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Drodzy czytelnicy, oddajemy do Państwa rąk bardzo wiosenny,
nastrajający optymizmem kolejny już numer Łomaskich Stron.
Mamy nadzieję, że młodzież szkolna paląc w ognisku marzannę na
dobre wyprosiła z naszej gminy nieugiętą zimę i nadchodzące Święta
Wielkiej Nocy przyniosą wiele spokojnych, pełnych odpoczynku i
rodzinnego ciepła dni.
Nasi mieszkańcy i przyjaciele gminy zadbali o świąteczny wystrój
domów podczas Kiermaszu Wielkanocnego, a samorząd gminny
dokłada swoją cegiełkę do dobrego nastroju prezentując
inwestycyjne dokonania ostatnich dwóch miesięcy, jak i plany na
kolejne, dzięki którym znacznie poprawi się komfort życia. A działo
się całkiem sporo: podpisano umowy na wykonanie dokumentacji i
nawierzchni dróg, pojawił się czujnik, który będzie monitorował
jakość powietrza, a osoby niepełnosprawne będą podróżowały
nowym, wygodnym samochodem. Stanęliśmy na wysokości zadania
wspierając darami i oferując nasze gościnne progi uchodźcom z
objętej wojną Ukrainy.
Na łamach publikacji prezentujemy najciekawsze wydarzenia
kulturalne, edukacyjne i sportowe. Relacjonujemy m.in. szeroko
zakrojoną pomoc obywatelom Ukrainy, gminne obchody Dnia
Kobiet, szkolne powitanie wiosny i wielkanocny kiermasz.
Zapalamy pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie Klubu
Malucha i COM w Dubowie. W rocznice śmierci wspominamy
zasłużonych dla gminy Kazimierza Kusznierów i Ryszarda
Rybickiego. Z dumą chwalimy się mistrzowskimi dokonaniami
uczniów naszych szkół. W numerze nie zabrakło również bieżących
komunikatów i ważnych informacji, które pozwolą Państwu nie
zapomnieć o istotnych sprawach urzędowych oraz zapoznać się z
bieżącymi ofertami dla rolników i przedsiębiorców.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Niech Zmar��ychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napeł�i wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokony�aniu t��dności

i pozwoli z uf�ością pat�zeć w przyszłość.

Radości z t�adycji, umocnienia w wierze, bliskości rodzinnej

i obfit�ch łask od Chr�st�sa Zmar��ychwstałego życzą

Przewodniczący Rady Gminy Łomazy
Andrzej Wiński
wraz z radny�i

Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski

wraz z pracownikami



STRONA 2 MARZEC-KWIECIEŃ 2022

Wostatnich miesiącach samorząd podpisał
kilka istotnych umów, dzięki którym reali-
zacja zaplanowanych zadań
inwestycyjnych nabiera tempa. Naszym
mieszkańcom chcemy zapewnić komfort w
użytkowaniu kolejnych wybudowanych lub
przebudowanych dróg, zadbamy też o bez-
pieczne chodniki. Dobre funkcjonowanie
gminy musi również opierać się o sprawną
i nowoczesną infrastrukturę wodno-kanali-
zacyjną.
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Wśród najbliższych inwestycji znajduje się
„Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w Gminie Łomazy", na którą
jest obecnie wykonywana dokumentacja. War-
tość projektu to 4.000.000 zł z
dofinansowaniem w kwocie 3.800.000 zł z

Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład. Projekt dotyczy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody,
m.in. remontu instalacji technologii stacji uzdatniania wody,
w tym automatyki, montażu instalacji fotowoltaicznej, wy-
miany złóż do filtracji wody, budowy zbiornika
wyrównawczego, budowy stacji podwyższenia wody, mo-
dernizacji przepompowni oraz rozbudowy sieci
kanalizacyjnej. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie. Inwestycja spowoduje przede
wszystkim obniżenie kosztów energii i eksploatacji SUW,
zwiększenie wydajności istniejącej sieci wodociągowej,
ustabilizowanie pracy SUW, oraz poprawę jakości wody, a
także świadczonych usług związanych z dostawa wody.
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Modernizacji ulegnie infrastruktura drogowa gminy Łomazy.
Na realizację tego projektu o wartości 9.132.321,83 zł sa-
morząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.600.000 zł z
Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład. Wkład gminy to 1.514.779,28 zł. W tym zakresie zosta-

ły już podpisane umowy, a prace wykona PRD Lubartów
S.A. Inspektorem nadzoru będzie firma Investcom Sp. z o.o.
z Białej Podlaskiej.

Dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach, gdzie jest naj-
więcej wypadków i najbardziej wzmożony ruch, samorząd
podjął działania zapewniający płynny zjazd z drogi woje-
wódzkiej nr 812 na sześć dróg gminnych w
miejscowościach Bielany i Łomazy. Wykorzystano tu środki
funduszu sołeckiego sołectw Bielany, Łomazy i Łomazy II.
Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej została za-
warta z firmą Roadwork Michał Wierzchowski. Koszt prac to
15.498 zł.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg
trwają prace nad opracowaniem dokumentacji budowy
trzech odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej w Ło-
mazach pomiędzy ul. Lubelską i ul. Kozłowską przy CPN
oraz pomiędzy ul. Topolową i ul. Wierzchowską, a także w
Dubowie pomiędzy tzw. drogami Kosa i Bartoszewska.
Również za to zadanie odpowiada firma Roadwork. Koszt
wykonania dokumentacji trzech odcinków to 23.370 zł brut-
to.

Trwają także prace nad opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej i wyłonienia wykonawcy na wykonanie nakładki
asfaltowej od ul. Lubelskiej (skrzyżowanie z ul. Sportową
przy stadionie sportowym) w Łomazach w stronę miejsco-
wości Jusaki-Zarzeki.
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Od umowy
do realizacji zadania

W ramach pozyskanego z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg dofinansowania w kwocie niemal 600 tys.
złotych jeszcze w tym roku zostanie poddane remonto-
wi ponad 1,5 km drogi gminnej nr 101422L - ulice
Małobrzeska i Budzyń.

14 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą. Prace
potrwają do września br. Koszt inwestycji to 1.228.909,92 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej, zjaz-
dów z kostki brukowej i poboczy z kruszywa łamanego, a
także wymianę krawężników i utworzenie nowego przejście
dla pieszych.

Remont drogi poprawi m.in. dojazd od remizy OSP, Ośrodka
Zdrowia, targowiska oraz cmentarza w Łomazach.

Małobrzeska i Budzyń wkrótce z nową nawierzchnią

Trwa opracowanie dokumentacji odcinka chodnika pomiędzy
tzw. drogami Kosa i Bartoszewska w Dubowie



Gmina Łomazy zakupiła dziewięcioosobo-
wy samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łoma-
zy.

Koszt zakupu Toyoty Proace Verso to 140.000
zł, z czego 90.000 zł pochodzi z dofinansowa-
nia PFRON. Wsparcie możliwe było dzięki
zawartej w dniu 7 lipca 2021 r. umowie pomię-
dzy Gminą Łomazy a Powiatem Bialskim, na
mocy której samorząd otrzymał dofinansowa-
nie projektu w zakresie „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w
obszarze D.

Gmina Łomazy, realizując cel szczegółowy Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii, zakupiła
zestaw trzech fantomów z monitorem LED, dzięki któ-
rym uczniowie z terenu gminy będą szkoleni w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Życie ludzkie to cenny dar. Gdy jesteśmy zdrowi, młodzi,
pełni wigoru nie dopuszczamy do siebie myśli, że może się
wydarzyć coś, co zagraża ludzkiemu zdrowiu lub życiu. W
niespodziewanych sytuacjach, w których są poszkodowani
wymagający udzielania pierwszej pomocy, niezbędne jest
natychmiastowe i opanowane działanie. Wśród osób, które
chcą udzielić pojawia się wówczas wiele wątpliwości. Nie-
pewność powoduje, że rezygnujemy z wykonania czynności
ratujących życie – takie argumenty zaważyły na decyzji na-
bycia fantomów. Ich zakup to jedna z form realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
narkomanii, dotyczącego kształtowania postaw prozdrowot-
nych oraz tworzenia dla dzieci i młodzieży alternatywnych
form spędzania czasu wolnego.

Ze środków przeznaczonych na realizację pro-
gramu w 2022 r. zakupiono zestaw trzech
fantomów z monitorem LED. Fantomy będą
służyły do przeszkolenia uczniów ze szkół z
terenu gminy Łomazy w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Szkolenie poprowadzą harcerze z 1
Drużyny Harcerskiej w Łomazach.

Fantomy do nauki
pierwszej pomocy
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Na ręce pwd. Agnieszki Garbatiuk zestaw przekazał
w dniu 2 marca Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski.

Nowy samochód usprawni
pomoc niepełnosprawnym

Monitoring jakości powietrza
Na terenie Łomaz został zamontowany czujnik monitorujący stan jakości powietrza, który będzie
na bieżąco informował o aktualnym stężeniu pyłów zawieszonych PM 10, PM 2.5 i PM 1.

Dzięki tego typu czujnikom mieszkańcy są bardziej świadomi tego, jak duży wpływ na jakość
powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o., czy ogrzewanie domów paliwem słabej
jakości. Czujnik został zakupiony w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z dofi-
nansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie.

Aby sprawdzić jakość powietrza należy:
• odwiedzić stronę https://airly.org/map/pl/#51.903485,23.175787,i96911 lub
• zainstalować aplikację Airly we własnym telefonie, dostępna w sklepie Google Play

STRONA
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Dzięki środkom Polskiego Ładu osiem
dróg na terenie gminy otrzyma nowe na-
wierzchnie, dzięki czemu skutecznie
poprawi się ich funkcjonalność dla miesz-
kańców. Umowa z wykonawcą została już
podpisana, a zadanie będzie realizowane
systematyczne przez lata 2022-2023.

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. – Jesteśmy już po
etapie wyłonienia wykonawców na budowę
ośmiu odcinków o łącznej długości blisko 8
km. 24 lutego została podpisana umowa z wy-
konawcami na ich realizację. Część dróg
posiada wykonaną w poprzednich latach do-
kumentację, a część z nich będzie budowana

w formule „zaprojektuj i wybuduj” – informuje Wójt Gminy
Łomazy Jerzy Czyżewski.

Środki zostaną przeznaczone na projekty: Budowa drogi

gminnej nr 101325L w miejscowości Dubów, Budowa drogi
gminnej nr 101347L w miejscowości Korczówka - do cmen-
tarza, Budowa drogi gminnej nr 101368L ul. Grzybowa w
miejscowości Łomazy, Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr
ew. 842 ul Polna w miejscowości Łomazy, Budowa drogi po-
wiatowej nr 1110L w miejscowości Wola Dubowska,
Budowa drogi gminnej nr 101366L ul. Kirkucka w Łoma-
zach, Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 1185/34 (odc.
Kozłowska - Lubelska) i1862/1 (odc. Lubelska-Podrzeczna)
w miejscowości Łomazy.

Prace wykona PRD Lubartów S.A., a inspektorem nadzoru
będzie firma Investcom Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.

Osiem zadań drogowych
wykona PRD Lubartów S.A.

W imieniu firmy PRD Lubartów S.A umowę
podpisał prezes zarządu Janusz Białek.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łomazach zaprasza do złoże-
nia ofert na świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Oferty przyjmowane są
do dnia 28 kwietnia.

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich za-
mieszkania na terenie Gminy Łomazy w
przedstawionym niżej zakresie: - terapia neu-
rologopedyczna w ilości 6 godz. miesięcznie, -
SI w ilości 6 godz. miesięcznie, - rehabilitacja
w ilości 14 godz. Miesięcznie. Termin realizacji

trwa do 31 grudnia br.

Osoby zainteresowane winny: 1. posiadać kwalifikacje do
wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,
asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowisko-
wej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejęt-
ności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne
usługi. 2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jed-
nej z następujących placówek: szpitalu psychiatrycznym,
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeu-
tyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie
rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione powyżej świad-

czącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zabu-
rzeniami psychicznym. 3. Posiadać przeszkolenie i
doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejęt-
ności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej ak-
tywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu
Gminy.

Oferty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem
poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Plac Jagielloński 27, pokój Nr 2. Telefon kontakto-
wy: 83 341 70 51.

Trwa nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
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Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o
ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratowni-
kowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze
(corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w
wysokości 200 zł. Prawo do tego świadczenia przysłu-
guje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie
uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowni-
czych lub akcjach ratowniczych (minimum jeden
wyjazd rocznie): przez co najmniej 25 lat - w przypadku
mężczyzn, przez co najmniej 20 lat - w przypadku ko-
biet.

Przy naliczaniu
okresu czynnego
uczestnictwa w
działaniach ratowni-
czych nie jest
wymagane zacho-
wanie ciągłości
wysługi lat w OSP.
Świadczenie ratow-
nicze przyznaje się
na wniosek zainte-
r e s o w a n e g o
złożony do Wójta
Gminy Łomazy.

Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu: 65
roku życia - w przypadku mężczyzn, 60 roku życia - w przy-
padku kobiet.

Wypłata świadczenia następuje co miesiąc do 15. dnia każ-
dego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w

którym przyznano świadczenie ratownicze, a osobie która
złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w
terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przy-
znaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca
wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała
wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świad-
czenia ratowniczego.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP: Pobierz z
urzędu lub strony internetowej i wypełnĳ wniosek wraz z
klauzulą RODO. Znajdź trzech świadków, którzy poświad-
czą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych.
Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła
funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługu-
jącym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta
może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funk-
cję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnĳ oświadczenia o

udziale w działa-
niach lub akcjach
ratowniczych. Na-
stępnie udaj się
wraz z wnioskiem i
o r y g i n a l n y m i
oświadczeniami do
właściwego teryto-
rialnie urzędu
gminy w celu po-
t w i e r d z e n i a
w i a r y g o d n o ś c i
oświadczeń świad-
ków przez wójta. Po
uzyskaniu potwier-
dzenia oświadczeń,
wójt gminy składa

wniosek wraz z oświadczeniami do właściwego komendan-
ta Państwowej Straży Pożarnej o przyznanie świadczenia
ratowniczego przez właściwy zakład ubezpieczeń.

Niezbędne formularze dostępne są na stronie Urzędu Gmi-
ny lub w siedzibę Urzędu Gminy.

Świadczenie ratownicze
dla strażaków OSP
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Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie infor-
muje, że w dniach 7-9 kwietnia na terenie województwa
lubelskiego przeprowadzono ochronne szczepienie li-
sów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zrzuty szczepionki objęły kompleksy leśne,
pola, łąki z pominięciem terenów zabudowa-
nych i jest to blister aluminiowo-plastykowy
wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę
zatopioną w przynęcie o intensywnym zapa-
chu.

Substancji nie wolno dotykać, a jeśli dostanie
się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry
należy niezwłocznie skontaktować się z leka-
rzem. Ręce lub inne nie zakryte części ciała,
które miały kontakt ze szczepionką, należy na-
tychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szcze-
pionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Sugerujemy
więc, by przez dwa tygodnie po włożeniu szczepionki nie
puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc,
gdzie włożono szczepionkę.

Ponadto w dniach 25-29 października planowane jest prze-
prowadzenie dodatkowej akcji szczepień. Również w tym
czasie należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostroż-
ności.

Zachowaj ostrożność po szczepieniu lisów
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22 maja od godz. 11.00 podczas Pik-
niku Rodzinnego przy Placu
Jagiellońskim w Łomazach będzie
trwała terenowa zbiórka krwi, na którą
już teraz przyjmowane są zapisy. W
związku z dużym zapotrzebowaniem
na ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa osoby chętne do od-
dania krwi proszone są o wstępne
zgłoszenie chęci uczestnictwa do
dnia 29 kwietnia.

Kontakt: tel. 0 83 341 70 08 lub osobiście w Urzę-
dzie Gminy Łomazy w pokoju nr 19.

Terenowa akcja
krwiodawstwa
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Dopłaty obszarowe – skorzystaj z pomocy
konsultanta ARiMR w Urzędzie Gminy

Gmina Łomazy ogłasza nabór do Gminnego Klubu Malucha
na okres listopad 2022 - sierpień 2023. Oferta skierowana
jest do dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

W dniach 11-15 kwietnia deklaracje o kontynuowaniu uczęsz-
czania do GKM w Łomazach składają rodzice obecnych
podopiecznych placówki. Deklaracje należy pobrać i złożyć u
opiekunek. Od 19 do 29 kwietnia odbędzie się rekrutacja na
wolne miejsca. Karty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie
Gminnego Klubu Malucha w Łomazach oraz na stronie Urzę-
du Gminy Łomazy w zakładce Klub Malucha. Należy je
złożyć w placówce przy ul. Szkolna 18A. W razie pytań prosi-
my o kontakt pod numerem tel. 509 457 394.

Lista dzieci przyjętych będzie zamieszczona na tablicy informacyjnej Klubu w dniu 17.05.2022 r.

Ogłaszamy nabór do
Gminnego Klubu Malucha
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Informujemy, że Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju reali-
zuje projekt z działania 9.3 Promocja przedsiębiorczości pt.
„Moja firma – moja przyszłość". Jest to projekt na założenie
działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Kto może skorzystać? Osoby w wieku 30 lat i więcej: bezro-
botni i bierni zawodowo z terenu powiatu bialskiego,
parczewskiego, radzyńskiego i m. Biała Podlaska.

W ofercie: bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 zł na

rozpoczęcie działalności gospodarczej, wspar-
cie pomostowe w kwocie 1.500 zł netto co
miesiąc przez okres 12 miesięcy oraz szkole-
nie grupowe z przedsiębiorczości.

Rekrutacja trwa do dnia 19 kwietnia. Kontakt:
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, ul. Księ-
cia Witolda 19/24, Biała Podlaska, tel. 724 600
303, www.bfr-bialapodlaska.pl.

MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT W

ójtinform
uje

Przypominamy!

Serce na nakrętki znajduje się w centrum Łomaz, przy przystanku autobusowym.
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Skarby odnalezione!

29 marca w Zespole Placówek Oświato-
wych w Łomazach odbył się XI Szkolny
Przegląd Piosenki i Rymowanki Angiel-
skiej „Lets Sing a Song”, w którym wzięli
udział uczniowie klas I-III.

Śpiewając i rymując
propagowali piosen-
ki i rymowanki
anglojęzyczne, do-
s k o n a l i l i
umiejętności języ-
kowe, a przy okazji
zachęcali innych do
nauki języków ob-
cych. Do konkursu
przystąpiło 29
uczniów, spośród
których jury w skła-
dzie Paweł Tokarski
i Aneta Najdyhor
wyłoniło laureatów
w każdej kategorii
wiekowej:

Spośród muzycznie uzdolnio-
nych pierwszoklasistów
nagrodzono Hannę Bondarzew-
ską, Julię Cichowską,

Mariannę Langowską-Tabagari, Kacpra Niewęgłowskie-
go, Sophie Schadel i Natalię Szatałowicz.

W klasie drugiej najciekawiej zaprezentowały się Anna
Karpowicz i Alicja Mirońska, natomiast wśród trzeciokla-
sistów swoim występem urzekli komisję Aleksandra
Kurowska, Zuzanna Przyłucka, Kaja Sobechowicz, Zu-
zanna Szatałowicz i Rafał Żelisko. Wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali z rąk dyrektor Bogumiły Wińskiej pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody.

Śpiewali i rymowali po angielsku

W konkursie z językiem angielskim zmierzyło się 29 uczniów klas I-III
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Gminna biblioteka wśród mistrzów promocji czytelnictwa

Tak śpiewają tylko przedszkolaki!

Nasze
gm

inne
sukcesy

Piętnastego marca w łomaskim zespole szkół odbył się gminny
konkurs wiedzy pod hasłem „Tadeusz Kościuszko – nasz patron”.

W konkursie wzięło udział dziewiętnastu uczniów ze szkół podsta-
wowych z Łomaz oraz z Huszczy. Po rozwiązaniu testu
zawierającego zadania zamknięte i otwarte komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców:

• I miejsce – Emilia Panasiuk kl. VIIIB
• II miejsce – Julia Korszeń kl. VIIIC
• III miejsce – Maja Rudzka kl. VII S.P. w Huszczy
• wyróżnienie – Patrycja Bańkowska kl. VIIIB

Tradycją stało się objęcie konkursu honorowym patronatem Wójta
Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, który ufundował również
nagrody dla zwycięzców. Zostały one wręczone podczas obcho-
dów Dnia Patrona Szkoły

O Kościuszce wiedzą
już prawie wszystko
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Wspaniały sukces w konkursie pla-
stycznym „Dzieci ilustrują bajki
Józefa Ignacego Kraszewskiego”
ogłoszonym przez Muzeum w Roma-
nowie odniosła jedna z uczennic
Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach Zuzanna Przyłucka.

Zuzanna znalazła się wśród szesnastu
osób nagrodzonych w konkursie, na któ-
ry napłynęło ponad 170 ilustracji bajek
Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Uczennica otrzymała wyróżnienie w ka-
tegorii wiekowej klas I-III szkoły
podstawowej. Celem konkursu było wy-
konanie dowolną techniką ilustracji
wybranej bajki. „Kwiat paproci” wykona-
ny przez mieszkankę gminy Łomazy ujął
komisję konkursową, która oceniała tak
liczne prace nadesłane z terenu woje-
wództwa.

Wyróżniona za ilustrację bajki Kraszewskiego

W halowym turnieju piłki nożnej rocznika 2012 w Ciciborze zorganizowanym przez AP TOP 54 Biała Pod-
laska drużyna z Łomaz okazała się bezkonkurencyjna i odprawiła z kwitkiem wszystkich rywali: LKS
Milanów, UKS Międzyrzec Podlaski, Akademię LOBOS i dwukrotnie AP TOP-54 Biała Podlaska.

W każdym zespole uczestniczącym w zawodach wybrano najlepszego gracza. Dla Niwy Łomazy tytuł ten
wywalczył Igor Talarowski.

W drużynie prowadzonej przez trenerów Ireneusza i Tomasza wystąpili: Adrian Ostapowicz, Daniel Uściń-
ski, Jakub Korszeń, Robert Najdyhor, Piotr Szymanek i Igor Talarowski.

Niwa rządziła w Ciciborze
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or
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Zawodnicy Akademii Taekwon-Do Virtus w Łomazach za swo-
je wysokie osiągnięcia sportowe wywalczone w 2021 roku
zostali docenieni przez Starostę Powiatu Bialskiego Mariusza
Filipiuka. Każdy z zawodników otrzymał kilkumiesięczne sty-
pendium sportowe.

Stypendystami Starosty Bialskiego zostali: na pięć miesięcy
Nikola Olichwierowicz i Anastazja Stanilewicz oraz na cztery miesiące Ka-
rolina Podkańska i Kacper Potykanowicz.

3 kwietnia w Firleju odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Junio-
rów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików w Taekwon-Do, w których
wspaniały sukces osiągnęli zawodnicy Akademii Taekwon-Do Virtus w
Łomazach.

Miejsca medalowe zdobyte przez zawodników:
• I miejsce – Nikola Olichwierowicz, walki kat + 60 kg juniorek młod-

szych
• II miejsce – Dominika Chotkowska, walki kat + 60 kg juniorek młod-

szych
• II miejsce – Klaudia Łaska, walki kat – 50 kg juniorek
• II miejsce – Karolina Chotkowska, walki – 60 kg juniorek
• III miejsce Hubert Hołonowicz, walki – 62 kg juniorów

Sportowcy z Łomaz
ze stypendium Starosty

Juniorzy z Łomaz na
międzywojewódzkim
podium Taekwon-Do

Sp
ort

Nikola Olichwierowicz
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Po raz kolejny poznaliśmy laureatów XXXV
Plebiscytu Sportowego Słowa Podlasia.
Podczas gali w dniu 25 lutego wręczono na-
grody dziesięciu najpopularniejszym
sportowcom i trzem trenerom południowe-
go Podlasia. Wśród nagrodzonych znaleźli
się reprezentanci naszej gminy.

W kategorii Juniorzy drugie miejsce zdobyła
Anastazja Stanilewicz, natomiast czwarte Ni-

kola Olichwirowicz. Wśród Seniorów doceniono drugim
miejscem dokonania naszego medalistę mistrzostw Europy
w trójboju siłowym oraz w wyciskaniu sztangi leżąc Pawła
Szudejko. Jednocześnie uzyskał on tytuł najsympatyczniej-
szego sportowca w regionie za 2021 r. Po raz trzeci z rzędu
najpopularniejszym trenerem Plebiscytu został Artur Roma-
niuk. Szkoleniowiec od lat angażuje się w szerzenie ducha
sportu wśród młodzieży w dziedzinie Taekwon-do w gminie
Łomazy.

Laureatom Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski wręczył
listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Podziękował za
godne reprezentowanie Gminy Łomazy w rozgrywkach i za-
wodach sportowych.

Paweł Szudejko, w związku z nieobecnością na gali, w dniu
28 lutego otrzymał gratulacje, puchary, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe z rąk włodarza gminy oraz Renaty Krasuskiej-
Adamiak, reprezentującej Zakład Stolarsko-Budowlany
Zdzisław Serhej z Łomaz. Możliwe jest wszystko, jeśli tego
pragniemy. Młodzi odnieśli sukces dzięki pasji, zaangażo-
waniu, cierpliwości, sile charakteru oraz konsekwencji w
dążeniu do celu.

Nasi sportowcy wśród laureatów plebiscytu sportowego
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Laureat drugiego miejsca Paweł Szudejko z tytułem najsympatyczniejszego sportowca w regionie
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Gminny Ludowy Klub Sportowo Turystyczny Niwa Ło-
mazy wyszedł naprzeciw potrzebie aktywnego
spędzania wieczorów przez pasjonatów sportu i wspól-
nej zabawy organizując turnieje darta i bilarda. I to był
strzał w dziesiątkę, bo każde spotkanie przebiegało w
zgranym gronie i w świetnej atmosferze.

Dopisali również zawodnicy, którzy przybyli nie
tylko z terenu gminy, ale i sąsiednich. Zmierzyli
się ze sobą w rozgrywkach w bilarda i darta,
dodatkowo zawalczyli też o Puchar Prezesa
Klubu Niwa Łomazy Romana Bańkowskiego.

W bilardzie niepokonany był Kacper Markie-
wicz, drugie miejsce zajął Kamil Bessaraba,
trzecie natomiast Robert Polubiec.

Zwycięzcą turnieju darta był Paweł Jarocki,
którego próbowali dogonić w punktacji Kacper
Kłosowski i Kamil Bessaraba. Paweł nie dał
się pokonać również podczas kolejnego tur-
nieju darta w dniu 2 kwietnia, w którym aż
siedemnastu zawodników walczyło o Puchar
Prezesa Klubu.

Niepokonani
w turniejach dart i bilard

Sp
ort

Paweł Jarocki niepokonany w turniejach darta
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Od 16 marca obywatele Ukrainy, którzy w
związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lute-
go 2022 roku opuścili terytorium Ukrainy i
wjechali na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą ubiegać się o nadanie nume-
ru PESEL.

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się
do Urzędu Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński
27, pokój Nr 19 w godzinach 7:30–15:00. Do
wniosku należy dołączyć fotografię biometrycz-
ną o wym. 35x45 mm ( dla osób, które
przebywają na terenie gminy Łomazy fotografię
można wykonać bezpłatnie w Urzędzie Gminy).

Wniosek o nadanie numeru PESEL:
• Wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.

• Wniosek musi być czytelnie podpisany.
• Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego

cudzoziemiec przekroczył granicę (paszport biome-
tryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia
w przypadku dzieci).

• Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców.
Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.

• Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy
i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz
wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil
ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

Wniosek o numer PESEL dla dziecka może złożyć jego
rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim
faktyczną pieczę. Od osób, które skończyły 12 rok życia,
będą pobierane odciski palców.

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Osoby udzielające gościny wpisanym do rejestru PESEL
obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na teryto-
rium ich kraju mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł
za osobę dziennie jako rekompensatę za zapewnienie zakwa-
terowania i wyżywienia.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku z wyszcze-
gólnionym okresem faktycznego zapewnienia zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i
wypłacane jest z dołu.

Wniosek o wypłatę świadczenia dostępny jest do pobrania w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach, Plac Jagiel-
loński 27 lub ze strony internetowej www.lomazy.pl. Wnioski
należy złożyć w GOPS.

Urząd Gminy Łomazy prowadzi zbiórkę rzeczowych
środków z przeznaczeniem na pomoc ludności ukraiń-
skiej. Lista produktów i środków, które mogą być
przekazane potrzebującym na Ukrainie, w tym oczekują-
cym na przejściach granicznych oraz przebywającym już
w Gminie Łomazy znajduje się w Urzędzie Gminy i na
stronie urzędu, są to m.in.: odzież, środki higieny i czy-
stości, żywność, podstawowe środki medyczne oraz inne
produkty.

Na chwile obecną gromadzone są:

Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, pod-
kładki pod materac do spania z wodoodpornej folii
aluminiowej, materace, ubrania (nowe lub używane w
dobrym stanie), płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/
mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zę-

bów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca,
podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toa-
letowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry),
worki na śmieci, środki dezyfekujące/alkohol do dezyn-
fekcji, maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania
(instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przy-
gotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub
wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż,
szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne: zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym la-
tarki, świece, zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne: witaminy, środki prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i
przeziębienie

Wskazane środki można dostarczać do Gminnego
Ośrodka Kultury w Łomazach w godz. 8:00-17:00.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
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Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy
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W Urzędzie Gminy do dnia 8 kwietnia nadano 55 nume-
rów PESEL obywatelom Ukrainy, wykonano 43
bezpłatne zdjęcia. Obecnie na terenie gminy przebywa
ponad 50 osób, są to głównie matki z dziećmi.

Jako samorząd pomagamy uchodźcom wyrobić numer PE-
SEL, służymy poradą prawną, pomagamy wypełniać
dokumenty. Niektóre osoby znalazły już pracę na terenie
gminy. Pracownicy GOPS pomagają obecnie wypełniać
wnioski o jednorazowe świadczenie. W Zespole Placówek
Oświatowych w Łomazach jest 12 uczniów z Ukrainy w
szkole i oddziałach przedszkolnych, uczą się dodatkowo ję-
zyka polskiego. Nauczyciele wykazują ogromną empatię i
zaangażowanie.

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Łomazy
rozpoczęła się od 28 lutego br. Początkowo punkt pomocy
był w Urzędzie Gminy, następnie został przeniesiony do sie-
dziby GOK. Darczyńcy przynosili do punktu różne artykuły
potrzebne do funkcjonowania, głównie żywność, leki, po-

ściel, koce i ubrania. Drużyna ZHP w Łoma-
zach pod kierownictwem Agnieszki
Garbatiuk i Kamili Telaczyńskiej wraz z har-
cerzami i rodzicami harcerzy segregowała
przynoszone dary. Po konsultacji z przedstawi-
cielami UG w sprawie potrzeb produkty były
przekazywane osobom potrzebującym, rodzi-
nom ukraińskim z terenu naszej gminy,
przebywającym u naszych rodzin. Obecnie na
bieżąco harcerze segregują przyniesione dary
i przekazują dla osób potrzebujących. W akcję
włączonych jest 20 harcerzy. Młodzi działa-

cze uczestniczyli także w przygotowywaniu
kanapek na przejście graniczne. Znaczna
część artykułów została przekazana do Rejo-
nu Samborskiego w Obwodzie Lwowskim na
Ukrainie w ramach współpracy samorządu
Gminy Łomazy i Powiatu Bialskiego. W marcu
zostały przewiezione bezpośrednio na Ukra-
inę. - Serdecznie dziękuję wszystkim
mieszkańcom za udzielenie schronienia, miej-
sca kwaterunku dla uchodzących przed wojną
naszych sąsiadów z Ukrainy, za okazaną po-
moc rzeczową i materialną oraz otwartość.
Jestem dumny z naszych mieszkańców! Bar-
dzo dziękuję, bo wiem, że zawsze mogę na
nich polegać – podkreśla Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski.

Zbiórka trwa nadal, po-
nieważ codziennie
przybywają do Polski ty-
siące uchodźców.
Apelujemy o przyłącze-
nie się nie tylko do
wsparcia finansowego i
materialnego, ale rów-
nież o pomoc w
rozpowszechnianiu infor-
macji wśród, zwłaszcza
nie znających języka pol-
skiego, obywateli
Ukrainy, w jaki sposób
mogą korzystać z dal-
szego wsparcia w
postaci punktu pomocy,
nadania numeru PESEL
lub świadczenia w wyso-
kości 300 zł.

Wspieramy
obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach o przy-
znanie świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pienięż-
nego w wysokości 300 zł na osobę jest przeznaczona
na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków
na żywność, odzież, obuwie czy środki higieny osobistej
oraz opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jej otrzymania
jest przekroczenie granicy z terytorium Ukrainy od dnia
24 lutego 2022 roku i wpisanie do rejestru PESEL.

Wypełniając wniosek, należy podać m.in. swoje imię,
nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, rodzaj doku-
mentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
datę wyjazdu do Polski, numer PESEL oraz aktualny ad-
res pobytu. Należy także wpisać numer konta
bankowego, na które trafi przelew środków.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można
pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ło-
mazach, Plac Jagielloński 27 lub ze strony
internetowej www.lomazy.pl. Wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia jednorazowego obywatele Ukrainy za-
mieszkujący na terenie Gminy Łomazy winni składać w
GOPS.

Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł

Pom
oc

Ukra
inie
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W środę 23 lutego 2022 roku Gminny Klub Malucha w
Łomazach obchodził pierwszy jubileusz istnienia. Tego
dnia maluchy zaprezentowały przybyłym gościom swo-
je umiejętności, a jak przystało na prawdziwe urodziny
- nie zabrakło też tortu i zdmuchiwania świeczek.

Placówka zapewnia przez pięć dni w tygodniu opiekę 23
dzieciom w wieku od roku do 3 lat z terenu Gminy Łomazy.
Każdego dnia odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze. Dzieci mają zapewnione wyżywienie, a w okresie
letnim wypoczynek na oddzielnym placu zabaw na świeżym
powietrzu. Klub mieści się w Zespole Placówek Oświato-
wych w Łomazach.

Pomieszczenia budynku zostały zmodernizowane i dosto-
sowane do potrzeb małych wychowanków, m.in.
przebudowano schody wejściowe prowadzące do wydzielo-
nego wejścia do placówki, zamontowano drzwi
przeciwpożarowe i wyłożono maty antypoślizgowe. Moder-
nizacja pomieszczeń miała na celu zapewnienie dzieciom
bezpieczeństwa i stworzyła komfortowe warunki. Dodatko-
wo w ramach projektu zostało zakupione wyposażenie sal.
Zatrudnienie znajdują tu m.in. kierownik placówki, opieku-
nowie, pielęgniarka, dietetyk oraz kucharki.

Na powstanie nowej jednostki organizacyjnej Gmina otrzy-

mała ponad 1 mln złotych dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego
i prywatnego.

Pierwszy rok funkcjonowania placówki dzieci spędziły bar-
dzo uroczyście, nie zabrakło tortu, balonów i wielu
wspólnych zabaw. Spotkanie uświetnili swoją obecnością
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyrektor ZPO Łoma-
zy Bogumiła Wińska oraz pracownik Urzędu
Gminy Agnieszka Horaczyńska.

Na uroczysty roczek Klubu Malucha zaprosiła gości jego
kierownik Ewa Belkiewicz.

Klub Malucha
w Łomazach ma już rok

Podczas urodzin Klubu Malucha nie zabrakło tortu,
balonów i wspólnych zabaw



W ramach upamiętnienia 77.
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego uczniowie
szkół z terenu gminy wzięli
udział w szeregu działań pod
hasłem „BohaterON w Twojej
szkole” mających na celu uho-
norowanie wojowników o
wolność oraz promowanie pa-
triotycznych postaw i historii
Polski XX wieku. W placówkach
przeprowadzono wyjątkowe
lekcje historii dotyczące wyda-
rzeń związanych z powstaniem.

W Huszczy podczas zajęć eduka-
cyjno-wychowawczych uczniowie
zostali wprowadzeni w tematykę
powstania, wysłuchali słuchowi-
ska „Mały roznosiciel nadziei”, a
przede wszystkim dowiadywali
się, jak ważną rolę odegrali mło-
dzi ludzie, często w ich wieku,
w powstaniu i jakimi wartościami
kierowała się wówczas młodzież.

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych dodatkowo
na zakończenie zajęć edukacyjnych już po raz kolejny wzię-
ła udział w ,,Akcji BohaterON – kartka dla Powstańca”,
której efektem było wykonanie pięknych kartek przesłanych
do żyjących uczestników powstania. Koordynatorami akcji
prowadzonej pod patronatem min. Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej, były dyrektor Bo-
gumiła Wińska i Aldona Onisiewicz.

Uczniowie uczcili
pamięć bohaterów
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Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie w dniu
dnia 28 lutego świętowało pierwszy jubileusz funk-
cjonowania. Spotkanie było okazją do
podsumowania działania placówki oraz zaprezento-
wania wykonanych podczas zajęć prac uczestników.

W uroczystym jubileuszu uczestniczyli Wójt Gminy Ło-
mazy Jerzy Czyżewski, przewodniczący Rady Gminy
Łomazy Andrzej Wiński, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Małgorzata Malczuk, kierownik GOPS
w Łomazach Urszula Najdyhor, podopieczni, pracownicy
Centrum oraz kierownik COM Barbara Gromadzka.

– Nasza nowa placówka, która dokładnie rok temu, jako
druga w Polsce rozpoczęła działalność, dzięki zaangażo-
waniu pani kierownik Barbary Gromadzkiej i wszystkich
pracowników Centrum w znacznym stopniu przyczyniła
się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w
naszej gminie – zauważył Wójt Gminy Łomazy Jerzy
Czyżewski. – Cieszę się, że projekt, który jest bardzo bli-
ski mojemu sercu, udało się zrealizować. Dziękuję
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania
tego obiektu, a uczestnikom życzę wszelkiej pomyślno-
ści!

Spotkanie było okazją do podsumowania działania pla-

cówki i zaprezentowania wykonanych podczas zajęć
prac uczestników. Dopełnieniem uroczystości jubileuszo-
wej był tort urodzinowy, a przyjęcie uświetnili swoim
występem Janusz Pruniewicz i Monika Głowacka.

Projekt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie jest
realizowany przez Gminę Łomazy w ramach resortowego
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowego ze środ-
ków Funduszu Solidarnościowego

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie
z pierwszą świeczką na urodzinowym torcie

W imieniu ośrodka życzenia i gratulacje przyjęła
dyrektor COM Barbara Gromadzka
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12 marca w budynku klubu GLKS-T Niwa Łomazy panie
kontynuowały swoje święto w sportowym stylu. Prezes Ro-
man Bańkowski zaprosił zawodniczki do udziału w
"Pierwszym Otwartym Turnieju Bilardowym i Darta z okazji
Dnia Kobiet".

Przybyłe na wydarzenie panie sprawdziły swoje umiejętno-
ści w celności do tarczy i w bilardowe łuzy. Nie zabrakło ani
sportowej rywalizacji, ani wdzięku, ani też pięknego uśmie-
chu.

W trakcie turnieju wyłoniono zwycięzców. Na bilardowym
podium stanęły: Marta Bednaruk-Bańkowska, Beata Pio-
trowska i Marlena Karpowicz, natomiast w darta nie miała
sobie równych Olga Bessaraba, pozostawiając niższe po-
dium dla Zuzanny Piotrowskiej i Marty Bednaruk-
Bańkowskiej.

Dzień Kobiet na sportowo

6 lutego w Studziance odbyła się sportowa impreza pod
hasłem "Zimowa Tatarska Piątka". Zawodnicy rywalizo-
wali w biegu terenowym na dystansie 5 km, po trasie
wymagającej, typowo crossowej. Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka z Łukaszem wędą na czele we współpracy z
Klubem Biegacza Biała Biega i Time2go.

Na starcie zameldowali się miłośnicy aktywnego sposobu
spędzania czasu nie tylko z regionu, ale też Siedlec, Mińska
Mazowieckiego, Lubartowa, Godziszowa, Sokołowa Podla-
skiego, Sarnak i Sosnowca. Uczestnicy wydarzenia zmagali

się z bardzo wymagającym terenem. – Trasa była trudna,
były podbiegi, piasek, błoto, bieg pod wiatr i pod górkę. Ale
dla chcącego nie ma nic trudnego, to jest kwestia przygoto-
wania się i treningów. Jak ktoś chce osiągać podium i
konkretne wyniki to trening jest jak najbardziej wymagany
– zauważył jeden z uczestników biegu Łukasz Jaszczuk. –
Trasę przebiegło ponad 60 zawodników, z których 3/4 to

osoby spoza powiatu bialskiego, jechali nawet ponad 100
km, żeby przebiec naszą piątkę – podkreśla organizator wy-
darzenia Łukasz Węda.

Zmagania wygrał Jacek Chruściel z Międzyrzeca Podla-
skiego, tuż za nim Rafał Golec z Krzeska Królowej Niwy i
Tomasz Skraburski z KS Styrzyniec. Wśród pań najszybsza
była Katarzyna Stepczuk z Janowa Podlaskiego, jako druga
na mecie zameldowała się Beata Chruściel z Międzyrzec-
kiej Grupy Biegowej, trzecia dobiegła Anna Laszuk z Masz
To w Sobie-Project z Leśnej Podlaskiej. Każdy z biegaczy
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi w poszczególnych
kategoriach wiekowych trofea.

Zimowa Tatarska Piątka
w Studziance

Zimową Tatarską Piątkę najszybciej pokonali Jacek Chruściel i Katarzyna Stepczuk
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Męska część samorządu szkolnego Szkoły Podsta-
wowej w Huszczy uczciła święto nauczycielem i swo-
ich koleżanek z ławki przygotowując słodki poczęstu-
nek. O Dniu Kobiet nie zapomniały również maluchy
wręczając koleżankom drobne upominki.

13 marca w hali Zespołu Placówek Oświatowych w Ło-
mazach miały miejsce gminne obchody Dnia Kobiet.
Specjalnie dla pań najpiękniejsze piosenki z własnego
repertuaru zaprezentowali Dominika Żukowska i An-
drzej Korycki.

Po ponad dwuletniej przerwie społeczność gminy Łomazy
spotkała się wspólnie, by świętować Dzień Kobiet. – Jest to
wydarzenie, które wpisało się w coroczny kalendarz wyda-
rzeń organizowanych w naszej gminie przez Gminny
Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną i Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju. Co roku zapraszamy wszystkie
panie z gminy Łomazy na koncert innego artysty, tak, by
umilić ten wieczór i podziękować im za ich aktywność i

obecność – mówił Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. –
Cieszę się, że to wydarzenie się odbywa. W gminie Łomazy
panie pełnią bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej.
Często piastują funkcje sołtysów i radnych, są członkami
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń oraz licz-
nych stowarzyszeń, a ich aktywność jest bardzo duża. Za
ich zaangażowanie, życzliwość i otwartość niezmiernie im
dziękujemy.

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska to duet, którego
atutem są niepospolite, znakomicie do siebie dobrane głosy
oraz bogactwo nastrojów, zawarte w tekstach i melodiach
wykonywanych na scenie. Znani dobrze publiczności
przede wszystkim za sprawą twórczości Andrzeja (ballady
żeglarskie), jak również dzięki wspaniałej interpretacji pio-
senek Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny
Biczewskiej „Ballady na dwa serca”. Wykonawcy, wyśpie-
wując rosyjskie pieśni, zabierają publiczność w świat
wspomnień i wzruszeń. Ballady te nawiązują do słowiań-
skiej wrażliwości i kultury, dzięki czemu mimo upływającego
czasu, nie tracą na swej popularności i zawsze znajdują
szeroką rzeszę odbiorców. Muzycy starają się znieść kla-
syczny podział na artystę i widza, zdobywając kontakt z
publicznością i zapraszając do wspólnego śpiewania tych
znanych i lubianych utworów.

W trakcie uroczystości odbyło się również losowanie nagród
w specjalnie przygotowanej na ten dzień loterii. – Sponsora-
mi uroczystości były sołectwa Łomazy I i II, Wspólnota
Gruntowa oraz miejscowe firmy, panowie Marian Serhej i
Krzysztof Kamiński oraz samorząd Gminy Łomazy – podał
przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński.

8 marca na słodko

Dzień Kobiet uświetnił
nostalgiczny koncert

Ze sceny popłynęły dźwięki piosenek duetu
Dominika Żukowska i Andrzej Korycki
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10 kwietnia w hali sportowej w Łomazach odbył się
Kiermasz Wielkanocny, na który zaprosili Wójt Gminy
Łomazy, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Placówek
Oświatowych. Wśród wystawców prezentujących swo-
je wyroby znaleźli się rękodzielnicy, którzy przybyli z
nie tylko z gminy Łomazy, ale też sąsiednich gmin i
miejscowości.

Odwiedzający różnorodne stoiska kiermaszowe w Zespole
Placówek Oświatowych mogli zakupić zarówno świąteczne
wypieki, jak i ozdoby wielkanocne wykonane wieloma tech-
nikami rękodzielniczymi. Domowymi ciastami i ciasteczkami
kusiła Ewelina Wołosowicz. Serwetki do świątecznego ko-
szyczka oraz serwety, bieżniki i obrusy na stół wielkanocny
można było nabyć na stoiskach Janiny Gryczko i Henryki
Murawskiej. Ozdoby szydełkowe oraz dekoracje z wyko-
rzystaniem włóczkowych pomponów zaprezentowała
Mirosława Jaśkiewicz. Przyciągające wzrok, zarówno
barwnymi materiałami jak i wieloma technikami rękodzielni-
czymi, ozdoby i stroiki wielkanocne przygotowali
podopieczni Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Du-
bowie. Wstążki, sznurek i decupage to oferta Katarzyny
Stolarczyk, która na swoim stoisku proponowała pisanko-

we zawieszki na ścianę i drzwi
oraz różnych rozmiarów zające i
kwiatowe kompozycje. Niezwykle
precyzyjne i przykuwające uwagę
prace z drewna zaprezentował
Marian Demczuk oferując mister-
nie wykonane przestrzenne
elementy wiejskiego krajobrazu,
wśród których nie zabrakło przy-
wołującej wspomnienia chaty
krytej strzechą, wozu drabiniaste-
go czy niemal już zapomnianego
żurawia studziennego.

Sylwia Charycka z organizacji
"AZYL. Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zwierząt" z Białej Podlaskiej
przygotowała stoisko, na którym
można było zakupić drobiazgi dla
swoich ulubieńców, wspierając
tym samym schronisko dla zwie-
rząt.

Świąteczne ozdoby i wypieki tradycją
wielkanocnego kiermaszu

Ozdoby i stroiki wielkanocne przygotowali podopieczni
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie
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20 marca w Wiejskim Domu Kultury w Lubence odbyła
się projekcja filmu "Byłeś, Jesteś i Będziesz. Wspo-
mnienie Kazimierza Kusznierów". W II rocznicę od
śmierci założyciela Czeladońki Kazimierza Kusznierów
w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łoma-
zach odprawiono również mszę świętą w jego intencji.
Na wydarzenie zaprosili Wójt Gminy Łomazy, Teatr Ob-
rzędowy Czeladońka im. Kazimierza Kusznierów oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.

Na projekcji filmu zgromadzili się wszyscy ci, którzy mieli
okazję znać Kazimierza Kusznierowa, pracować z nim i
działać w kierunku krzewienia polskiej kultury. Tego dnia nie
zabrakło wspomnień i ciepłych rozmów. – Zebraliśmy się w
tym wyjątkowym dniu w naszym klubie, aby uczcić drugą
rocznicę śmierci Kazimierza Kusznierowa, który był kierow-
nikiem Teatru Obrzędowego „Czeladońka”. Wpoił w nas
bardzo dużo wiedzy o dawnych obyczajach, zwyczajach.
Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na różnorodne widowiska i
przedstawienia, które sam reżyserował. Dzięki niemu po-
znaliśmy kawał świata – wspomina sołtys wsi
Lubenka Grażyna Kudewicz.

Kazimierz Kusznierów, urodzony urodzony 1 lipca 1950 r.
wychował się w licznej rodzinie. Z siedmiorga rodzeństwa
tylko on pozostał na ojcowiźnie. Reszta wybrała życie w
mieście. Rodzina nie była zamożna, ale uzdolniona arty-
stycznie. Zawdzięczała to matce, która jeszcze w okresie
międzywojennym ubiegłego wieku udzielała się w Kole Go-
spodyń Wiejskich. Śpiewała i pisała scenariusze
programów miejscowego teatrzyku. Kusznierów wystawiał
głównie komedie w Lubence i okolicznych wsiach. Pod
okiem matki debiutował w jednej z wystawianych komedy-
jek Kazimierz. Miał wtedy 12 lat i nie przypuszczał, ze teatr
okaże się jego fascynacją. Zaangażował się do Związku
Młodzieży Wiejskiej. Za pamiętnik napisany w konkursie
„Mój zawód najlepszy” wygrał drugi we wsi telewizor. Arty-
styczne pasje rozwinął na początku lat 70. z chwilą otwarcia
klubu Ruchu. Zapraszał do niego znanych piosenkarzy i ak-
torów, organizował widowiska obrzędowe i konkursy
czytelnicze, jeździł do Gardzienic na wykłady Uniwersytetu
Ludowego. Gdy na klub z Lubenki spłynął deszcz nagród
m.in. Złoty Laur, nagroda kulturalna ZMW im. Jędrzeja Cier-
niaka, tytuł Złotego Klubu RSW Prasa- Książka- Ruch i kilka
medali, Kazimierz dał upust ambicjom teatralnym. Jesienią
1979 r. udało mu się reaktywować widowisko obrzędowe
„Herody”, wystawiane we wsi od 1922 r. Dialogi i postacie
odtworzył na podstawie przekazów najstarszych mieszkań-
ców, a część sam dopisał. Z Herodami zespół jeździł na
liczne festiwale i przeglądy, organizowane w Płocku, War-
szawie, Tarnogrodzie, Łomży, Krasnymstawie i Lublinie.
Wszędzie robił furorę. Z biegiem lat zmieniali się aktorzy, a
angażował ich niezmiennie ten sam człowiek. Po „Hero-
dach” stworzył Czeladońkę. Skupiała ona blisko 60 osób w
różnym wieku (kilkuletnie dzieci, ich rodziców i dziadków).
Teatr obrzędowy wystawiał: baśnie, legendy i spektakle hi-
storyczne. Śpiewał też pieśni w języku wschodniego
pogranicza, zwanym tutejszym alb o chachłackim. Czela-
dońka stała się bohaterem sensacyjnego albumu
„Karczeby”. Tekst do niego napisał Kazimierz, a genialne

zdjęcia wykonał Adam Pańczuk. Książka
zdobyła w Nowym Jorku złoty medal w
konkursie National Geographic i uzyskała
tytuł Najlepszej Książki Fotograficznej
Roku. Świętej pamięci Kazimierz Kusz-
nierów nie zabiegał nigdy o nagrody ani
zaszczyty, choć przyznano mu ich wiele.
Wspomnĳmy choćby: medal Zasłużony
dla powiatu bialskiego, tytuł Ambasadora
Wschodu, medal Zasłużony dla kultury
Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi. Wszystkie
nagrody pieniężne, jakich nie szczędzili
mu: wójt, starosta bialski, wojewoda lubel-
ski czy marszałek województwa
lubelskiego, przeznaczał konsekwentnie
na tworzenie amfiteatru. Marzyło mu się,
aby pozostał on trwałym śladem dla po-
tomnych. Po jego odejściu Lubenka
pogrążyła się w żalu.

W trwającym blisko dwie godziny filmie
„Byłeś, Jesteś i Będziesz. Wspomnienie

Kazimierza Kusznierów” wykorzystano archiwalne zdjęcia i
nagrania, dzięki którym jego twórcy przywracają pamięć
tego wybitnego działacza i animatora kultury. – Kazimierz
Kusznierów pełnił wiele funkcji we wsi i w gminie Łomazy.
Był moim wujkiem. Dla jednych był kierownikiem, ale śmiało
mogę powiedzieć, że dla wszystkich był wielkim przyjacie-
lem – stwierdza obecny kierownik Teatru Obrzędowego
„Czeladońka” Karolina Kwiatkowska. - Chcieliśmy go
wspomnieć w kilku słowach, a z tych kilku słów wyszła go-
dzina i 40 minut. Film wyszedł dość obszerny, dużo ludzi się
w nim wypowiedziało i dobrze go wspominają. Nie chcemy,
by pamięć o nim zaginęła. Po prostu był, jest i będzie.

„Byłeś, Jesteś i Będziesz.
Wspomnienie Kazimierza Kusznierów”

Kazimierz Kusznierów - Na zawsze w naszej pamięci
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Pierwszą rocznicę śmierci znanego i cenionego trenera klu-
bu Niwa Łomazy ś.p. Ryszarda Rybickiego społeczność
gminy uczciła złożeniem kwiatów i zniczy na jego grobie
oraz wspólnym spotkaniem, podczas którego nie zabrakło
wspomnień i wzruszających treści.

Ryszard Rybicki zmarł 2 marca 2021 r., a rok po jego
śmierci zapisuje się na kartach Gminy Łomazy wnioskiem
złożonym do Rady Gminy przez Gminny Ludowy Klub Spor-
towo-Turystyczny Niwa Łomazy we współpracy z
Bialskopodlaskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej Biała
Podlaska oraz wójtem Jerzym Czyżewskim o nadanie miej-
scowemu stadionowi imienia cenionego działacza.
– Zawodnik, jeden z najlepszych napastników, trener kilku
pokoleń łomaskich zawodników oraz przyjaciel klubu Niwa
Łomazy. Pan Ryszard był dla nas przykładem pracowitości,
zaangażowania, pełen niewyczerpanej cierpliwości i wiary

w ludzi. Odeszła ikona lokalnej piłki nożnej – wspominali
działalność Ryszarda Rybickiego przedstawiciele Gminy
Łomazy tuż po jego śmierci. – W ten sposób chcemy oddać
hołd naszemu Trenerowi i sprawić, by pamięć o nim trwa-
ła! – wyjaśniają swoją decyzję inicjatorzy złożenia wniosku.

Ryszard Rybicki patronem gminnego stadionu

W ostatni dzień marca uczniowie uroczyście świętowali
Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki. Uczcili pa-
mięć wielkiego Polaka, a przy okazji sami zapisali się na
kartach historii zdobywając nagrody i wyróżnienia w
licznych konkursach.

Klasa VIIa w przygotowanym pod kierunkiem Beaty Pio-
trowskiej montażu słowno – muzycznym ukazała człowieka
wielkich czynów, który wytrwale dążył do celu, sumiennie
wywiązywał się ze swoich obowiązków. Stawiał czoła prze-
ciwnościom losu i rzetelnie zapracował na szacunek i
uznanie. Jako patron szkoły jest doskonałym wzorem zdo-
bywania wszechstronnej wiedzy, poszanowania własnej i
cudzej godności, szacunku do rodziców i kolegów, a przede
wszystkim jako wzór miłości do Ojczyzny. - Naród, który nie
szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraź-
niejszości i nie ma prawa do przyszłości – podkreślała tego
dnia dyrektor Bogumiła Wińska zwracając uwagę na to, że
codzienna, sumienna nauka to trud, który ponoszą ucznio-
wie. Trudem są także dobre relacje koleżeńskie, a nade
wszystko patriotyzm.

Podczas uroczystości wręczono nagrody w gminnym kon-

kursie wiedzy „Tadeusz Kościuszko – patron naszej szkoły”,
uhonorowano również laureatów szkolnych konkursów po-
święconych temu wybitnemu Polakowi.

• W konkursie plastycznym „Portret naszego patrona Ta-
deusza Kościuszki”, w którym wzięło udział 21 osób z
klas 1-3, pierwszym miejscem nagrodzono Anastazję
Wołosowicz z klasy IIIa. Kolejne miejsca zdobyli Łucja
Bańkowska (IIb) i Kacper Nazarewicz (IIIa).

• Za najlepszą znajomość legend wręczono nagrody Ja-
kubowi Derlukiewiczowi, Laurze Cybulskiej, Piotrowi
Bańkowskiemu i Aleksandrze Cybulskiej.

• W konkursie gramatycznym nie mieli sobie równych Jan
Kożuchowski z klasy VIIIc, Dawid Najdyhor (VIIIc) i
Sandra Wilbik (VIIIc).

• Wyróżnienia w Konkursie Poetyckim dla Dzieci Szkół
Podstawowych Województwa Lubelskiego „Niezłomni
w moich oczach” zdobyły uczennice klasy VIIIb Patrycja
Bańkowska i Emilia Panasiuk.

• W konkursie „Jestem bezpieczny w sieci”, którego nad-
rzędnym celem było pogłębianie świadomości
zagrożeń, jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzy-
stanie z Internetu, w grupie młodszej najlepiej rymowały
Wiktoria Szyndler z klasy Vb, Wiktoria Żakowska (IVa) i
Lena Klimkowicz (Vb), natomiast w grupie starszej Ka-
rolina Sawicka (VIIb), Patrycja Bańkowska (VIIIb) i
Szymon Arseniuk (VIIIa).

• ”Bezpieczeństwo w sieci” w plastyczny sposób najlepiej
zaprezentowali Lena Hajbos z klasy Vb, Karolina Sa-
wicka (VIIb) i Jakub Tykałowicz (VIII).

Dzień Patrona łomaskiej podstawówki

Imieniem trenera Ryszarda Rybickiego
chcemy nazwać gminny stadion
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Pierwszy Dzień Wiosny w łomaskich podstawówkach
obchodzono hucznie, w końcu tylko raz w roku wyglą-
damy ciepłej, umajonej kwiatami pory roku, która
wyjątkowo długo każe na siebie czekać.

Aby umilić sobie ten czas oczekiwania uczniowie z Huszczy
przygotowali barwne nakrycia głowy, wianki i kapelusze
zdobione kolorowymi kwiatami, którymi kusili upartą Wio-
snę. Łomaska podstawówka dodatkowo ogłosiła konkurs na
najlepsze wiosenne przebranie, który stał się okazją nie tyl-
ko do wspólnej wesołej zabawy, ale i do kształtowania
dziecięcej kreatywności. W obu placówkach uczniowie wy-
jątkowo w tym dniu zapomnieli o szkolnych plecakach!
Jednak ku zdziwieniu nauczycieli na ławkach pojawiły się
wszystkie podręczniki i zeszyty. Salwom śmiechu nie było
końca, kiedy w tym ciekawym Dniu bez Plecaka koło ławek

stanęły m.in. koszyki i różne siatki, mikrofalówka, wózek,
taczka i inne urządzenia na kółkach, koszyki sklepowe, opa-
kowania na sprzęt garażowy lub muzyczny, garnki,
poszewki na poduszki i wiele innych niezwykłych szkolnych
nosideł. Właściwie pomysłom nie było końca.

Klasy IV-VIII ZPO tradycyjnie świętują 21 marca szkolny
Dzień Poligloty, toteż w wiosennej atmosferze miało miejsce
podsumowanie szeregu konkursów językowych, nastąpiły
prezentacje wokalne w języku angielskim oraz prezentacje
multimedialne o wielkich ikonach ze świata muzyki. W
świętowanie włączyli się uczęszczający od kilku tygodni do
szkoły uczniowie z Ukrainy, którzy również przy pomocy
prezentacji multimedialnej przybliżyli informacje o własnym
kraju. Klasa VIIIc zaproponowała widzom fragment, a wła-
ściwie fragmencik „Romea i Julii” W. Szekspira, ze słynną
sceną „balkonikową. Dzięki zajęciom ruchowym i ekspery-
mentalnym pokazom z fizyki i chemii nikt tego dnia nie mógł
się nudzić.

Właściwie niezadowolona mogła być tylko jedna postać,
mianowicie Pani Zima, której kukła, w myśl ekologii i nieza-
tapiania sztucznych elementów w rzece, spłonęła na
ogniskowym stosie.

Wiosnę witali ekologicznie.
Bez plecaków, za to w kapeluszu

W Dubowie czytali
i malowali Kraszewskiego

Do udziału w cyklu zajęć literackich poświęconych
twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego pod-
opiecznych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w
Dubowie zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Ło-
mazach.

Jedną z czytanych powieści był utwór ,,Bracia rywale'' z
fabułą zakotwiczoną w Rzeczpospolitej drugiej połowy
XVIII w. na Lubelszczyźnie. Po śmierci brata ksiądz Cele-
styn Paczura przygarnia do siebie dwóch osieroconych
bratanków. Mĳają lata, bracia kończą szkoły, życia chłop-
ców nic nie zakłóca. Sytuacja zmienia się jednak, gdy
poznają pannę Konstancję Rewnowską i obaj zakochują
się w niej. Pomiędzy żyjącymi dotychczas w zgodzie brać-
mi wybucha wiele sporów i kłótni. Jak potoczą się dalsze
losy bohaterów, w sytuacji gdy ukochana kobieta jest jed-
na, a braci - rywali do jej ręki dwóch?

Uczestnicy zajęć w Dubowie znają już zakończenie tej hi-
storii, natomiast czytelników zainteresowanych opisanym
tematem biblioteka zaprasza w swoje progi, gdzie znajdą
nie tylko tę, ale i inne ciekawe powieści Kraszewskiego.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów roku 2022
jako Roku J.I. Kraszewskiego w Powiecie Bialskim.

Wyobraźnia łomaskich uczniów nie zna granic,
gdy plecak wydaje się zbyt nudny

Do poznania twórczości J.I. Kraszewskiego
zachęca Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
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Ferie z kulturą
Podczas tegorocznych ferii zimowych nikt się nie nudził!
Poprzez różnorodne i atrakcyjnie prowadzone zajęcia or-
ganizatorzy zatroszczyli się o rozwĳanie dziecięcych
zainteresowań na wielu płaszczyznach, zapewnili również
warunki sprzyjające nabywaniu nowych doświadczeń.

O rozwĳanie artystycznych talentów zadbała instruktor plastyki
Bożena Kaczmarek. W świat pełen fascynujących zabaw przy
muzyce zabrał wszystkich instruktor muzyki Arkadiusz Saczuk.
Za naukę kodowania i programowania przez zabawę odpowie-
dzialne były Agata Chwalewska i Dorota Wołosowicz z Gminnej

Biblioteki Publicznej w Łomazach. Gościnność Cezarego No-
wogrodzkiego występującego w roli Mikołaja, Agaty Czubli
(Królowa Bona), Jolanty Przyłuckiej (Elf) oraz Jarosława Kulic-
kiego (Elf) ze Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego
„Tłoka” zaowocowała wyjazdem do Świątecznej Wioski Mikoła-
ja w Koszołach. Tajniki podstaw wikliniarstwa zdradził lokalny
artysta Marian Demczuk. Wspaniałą karnawałową zabawę za-
gwarantował Wodzirej Fantomasz, a Barbara Żukowska
zadbała, by dzieciom nie brakowało smacznego poczęstunku
oraz gorącej herbatki. Nad całą inicjatywą organizacji ferii zi-
mowych czuwał dyrektor GOK – Ryszard Bielecki
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