwo Bernarda i Andrzej Niedzielscy.
5. Rusek Aleksandra średnia ocen 5,22 – ro-
dzice Państwo Elżbieta i Marek Ruskowie.
6. Szoplińska Dominika średnia ocen 5,28 –
rodzice Państwo Wioleta i Marian Szoplińscy.

Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jusaki-Zarzeka
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W ostatnią niedzielę czerwca na boisku przy Szkole
Podstawowej w Huszczy odbył się Piknik rodzinny
organizowany przez mieszkańców sołectwa przy
wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. O wyśmie-
nite gry i zabawy zadbał Animator „Rafaelo”. Du-
żym zainteresowanie cieszyły się także darmowe
„dmuchańce”. Dzieci mogły również obejrzeć poka-
zy strażackie oraz porozmawiać z policjantami o bez-
pieczeństwie na wakacjach. Nie zabrakło oczywiście
ogniska z kiełbaskami oraz innych smakołyków, jak
popcorn czy wata cukrowa – oczywiście za darmo.

Ponadto podczas pikniku dostępne było stoisko
KRUS, gdzie na dzieci i dorosłych czekał konkurs
BHP z nagrodami.

Piknik rodzinny
„Bezpieczne Rodzinne Wakacje”

w Huszczy
Zdjęcia: Karolina Hołownia Fotografia
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W dniach 6-7 sierpnia w gminie Łomazy królował
sport. I choć pierwszy dzień nie zapowiadał sukcesu
- gry oldbojów pokrzyżowała pogoda - to już drugi
dzień na łomaskim "Orliku" pokazał klasę zawodni-
ków, organizatorów i wysoką rangę turnieju. A
mowa o Turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy
Łomazy - Jerzego Czyżewskiego. 6 sierpnia rozegra-
no mecz "Oldboy mieszkańców gminy Łomazy".
Dzień później obserwować i kibicować można było
podczas meczy dzieci rocznika 2011-2012.

Wyniki meczy dzieci rocznika 2011-2012:

Turnieje oldboyów i dzieci o Puchary Wójta Gminy Łomazy

Łomazy – I miejsce

1. Igor Talarowski, 2. Jakub Korszeń, 3. Adrian
Ostapowicz, 4. Michał Hornowski, 5. Michał
Maksymowicz, 6. Piotr Szymanek

Łomazy – II miejsce

1. Kacper Nazarewicz, 2. Maciej Przyłucki, 3. Daniel
Uściński, 4. Bartosz Kurowski, 5. Karol Arseniuk,

Łomazy – III miejsce

1. Miłosz Zając, 2. Robert Najdyhor, 3. Oskar
Adamiuk, 4. Wojciech Jabłoński, 5. Maciej
Trochnowicz

Królowie żonglerek

1.Adrian Ostapowicz-24
2.Robert Najdyhor-22
3. Piotr Szymanek-14

Król Strzałów

1. Robert Najdyhor
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24 lipca Akademia Taekwon-Do Virtus w Łomazach
wspólnie z animatorem łomaskiego „Orlika” zorga-
nizowali rajd rowerowy dla wszystkich chętnych

osób z gminy Łomazy oraz wszystkich członków
Akademii VIRTUS. W wycieczce wzięło udział blisko
30 cyklistów

Rowerzyści przejechali blisko 22 km. Rajd przebiegał
w iście rodzinnej atmosferze. Rodzice z dziećmi, star-
sze dzieci pod opieką trenerów i instruktorów Aka-
demii spędzili wspólnie 4 godziny poznając okolice
Łomaz. Na koniec rajdu odbyło się spotkanie integra-
cyjne na stadionie w Łomazach, gdzie w części rekre-
acyjnej można było zjeść kiełbaskę z ogniska lub gril-
la.

Rajd rowerowy
po gminie Łomazy

Zdjęcia: Akademia Taekwon-Do Virtus w Łomazach

Mecz finałowy UEFA Euro 2020 Włochy–Anglia,
mieszkańcy gminy mogli oglądać na żywo w parku
przy Placu Jagiellońskim w specjalnej strefie kibica
zorganizowanej przez gminę we współpracy z UPC
Polska. Zapewnione były leżaki a także punkt gastro-
nomiczny typu food truck. Emocji było, co niemiara
do samego końca spotkania. O tym, kto zostanie Mi-
strzem starego kontynentu zadecydowały, bowiem
rzuty karne, w których wygrały Włochy.

Pierwsza w historii gminy
Łomazy strefa kibica

Kibice mieli do dyspozycji wygodne leżaki Kibice mogli korzystać z punktu gastronomicznego typu food truck

Stoisko UPC informowało o ofercie dotyczącej światłowodu
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W dniach 10-11 lipca Sto-
warzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka,
Gmina Łomazy, OSP Stu-
dzianka oraz Rada Sołecka
w Studziance zaprasoli na
12. edycję imprezy pn. XIII
Spotkanie z Kulturą Tatar-
ską i Regionalną. Spotka-
nie wpisało się już na stałe
w kalendarz gminnych
wydarzeń i co roku przy-
ciąga wiele osób nie tylko
z naszego regionu.

Przez dwa dni organizato-
rzy zadbali o bogaty pro-
gram atrakcji. Pierwszego
dnia odbyły się warsztaty
genealogiczne i odczyty-
wanie napisów na nagrob-
kach na cmentarzu tatar-
skim. Chętni mogli wziąć
udział w grze terenowej
pt. „Poszukiwanie tatar-
skiego skarbu”. Przy świe-
tlicy w Studziance z kolei odbyły się warsztaty łucz-
nictwa tradycyjnego. Wieczorem, wszyscy, którzy
zapisali się wcześniej mogli wziąć udział w rekre-
acyjnym 10 kilometrowym spływie kajakowym rze-
ką Zielawą na trasie Jusaki – Zarzeka – Studzianka.

11 lipca, drugiego dnia dominowały atrakcje w du-
chu sportowej rywalizacji. Odbyła się X edycja biegu
„Tatarska Piątka” oraz XIII Tatarski Turniej Rodzin-
ny, podczas którego zawodnicy musieli zmierzyć się
w takich konkurencjach jak: rzut strzałą, strzelanie z
łuku, czy bieg z kołczanem. Specjalny bieg przygoto-
wany był również dla najmłodszych. Tym, którym

nie udało się zwiedzić cmentarza tatarskiego w sobo-
tę, mogli to zrobić z przewodnikiem również w nie-
dzielę.

Przez dwa dni towarzyszyły również inne atrakcje.
Prezentowana była kuchnia tatarska i regionalna, od-
bywały się konkursy wiedzy o Tatarach i Studziance,
można było także przejechać się konno oraz obejrzeć
wystawę w temacie wydarzenia.

XIII Spotkanie z Kulturą
Tatarską i Regionalną

Zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
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20 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach
odbyło się kolejne robocze spotkanie w ramach pro-
gramu "Polacy na ratunek Żydom", dotyczące reali-
zacji filmu dokumentalnego, poświęconego zagła-
dzie 1800 łomaskich Żydów w 1942 roku.

W realizację projektu zaangażowani są: Małgorzata
Orłowska – dziennikarka TVP Lublin oraz dr Tade-
usz Doroszuk – historyk, dokumentalista. W spotka-
niu uczestniczył autor książki ,,Zwykli Żydzi’’ – Meir
Halevi Garbarz Gover, były mieszkaniec Łomaz, któ-
rego rodzice zostali zamordowani w lesie w Hałach.
Na ręce wójta Jerzego Czyżewskiego została przeka-
zana książka z dedykacją, która obecnie znajduje się
w księgozbiorze Gminnej Biblioteki Publicznej w Ło-
mazach.

W sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury nagrano
wywiady z Panem Mieczysławem Trochimiukiem
oraz dr Romualdem Szudejko. Wywiadu udzielił
również Pan Meir Halevi Garbarz Gover.

Realizatorzy telewizyjni TVP Lublin wraz z uczestni-
kami projektu odwiedzili miejsce egzekucji Żydów w
lesie w Hałach oraz zwiedzili Łomazy.

Powstaje film dokumentalny
o zagładzie łomaskich Żydów

Zmarł Władysław Łojewski.
Samorządowiec, społecznik

oraz wieloletni członek OSP w Łomazach
Z poczuciem wielkiej straty zawiadamiamy, że w dniu 7 sierpnia
2021 r. odszedł od nas Władysław Łojewski. Samorządowiec,
społecznik oraz wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łomazach. Urodził się 01.11.1936 r. w Łomazach, stały mieszka-
niec naszej gminy. W latach 1965-1972 pełnił funkcję Przewodni-
czącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomazach. Dwukrotnie
objął stanowisko Naczelnika Gminy Łomazy od 01.01.1973 r. do
31.12.1975 r. oraz od 01.03.1982 r. do 31.12.1984 r.

Uroczystości żałobne odbyły się w kościele pw. Piotra i Pawła w
Łomazach.

Wójt gminy Jerzy Czyżewski wraz z pracownikami Urzędu Gmi-
ny Łomazy i jednostek organizacyjnych Gminy składają Rodzinie
oraz najbliższym szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu.
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Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowiec dzia-
ła już blisko pół roku. To jedno z pierwszych tego
typu w Polsce. Placówka ma na celu stworzenie wa-
runków do niezależnego, samodzielnego i godnego
funkcjonowania dla 20 osób niepełnosprawnych. To
także chęć poprawy jakości ich życia i stwarzanie
możliwości do rozwĳania oraz odkrywania pasji i za-
interesowań.

Uczestnicy zajęć biorą udział w zajęciach rękodziel-
niczych i plastycznych, podczas których malują obra-
zy oraz wykonują flakony i donice, które są tworzone
z prostych niepotrzebnych materiałów takich jak sta-
re ręczniki czy koszulki bawełniane oraz z zaprawy
cementowej, gruntu i farby. Rozwĳają również
sprawność intelektualną i pamięć poprzez grę m.in.
w kalambury, szachy, warcaby czy rummiquba.

Projekt realizowany jest w ramach programu "Centra
opiekuńczo-mieszkalne" z dofinansowaniem z Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.

Dubów: Rozwĳają swoje
pasje i odkrywają talenty

Gmina zleciła opracowanie
dokumentacji

projektowo–kosztorysowej
na parking przy GOK-u
i remont ul. Szkolnej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ło-
mazy, radni na wniosek wójta Gminy Ło-
mazy Jerzego Czyżewskiego zabezpie-
czyli środki na opracowanie dokumenta-
cji, która dotyczyć będzie budowy nowe-
go parkingu przy Gminnym Ośrodku
Kultury oraz remont ul. Szkolnej w Ło-
mazach. Dokumentacja ma powstać w
bieżącym roku.
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Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od space-
ru parku w Nałęczowie z przewodnikiem. Uczestni-
cy odwiedzili wielki przeszklony pawilon przypomi-
nający rotundę w nałęczowskim Parku Zdrojowym,
czyli Pĳalni Wód Mineralnych. W Palmiarni znajduje
się fontanna oraz kran, zasilane ze źródła miłości.
Każdy przybywający do Nałęczowa chce jej koniecz-
nie spróbować i podziwiać piękne rośliny Palmiarni.
Następnie seniorzy poznali historię uzdrowiska i
jego znaczenie. W dalszej części wyjazdu na trasie
był Kazimierz Dolny. Po obiedzie wszyscy udali się
na rejs statkiem po Wiśle do Janowca i z powrotem.
W dalszej części wyjazdu wraz z przewodnikiem se-
niorzy przemierzali piękne uliczki Kazimierza Dol-

nego zanurzając się w poznawaną historię miasta.
Grupa udała się do Muzeum Nadwiślańskiego do
Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. W skład kolek-
cji wchodzą zbiory artystyczne i historyczne zdob-
nictwa dawnego i współczesnego. Po spacerze se-
niorzy udali się do Kościoła farny św. Jana Chrzcicie-
la i św. Bartłomieja. Na zakończenie był czas na za-
kup pamiątek. Seniorzy po pokonaniu bardzo wy-
magających tras wrócili do domów bardzo zadowo-
leni

***.

Projekt „Aktywny senior!” jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włą-
czenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdro-
wotne.

Seniorzy z Klubu Seniora w
Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym
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3 lipca, mieszkańcy gminy Łomazy spotkali się w Ło-
mazach, aby zastanowić się, w jaki sposób samorząd
może mądrze odpowiadać na zjawiska pogodowe
związane z wodą.

Zmiany klimatu objawiają się naprzemiennie wystę-
pującymi okresami suszy i okresami nawalnych
deszczy, które z kolei powodują podtopienia. W
przeciwdziałaniu tym zjawiskom z pewnością nie
pomaga obecny stan systemu melioracji – zarośnięte
rowy i lokalne rzeki, niedziałające jazy i zastawki. O
tym, jaka jest sytuacja z wodą w gminie szczegółowo
mówią dwa raporty, których sporządzenie poprze-
dziło spotkanie z mieszkańcami.

Pierwszy raport to „Analiza możliwości retencji wód
w gminie Łomazy” . Wnioski z tego badania zapre-
zentował Tomasz Miłowski – współautor opracowa-
nia. Ważny i niezmiernie istotny wniosek to płaskie
ukształtowanie terenu w gminie oraz wysoki poziom
wód gruntowych. Jest to dużym wyzwaniem dla lo-
kalizacji ewentualnego centralnego zbiornika reten-
cyjnego, do którego woda powinna móc spływać w
sposób naturalny, grawitacyjnie.

Drugi raport pochodzi z badania przeprowadzonego
wśród rolników z gminy Łomazy.

Głównym tematem sobotniego spotkania były sposo-
by retencjonowania wód w gminie, które pozwoliły-
by z jednej strony w kontrolowany sposób odprowa-
dzić wodę w sytuacji jej nadmiaru, z drugiej strony –
zapewnić dostęp do zasobów wody w okresach su-
szy. W trakcie dyskusji pojawiły się następujące po-
mysły na retencjonowanie wody, które – co istotne –
można, a nawet powinno się stosować łącznie (zasto-
sowanie tylko jednej metody nie rozwiąże proble-
mu):

• centralny zbiornik retencyjny,
• liczne i mniejsze zbiorniki na terenach upraw rol-

nych,
• sprawny i kompleksowy system melioracji, w
tym tzw. retencja korytowa przepompownia w gór-
nych odcinkach cieków,
• mała retencja (zbieranie deszczówki, stawy,
oczka wodne, rabaty retencyjne).

Na spotkaniu nie podjęto decyzji na temat lokalizacji
ewentualnych inwestycji, a jedynie zebrano wiedzę
na temat możliwości i ograniczeń wynikających z sy-
tuacji geologiczno-hydrologicznej w gminie (czy i
gdzie jest sens umiejscawiać daną formę retencji),
źródeł finansowania (kto mógłby za to zapłacić),
podmiotów odpowiedzialnych (kto będzie realizo-
wał zadanie).

Istotną część spotkania stanowiła dyskusja z przed-
stawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Była ona poświęcona bieżącemu za-
rządzaniu systemem melioracyjnym. Pan Dawid Ko-
stecki (Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy,
RZGW w Lublinie) oraz Pan Henryk Gmitruczuk
(Dyrektor Zarządu Zlewni Biała Podlaska) wyjaśnia-
li, jaki jest dokładny zakres kompetencyjny Wód Pol-
skich. Instytucja ta ma pieczę nad śródlądowymi cie-
kami wodnymi (rzeki) i zbiornikami przepływowy-
mi, czyli także nad urządzeniami zlokalizowanymi
na tych ciekach. Za rowy melioracyjne są odpowie-
dzialni właściciele działek, przez które one przebie-
gają. Nadzór nad tym obowiązkiem sprawują Wody
Polskie, które nie monitorują realizacji tego obowiąz-
ku, a działania egzekucyjne podejmują na wniosek
złożony przez osoby prywatne bądź inne instytucje.

Rozmawiali o możliwościach
retencji wód w gminie Łomazy

Według danych na dzień 1 sierpnia 2021 roku Gmina Łomazy znajdowała się w
środku stawki samorządów Powiatu Bialskiego pod względem zaczepionej
społeczności lokalnej

Łomazy - zaczepionych mieszkańców 36 % (mieszkańcy - 4878 /
zaszczepienie przynajmniej jedną dawką - 1882 / w pełni zaszczepieni - 1758).

#Szczepimysię



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.
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Informujemy, że w drugiej połowie sierpnia br.
ruszyły zebrania sołeckie w celu rozdysponowania
środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.
Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi zapraszają w
następujących terminach:

• Bielany 08.09.2021, godz.19.30 świetlica
• Burwin, 17.09.2021, godz. 19.00 budynek

poszkolny
• Dubów 21.09.2021, godz. 17.00 remiza
• Huszcza Pierwsza 10.09.2021, godz. 19.00 remiza
• Huszcza Druga 10.09.2021, godz. 17.30 świetlica
• Jusaki–Zarzeka 13.09.2021, godz. 17.30 posesja

Sołtysa

• Kopytnik 24.09.2021, godz. 18.00 świetlica
• Koszoły 10.09.2021, godz. 10.00 remiza OSP
• Korczówka 14.09.2021, godz. 18.00 świetlica
• Kozły 19.08.2021, godz. 18.00 remiza
• Krasówka 17.09.2021, godz. 19.00 budynek

poszkolny
• Lubenka 28.09.2021, godz. 18.00 remiza
• Łomazy I 22.09.2021, godz. 19.00 sala GOK w

Łomazach
• Łomazy II 22.09.2021, godz. 19.00 sala GOK w

Łomazach
• Stasiówka 24.09.2021, godz. 19.00 świetlica
• Studzianka 13.09.2021, godz. 19.00 świetlica
• Szymanowo 08.09.2021, godz. 18.00 posesja

Sołtysa
• Wólka Korczowska 14.09.2021, godz. 17.00

posesja Sołtysa
• Wola Dubowska 21.09.2021, godz. 19.30 posesja

Sołtysa

Wójt gminy Łomazy zachęca mieszkańców do
przygotowania propozycji, które mogą być
realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz ich
zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z
ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy.

Ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem, w dniu
25 sierpnia br. władze Gminy Łomazy w osobie wójta
Jerzego Czyżewskiego, radnych Kamila Frączka i Ire-
neusza Korszenia, w obecności sołtys Dubowa Kry-
styny Stankiewicz oraz dyrektora Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Białej Podlaskiej Krystyny Beń wraz z
zastępcą Arturem Rogulskim, na wspólnym spotka-
niu w Dubowie, na trasie Dubów - Wola Dubowska,
odebrano symbolicznie wszystkie tegoroczne wyko-
nane inwestycje obejmujące budowę i remonty dróg
powiatowych na terenie Gminy Łomazy. Łącznie w
2021 roku zrealizowano remonty, budowy i przebu-

dowy kilkunastu kilometrów dróg na trasach: Dubów
- Wola Dubowska, Łomazy - Kozły - Kolembrody
(Musiejówka), Szymanowo - Lubenka - Huszcza, Sta-
siówka - Żeszczynka. Łączna wartość wykonanych
prac sięgnęła niewyobrażalnej i dawno nie widzianej
w inwestycjach drogowych na terenie Gminy Łomazy
- kwoty 7. milionów złotych! Szczegóły wykonanych
zadań i opisy realizowanych projektów w kolejnym
numerze Łomaskich Stron! Spotkanie było okazją do
rozmów na temat kolejnych inwestycji realizowanych
w najbliższych latach.

2021 rok to 7 milionów złotych!
Niebagatelna kwota
zainwestowana

w drogi wspólnie przez
Gminę Łomazy i Powiat Bialski
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