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Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer
Łomaskich Stron, a w nim, jak zawsze, wiele interesujących
tematów i wydarzeń, z którymi zetknęliśmy się na przestrzeni
ostatnich dwóch miesięcy.
Początek roku zwykle niesie ze sobą szereg zmian i możliwości dla
samorządu i mieszkańców, do których skierowane są jego działania.
Przedstawiamy więc aktualne stany realizowanych inwestycji oraz
ważną dla społeczności informację o rozpoczętych pracach
w kierunku poprawy stanu dróg w różnych krańcach gminy.
Przybliżamy plany dotyczące powstania gminnej bazy komunalnej.
Na łamach publikacji znajdziecie Państwo szereg relacji z
wydarzeń, które odbywały się na przełomie roku 2021/2022 oraz w
miesiącach styczeń-luty br. Z przyjemnością i dumą prezentujemy
sukcesy edukacyjne, wokalno-muzyczne i sportowe naszych
mieszkańców, wspominamy udział w akcjach charytatywnych na
rzecz służb mundurowych, pacjentów okulistyki i naszych
potrzebujących wsparcia rodzin. W numerze relacje z udziału
gminy w Orszaku Trzech Króli w Dubicy, obchodów Dnia Babci i
Dziadka oraz wielu inicjatyw szkolnych i społecznych. Już dziś
pragniemy Was zaprosić na koncert muzyczny Dominiki
Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, który uświetni zbliżający się
Dzień Kobiet.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Po emocjonującej kampanii wyborczej, w
której wzięło udział 19 kandydatów z terenu
gminy Łomazy, 10 grudnia odbyły się wy-
bory do Młodzieżowej Rady Gminy III ka-
dencji. Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji
MRG Łomazy, która odbyła się 17 grudnia
2021 r., radni odebrali zaświadczenia uzy-
skania mandatu, złożyli ślubowanie, a także
wybrali Prezydium Rady i Komisję Rewizyj-
ną.

Młodzieżowa Rada Gminy jest reprezentacją
młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Ło-
mazy, uczącej się w szkołach podstawowych
klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego
dokonano podziału na okręgi wyborcze i liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1,
wybierali 7 radnych z 19 kandydatów, zaś

uczniowie szkół ponad-
podstawowych, Okręg Nr
2, - 8. W komisji wybor-
czej powołanej zarządze-
niem Wójta Gminy Łoma-
zy zasiadło pięciu człon-
ków: Jakub Tykało-
wicz, Agnieszka Arse-
niuk, Przemysław Hoło-
nowicz, Milena No-
żyk i Wiktoria Jaroszuk.

Głosowanie było przepro-
wadzone tylko w Okręgu
Nr 1. W okręgu Nr 2 kan-
dydaci zostali radnymi na
podstawie protokołu
Okręgowej Komisji Wy-
borczej, ponieważ nie
zgłoszono wymaganej
liczby, przynajmniej 8,
kandydatów na radnych.
W głosowaniu wzięło
udział 130 osób. Nad
przebiegiem wyborów do
MRG czuwała pani sekre-
tarz Gminy Marianna Ło-
jewska.

MRG III kadencji liczy 10
radnych:
1. Rafał Abramek – Ło-

mazy
2. Tomasz Bańkowski – Łomazy
3. Dominika Chotkowska – Łomazy
4. Katarzyna Derlukiewicz – Łomazy
5. Julia Filipiuk – Łomazy
6. Julia Korszeń – Dubów
7. Karolina Trochonowicz – Łomazy
8. Hubert Hołonowicz – Łomazy
9. Weronika Mirońska – Łomazy
10. Patrycja Wakulska – Łomazy

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, pra-
ca społeczna radnych. Za pełnienie swojej funkcji radni nie
mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od
powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycz-
nym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji w dniu 17 grudnia 2021
r., radni odebrali z rąk przewodniczącego Okręgowej Komi-
sji Wyborczej Jakuba Tykałowicza zaświadczenia uzyska-
nia mandatu, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady
oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z przewodni-
czącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza
i skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Katarzyna Derlukiewicz.

Wiceprzewodniczący: Hubert Hołonowicz, Weronika Mi-
rońska
Sekretarz – Julia Korszeń
Skarbnik – Tomasz Bańkowski

Komisja Rewizyjna składa się z 3 radnych:
Dominika Chotkowska – przewodnicząca
Rafał Abramek – członek
Patrycja Wakulska – członek

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powo-
łał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie wa-
runków umożliwiających swobodny przepływ informacji po-
między Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i
Urzędem Gminy Łomazy. Został nim przewodniczący Rady
Gminy Łomazy Andrzej Wiński. Włodarz, gratulując nowo
wybranym radnym, odkreślił, że młodzież Gminy Łomazy w
ten właśnie sposób może mieć również swój wkład w podej-
mowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada mająca
charakter konsultacyjny, wspierając i upowszechniając ideę
samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu
Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.

W
ieś

ci
zU

rzę
du

Gm
iny

Młodzieżowa Rada Gminy
wesprze działania samorządu

WGminie Łomazy odbył się nabór wniosków o przyzna-
nie Stypendium Pomostowego 2021/2022 Segment II
pod patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżew-
skiego i Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego
„Tłoka” w Koszołach,
w ramach XX edycji Pro-
gramu Stypendiów Po-
mostowych Fundacji
Edukacyjnej Przedsię-
biorczości w Łodzi. Pro-
gram realizowany jest
przez Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
„Tłoka w Koszołach od
2015 roku.

W zakończonym już nabo-
rze wnioski złożyło czte-
rech tegorocznych matu-
rzystów. Lokalna Komisja
Stypendialna w dniu 16
sierpnia 2021 r. dokonała
formalnej i merytorycznej
oceny wniosków oraz in-
nych dokumentów nie-
zbędnych do przyznania
stypendiów zgodnie z pro-

gramem. Zarekomendowano trzy osoby, które
rozpoczną naukę na dziennych studiach
I stopnia w polskich publicznych uczelniach
akademickich.

Dotychczas z Programu Stypendium Pomo-
stowego skorzystało 32 stypendystów, w tym
trzydziestu z gminy Łomazy oraz dwóch z gmi-
ny Rossosz. Stypendia wypłacane są w dzie-
sięciu miesięcznych ratach, od 2021 r. po 700
zł. Od 2020 r. stypendyści we własnym zakre-

sie podejmują starania i pozyskali
fundatorów, którzy przekazali na kon-
to Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Tłoka” wysokość wkładu fi-
nansowego 10% wartości stypen-
dium.

W roku akademickim 2021/2022 sty-
pendystami XX edycji Programu Sty-
pendiów Pomostowych zostały:

Jolanta Piętka – studentka War-
szawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go

Paulina Mazurek – studentka Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy.

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Łomazy w dniu 30
grudnia br. stypendyści otrzymali listy gratulacyjne
z rąk Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego i pre-
zesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Tłoka” Cezarego Nowogrodzkiego.

Gmina przyznała stypendia
pomostowe

Gmina Łomazy rozpoczęła realizację jednej z inwestycji
zaplanowanych na rok 2022. W ramach podjętych dzia-
łań po dawnej bazie Spółdzielni Usług Rolniczych po-
wstanie gminna baza komunalna i inkubator przedsię-
biorczości.

Wubiegłym tygodniu została podpisana umowa z wykonaw-
cą na realizację I etapu prac dotyczących przebudowy i ter-
momodernizacji budynku biurowo-garażowego bazy komu-
nalnej przy ulicy Rolniczej w Łomazach.

Wartość inwestycji to 1.470.402,79 zł, w tym dofinansowa-
nie 1 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Wykonawcą zadania jest Zakład Stolarsko-Budowla-
ny Zdzisław Serhej z Łomaz. Prace potrwają do listopada
2022 roku.

W wyniku inwestycji Gmina Łomazy otrzyma funkcjonalny
obiekt użyteczności publicznej, który będzie wsparciem lo-
kalnej społeczności, służący wszystkim mieszkańcom w za-
kresie gospodarki komunalnej, a także w zakresie podejmo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej. Powstały
inkubator przedsiębiorczości może stać się jednocześnie
centrum życia gospodarczego mieszkańców, którzy planują

uruchomienie własnej firmy. Stworzenie gminnej bazy ko-
munalnej wpłynie na szybkość działania oraz zaspokojenie
potrzeb mieszkańców, poprawi funkcjonowanie gminnego
PSZOK. Dodatkowym atutem po zakończeniu projektu bę-
dzie stworzenie nowych miejsc pracy w zakresie gospodarki
komunalnej.

Gminna baza komunalna i
inkubator przedsiębiorczości

w Łomazach

Nad przebiegiem wyborów czuwa pięcioosobowa komisja pod opieką
sekretarz gminy Marianny Łojewskiej
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Stypendystka Jolanta Piętka
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Do ogólnopolskiej akcji
#Murem za Polskim
Mundurem włączyła się
Gmina Łomazy przeka-
zując żołnierzom 10 Bry-
gady Świętokrzyskiej
102 Batalionu Lekkiej
Piechoty Sandomier-
skiej drewno opałowe
zakupione z własnych
środków.

Dnia 27 stycznia prze-
wodniczący Rady Gminy
Łomazy Andrzej Wiński i
radny Leszek Firysiuk, w
imieniu wójta Jerzego
Czyżewskiego, radnych i sołtysów Gminy Łomazy,
przekazali żołnierzom 10 Brygady Świętokrzyskiej
102 Batalionu Lekkiej Piechoty Sandomierskiej zaku-

pione ze środków własnych drewno opałowe w ilości
15,23 m³ o wartości 2.060 zł. Samorządowcy na ten
cel przeznaczyli również część własnych diet.

Zakupione od Nadleśnictwa Chotyłów drewno radni
przekazali żołnierzom w
obecności leśniczego Le-
śnictwa Zabłocie Walde-
mara Sobechowicza.
Przedsięwzięcie ma na
celu zapewnienia ogrze-
wania na granicznych po-
sterunkach. – Przekaza-
nie nastąpiło w dowód
wdzięczności funkcjona-
riuszom Służb Granicz-
nych, a zwłaszcza żołnie-
rzom, którzy strzegąc na-
szej wschodniej granicy
dają dowody najwyższe-
go profesjonalizmu oraz
służby dla naszej Ojczy-
zny i bezpieczeństwa na-

szych mieszkańców – podkreślają przedstawiciele
Urzędu Gminy.
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W lipcu 2021 r. Gmina Łomazy podpisała umowę z wyko-
nawcą, którym jest miejscowy Zakład Stolarsko–Budowlany
Zdzisław Serhej, na przebudowę i remont remizy w Łoma-
zach. Inwestycja o wartości ponad 1,35 mln zł została dofi-
nansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 1 mln zł.

Z miesiąca na miesiąc postęp prac jest coraz bardziej wi-
doczny, a część zaplanowanych robót została już wykonana
w całości. Wykonawca zakończył prace przy fundamentach,
ścianach i elementach żelbetowych, ukończony został rów-
nież dach oraz montaż stolarki okiennej. Wykonano okablo-
wanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i zamontowa-
no zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową.

Na chwilę obecną trwają roboty związane z wykonaniem
tynków wewnętrznych, rozpoczęto montaż sufitów podwie-
szanych i wykonano instalację c.o. (oprzewodowanie z
grzejnikami). Postępują także prace nad oprzewodowaniem
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodnej.

W najbliższym czasie, jak zapowiada wykonawca, zostaną
zakończone prace nad tynkami wewnętrznymi oraz instala-
cją sanitarną, a roboty obejmą posadzki, elektrykę i montaż
kotłowni gazowej.

Przewidywany umową termin ukończenia prac w remizie
OSP w Łomazach przypada na czerwiec 2022 r.

Remiza OSP coraz bliżej ukończenia
30 grudnia 2021 r. na sesji Rady Gminy Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski, radni oraz sołtysi złożyli gratulacje oraz
podziękowania na ręce pani sekretarz Marianny Łojewskiej,
która dokładnie 30 lat temu została powołana na zajmowa-
ne do dziś stanowisko.

Pani Marianna od 40 lat pełni również obowiązki Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Łomazach.

Składamy serdeczne gratulacje i życzmy powodzenia w dal-
szej pracy zawodowej na rzecz naszego samorządu.

Jubileusz Sekretarz Gminy
Marianny Łojewskiej
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Gmina Łomazy zakończyła realizację jednego z projek-
tów, którego głównymi odbiorcami były osoby z niepeł-
nosprawnościami. W ramach działań wyposażono
gminne jednostki organizacyjne m.in. w produkty do
dezynfekcji, elementy zaplecza kulinarnego oraz siłow-
nię zewnętrzną.

Gmina zrealizowała projekt w ramach Modułu IV programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych cho-
robami zakaźnymi”, otrzymując dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na wsparcie osób z niepełnosprawnością w wy-

sokości 63.200 złotych.

Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono
m.in. bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk
oraz dozowniki na mydło, zmywarki gastrono-
miczne do naczyń, krzesła i stoliki do jadalni, pufy sako do
biblioteki, elementy siłowni zewnętrznej oraz ławki.

Stuprocentowe dofinansowanie projektu pozwoliło wzmoc-
nić zabezpieczenie sanitarne Zespołu Placówek Oświato-
wych w Łomazach, Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego
w Dubowie oraz Urzędu Gminy Łomazy.

Dobiegł końca projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych
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Samorządowcy przekazali część diet
na zakup drewna dla żołnierzy

Sekretarz Gminy Łomazy Marianna Łojewska
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W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
przyznającego w 2021 r. samorządom środki
na inwestycje strategiczne Gmina Łomazy
otrzymała 11,4 mln złotych, z czego aż 7,6 mln
na budowę nowych dróg. – Obecnie jesteśmy
już po etapie wyłonienia wykonawców na bu-
dowę ośmiu odcinków o łącznej długości blisko
8 km. Jeszcze w lutym zostanie podpisana
umowa na ich realizację. Część dróg posiada
wykonaną w poprzednich latach dokumenta-
cję, a część z nich będzie budowana w formule
"zaprojektuj i wybuduj" – poinformował o sta-
nie bieżącym inwestycji Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski.

Wartość siedmiu zadań to 9.132.321,83 zł, z
czego wkład własny gminy to zaledwie
1.514.779,28 zł. W ramach pokaźnej inwesty-
cji zostaną wykonane: drogi wewnętrzne: dz.

Nr ew. 1185/34 (odc. Kozłowska-Lubelska), 1862/1 (odc.
Lubelska-Podrzeczna) w Łomazach na łączną kwotę
694.636,29 zł oraz dz. Nr ew. 842 ul. Polna w Łomazach –
1.634.692,03 zł; drogi gminne: Nr 101325L w Dubowie –
1.034.100,26 zł, Nr 101347L w Korczówce aż do cmentarza
– 421.013,38 zł, Nr 101368L ul. Grzybowa w Łomazach –
1.545.395,76, Nr 101366L ul. Kirkucka w Łomazach –

1.794.431,51 zł oraz droga powiatowa Nr 1110L w Woli Du-
bowskiej za kwotę 1.903.502,60 zł. W kwocie inwestycji
mieści się również nadzór inwestorski o wartości
104.550,00 zł.

Pozostałe środki z RFPL zostaną przeznaczone na moder-
nizację i budowę gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej.

Wykonawca ośmiu dróg wybrany.
Gmina podpisuje umowę
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W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego na realizację w 2022 roku zadań publicznych złożono 14 ofert. Po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 229/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. Wójta Gminy
Łomazy, dotację przyznano na realizację każdej z nich. Łącznie przeznaczono na ten cel 75 tys. złotych.

Gmina przyznała dotacje na realizacje zadań pożytku publicznego
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Wyniki otwartego konkursu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy 

Łomazy z dnia 20 grudnia  2021 r.  

1. W zakresie upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w 

dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego  

wypoczynku dzieci i młodzieży  

Lp. Nazwa organizacji 
Wnioskowana kwota 

dotacji w zł 

Przyznana kwota dotacji w 

zł 

1. Akademia Taekwon-Do VIRTUS 37 400,00 15 300,00 

2. 
Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny 

„NIWA” 
48 100,00 37 000,00 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka 1 220,00 1 000,00 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie 2 400,00 1 400,00 

5. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju 12 000,00 2 200,00 

6. 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 

Studzianka 
5 000,00 3 100,00 

 Razem: 106 120,00 60 000,00 

  

2. W zakresie upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez 

sportowo-rekreacyjnych  

Lp. Nazwa organizacji 
Wnioskowana kwota 

dotacji w zł 

Przyznana kwota dotacji w 
zł 

1. 
Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa 

Polskiego 
12 000,00 2 300,00 

2. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki 

Grabarka 
2 050,00 1 100,00 

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Korczówce 4 610,00 1 300,00 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Dubowie 2 800,00 1 000,00 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie 2 200,00 1 200,00 

6. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju 8 000,00 2 500,00 

7. 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 

Studzianka 
5 100,00 4 000,00 

8. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TŁOKA” 4 500,00 1 600,00 

 Razem: 41 260,00 15 000,00 

  

Łomazy, 2022-01-20  /-/ Wójt Gminy Łomazy  

Gmina Łomazy uruchomiła projekt „Publiczny do-
stęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Ło-
mazy” dofinansowany z Funduszy Europejskich,
dzięki któremu na terenie samorządu została wyko-
nana sieć hotspotów pozwalająca uzyskać bezpłatny
dostęp do szybkiego Internetu.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Prioryte-
towa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o
wysokiej przepustowościach”. Na ten cel Gmina pozy-
skała dofinansowania z budżetu środków europejskich w
kwocie 54.712,80 zł oraz z budżetu państwa 9.655,20 zł.
W ramach projektu została wykonana sieć hotspotów z
bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach, które są
szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkań-
ców w tym:

Zewnętrzne punkty dostępu:
1. Szkoła Podstawowa w Huszczy

2. Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach
3. Urząd Gminy Łomazy
4. Remiza OSP w Dubowie
5. Budynek Poszkolny w Studziance

Wewnętrzne punkty dostępu:
1. Świetlica w Kopytniku
2. Dom Kultury w Lubence
3. GOK w Łomazach
4. Remiza OSP w Łomazach
5. Przystanek w Łomazach
6. Budynek na Stadionie w Łomazach
7. Remiza OSP w Huszczy
8. Świetlica w Studziance

Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu należy połączyć
się z dostępną siecią „Publiczny dostęp do Internet dla
każdego mieszkańca gminy Łomazy” oraz zapoznać się
i zaakceptować regulamin korzystania z sieci.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Ul. Kirkucka w Łomazach przed remontem

Ul. Grzybowa w Łomazach przed remontem
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Złóż wniosek o dodatek osłonowy

„Polski Ład” - dyżury podatkowe

Skarby odnalezione!
Warsztaty archeologiczne
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Bezpłatne maseczki
dla

mieszkańców gminy

Ruszył kolejny sezon
treningu obwodowego
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6 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoma-
zach odbyło się przesłuchanie w formie zdal-
nej uczestników X Powiatowego Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek "Śpiewajmy Dziecinie". Komi-
sja konkursowa w składzie: przewodniczą-
ca Iwona Świderska oraz członkowie Mieczy-
sław Zieliński i Mariusz Polak, po przesłucha-
niu nagrań nadesłanych przez 41 wykonaw-
ców z placówek oświatowych i ośrodków kul-
tury z terenu powiatu bialskiego oraz kilku
miejscowości z terenu kraju, wyłoniła zwycięz-
ców przyznając nagrody i wyróżnienia w
trzech kategoriach:

Kategoria: soliści z klas I-III szkół podstawo-
wych
• I miejsce Hanna Wyrzykowska
• II miejsce Anna Karpowicz
• III miejsce Anu Tomaszewska
• wyróżnienia: Wiktoria Bułhak i Kornelia
Dzięcioł

Kategoria: soliści z klas IV-VI szkół podstawowych
• I miejsce Natalia Lemantowicz
• II miejsce Misheel Tomaszewska
• III miejsce Dominika Stolarek
• wyróżnienia: Zuzanna Telaczyńska, Wiktoria Pana-

siuk, Magdalena Kondracka i Gabriela Kieczka

Kategoria: soliści z klas VII-VIII szkół podstawowych
• I miejsce Lena Sikora
• II miejsce Ewelina Matejko
• III miejsce Maja Żylińska
• wyróżnienia:Aleksandra Juchniewicz,Dominika Buł-

hak iWiktor Klepacki

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach.

X Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Dziecinie”
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Gminna Biblioteka Publiczna w
Łomazach została wyróżniona
przez Powiat Bialski w konkur-
sie „Biblioteka Roku Powiatu
Bialskiego”. Jury konkursowe
przyjrzało się działalności pla-
cówek bibliotecznych w 2021 r.
Bibliotekę w Łomazach doce-
niono między innymi za syste-
matyczną pracę, mającą na
celu promocję książki i dosto-
sowanie działalności biblioteki
do potrzeb mieszkańców w
trudnych warunkach pandemii.

Wyróżnienie z rąk Starosty
Bialskiego Mariusza Filipiuka
w dniu 12 stycznia odebrała dy-
rektor GBP w Łomazach Agata
Chwalewska.

Łomaska biblioteka wyróżniona przez powiat
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Komisja w składzie: Iwona Świderska, Mieczysław Zieliński i Mariusz Polak

I miejsce w Turnieju Piłkarzyków i V w Halowym turnie-
ju piłki nożnej Winter Lobos Cup w Leśnej Podlaskiej
wywalczyła drużyna Niwa Łomazy z reprezentacją
roczników 2011-2012.

Młodzi zawodnicy nie mieli sobie równych wygrywając
sześć spotkań i tylko jedno remisując. W turnieju głów-
nym, jak przyznają, zabrakło trochę piłkarskiego
szczęścia i w klasyfikacji końcowej turniej zakończyli
na piątym miejscu. Niwa rozegrała pięć spotkań odno-
sząc trzy wygrane: z Olimpią Jabłoń, RED Sielczyk i
Lutnią II Piszczac, remisując z Lutnią I Piszczac i po-
nosząc porażkę z TOP 54 Biała Podlaska.

W piłkarzykach nie
mają sobie równych

W przesłuchaniach wzięło udział 41 wykonawców
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Sukcesem zakończyła się akcja "Zostań
Świętym Mikołajem" zorganizowana w gmi-
nie Łomazy. Dzięki wspaniałym darczyń-
com udało się przygotować prezenty dla 19
dzieci.

W tym roku w organizacji akcji i rozwiezieniu
paczek wolontariuszy dzielnie wspierali wójt

gminy Jerzy Czyżewski, Marianna Łojewska, Ireneusz
Korszeń, Andrzej Wiński, Monika Jaroszuk, Grzegorz
Tereszczuk i Leszek Firysiuk. – Bardzo dziękujemy
wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji „Zostań Świętym
Mikołajem”. Wspólnie udało nam się pomóc dziewiętna-
ściorgu dzieciom. Dzięki Wam ich Święta były szczęśliwsze
– podkreślali organizatorzy akcji. Inicjatorką i koordynator-
ką była Ola Rudzka-Dziekan.

Akcja „Zostań Świętym Mikołajem” zakończona sukcesem

Brązowymmedalem zakończył się udział uczniów kla-
sy II Zespołu Placówek Oświatowych grających w bar-
wach miejscowej drużyny GLKST „Niwa Łomazy” w
Charytatywnym turnieju piłki nożnej o puchar szefa
sztabu WOŚP, który został rozegrany 30 stycznia w
hali sportowej PWSZ w Białej Podlaskiej.

Drużyna rozegrała siedem spotkań wygrywając cztery i
trzy remisując. Bilans bramkowy to 16 strzelonych bramek
i tylko 3 stracone. Najwięcej bramek dla Niwy zdobył Piotr
Szymanek strzelając ich aż 9. Nagrodą indywidualną zo-

stał wyróżniony Michał Hordejuk zdobywając tytuł naj-
lepszego bramkarza. - Całym zespołem cieszymy się, że
mogliśmy zagrać z Wielką Orkiestrą w 30 finale i dołożyć
cegiełkę na tak szczytny cel – podkreślają zawodnicy.

Uczniowie z Łomaz na podium turnieju WOŚP
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6 stycznia w świetlicy w Studziance odbyło się spotka-
nie jubileuszowe poświęcone publikacji "Echo Stu-
dzianki", które to w grudniu 2021 r. zostało wydane w
postaci pięćdziesiątego numeru. Jubileusz był okazją
do rozmów na temat roli prasy regionalnej w promocji
dziedzictwa kulturowego oraz sięgnięcia do archiwal-
nych numerów kwartalnika, którego autorem jest Sto-
warzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.

Na spotkanie, na które zaprosił lider Stowarzyszenia Roz-
woju Miejscowości Studzianka Łukasz Węda, przybyli sym-
patycy organizacji i wydawanego przez nią kwartalnika oraz
członkowie redakcji. Pojawili się przedstawiciele samorzą-
du, placówek kulturalno-oświatowych z Białej Podlaskiej i
powiatu bialskiego, reprezentanci środowiska akademickie-
go AWF, łącznie ponad 40 osób. Wśród przybyłych osób byli
przedstawiciele Klubu Biegacza Biała Biega reprezentowa-
ni przez prezes Aleksandrę Hordejuk-Gryczkę i Bogdana
Korniluka, nie zabrakło Agaty Chwalewskiej z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łomazach oraz dyrektor miejscowej
szkoły Bogumiły Wińskiej. Środowiska naukowe reprezen-
towali prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Od-
dział w Białej Podlaskiej dr Tomasz Demidowicz i dr
Krzysztof Piech z bialskiej filii AWF-u. Pojawił się również
Grzegorz Kurpeta z Muzeum Południowego Podlasia w
Białej Podlaskiej. Przybyli przedstawiciele Klubu Seniora w
Piszczacu, mieszkańcy Piszczaca, Chotyłowa, Kościenie-
wicz, Ortela Królewskiego oraz Wisznic, Studzianki i Białej
Podlaskiej. Spotkanie było okazją do wspomnień i refleksji
nad dziedzictwem kulturowym miejscowości Studzianka.
– Publikacja „Echo Studzianki” rozpoczęła się w 2009 r. za
sprawą Sławka Hordejuka. Do dziś wydaliśmy już pięćdzie-
siąt numerów – wspomina Łukasz Węda. – Na łamach
kwartalnika poruszamy tematy tatarskie, historyczne, pisze-
my o aktywności mieszkańców. Stałe rubryki to m.in. Stu-
dzianka w starej fotografii, kącik poetycki, wspomnienia i
odpowiedzi na listy przysłane do redakcji oraz sukcesy

mieszkańców miejscowości.

Jeden z gości redakcji „Echa Studzianki”, emerytowany wy-
kładowca AWF dr Tomasz Demidowicz, poruszył kwestię
zasadności wydawania prasy w regionie. Podczas spotka-
nia odbyła się prelekcja na temat „Wkładu prasy regionalnej
w promocję dziedzictwa kulturowego na przykładzie kwar-
talnika <Echo Studzianki>”, który, jak wielokrotnie podkre-
ślają znawcy tematy, staje się doskonałym źródłem histo-
rycznym regionu. – Historię Studzianki i regionu propaguje-
my i odkrywamy na podstawie dokumentów archiwalnych,
wspomnień, zdjęć i poszukiwań bibliotecznych. Jest to ga-
zeta skupiona na dziedzictwie kulturowym, historii i popula-
ryzacji tradycji, zarówno tatarskiej jak i regionalnej, samej
Studzianki oraz szeroko rozumianej okolicy – podkreśla
Węda.

Kwartalnik, zarówno w formie elektronicznej jak i papiero-
wej, trafia do odbiorców w ilości 1000 egzemplarzy. Nakład
jest stały, kilkukrotnie natomiast zmieniała się na przestrze-
ni lat częstotliwość wydania gazety, która pojawiała się w
podwójnych wydaniach. Przez ten czas kwartalnik tworzyli:
Małgorzata Maksymiuk, Sławomir Hordejuk, Anita Ku-
kawska, Angelika Goławska, Andrzej Buczyło, Kamil
Łojko, Anna Ciołek, Magdalena Us, Mateusz Jaśkiewicz,
Joanna Węda, Wiesława Kobrzyńska i Wiesław Węda.
Przez 12 lat ukazało się ponad 400 tekstów, wspomnień o
Studziance i relacji z życia mieszkańców Studzianki. Uzbie-
rało się łącznie 840 stron. 6 stycznia, krótko po wydaniu 50.
numeru gazety, którym zakończono jej wydawanie, cała re-
dakcja mogła cieszyć się wraz z gośćmi zasłużonym spo-
tkaniem jubileuszowym, na którym nie mogło oczywiście
zabraknąć tortu urodzinowego i wspólnych rozmów na te-
mat dalszego rozwoju Studzianki i jej flagowej publikacji.

Jubileusz wydania 50-tego
numeru „Echa Studzianki”
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Dzięki darczyńcom św. Mikołaj dotarł
do dziewiętnaściorga dzieci

Sympatyków „Echa Studzianki” powitał gospodarz
i lider stowarzyszenia Łukasz Węda
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Gminny Klub Malucha w Łomazach powstał w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Mieszcząc się w budynku przy ul. Szkolnej 18A
zapewnia komfortowe warunku dla rozwoju i aktywizacji
małych dzieci.

Placówka systematycznie doposażana jest w kolejne ele-
menty wspomagające jej działalność, a jednym z najnow-
szych zakupów jest interaktywna podłoga pozwalająca łą-
czyć zabawę z nauką.

Maluchy każdego dnia biorą udział w twórczych zajęciach
rozwĳających ich wyobraźnię oraz zdolności manualno-po-
znawcze. W styczniu i lutym nie zabrakło więc zimowych
prac plastycznych, laurek, obrazków i papierowych kwiat-
ków dla ukochanych babć i dziadków, spotkań teatralnych,
ale też pogadanek na temat higieny i dbania o zdrowe zęby.

Klub Malucha uczy,
bawi, aktywuje

W drugiej połowie stycznia przedszkolaki z oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w
Huszczy zamieniły swoje klasy w prawdziwą salę balową.
Dzieci przebrane w kolorowe stroje bawiły się znakomicie.
Były księżniczki i zwierzątka, nie zabrakło również kowbo-
jów, Supermana i Spidermana, a także wesołego Minionka.
Dzieci z dumą zaprezentowały bajeczne stroje, tańczyły w
rytm znanych piosenek i bawiły się w różnorodne gry zespo-
łowe. Przedszkolaki w nagrodę otrzymały pamiątkowy dy-
plom, a uwieńczeniem wspólnej zabawy była karnawałowa
sesja zdjęciowa. Tego dnia uśmiech na twarzy gościł u każ-
dego malucha. Żal było opuszczać salę balową z myślą, że
następny bal karnawałowy dopiero za rok.

Bal karnawałowy
w podstawówce w Huszczy

23 stycznia przy kościele parafialnym pw. Świętej Trój-
cy w Huszczy odbyło się uroczyste złożenie kwiatów,
zapalenie zniczy i oddanie hołdu pamięci jednemu z do-
wódców Powstania Styczniowego - ks. Walentemu Na-
wrockiemu.

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Niepodległa”
z Białej Podlaskiej złożyli kwiaty i oddali hołd pamięci przed
pomnikiem poświęconym ks. Walentemu Nawrockie-
mu (1792-1875), administratorowi kościoła rzymsko-kato-

lickiego w Huszczy, kapelanowi pułku ułanów w powstaniu
listopadowym oraz dowódcy oddziału powstańczego w
1863 r., który poprowadził do boju szlachtę z Wisek i Husz-
czy. Ks. Nawrocki brał udział w pamiętnej bitwie pod Łoma-
zami. W uroczystości wziął udział ks. mgr Mariusz Czyżak,
proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Huszczy.

Grupa rekonstrukcyjna
uczciła pamięć

ks. Walentego Nawrockiego

W uroczystości wziął udział proboszcz
parafii w Huszczy ks. Mariusz Czyżak

Dzięki interaktywnej podłodze maluchy
uczą się i bawią

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Łomazy w 2022 roku gmina do-
finansowuje 50% kosztów zabiegów sterylizacji lub
kastracji zwierząt domowych.

Zwrot kosztów przysługuje właścicielowi zwierzęcia
będącego mieszkańcem gminy na podstawie pisem-
nego wniosku z załączoną udokumentowaną fakturą
wystawioną przez lekarza weterynarii tylko raz w roku
kalendarzowym na jedno z ograniczeń populacji, lecz
nie więcej niż:
– sterylizacja kotki – 100 zł
– kastracja kocura – 70 zł
– sterylizacja suki – 150 zł
– kastracja psa – 80 zł

Ostateczny termin składania wniosków upływa z
dniem 30 listopada 2022 r. Wnioski będą realizowane
według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środ-
ków finansowych przeznaczonych na ten cel. Więcej
informacji u pracownika Urzędu Gminy Łomazy, pokój
18, tel. 83 341 70 76.

Dofinansowanie do zabiegu
kastracji/sterylizacji psów

i kotów posiadających właścicieli
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O tym, jak ważna jest pamięć o kochanych babciach i dziad-
kach, którzy mają ogromny wpływ na wychowanie młodego
pokolenia, uczyły się przedszkolaki z Huszczy. Dzieci z Od-
działu Przedszkolnego wykonały piękne laurki, które wrę-
czyły później seniorom w dniu ich święta. Do laurek dołą-
czyły piosenkę oraz krótkie wierszyki. A uwieńczeniem ich
starań jak co roku były uśmiechy dziadków, radość i duma
z talentów własnych wnuczków.

Przedszkolaki pamiętały
o babciach i dziadkach

Weekendy sportowo-integracyjne na hali Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Łomazach to doskonała forma
wypoczynku dla mieszkańców gminy, który wspiera
Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny Niwa Ło-
mazy.

Wstęp na halę ma każdy, kto tylko chce spędzić czas wspól-
nie z innymi pasjonatami sportu i dobrej zabawy. Bez ogra-
niczeń wiekowych i bez specjalnych zaproszeń. 5 lutego

przy siatce spotkali się amatorzy gry w piłkę, natomiast pod-
czas kolejnego weekendu została rozegrana pierwsza run-
da turniejów darta i bilarda.Weekendy na sportowo

Uczniowie klas III-VIII oraz ich nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej w Huszczy włączyli się w tym roku w akcję wspie-
rania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy krocząc z apli-
kacją Pho3nix Kids w ramach inicjatywy podjętej już po raz
drugi przez Fundację Pho3nix.

Trzydziestu uczestników akcji spacerowało na przełomie
stycznia i lutego po okolicy gromadząc na swoim szkolnym
koncie mobilnej aplikacji kroki, za które fundacja w ramach
akcji charytatywnej zobowiązała się wesprzeć konto WOŚP.
Za każde aktywne dziecko, które wykona co najmniej 1000
kroków, ogólnopolska organizacja postanowiła wpłacić 5 zł.
Społeczność szkolna zmobilizowała wszystkie siły, by tych
kroków było jak najwięcej. Dzieci maszerowały dzielnie
podczas lekcji wychowania fizycznego oraz w każdej wolnej
chwili, również podczas drogi do i ze szkoły. Ci najdzielniejsi
rezygnowali z jazdy rowerem lub samochodem, oby tylko
wykonać zadane samemu sobie limity kroków. Dziennie wy-

konywali od 7 do 11 tysięcy kroków. Podsumowanie akcji
Pho3nix wciąż trwa, ale mamy nadzieję, że aktywny i bar-
dzo ambitny udział łomaskiej społeczności przyczynił się do
uzbierania na rzecz WOŚP pokaźnej sumy!

Z aplikacją
Pho3nix Kids dla WOŚP
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30 stycznia miał miejsce 30. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wśród wolontariuszy
nie zabrakło przedstawicieli na-
szej młodzieży z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Łomazach.

Nie bacząc na niesprzyjającą w tym
roku pogodę uczennice klasy V Oli-
wia Adamiak i Emilka Marciniuk
oraz absolwentka szkoły Amelia
Juszczak, kwestująca na rzecz
WOŚP od czterech lat, włączyły się
w to piękne charytatywne przedsię-
wzięcie prowadząc zbiórki przed
kościołami w Łomazach, w Husz-
czy i Rossoszu oraz w miejscowych
Delikatesach Centrum. Aktywowały
również e-skarbonkę, do której
wpłynęło 664 zł. Do puszek po-
szczególnych dziewcząt trafiło:
Amelii – 1.580 zł, Oliwii – 1.405 zł i
Emilii - 1501,92 zł i 10 euro. Łącz-
nie małych pacjentów okulistyki
dziecięcej za sprawą zaangażowa-
nych wolontariuszek wsparliśmy
kwotą 4.487,30 złotych i 10 euro.

Uczennice kwestowały dla WOŚP

Emilia Marciniuk Oliwia Adamiak

Na sportowe weekendy zaprasza Niwa Łomazy
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6 stycznia w Dubicy wyruszył Orszak Trzech Króli, w
którym znaczny i wyjątkowo aktywny udział miała rów-
nież społeczność Gminy Łomazy.

W rolę jednego z królów wcielił się prezes GS SCh Tadeusz
Bańkowski, a towarzyszył mu niebieski orszak uczniów
Szkoły Podstawowej w Łomazach pod opieką Eweliny Wo-
łosowicz. Również jedną z prezentowanych na trasie or-
szaku scen pod nazwą “Gospoda” przygotowali mieszkańcy
Łomaz, wśród których nie zabrakło przewodniczącego
Rady Gminy Andrzeja Wińskiego i wiceprzewodniczącego
Ireneusza Korsznia. W role biesiadników przy stole wcielili
się również Paweł Wołosowicz, Anna Marciniuk, Renata
Adamiak, Iwona Gicewicz, Krzysztof Arseniuk, Agniesz-
ka Arseniuk, Marcin Telaczyński i Dawid Przełucki.

Król z Łomaz z orszakiem w Dubicy
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Sucho, sucho, bardzo sucho….
Zmiany klimatu nie są – wbrew pojawiającej się opinii –
szansą na założenie gajów pomarańczowych, lecz po-
ważnym wyzwaniem dla rolnictwa, powodującym realne
straty w gospodarstwach rolnych. Tylko w 2019 roku do
Ministerstwa Rolnictwa wpłynęło 355 tysięcy wniosków o
zapomogę w ramach pomocy suszowej na łączną kwotę
2,3 mld złotych, zaś kolejny rok także upłynął pod zna-
kiem suszy, mimo przetaczającej się przez Polskę fali po-
wodziowej w maju oraz lokalnych podtopień. Nawet zi-
mowy opad śniegu nie napawa hydrologów optymizmem
– długoterminowe prognozy hydrologiczne dla Polski jed-
noznacznie wskazują, że znaczna część kraju, w tym tak-

że gmina Łomazy jest zagrożona długotrwałą suszą.

Polska wysycha, ale dlaczego tak się dzieje?
Zmiany klimatu oznaczają że coraz częściej, po długo-
trwałych okresach bez deszczu, przychodzą opady w po-
staci ulewy. Wyschnięta ziemia tworzy skorupę, przez
którą nie jest w stanie efektywnie wchłaniać wody, która
spływa po niej do cieków wodnych, a wzbierając tworzy
zagrożenie powodziowe. Susza i powódź to więc dwie

strony tego samego medalu. W efekcie, mimo intensyw-
nego opadu, ziemia nie jest dobrze nawodniona, a rośliny
nie mają odpowiedniego zapasu wilgoci w strefie korze-
niowej.

Niektóre działania człowieka pogarszają sytuację. Szcze-
gólnie groźne jest przekształcanie terenów naturalnych
magazynujących wodę – regulowanie rzek, niszczenie
torfowisk, wycinka drzew, w szczególności wycinka lasów
wodochronnych, zwłaszcza na terenach górskich, osu-
szanie terenów podmokłych, wypalanie traw, odwadnia-
nie pól. Wszystko to wpływa na postępujące wysuszenie
ziemi.

Jak możemy zatrzymać
wilgoć w ziemi?
W obliczu takiego zagrożenia
ważne jest podejmowanie dzia-
łań, które łagodzą skutki zmian
klimatycznych. Szczególnie dużo
mówi się o tzw. małej retencji,
czyli o sposobach zatrzymywania
wody na dłużej. Chodzi przede
wszystkim o proste działania, ta-
kie jak zamontowanie i używanie
zastawek w rowach melioracyj-
nych, a także budowanie niewiel-
kich zbiorników wodnych, oczek
wodnych, oraz gromadzenie
deszczówki. Nie mniej istotne
jest przywrócenie naturze koryt
małych rzek, utrzymanie łąk
kwietnych oraz ochrona gleby
przed wysuszeniem poprzez po-
zostawianie starych i sadzenie
nowych drzew śródpolnych czy
odpowiednie ściółkowanie. Tamy
budowane przez bobry działają
jak zastawki w rowach meliora-
cyjnych. Zatrzymują wodę, choć
niestety bobry nie konsultują
z rolnikami lokalizacji swoich
tam, co bywa problematyczne.

Susze i podtopienia na stałe wpi-
sują się w nasz kalendarz w
związku ze zmianami klimatu,
dlatego warto zacząć się na nie
przygotowywać już teraz, by
możliwie najmocniej zminimalizo-
wać ich skutki.

Czy możemy coś z tym zrobić? – Tak!
Jako jedną z metod łagodzenia skutków suszy i nawal-
nych deszczy wskazuje się małą retencję. Jak może wy-
glądać jedna z form małej retencji możecie Państwo zo-
baczyć w samym sercu Łomaz. W czerwcu 2021 roku
mieszkańcy i mieszkanki gminy pod okiem doświadczo-
nego architekta krajobrazu stworzyli rabatę retencyjną,
gromadzącą nadmiar wody i obsadzoną piękną roślinno-
ścią.

Łomazy walczą ze zmianami klimatu!
Włącz się w działania przeciwdziałające suszy!

KATARZYNA CZARCIŃSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

informuje, że będzie czynna również w ostatnie
soboty każdego miesiąca

w godz.: 8:00 - 12:00

29 stycznia 30 lipca
12 lutego 27 sierpnia
26 lutego 24 września
26 marca 19 października
30 kwietnia 26 listopada
28 maja 31 grudnia
25 czerwca

Pracujące soboty w 2022 roku:

W roli króla Tadeusz Bańkowski



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.
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