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Drodzy Czytelnicy, oddajemy do Państwa rąk ostatni –
grudniowy numer Łomaskich Stron, w którym pragniemy
przedstawić najważniejsze dla całej społeczności Gminy Łomazy
wydarzenia mające miejsce w ciągu minionych dwóch miesięcy.
Jest to też dobry moment na podsumowania roku 2021. Był to
dobry rok dla samorządu, obfitujący w inwestycje poprawiające
komfort życia zarówno najmłodszych, jak i najstarszych
mieszkańców. Zachęcamy do spojrzenia na ten ważny etap
funkcjonowania Gminy okiem jej włodarza. W numerze wywiad
z wójtem Jerzym Czyżewskim, w którym przybliża plany
samorządu na kolejne lata.
Na łamach publikacji znajdziecie Państwo relację z jakże
ważnych obchodów Święta Niepodległości i odsłonięcia pomnika
upamiętniającego rodzinę Remeszów w Koszołach.
Prezentujemy sukcesy gminnych instytucji, ciekawe inicjatywy
społeczne i najciekawsze szkolne wydarzenia. Grudzień to także
Kiermasz Bożonarodzeniowy i Święty Mikołaj w Koszołach,
który już niedługo osiądzie tu na stałe. W numerze nie zabrakło
bieżących komunikatów i ważnych informacji, a dodatkowo
dołączamy wyjątkowy kalendarz, który – tak jak każda z
przedstawionych inicjatyw – nie powstałby bez Waszego udziału.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Koniec roku, zwłaszcza tak obfitego w wy-
zwania, jakie postawiła przed samorządami
pandemia, to doskonały czas na podsumo-
wania, oceny i spojrzenie w przyszłość. Co
dobrego udało się osiągnąć w ciągu ostat-
nich dwunastu intensywnych miesięcy?
Jakie pozytywne aspekty zostały w tym
czasie zauważone i jaki będą miały wpływ
na dalszy kierunek funkcjonowania samo-
rządu? O spostrzeżeniach i obawach, suk-
cesach i planach na rok 2022 rozmawiamy
z Wójtem Gminy Łomazy Jerzym Czyżew-
skim.

Jak ocenia Pan miniony rok? Jakie posta-
wił przed gminą wyzwania?

Pomimo obaw i zmagań ze skutkami pandemii
przyznaję, że rok 2021 był dobry dla naszej

gminy. Z dużą obawą patrzyliśmy na wzrost cen inwestycji,
przetargi oraz zwiększone koszty zapewnienia zadań wła-
snych gminy, które wpłynęły na wzrost wydatków, równole-
gle poszukiwaliśmy oszczędności w wydatkach bieżących.

Był to jednocześnie bardzo intensywny inwestycyjnie czas
w gminie Łomazy. Kwota inwestycji i remontów na terenie
gminy to ponad 11 mln zł, z czego ponad siedem pochodzi-
ło ze środków zewnętrznych. Najważniejszym
zadaniem była budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami dla mieszkańców, dzięki
której doprowadziliśmy wodę pitną z gminnej
stacji uzdatniania wody do wszystkich zaintere-
sowanych posesji. W tym roku w naszej gminie
zostało przebudowanych i wyremontowanych
prawie15 km dróg na łączną kwotę ponad 9,5
mln zł. Jednocześnie rozszerzaliśmy ofertę tu-
rystyczną i sportową gminy, przebudowane i re-
montowane były świetlice i remizy, a także
obiekty zabytkowe. Realizowane były także
projekty miękkie skierowane do osób star-
szych, dzieci i młodzieży oraz osób z niepełno-
sprawnością. Satysfakcję przynosi mi otwarcie

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dubowie. To kolej-
ny rok funkcjonowania Klubu Malucha dla dzieci do lat 3, a
także rok działalności Klubu seniora, zwiększającego ak-
tywność seniorów. Powyższe przedsięwzięcia pozwoliły na
stworzenie kilkunastu nowych miejsc pracy w naszej gmi-
nie, na które pozyskaliśmy 100% dofinansowania zewnętrz-
nego.

Jakie najważniejsze, mające największy wpływ na życie
mieszkańców, inwestycje udało się dodatkowo zrealizo-
wać?

Wspomniałem o budowie 15 km dróg, wśród których znala-
zła się przebudowa drogi Łomazy-Kozły-Kolembrody na od-
cinku 9 km. W ramach tego projektu powstał chodnik oraz
parking w Kozłach, został też wyremontowany odcinek po-
między Kozłami a Musiejówką, dzięki czemu kolejne wioski
zostały skomunikowane z centrum gminy. Odbył się remont
nawierzchni trzech dróg powiatowych na odcinkach Luben-
ka w stronę Huszczy, Dubów w stronę Woli Dubowskiej oraz
w Stasiówce w stronę Żeszczynki. Przebudowaliśmy ulicę
Podrzeczną, a z końcem grudnia zakończą się prace przy
ul. Ogrodowej. Mamy też już dokumentację na remont ul.
Małobrzeskiej i Budzyń oraz ul. Szkolnej wraz z budową
parkingu przy GOK. Powstały chodniki przy ul. Podrzecznej
i Poprzecznej.

Trwa przebudowa i remont remizy w Łomazach, prace po-
trwają do czerwca 2022 r. Budynek zostanie rozbudowany
w kierunku kotłowni, powstanie dodatkowa kondygnacja,
winda dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz parking.
Prace poprawiające stan budynków dotyczyły też remiz w
Kozłach i Lubence oraz świetlicy w Kopytniku. Zakupiliśmy
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, a dzięki
realizacji Programu Profilaktycznego "Przeciwko Boreliozie”
niemal 500 mieszkańców poznało swój stan zdrowia i odpo-
wiednio rozpoczęło prawidłowe leczenie. Uruchomiliśmy
również dla mieszkańców Punkt informacyjny Programu
"Czyste Powietrze".
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Wywiad z Wójtem -
- podsumowanie roku 2021

Chodniki przy szkole

ul. Szkolna - tu będzie parking
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Istotną kwestią jest wspieranie lokalnych inicjatyw, wy-
darzeń kulturalnych i sportowych. Czym warto się po-
chwalić i jak ocenia Pan wpływ tych wydarzeń na rela-
cje ze społecznością Gminy?

Gmina od lat wspiera lokalne inicjatywy, głównie poprzez or-
ganizację konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu
upowszechniania kultury i sportu dla organizacji pozarządo-
wych. Doposażamy w nowoczesny sprzęt dziesięć jedno-

stek OSP, wspieramy dziewięć KGW, które skutecznie po-
zyskują środki finansowe. Przekazujemy bazę lokalową
gminnym organizacjom. Dwa pu-
ste budynki poszkolne w Koszo-
łach i Studziance zostały użyczo-
ne miejscowym stowarzyszeniom,
które podejmują ważne działania
promujące swoją miejscowość.
Pandemia zmieniła działalność
gminnych instytucji kultury po-
przez zwiększenie aktywności w
internecie. GOK oraz Biblioteka
Publiczna kierują swoją ofertę do
szerokiego kręgu odbiorców.
Mimo wszystko, dzięki wsparciu
środków unĳnych, udało się za-
prosić mieszkańców na pierwsze
tak obszerne wydarzenie pn. "Mu-
zyka Narodów Południowego
Podlasia", gdzie na łomaskiej sce-
nie zaprezentowały się zespoły z
muzyką i piosenką białoruską, li-
tewską, izraelską, rosyjską oraz
ukraińską. W grudniu zaangażowaliśmy mieszkańców do
udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, wydarzeniu pro-
mującym lokalnych artystów i twórców.

Na jakie inwestycje w przyszłym roku pozwoli obecna
sytuacja finansowa Gminy? W jakim kierunku będzie
podążała w kolejnych latach?

Już dziś podejmujemy działania, które będzie-
my chcieli realizować w naszej gminie przez
najbliższe 2 lata. Dużym wsparciem będą
środki w wysokości ponad 16 mln zł w ramach
Polskiego Ładu oraz Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Plany na przyszły rok są
ambitne, wydatki zaplanowano na kwotę bli-
sko 28 mln zł. Zostaną one przeznaczone
m.in. na budowę ośmiu dróg, modernizację
Stacji Uzdatniania Wody, przebudowę i termo-
modernizację budynku dawnej bazy Spółdziel-
ni Usług Rolniczych na gminną bazę komunal-
ną oraz inkubator przedsiębiorczości oraz dal-
sze prace przy miejscowej remizie w Łoma-
zach. Planujemy powstanie chodnika w Husz-
czy, remont dróg powiatowych, ul. Małobrze-
skiej i Budzyń oraz budowę nowego oświetle-
nia ulicznego. Docieplenia doczeka się świetli-
ca w Stasiówce, nowego dachu szkoła
w Huszczy, do Centrum w Dubowie zostanie
zakupiony samochód do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Ponad 425 tys. zł to kwota
funduszu sołeckiego, która zostanie przezna-
czona na dokumentację lub remont dróg gmin-
nych, wyposażenie i remonty świetlic, tabliczki
do oznaczenia numerów domów, działalność
kulturalną, wykonanie placu zabaw dla dzieci i
nowe oświetlenie uliczne.

Ważne przy tym jest to, że
nie zwiększamy zadłuże-
nia gminy, planując rów-
nież spłatę zobowiązań z
lat poprzednich. Jedno-
cześnie przy tak wielu in-
westycjach udało się
zmniejszyć zadłużenie
gminy do około 3 mln zł,
gdzie w momencie rozpo-
częcia przeze mnie urzę-
dowania na stanowisku
wójta gminy Łomazy wy-
nosiło blisko 5,5 mln zł.
Dzięki uzyskanemu
wsparciu ze środków ze-
wnętrznych, kończymy
ten rok z nadwyżką w bu-
dżecie w kwocie 3 mln zł.
A przed nami kolejna per-

spektywa finansowa UE 2021-2027 i otwierające się nowe
możliwości rozwojowe. Jesteśmy do niej przygotowani, a
obecnie pracujemy nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju
Obszaru Doliny Zielawy na lata 2020 – 2030 wspólnie z
gminami Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Sosnów-
ka i Wisznice.
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Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w DubowieTrasa przez Kozły

Skatepark w Łomazach

Remiza w Łomazach
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W Łomazach pojawiły się pasy 3D, dzięki którym
poprawi się bezpieczeństwo na przejściach dla
pieszych. Jednocześnie apelujemy do naszych
mieszkańców o rozwagę i dostosowanie się do
warunków panujących na drogach.

Nowe oznakowania zostały naniesione na dwóch
skrzyżowaniach w Łomazach: ulicy Kozłowskiej z
Placem Jagiellońskim oraz ulicy Małobrzeskiej z
Wisznicką. Pojawiły się w tych miejscach pasy 3D
oraz czerwono-białe przejścia dla pieszych.

Dzięki takim zabiegom przejścia dla pieszych oraz
skrzyżowania są bardziej widoczne, a kierowcy dużo
wcześniej mogą zauważyć to, co dzieje się przed ich
pojazdem. Ale pamiętajmy - nawet najskuteczniej-

sze rozwiązania nie zwalniają nas z obowiązku za-
chowania szczególnej ostrożności.
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Bezpieczeństwa pieszych
strzegą pasy 3D

Gmina Łomazy pozyskała z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład
dofinansowanie w wysokości
11.400.000 zł. Środki zostaną
przeznaczone na dwa projekty
dotyczące inwestycji strategicz-
nych.

W ramach środków Polskiego Ładu
Gmina Łomazy zrealizuje dwa pro-
jekty:

Budowa i modernizacja infra-
struktury drogowej na terenie
Gminy Łomazy z dofinansowa-
niem w wysokości 7.600.000 zł.

Projekt dotyczy budowy dróg: ul.
Kirkucka, droga gminna nr
101366L, ul. Grzybowa, droga

gminna nr 101368L, ul. Polna, droga gminna nr 101423L,
droga gminna w Dubowie nr 101325L, droga gminna w Kor-
czówce nr 101347L, droga wWoli Dubowskiej nr 1110L oraz
działki nr 1185/34 i 1862/1 w Łomazach II.

Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej w Gminie Łomazy z dofinansowaniem w wysoko-
ści 3.800.000 zł.

Projekt dotyczy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, m.in.
remont instalacji technologii stacji uzdatniania wody, w tym
automatyki, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana złóż
do filtracji wody, budowa zbiornika wyrównawczego, budo-
wa stacji podwyższenia wody, a także modernizacji prze-
pompowni oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

W imieniu Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego
skarbnik Renata Józefaciuk w dniu 29 listopada w Między-
rzecu Podlaskim odebrała z rąk wiceprezesa Rady Mini-
strów i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina pro-
mesę inwestycyjną i symboliczny czek na kwotę 11,4 mln
złotych.

Dofinansowanie inwestycji
ze środków Polskiego Ładu

Z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina symboliczny czek
w kwocie 11 400 000 zł dla naszej gminy odebrała Skarbnik Gminy Łomazy Renata Józefaciuk.
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Szkoły w Gminie Łomazy otrzymały
130.200 zł w ramach projektu "Laboratoria
Przyszłości".

Środki pozwolą wyposażyć placówki m.in. w
drukarki 3D, skanery 3D, kamery, roboty edu-
kacyjne, mikroskopy, gogle VR, mikrofony, mi-
krokontrolery i wiele innych pomocy dydak-
tycznych. Program opracowany na potrzeby
polskiej oświaty ma na celu stworzenie nowo-
czesnej szkoły, w której zajęcia będą prowa-
dzone w sposób ciekawy, angażujący
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich ta-
lentów i rozwĳaniu zainteresowań, a także bu-
dowaniu wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, tech-
nologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Program jest realizowany przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech.

„Laboratoria Przyszłości” dla łomaskich szkół

Gmina Łomazy otrzymała 63.200 zł ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
wsparcie osób z niepełnosprawnością. W ramach dotacji
zostanie wzmocnione zaplecze sanitarne urzędu gminy, Ze-
społu Placówek Oświatowych w Łomazach oraz Centrum
Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dubowie.

Dzięki środkom z funduszu budynki mogą zostać doposażone
w bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk oraz dozowniki na my-
dło, zakupiono także zmywarki gastronomiczne do naczyń,
krzesła i stoliki do jadalni, siłownię zewnętrzną oraz ławki.

Projekt realizowany jest w ramach Modułu IV programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Szanowni Czytelnicy. Do numeru grudniowego Łoma-
skich Stron dołączamy pierwszy gminny kalendarz na rok
2022 “Gmina Łomazy w obiektywie”, na którego łamach
prezentujemy prace uczestników konkursu fotograficzne-
go „Promujemy naszą Gminę”. Otrzymaliśmy aż 36
zdjęć, z których wybór 12 na każdy kolejny miesiąc był
nie lada wyzwaniem. Te wyjątkowo piękne i twórcze ka-
dry to cenna promocja walorów przyrodniczych i kulturo-
wych naszej gminy. Mamy nadzieję, że uprzyjemnią Pań-
stwu każdy kolejny dzień nowego roku. Środki na wyda-
nie kalendarza zostały pozyskane w ramach Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19.

Kalendarz na rok 2022
z pracami laureatów konkursu
„Promujemy naszą Gminę”

Środki PFRON na wsparcie niepełnosprawnych
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Gminny Ośrodek
Pomocy Społecz-
nej w Łomazach
informuje, że w
okresie od 22 li-
stopada do 30

grudnia 2021 r. trwa kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM
2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroc-
twa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej cho-
roby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochro-
ny macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narko-
manii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekolo-
gicznej, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.161,60 zł, a dla
osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winne zgła-
szać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach w

celu uzyskania skierowania. Uprzed-
nio należy wypełnić oświadczenie po-
bierając druk z załącznika dostępnego
na stronie www.lomazy.pl lub pobrać
formularz z siedziby GOPS w Łoma-
zach (znając swoją sytuację dochodo-
wą za poprzedni miesiąc).

Informacje o pomocy żywnościowej
można uzyskać pod nr tel.
83 3417051.

Przypominamy o obowiązku złożenia de-
klaracji o źródłach ciepła i spalania paliw
w użytkowanych budynkach. Zgłoszenia
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków można dokonać w wersji papiero-
wej lub elektronicznej.

1 lipca br. rozpoczął się proces składania de-
klaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. Zobowiązani do wykonania czyn-
ności są właściciele/zarządcy budynków zasi-
lanych przez źródło ciepła lub spalanie paliw
do 1MW, tj. piec, miejska sieć ciepłownicza,
pompa ciepła itp.

Mieszkańcy gminy mogą składać deklaracje w wersji papie-
rowej w Urzędzie Gminy Łomazy lub w formie elektronicznej
na stronie dedykowanej CEEB https://zone.gunb.gov.pl/.

Aby skorzystać z formy on-line należy posiadać profil zaufa-
ny, podpis elektroniczny lub e-dowód.

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw uru-
chomionego przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć w ciągu 12
miesięcy, natomiast dla źródeł uruchomionych po 1 lipca
termin wymagalności dla deklaracji to 14 dni.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na
stronie internetowej CEEB.

Urząd Gminy Łomazy przypomina o obowiązku skła-
dania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Korekta wymaga-
na jest w przypadku narodzin dziecka, śmierci człon-
ka rodziny zamieszkałego na danej posesji lub prze-
prowadzki. Stosowną informację należy zgłosić w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Nie zgłaszając właściwej liczby domowników obarcza się
opłatami za odpady pozostałych mieszkańców gminy!
Dlatego stawki opłat rosną. Zgodnie z art, 6 m ust. 2 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przy-
padku zmiany danych będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów ko-

munalnych powstających na danej nieruchomości, właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację o wysokości opłaty składa się w miejscu fak-
tycznego zamieszkania.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łomazy zwraca się
z prośbą o samodzielną weryfikację deklaracji i w przy-
padku stwierdzenia niezgodności o jej korektę. Nie złoże-
nie nowej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób pro-
wadzi do wydania decyzji administracyjnej ustalającej wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Pomoc żywnościowa 2021

Ewidencja źródeł emisyjności budynków

Korekta deklaracji opłaty za odpady

W
ójt

inf
or
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uje

https://www.zone.gunb.gov.pl
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Rok 2022 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Metale
i tworzywa sztuczne 19 16 16 13 11 8 13 10 14 12 16 14

Papier 19 16 11 13 14 16

Szkło 16 13 8 10 12 14

Frakcja Mokra
i Frakcja Resztkowa

12
26

9
23

9
23

6
20

4
18

1
22

6
20

3
17

7
21

5
19

2
23

7
21

Odpady Biodegradowalne
12
26

9
23

9
23

6
20

4
18

1
22

6
20

3
17

7
21

5
19

2
23

7
21

Popiół 12 9 9 6 4 5 2 7

PSZOK 28
800-1300

29
1300-1700

13
Zbiórka

sprzed posesji

30
1300-1700

25
800-1300

20
800-1300

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z MIEJSCOWOSCI GMINY ŁOMAZY: Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga, Jusaki-Zarzeka, Kopytnik, Koszoły, Lubenka, Stasiówka, Szymanowo

Rok 2022 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Metale
i tworzywa sztuczne 20 17 17 14 12 9 14 11 15 13 17 15

Papier 20 17 12 14 15 17

Szkło 17 14 9 11 13 15

Frakcja Mokra
i Frakcja Resztkowa

13
27

10
24

10
24

7
21

5
19

2
23

7
21

4
18

8
22

6
20

3
24

8
22

Odpady Biodegradowalne
13
27

10
24

10
24

7
21

5
19

2
23

7
21

4
18

8
22

6
20

3
24

8
22

Popiół 13 10 10 7 5 6 3 8

PSZOK 28
800-1300

29
1300-1700

14
Zbiórka

sprzed posesji

30
1300-1700

25
800-1300

20
800-1300

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI ŁOMAZY

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z MIEJSCOWOSCI GMINY ŁOMAZY: Bielany, Burwin, Dubów, Korczówka, Kozły, Krasówka, Studzianka, Wola Dubowska, Wólka Korczowska

Rok 2022 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Metale
i tworzywa sztuczne 21 18 18 15 13 10 15 12 16 14 18 16

Papier 21 18 13 15 16 18

Szkło 18 15 10 12 14 16

Frakcja Mokra
i Frakcja Resztkowa

14
28

11
25

11
25

8
22

6
20

3
24

8
22

5
19

9
23

7
21

4
25

9
23

Odpady Biodegradowalne
14
28

11
25

11
25

8
22

6
20

3
24

8
22

5
19

9
23

7
21

4
25

9
23

Popiół 14 11 11 8 6 7 4 9

PSZOK 28
800-1300

29
1300-1700

15
Zbiórka

sprzed posesji

30
1300-1700

25
800-1300

20
800-1300

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne w 2022 roku w Gminie
Łomazy.

Od nowego roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych świadczyć będzie "Dankor" Firma Handlowo-Usługowa
Katarzyna Korpysz z Włodawy, która zaoferowała najniższą cenę w zamó-
wieniu publicznym.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, pomimo zmiany wykonaw-
cy, będzie świadczona na dotychczasowych zasadach. Nie ulegnie zmia-
nie częstotliwość odbioru odpadów poszczególnych frakcji. Harmonogra-
my wraz z opisem segregacji odpadów będą dystrybuowane mieszkańcom
przez nową firmę na przełomie roku 2021/2022. Od przyszłego roku odpa-

dy będą odbierane w różnych dniach z podziałem na 3 rejony (rejony zosta-
ły podzielone w zależności od liczby mieszkańców oraz tras przejazdów. Ta
zmiana nie powinna być jednak odczuwalna przez mieszkańców.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na tere-
nie gminy Łomazy jest już opublikowany na stronie internetowej Gminy
(www.lomazy.pl). Zachęcamy również do uważnego zapoznania się z
ulotką przedstawiającą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku uzyskaniem korzystnych warunków w zakresie odbierania i za-
gospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, Gmina nie pla-
nuje podwyżki obowiązujących stawek na 2022 rok, przy jednoczesnym
utrzymaniu stawek jako jednych z najniższych w powiecie bialskim.
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Nowe dowody osobiste
od 7 listopada

Utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych

Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy Łomazy

Skarby odnalezione!
Warsztaty archeologiczne

w Łomazach

W
ójt

inf
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INFORMACJA
w sprawie zimowego utrzymania
dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich na terenie

Gminy Łomazy w sezonie zimowym
2021/2022

W
ójtinform

uje

L.p. Miejscowość Wykonawca

1. Studzianka Leszek Olichwirowicz

2. Bielany, Burwin, Krasówka Kazimierz Chwalewski

3. Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga Hołownia Tomasz

4. Koszoły Bogdan Nazarewicz

5. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły Karol Świerzbiński

6. Kopytnik, Stasiówka Waldemar Sacewicz

7. Dubów, Wola Dubowska, Szymar Łukasz Zuzula

8. Szymanowo, Lubenka, Jusaki-Zarzeka Damian Głowacki

9. Łomazy Sprzęt w zasobie Urzędu
Gminy
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Społeczność Gminy Łomazy rozpoczęła obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości mszą świętą w intencji Ojczy-
zny i jej obrońców w kościele parafialnym pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łomazach. Następnie uczestnicy uroczy-
stości w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łomazach przemaszerowali pod pomnik przy Zespole
Placówek Oświatowych, gdzie delegacje samorządu oraz
gminnych instytucji i organizacji złożyły wieńce i zapaliły
światełko pamięci.

W przeddzień tego wyjątkowego, najważniejszego dla
wszystkich Polaków święta, również uczniowie placówek
oświatowych wzięli udział w upamiętnieniu wydarzeń
sprzed 103 lat. To bardzo ważne, by młode pokolenie było
wychowywane w duchu patriotyzmu i pamięci o tych, którzy
zginęli w obronie wolnej Ojczyzny, takiej, w której dziś dane
jest nam bezpiecznie żyć.

Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem

Przemarsz pod pomnik pamięci przy ZPO

Delegacje szkół z terenu gminy

Przemarsz odbył się w asyście orkiestry dętej OSP Łomazy
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"Myślimy dzisiaj o Polsce. Mówimy – nasz kraj ojczysty.
Słuchamy polskiego hymnu. Trwa apel uroczysty. My-
ślimy dzisiaj o Polsce. Historia uczy pokory. Czytamy
o latach wojen, zaborów i niewoli. Nie wstydźmy się ko-
chać Polski, nie mówmy o niej tylko od święta. Ginęli za
wolność ludzie. Musimy o tym zawsze pamiętać." - tak
śpiewali uczniowie podczas uroczystej akademii patrio-
tycznej przygotowanej przez społeczność Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Łomazach z racji obchodów 103
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wier-
szem i piosenką wyrazili swój szacunek do bohaterów
minionej epoki, a zgromadzonym przypomnieli historię
wydarzeń sprzed lat.

W tym roku ze względu na wymogi sanitarne charakter uro-
czystości został zmieniony i odbył się w bardziej symbolicz-
nej formie. Przybyłych do placówki gości, wśród których nie
zabrakło sekretarza Gminy Łomazy Marianny Łojewska,
przewodniczącej Rady RodzicówAnny Marciniuk oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wińskiego, powitała
dyrektor szkoły Bogumiła Wińska. W trakcie przemówienia
zacytowała słowa błogosławionego prymasa Stefana Wy-

szyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale najwięk-
szą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Podkreśliła również, że

dzisiejszym obowiązkiem wobec Ojczyzny
jest sumienna nauka, praca i poszanowanie
bliźnich, a słowa „Bóg – honor – Ojczyzna”
winny być sztandarowym hasłem w dzie-
jach historii polskiego narodu. Andrzej Wiń-
ski, kierując swoje słowa do uczniów, dodał
do tej listy obowiązek wdzięczności i sza-
cunkuk dla tych, którzy w walce o wolność
oddali swoje życie.

Uroczystości towarzyszyła pełna akcentów
patriotycznych część artystyczna w wyko-
naniu uczniów klas IVb, Va, VIIa i VIIIc, któ-
ra wywarła ogromne wrażenie zarówno na
gościach, jak i zgromadzonych uczniach.
Uczestnicy spotkania wysłuchali montażu
słowno-muzycznego przygotowanego pod
kierunkiem Elżbiety Bieleckiej, Małgorzaty
Szewczyk i Grzegorza Kulickiego. Przed
publicznością wystąpili również laureaci
Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej
pod kierunkiem Agnieszki Panasiuk, Wie-
sławy Kozaczuk i Aleksandry Dołęgowskiej,
w którym pierwsze miejsce zajęła Kaja So-
bechowicz, drugie – Marianna Langowska-

Tabagari i Maciej Przyłucki, a trzecie – Jowita Pydyś.

Zwieńczeniem akademii było wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego. W całym zespole brzmiał śpiew Mazurka Dą-
browskiego, bo śpiewali go też uczniowie klas młodszych
będący w klasach oraz dzieci w przedszkolu. Placówka
włączyła się w ten sposób w kolejną edycję akcji Minister-
stwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Szkolne obchody
Święta Niepodległości

Gości powitała dyrektor ZPO Bogumiła Wińska

Uczniowie włączyli się w akcję "Szkoła do hymnu"
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11 listopada to święto każdego Polaka i tego dorosłego,
który zna historię swojego narodu i tego małego, który
tę dzieje dopiero poznaje.

W przeddzień Święta Niepodległości również w gminnym
przedszkolu odbyła się uroczystość, podczas której naj-
młodsi okazali swój szacunek i miłość do Ojczyzny, w taki
sposób, w jaki dzieci potrafią to zrobić najlepiej. Zaśpiewały
hymn polski i znane pieśni, recytowały wierszyki patriotycz-
ne, wykonały także prace plastyczne, których głównym te-
matem była Ojczyzna i związane z nią barwy. Galowe stroje
i biało–czerwone kotyliony oraz patriotyczny wystrój sali do-
pełniły podniosłą atmosferę uroczystości. To właśnie w ten
sposób wychowawcy kształtują w młodych sercach pozy-
tywne postawy przywiązania do ojczystego kraju i symboli
narodowych.

Pamięć w przedszkolnych
serduszkach

17 lipca Zespół Ludowy "Pohulanka" z Kopytnika
świętował Jubileusz 5-lecia swojego istnienia.
W uroczystości, która odbyła się w świetlicy wiej-
skiej w Kopytniku, udział wzięli wójt Jerzy Czyżew-
ski, poseł na Sejm RPRiad Haidar, dyrektor Biura Po-
selskiego Adam Wiczuk oraz mieszkańcy Gminy Ło-
mazy. Jubileusz to wspaniała okazja do spotkania,
wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy, której
tego dnia nikomu nie zabrakło.

Wydarzenie uświetniły koncerty zespołów ludowych,
wśród których znalazły się Studzianczanie ze Studzianki,
Zielona Kalina z Dubowa, Poranna Rosa z Korczówki,
Śpiewam bo Lubię z Łomaz, Raz Na Ludowo z Huszczy
i Luteńka z Koszoł. Serdecznie dziękujemy wszystkim
artystom, którzy zechcieli świętować razem z nami.

Dla swoich gości zaśpiewali również sami jubilaci, a po
występie zespół otrzymał listy gratulacyjne i upominki.
Na uroczystości nie zabrakło jubileuszowego tortu, któ-
rym częstowani byli wszyscy uczestnicy tego wyjątkowe-
go święta.

Pohulanka ma już pięć lat!

Zespół Ludowy "Pohulanka" z Kopytnika
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W uroczystości jubileuszowej 5-lecia istnienia Zespołu Lu-
dowego „Poranna Rosa” z Korczówki, która odbyła się 18
września, wzięły udział zaprzyjaźnione zespoły: Luteńka z
Koszoł, Raz na Ludowo z Huszczy, Pohulanka z Kopytni-
ka, Studzianczanie ze Studzianki, Zielona Kalina z Dubo-
wa i Śpiewam bo Lubię z Łomaz. Artyści umilili czas swoim
śpiewem i skoczną muzyką, przy której nogi same rwały
się do tańca. Nie zabrakło również wójta Jerzego Czyżew-
skiego, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wińskie-
go, radnego Leszka Firysiuka i sołtys wsi Korczówka Wio-
letty Świerzbińskiej. Przybyli licznie przedstawiciele rady
sołeckiej i mieszkańcy wioski, a swoim udziałem uświetnił
spotkanie radny Rady Powiatu Bialskiego Marek Uściński.

Jubilaci przyjęli życzenia dalszej pomyślnej działalności i
sukcesów, a występy gości sprawiły, że ten jubileusz na
długo zapadnie w pamięci wszystkich jego uczestników.

Poranna Rosa śpiewa dla nas już od pięciu lat

17 października uczestnicy łomaskiego "Marszu na
Orientację Szlakami Unitów Podlaskich” wyruszyli w
kilkuosobowych zespołach, by zmierzyć się z różno-
rodnymi zagadkami i wyzwaniami na wyznaczonych
punktach kontrolnych.

Do wspólnej zabawy na Szlaku Unitów Podlaskich zaprosiła
Gmina Łomazy we współpracy z Łomaskim Stowarzysze-
niem Rozwoju. Zadanie finansowane było ze środków Gmi-
ny Łomazy w ramach zadania publicznego pt. „Zorientowa-
ne Łomazy – Unickim szlakiem wyruszmy wraz”. – Masze-
rowaliśmy szlakami Unitów Podlaskich, którzy byli u nas
w Łomazach. Szlakiem, którym oni byli gonieni w czasie wy-

gnania – wyjaśniła Ewelina Wołosowicz z Łomaskiego Sto-
warzyszenia Rozwoju.

Uczestnicy podążając wyznaczonym szlakiem kolekcjono-
wali pieczątki uzyskane dzięki dobrym odpowiedziom na

zadane w trzynastu punktach kontrolnych pytania, np. „Ile
w Łomazach było wyznań religĳnych?” lub „W którym roku
Unitów uznano oficjalnie za Rosjan?”. Pytania, choć cza-
sem trudne i wymagające dużej koncentracji, nie sprawiły
większego kłopotu uczestnikom zabawy. Każdy z nich z
ogromną wolą walki podążał historycznym szlakiem, mając
w pamięci ważne dla mieszkańców Łomaz wydarzenia.

Ze względu na objęcie wielu uczniów miejscowej szkoły
kwarantanną, z 26 zapisanych drużyn w marszu mogło
wziąć udział tylko 5. Ale tym, którzy wyruszyli na szlak, nie
zabrakło motywacji i chęci wspólnej zabawy. Wyzwanie za-
kończyło się integracyjnym ogniskiem, podczas którego
wręczono nagrody i puchary.

Marsz na Orientację
Szlakami Unitów Podlaskich

Zespół Ludowy "Poranna Rosa" z Korczówki
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Szukamy domu dla młodego, ślicznego pie-
ska. Pies jest przyjazny, łagodny, tęskni za
kontaktem z człowiekiem. Potrafi chodzić na
smyczy, akceptuje inne psy i koty. W miesz-
kaniu jest trochę zestresowany, ale nie roz-
rabia. Został znaleziony około trzy miesiące
temu i bardzo wyczekuje kochającego opie-
kuna!

Gufi to pies oddany i wierny człowiekowi,
ułożony i spokojny. Gdy już komuś zaufa jest
niezastąpionym kompanem, wesołym i chęt-
nym do głaskania i spacerów! Łagodny w
stosunku do dzieci, z reguły toleruje inne
psy i koty. Potrafi chodzić na smyczy i lubi
jazdę samochodem. Zaszczepiony od
wścieklizny i odrobaczony.

Dwa sympatyczne pieski czekają na nowy
dom! Do wspólnej adopcji, pieski są chyba
spokrewnione, a z pewnością bardzo do sie-
bie przywiązane, trzymają się cały czas ra-
zem. Oba to psy, młode, kilkuletnie, bardzo
energiczne. Świetni towarzysze dla rodziny
do domu z podwórkiem i wspólnych zabaw

Czworonożni przyjaciele
szukają domu!

Kontakt: 519 140 928
83 341 70 76
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Uczniowie wykonali
laurki

dla funkcjonariuszy

Działający na rzecz społeczności lokalnej miej-
scowości Studzianka i całej Gminy Łomazy Łu-
kasz Węda został kolejnym bohaterem portalu
Obywatele Pro. Portal ten prezentuje sylwetki
Obywateli Pro, ich osiągnięcia i pomysły na inte-
growanie społeczności.

Najnowszym Obywatelem Pro, którego sylwetka zo-
stała zaprezentowana na łamach portalu, jest znany
całej społeczności Łomaz lider Stowarzyszenia
Rozwoju Miejscowości Studzianka oraz opiekun ak-
tywnych seniorów społecznik Łukasz Węda działa-
jący na rzecz rozwoju i popularyzacji Gminy Łoma-
zy. „Łukasz Węda działa na rzecz społeczności lo-
kalnej, wspiera młodzież w rozwĳaniu jej talentów,
organizuje wiele przedsięwzięć i projektów społecz-
no-kulturalnych w regionie. Stara się promować
wszelkie oddolne inicjatywy.” – tak brzmią pierwsze
słowa wstępu obszernego materiału przedstawiają-
cego pokaźny dorobek mieszkańca Studzianki. Aby
zapoznać się z ciekawie opracowanym artykułem
opisującym tego wyjątkowego mieszkańca naszej
gminy warto zajrzeć na stronę internetową
www.obywatelepro.pl.

Nasz Tatar
ze Studzianki

wśród Obywateli Pro

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach wykonali 151 laurek zawie-
rających podziękowania oraz słowa wsparcia w obecnej trudnej sytuacji dla funkcjonariuszy przebywających na
wschodniej granicy naszego kraju. Działanie zostało wykonane w ramach wychowania dzieci w duchu patrioty-
zmu.

Łukasz Węda ze Studzianki
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5 listopada w Koszołach odbyło się odsłonięcie nowe-
go pomnika ustanowionego w miejscu pamięci mę-
czeńskiej śmierci sześciu członków rodziny Remeszów,
którzy podczas II wojny światowej zginęli z rąk hitlerow-
ców za to, że pomagali, tak jak wielu mieszkańców Ko-
szoł i okolicznych miejscowości, partyzantom i ucieki-
nierom z obozów jenieckich utworzonych w okolicach
Białej Podlaskiej przez wojska III Rzeszy. Była to naj-
większa zbrodnia we wsi Koszoły w czasach okupacji,
a pamięć o niej jest wciąż żywa, czego wyrazem stał się
nie tylko nowy pomnik, ale też aktywny udział gminnej
społeczności w samej uroczystości.

W spotkaniu w miejscu pamięci wzięli udział wójt Gminy Ło-
mazy Jerzy Czyżewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Tłoka” z Koszoł Cezary Nowogrodzki oraz
społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
wraz z dyrektor Bogumiłą Wińską. Wspólnie oddano hołd
zmarłym członkom rodziny Remeszów, złożono kwiaty i za-
palono znicze pamięci. Wspominano tych, którzy 28 lipca
1942 r. zostali zamordowani przez hitlerowców tylko za to,
że sami nieśli wcześniej pomoc potrzebującym. – Tego dnia
w czasie II wojny światowej zginęła w tym miejscu sześcio-
osobowa rodzina Remeszów. Za pomoc partyzantom grozi-

ła wówczas kara śmierci i właśnie za tę pomoc przypłacono
tu najwyższą cenę – wspomina wójt Jerzy Czyżewski. Jak
wyjaśnia, w okresie PRLw miejscu tym stał kamień z tablicą
upamiętniającą wydarzenie, natomiast dzięki działaniom
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” w ciągu
ostatnich dwóch lat udało się wykonać i postawić nową ta-
blicę oraz krzyż, a także specjalną pamiątkową tablicę
z wierszem Feliksa Czubli, będącym zapisem tragicznej
śmierci Remeszów. – Dziś spotkaliśmy się tutaj, by to wyda-
rzenie upamiętnić, złożyć kwiaty i zapalić znicze. W Gminie
Łomazy podobnych miejsc pamięci jest wiele, bo wojna sil-
nie doświadczyła Południowe Podlasie, gdzie ludzie cha-
rakteryzują się gościnnością i otwartością. Często udziela-
na była pomoc partyzantom i uciekinierom, jeńcom radziec-
kim i Żydom. Rok 1942 był wyjątkowo tragiczny, w różnych
miejscowościach ginęły całe rodziny, palono domy i zabu-
dowania.

Nowy pomnik upamiętniający męczeńską śmierć rodziny
Remeszów powstał w ramach projektu „W Koszołach pa-

mięć o rodzinie Remeszów
trwa” – „Czuwamy! Pamięta-
my!” – edycja 4/2021, realizo-
wanego od czerwca do paź-
dziernika 2021 r., którego ce-
lem była rewitalizacja miejsco-
wego miejsca pamięci. Zada-
nie zostało dofinansowane
kwotą 7.000 zł. Projekt realizo-
wany przez Stowarzyszenie
„Tłoka” oraz Fundację Orlen.

Miejsce pamięci, położone tuż
na obrzeżu wsi Koszoły, to
wciąż żywy zapis śmierci Jana
Remesza lat 66, Jakuba Re-
mesza lat 43, Elżbiety Remesz
lat 40, Stanisława Remesza lat
13, Józefa Remesza lat 7 i Jó-
zefa Pradiuszyka lat 45. Wy-

ciągnięci nocą z zacisza własnego domu i brutalnie zamor-
dowani strzałem w tył głowy (Jan spłonął żywcem w podpa-
lonej oborze) ponieśli z rąk hitlerowców śmierć jako pierw-
sze ofiary na tym terenie. Dla przykładu, bo taką taktykę
przyjęli okupanci, by zniechęcić innych mieszkańców do
udzielania jakiejkolwiek pomocy potrzebującym. Zabudo-
wania na terenie gospodarstwa zostały doszczętnie spalo-
ne, co dodatkowo potęgowało grozę.

Ciała członków rodziny pochowano we wspólnej mogile, by
później, po wojnie, przenieść je na cmentarz parafialny w
Huszczy. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-

siątych ubiegłego wieku
działająca ówcześnie
Główna Komisja Bada-
nia Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce potwier-
dziła fakt zbrodni doko-
nanej w Koszołach, a w
1970 r. z betonu i lastry-
ka wykonano upamięt-
nienie, którego zły stan
techniczny zainspirował
przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Tłoka” do
działań mających na
celu rewitalizację po-
mnika. Przed dwoma
laty postawiono wysoki
krzyż oraz tablicę infor-
macyjną z wierszem

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego
miejsce męczeństwa rodziny Remeszów
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poety Feliksa Czubli (1913-1996) – ułana, żołnierza wrze-
śnia 1939 roku, świadka historii. W wierszu “Rodzina Re-
meszów” wiernie opisał okoliczności zbrodni niemieckiej. W
miejsce starego pomnika stanął duży, wielotonowy głaz na-
rzutowy z granitową tablicą epitafijną.

Miejscem upamiętniającym wydarzenia z 1942 r. od dwóch

lat opiekują się uczniowie szkoły podstawowej w Łoma-
zach, którzy również tego dnia wzięli udział w uroczystości.
Młodzi ludzie z czcią i godnością oddali hołd zmarłym, od-
czytali także słowa wiersza Feliksa Czubli zawarte na pa-
miątkowej tablicy. Dla nich to jedna z najważniejszych lekcji
historii, dla starszych natomiast – nadzieja na dalsze pielę-
gnowanie pamięci o minionych wydarzeniach.

Seniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny
senior!" zorganizowali spotkanie integracyjne, na które
zaprosili równolatków z zaprzyjaźnionej Gminy Pisz-
czac. Przybyli goście mieli przyjemność skosztowania
potraw przyrządzonych przez gospodarzy podczas
warsztatów kulinarnych.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 23 września, korzy-
stając z okazji do wspólnych rozmów wymienili się doświad-
czeniami związanymi z przynależnością do Klubów Senio-
ra. Omawiano działalność grup i przybliżano pomysły na
jeszcze ciekawsze zajęcia aktywizujące coraz liczniejszą
rzeszę chcących spędzać ze sobą czas seniorów. Dzięki
oprawie muzycznej dalsza część wspól-
nej biesiady upłynęła na tańcach i przy-
jemnej zabawie. Nie da się ukryć, że to
właśnie takie spotkania wpływają zna-
cząco na zwiększenie aktywności se-
niorów oraz ich uczestnictwa w życiu
społecznym. Warto więc znaleźć się w
gronie amatorów tak intensywnie spę-
dzanego czasu!

Projekt „Aktywny senior!" jest współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014
- 2020, Oś priorytetowa 11 - Włączenie
społeczne, Działanie 11.2 - Usługi spo-
łeczne i zdrowotne.

Do realizowanego przez Gminę Łoma-
zy projektu wciąż mogą dołączyć kolejni
chętni, jest jeszcze kilka wolnych
miejsc. Wystarczy zadzwonić pod nr tel.
83 341 70 03.

Czar spotkań integracyjnych

W hołdzie pamięci dyrektor ZPO Bogumiła Wińska
i wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski

Cezary Nowogrodzki ze Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego "Tłoka"

Zespół Śpiewaczy działający przy Klubie Seniora w Łomazach
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
została wyróżniona przez Powiat Bialski
w konkursie „Biblioteka Roku Powiatu Bial-
skiego”. Jury konkursowe przyjrzało się
działalności placówek bibliotecznych w
2021 r. Bibliotekę w Łomazach doceniono
między innymi za systematyczną pracę,
mającą na celu promocję książki i dostoso-
wanie działalności biblioteki do potrzeb
mieszkańców w trudnych warunkach pan-
demii.

Starostwo Powiatowe przyznało w konkur-
sie tytuł Biblioteki Roku 2021 Powiatu Bial-
skiego Gminnej Bibliotece Publicznej w
Międzyrzecu Podlaskim zs. w Wysokim, na-
tomiast wyróżnienie trafiło właśnie do
Gminnej Biblioteki w Łomazach.

Gminna Biblioteka wyróżniona przez Powiat Bialski

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach zo-
stała zakwalifikowana do akcji „BOOM! Na ko-
miksy i gry planszowe w bibliotece”, którą re-
alizuje FRSI wspólnie z Wydawnictwem Story
House Egmont sp. z o. o. Dzięki temu, jako
jedna ze stu bibliotek w Polsce, placówka
otrzymała pakiety komiksów i gier planszo-
wych, na bazie których zostaną zorganizowa-
ne ciekawe wydarzenia dla dzieci i młodzieży.
To kolejny dobry powód, by skierować swoje
kroki do biblioteki i skorzystać z jej najnowszej
oferty.

„BOOM! Na komiksy i gry planszowe” w łomaskiej bibliotece

Na
sze

gm
inn

e
su
kc
es
y

Gmina Łomazy uruchomiła projekt WiFi4EU, który, dzię-
ki sieci hotspotów, zapewni mieszkańcom bezpłatny
dostęp do wysokiej jakości Internetu w miejscach pu-
blicznych.

Gmina Łomazy uruchomiła projekt WiFi4EU dofinansowany
z Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Komisji
Europejskiej o wartości 15.000 euro. Inicjatywa ta ma na
celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do
wysokiej jakości Internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi
w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, bi-
blioteki i miejsca użyteczności publicznej.

W ramach projektu Gmina Łomazy wykonała sieć hotspo-

tów z bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach pu-
blicznych, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane
przez mieszkańców i turystów. Miejscami z bezpłatnym do-
stępem do Internetu są budynki użyteczności publicznej
m.in.: urząd gminy, przystanek, stadion, remizy i świetlice.

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji Gmina Łomazy za-
pewnia dostęp do szybkiego Internetu na poziomie przynaj-
mniej 30Mb/s. Inwestycja jest w 100% finansowana jest ze
środków Unii Europejskiej.

Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu WiFi4EU należy po-
łączyć się z dostępną siecią WiFi4EU oraz zapoznać się i
zaakceptować regulamin korzystania z sieci.

Wysokiej jakości Internet
w miejscach publicznych
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W dniu 22 października 2021 r. odszedł doktor Ro-
muald Szudejko, regionalista, historyk i politolog.

W latach 1984-2012 dyrektor łomaskich szkół: Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum
im. Unitów Podlaskich oraz Zespołu Szkół w Łoma-
zach. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki
o polityce. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeń-
stwie. Autor pierwszej obszernej Monografii Gminy Ło-
mazy, wydanej w 2018 roku oraz wielu innych publika-
cji.

Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy
współczucia i głębokiego żalu.

Ślubowanie to bardzo ważne święto w życiu każdego dziec-
ka. 21 października taka uroczystość odbyła się w Zespole
Placówek Oświatowych w Łomazach, a ten dzień na długo
zostanie w pamięci już pełnoprawnych uczniów gminnej
plaćówki.

W tym wyjątkowym dniu pierwszoklasistom towarzyszyli ro-
dzice, dyrektor szkoły Bogumiła Wińska, nauczyciel Dorota
Biesiada oraz zaproszeni goście: wójt Jerzy Czyżew-
ski, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marciniuk, a tak-
że koledzy ze starszych klas i nauczyciele pracujący w pla-
cówce.

Dzieci z klas pierwszych przedstawiły program artystyczny
pt. ,,Ślubujemy” przygotowany pod kierunkiem nauczycieli
Elżbiety Bieleckiej i Agnieszki Panasiuk. Pierwszaki z prze-
jęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki dotyczące
szkolnej nauki, Ojczyzny, zasad zachowania i ekologii, za-
prezentowały także dwa tańce. Doniosłym momentem uro-
czystości było ślubowanie, po którym dyrektor szkoły doko-

nała aktu pasowania. Tym samym pierwszaki zostały włą-
czone do społeczności uczniowskiej. Każdy uczeń otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz upominki od wójta, rady rodziców,
starszych kolegów i swoich rodziców. Na zakończenie dnia
pełnego wrażeń rodzice przygotowali dzieciom pyszny tort
i sękacze.

Ślubowanie klas pierwszych

Z poczuciem wielkiej straty...

Pierwszoklasiści z ZPO w Łomazach
pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej

Ś.P. Romuald Szudejko
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Na taki kiermasz czekaliśmy cały rok. Ku-
szące kunsztem wykonania, smakiem, za-
pachem, kolorami i błyskotkami ozdoby
bożonarodzeniowe prezentowane na Kier-
maszu Bożonarodzeniowym umiliły czas
oczekiwania na zbliżające się Święta Boże-
go Narodzenia.

12 grudnia na hali sportowej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Łomazach zgromadzili
się twórcy rękodzieła, którzy zaoferowali od-
wiedzającym kiermasz swoje wyroby. – Zapro-
siliśmy przede wszystkim naszych lokalnych
twórców, przybyli do nas również przedstawi-
ciele innych gmin, nawet z Białej Podlaskiej.

Prezentowana twórczość była ukierunkowana na Boże Na-
rodzenie - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach
Ryszard Bielecki.

Wśród dwunastu wystawców można było spotkać przedsta-
wicieli Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie i Ło-
maskiego Stowarzyszenia Rozwoju, a także twórców indy-
widualnych: Annę Wołosowicz, Weronikę Pietruszkę, Edytę
Saczuk, Danutę Bandzarewicz, Ewelinę Wołosowicz, Kata-
rzynę Stolarczyk, Mariolę Zaniewicz, Justynę Kaflowską,
Henrykę Murawską i Ewę Kosowską.

Na stoiskach można było podziwiać i zakupić różnorodne
ozdoby świąteczne, począwszy od maleńkich misternych
ozdób na choinkę, przez stroiki, ozdobne wieńce, aż po po-
kaźnych rozmiarów skrzaty. Swoim smakiem i zapachem
kusiły także przysmaki kulinarne. Uczestnicy tej świątecznej
inicjatywy przygotowali pyszne ciasteczka i inne słodkości,
ale też gotowe potrawy wigilĳne: uszka, pierożki i racuchy
dla tych, którym czasu zbraknie na samodzielnie gotowanie
i pieczenie

Jedno jest pewne – kiermasz to doskonała okazja, by zaku-
pić dekoracje i przysmaki nie tylko dla siebie, ale też na wy-
jątkowe prezenty dla bliskich. Twórcy prezentujący swoje
wyroby podzielili się bowiem pasją, talentem i pięknymi, nie-
powtarzalnymi dziełami swoich rąk.

Na kiermasz zaprosili mieszkańców gminy i okolic wójt Je-
rzy Czyżewski oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Łomazach. – W związku z pandemią kiermasz bożonaro-
dzeniowy nie odbył się w zeszłym roku, ale mamy nadzieję,
że będzie on naszą lokalną tradycją. Myślimy również o
kiermaszu wielkanocnym – zapewnił dyrektor Bielecki.

Kiermasz dla wyglądających
pierwszej gwiazdki
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Wystawca - Justyna Kaflowska

Wystawca - Mariola Zaniewicz
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4 grudnia w Koszołach dzieci otrzymały prezenty od sa-
mego Świętego Mikołaja. No prawie prawdziwego, bo
tym razem zastąpił go w tej roli Cezary Nowogrodzki. To
pierwszy krok, który postawiło Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne "Tłoka", planujące uruchomić w Ko-
szołach Wioskę Świętego Mikołaja.

Święty Mikołaj skorzystał z zaproszenia Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka”
i zawitał do Koszoł, gdzie w siedzibie Klubu In-
tegracji Społecznej rozdawał prezenty naj-
młodszym mieszkańcom nie tylko Koszoł, ale i
gminy Łomazy oraz Powiatu Bialskiego. Każ-
dy, kto przybył do Mikołaja, otrzymał od niego
słodki upominek. – Gdy przejmowaliśmy od
Gminy Łomazy ten budynek, pierwszym jego
atrybutem był pastorał. Skoro powiedziało się
„a” to trzeba też było powiedzieć „b” i stworzyć
całoroczną stację – przystanek dla św. Mikoła-
ja – wyjaśnia Cezary Nowogrodzki. – Gospo-
darzem tego obiektu jest Królowa Bona. Wieś
powstała w 1549 r. w czasach, gdy rządził Zyg-
munt Stary i miał piękną żonę z Włoch. Została
ona pochowana w bazylice, w której znajdują się również
doczesne szczątki prawdziwego Świętego Mikołaja żyjące-
go ponad 1000 lat temu na terenie dzisiejszej Turcji. W jakiś
dziwny sposób losy Mikołaja i Bony zostały połączone. Łą-
czą się również w naszej wsi Koszoły.

W wiosce powstał już m.in. ogród królowej Bony, a uczestni-
cy klubu integracji wyhodowali w nim w tym roku słoneczniki
o wysokości 6,5 m. Obecnie społecznicy poczynili pierwsze
kroki w kierunku stworzenia u siebie wioski św. Mikołaja.
– Przygotowaliśmy miejsce dla tego prawdziwego Mikołaja,
ale i tego w czerwonej czapce, bo nie chcemy odzierać z
dobrych wspomnień tych, do których on dociera. Podpowia-
dam dzieciom, że św. Mikołaj mieszka w sercu każdego
człowieka. Nasza nazwa to „Tłoka”, czyli niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi, drugiemu mieszkańcowi wsi, który
tej pomocy potrzebuje. Przesłaniem św. Mikołaja była dys-
kretna pomoc i my też chcemy tę pomoc kontynuować.

Chcemy w tym trwać przez cały rok, do
końca świata i nawet o jeden dzień dłu-
żej – deklaruje Cezary Nowogrodzki.

Przybyli na spotkanie zaśpiewali z Miko-
łajem kolędy i złożyli wszystkim przyja-
ciołom Koszoł świąteczne życzenia.
– Kochani, w sercu każdego z was
mieszka Mikołaj. Czyńcie dobro, ale też
odwiedzajcie to miejsce w Koszołach, bo
są tu wspaniali mieszkańcy, którzy znają
historię swojego regionu i nie chcą, by ta
wieś była zapomniana. Zapraszamy do
nas – zachęca św. Mikołaj.

Święty Mikołaj rozdawał prezenty.
W planach prawdziwa mikołajowa wioska! Święta

tużtuż...

W roli Świętego Mikołaja Cezary Nowogrodzki
ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Tłoka"
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5 grudnia w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dubowie został rozegrany VII
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, któ-
rego organizatorami byli Ochotnicza Straż
Pożarna w Dubowie, Uczniowski Ludowy
Pożarniczy Klub Sportowy FLORIAN oraz
Radny Gminy Łomazy Kamil Frączek. W
trakcie sportowej imprezy trwała zbiórka
pieniężna wspierająca rehabilitację Anny
Bondarzewskiej.

W spotkaniu wzięli udział zawodnicy nie tylko
z terenu gminy Łomazy, ponieważ został roz-
szerzony na cały powiat. – Spotykamy się już
po raz siódmy i można powiedzieć, że to stało

się tradycją w okresie świątecznym, mikołajkowym. Poziom
co roku jest coraz wyższy, mamy nadzieję, że za rok rów-
nież tak będzie – mówił organizator turnieju radny Gminy
Łomazy Kamil Frączek. – Turniej cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, zwłaszcza w kategorii Open Mężczyźni

Pełnoletni – dodał wiceprzewodniczący Rady Gminy Łoma-
zy Ireneusz Korszeń.

Zwycięzcami turnieju zostali:

osoby do lat 12 (dziewczęta i chłopcy)

1. Łukasz Kurowski
2. Bartek Kurowski
3. Jakub Korszeń

kobiety

1. Zuzanna Czmielewska
2. Paulina Kulig
3. Julia Korszeń

chłopcy od 12 do 18 lat

1. Mateusz Wawryniuk
2. Paweł Jastrzębski
3. Jakub Szydłowski

mężczyźni pełnoletni

1. Zbigniew Burdzicki
2. Grzegorz Wołowik
3. Piotr Rola

Podczas turnieju odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz
Anny Bondarzewskiej. – Chcieliśmy połączyć sport z dzia-
łalnością charytatywną. Zbiórka przeznaczona jest dla na-
szej koleżanki Ani, która uległa wypadkowi i potrzebuje re-
habilitacji – wyjaśnił radny Frączek. Zebrano 499 zł, a środki
zostały wpłacone na konto zbiórki internetowej.

VII Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego w Dubowie
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Podczas turnieju trwała zbiórka na rehabilitację
Anny Bondarzewskiej
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W dniu 25 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
mazach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Łomazach. Spotkanie było ukoronowaniem pięcioletniej
działalności strażackich organizacji na terenie Gminy Ło-
mazy.

W obradach uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z tere-
nu gminy, przedstawiciele do zarządu gminnego, członko-
wie ustępującego zarządu i zaproszeni goście, m.in. bryg.
Marek Chwalczuk, z-ca komendanta miejskiego PSP w Bia-
łej Podlaskiej. Otwarcia zjazdu dokonał druh Jerzy Czyżew-
ski, prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w Łomazach, który w swym
wystąpieniu podkreślał wielką
rolę strażaków ochotników w
zapewnieniu bezpieczeństwa
ludności. Obradom przewod-
niczył wiceprezes druh
Krzysztof Łojewski.

W czasie obrad złożono spra-
wozdanie z działalności ustę-
pującego zarządu, sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej Od-
działu, a w podjętych uchwa-
łach m.in. udzielono absoluto-
rium ustępującemu zarządowi
i zatwierdzono skład nowego,
wybrano także skład Komisji
Rewizyjnej Oddziału, delega-
tów na Zjazd Oddziału Powia-
towego oraz przedstawicieli
do Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP.

Zjazd dokonał zatwierdzenia
wyboru Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w Łomazach na lata 2021 -
2026, który ukonstytuował się
następująco:

1. Jerzy Czyżewski - prezes
2. Krzysztof Łojewski - wiceprezes
3. Tadeusz Stankiewicz - wiceprezes
4. Roman Stanilewicz - komendant gminny
5. Sławomir Bondaruk - sekretarz
6. Barbara Hołownia - skarbnik
7. Konrad Bojarczuk - członek prezydium
8. Mariusz Demianiuk - członek
9. Sławomir Gąsecki - członek
10. Tomasz Hołownia - członek
11. Ireneusz Korszeń - członek
12. Dariusz Kowalczyk - członek
13. Urszula Kurianowicz - członek
14. Roman Nazarewicz - członek
15. Krzysztof Panasiuk - członek
16. Tadeusz Piętka - członek
17. Mateusz Raczyński - członek
18. Mirosław Szutko - członek
19. Grzegorz Tereszczuk - członek
20. Andrzej Wiński - członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1. Kamil Frączek - przewodniczący
2. Sławomir Gicewicz - sekretarz
3. Roman Nazarewicz - członek

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

1. Jerzy Czyżewski
2. Krzysztof Łojewski
3. Roman Stanilewicz

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP:

1. Jerzy Czyżewski
2. Roman Stanilewicz

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Obradom przewodniczyli prezes zarządu dh Jerzy Czyżewski i wiceprezes druh Krzysztof Łojewski



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.

radiobiper@poczta.fm

wlasnewww.pl
strony internetowe z�

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach pozyskała dofinan-
sowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025’’ Priorytet1 Poprawa oferty biblio-
tek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych.

Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczona zosta-
ła na:

• zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz

• zakup rocznego dostępu do bazy e-
booków i audiobooków dla czytelni-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łomazach udostępnianej przez
Legimi, dostępnego poprzez serwis
internetowy.

Trwa nabór uzupełniający uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie, do którego mogą się
zgłaszać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności.

W ramach świadczonych usług centrum zapewnia:

– zamieszkanie w ramach pobytu dziennego lub całodobowego
– poradnictwo psychologiczne i socjalne

– korzystanie z rehabilitacji w sali terapii ruchowej
– możliwość rozwĳania zainteresowań z wykorzystaniem pracowni muzykoterapii, komputerowej, multimedialnej

i kulinarnej
– integrację z uczestnikami oraz wspólne spędzanie wolnego czasu

– możliwość spożycia ciepłego posiłku
– korzystanie z nauki czynności samoobsługi

– bezpłatny dojazd

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach

ul. Plan Jagielloński 27, 21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 51

e-mail: gops@lomazy.pl

Zadanie realizowane jest w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra
opiekuńczo-mieszkalne” finansowego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie

Dofinansowanie dla biblioteki

mailto:radiobiper@poczta.fm
https://radiobiper.info
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