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Drodzy Czytelnicy, oddajemy do Państwa rąk otulone słońcem
i przyjemnymi wrażeniami wakacyjne wydanie Łomaskich
Stron. Kiedy będziecie przeglądać strony tej publikacji, letni,
swobodny czas będzie już tylko wspomnieniem, po którym
nastaje kolejny etap wytężonej pracy w kierunku rozwoju
Gminy Łomazy i poprawy komfortu życia jej mieszkańców.

Ostatnie dwa miesiące pozwoliły spowolnić tempo
codzienności poprzez wspólne spotkania i zabawy, takie jak
potańcówka pod gwiazdami, plenerowy spektakl pod osłoną
Nocy Świętojańskiej czy dożynkowe podziękowania za
tegoroczne plony. Ten czas spędzili aktywnie nasi seniorzy, a
dzieci zbierały siły przed czekającym ich edukacyjnym
wyzwaniem korzystając z bogatej oferty wakacyjnych zajęć.
Przypominaliśmy sobie dawne obrzędy i prace żniwne
naszych przodków, pojawiły się również chwile zadumy, jak
choćby podczas uroczystości w lesie Hały upamiętniającej
zagładę łomaskich Żydów.

Nie zwolniliśmy jednak realizując kolejne projekty
inwestycyjne. Na terenie gminy pojawiły się nowe odcinki
utwardzonych nawierzchni dróg, budynki remizy OSP i
gminnej bazy komunalnej już cieszą oczy nowym wyglądem,
a samorząd zyskał nowych partnerów do współpracy, o czym
przeczytacie Państwo na łamach tego numeru, w którym nie
zabrakło także bieżących komunikatów i informacji.
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30 czerwca podczas XXVII sesji Rady Gminy Łomazy
radni przyjęli raport o stanie gminy za rok 2021 oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Efektem pozytywnej opinii RIO i Komisji Rewizyjnej
oraz jednogłośnego głosowania radnych jest wotum za-
ufania i absolutorium dla wójta Jerzego Czyżewskiego.

Wójt Jerzy Czyżewski przedstawił raport o stanie gminy za
rok 2021, w którym podsumował działalność z roku po-
przedniego. Zakres raportu objął realizację polityki, program
strategii, uchwały Rady Gminy i budżet obywatelski, dane
demograficzne, aktywność gospodarczą, wskaźniki bezro-
bocia, kwestie finansowe i inwestycje realizowane w 2021 r.
- Tak staraliśmy się przygotować raport, by czytelnik mógł
porównać dane z 2021 roku z danymi z poprzednich lat -
wyjaśnił wójt Jerzy Czyżewski. - Rok 2021 to drugi rok, któ-
ry był specyficzny ze względu na dalszą pandemię. Po raz
kolejny patrzyliśmy na wzrost kosztów inwestycji, rosnące
ceny przetargów, bieżące koszty zapewnienia zadań wła-
snych, ale staraliśmy się również poszukiwać oszczędności
w wydatkach bieżących. Trzeba jednak przyznać, że ten rok
był dla naszej gminy rokiem dobrym. Był to intensywny in-
westycyjnie czas, konsekwentnie staraliśmy się realizować
inwestycje uchwalone w budżecie pod koniec roku 2020,
czyli stwarzać wizerunek naszej gminy przyjazny naszym
mieszkańcom. Kwota inwestycji i remontów wyniosła 11 mln
złotych, z czego ponad 7 mln pochodziło ze środków ze-
wnętrznych.

Budżet gminy na 2021 rok zakładał dochody w kwocie
30.625.366,82 zł oraz wydatki w kwocie 30.149.000,65 zł.
W trakcie roku był kilkukrotnie nowelizowany. Realizowane
były także projekty miękkie skierowane do osób starszych,
dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. Wy-

chodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska na opiekę
nad osobami z niepełnosprawnością w ubiegłym roku roz-
poczęło funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
w Dubowie. Drugi rok funkcjonuje Gminny Klub Malucha w
Łomazach zapewniając opiekę dzieci do lat 3, działa Klub
seniora skierowany do najstarszych naszych mieszkańców
gminy. Realizowane przedsięwzięcia pozwoliły na stworze-
nie kilkunastu nowych miejsc pracy w naszej gminie, na
które pozyskaliśmy 100% dofinansowanie zewnętrzne.
W 2021 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane
w kwocie 5.757.368,20 zł. W budżecie gminy wyodrębniono
fundusz sołecki zrealizowany na łączną kwotę
404.170,50 zł.

- Staramy się w naszych działaniach nie zwiększać zadłuże-
nia gminy, ale również spłacamy zobowiązania z
poprzednich lat. Koniec 2021 roku przyniósł najniższe za-
dłużenie w historii gminy od 10 lat - podkreślił włodarz. -
Widzimy, co się dzieje w tym roku, liczymy, że ten stan bę-
dzie tymczasowy i koszty nie będą rosły w znacznym
stopniu.

Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Regionalna Izba Obra-
chunkowa wydały pozytywne opinie dla sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2021. Radni podczas sesji w dniu
30 czerwca jednogłośnie udzielili włodarzowi wotum zaufa-
nia i absolutorium. - Gratulujemy absolutorium i życzymy
sukcesów, zdrowia, siły i wytrwałości w tym trudnym czasie.
Ważne są kontakty, znajomości i wspólne długie rozmowy
ze wszystkimi. Jak się rozmawia z ludźmi to jest efekt. A
efektem są te wszystkie prace, które zostały wykonane na
terenie gminy - podsumował przewodniczący Rady Gminy
Łomazy Andrzej Wiński.

Wieści z Urzędu Gminy

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego

Rok 2021 był dobrym rokiem dla naszej gminy - podsumował wójt Jerzy Czyżewski.
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Wieści z Urzędu Gminy

Nowy dywanik asfaltowy na ulicach Małobrzeskiej i Bu-
dzyń

Ulice Małobrzeska i Budzyń w ciągu drogi gminnej nr
101422L przeszły gruntowny remont, w wyniku którego
oczy mieszkańców Łomaz już cieszy nowa nakładka asfal-
towa.

W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową na od-
cinku ponad 1,5 km, zjazdy z kostki brukowej i pobocza z
kruszywa łamanego, wymieniono krawężniki i utworzono
nowe przejście dla pieszych. Remont drogi gminnej nr
101422L obejmującej ulice Małobrzeską (420 m) i Budzyń
(1100 m) znacznie poprawił dojazd do remizy OSP, Ośrodka
Zdrowia, targowiska oraz cmentarza w Łomazach.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubar-
tów S.A. Na realizację zadania samorząd pozyskał
dofinansowanie w kwocie 590.808,98 zł. Całkowita wartość
inwestycji to 1.228 909,92 zł. Oficjalne oddanie drogi do
użytku zaplanowano na wrzesień br.

Drogę Jusaki-Zarzeka wykonamy wspólnie z powiatem

Gmina Łomazy w partnerstwie z Powiatem Bialskim już
wkrótce rozpocznie remont drogi powiatowej nr 1081L na
odcinku Łomazy-Jusaki-Zarzeka. Dokumentacja dla odcin-
ka ul. Sportowej o długości 1,5 km, biegnącego od stadionu
do terenu zabudowanego została już przygotowana, a w
procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę, którym zo-
stało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Wartość przedsięwzięcia to 1.028.241,22 zł, przy czym re-
alizacja zadania finansowana jest po połowie przez Gminę
Łomazy i Powiat Bialski. Zarówno radni gminy jak i powiatu
zabezpieczyli środki na ten cel w uchwałach budżetowych.
Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2022.

Coraz bliżej przebudowy drogi Szymanowo - Huszcza

Na etapie końcowych prac przy opracowaniu dokumentacji
technicznej znajduje się projekt zakładający przebudowę
drogi Szymanowo - Huszcza. W ramach projektu zostanie
przebudowany odcinek 6 km drogi od rzeki Grabarki do mo-
stu w Huszczy Drugiej wraz ze skrzyżowaniem przy
świetlicy w Huszczy Drugiej, będzie także wybudowany
chodnik o długości ponad 2 km od świetlicy w Huszczy Dru-
giej do Szkoły Podstawowej. Zakres prac wpłynie na
znaczną poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i
pieszych. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.125.000,00 zł.

Coraz więcej utwardzonych nawierzchni dróg

Na terenie gminy Łomazy jest 320 km dróg, w tym ponad
200 km dróg gminnych, z czego tylko 10 km posiada na-
wierzchnię asfaltową. Zarówno ostatnie lata, jak i kolejne,
pozwolą zmienić te statystyki.

Obecnie trwa budowa blisko 2 km ul. Kirkuckiej w Łoma-
zach, przy której wartość inwestycji wynosi 1.794.431,51 zł,
w tym 1.49.341,97 zł pochodzi z dofinansowania Programu
Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski
Ład. Jednocześnie opracowywana jest dokumentacja doty-
cząca budowy drogi powiatowej nr 1108L od odcinka
asfaltowego ul. Krasowskiej (przy ul. Tartacznej) do skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1107L w Krasówce, na którą
przeznaczono 50 tys. zł. Droga ta zostanie wykonana w
partnerstwie z Powiatem Bialskim. Opracowanie dokumen-
tacji zaplanowano na rok 2022, natomiast budowę drogi na
lata kolejne. Na wykonanie drogi powiatowej nr 1107L, na
której w pierwszym etapie zostanie przebudowany ponad 2-
kilometrowy odcinek Bielany-Krasówka gmina pozyskała
2,4 mln dofinansowania z PROW. Inwestycja będzie reali-
zowana w 2023 r., a na czas budowy droga zostanie
przejęta przez gminę, na co zostały już podjęte stosowne
uchwały.

Drogi, drogi, drogi...

Małobrzeska i Budzyń z nową nawierzchnią asfaltową

Droga powiatowa Łomazy-Jusaki-Zarzeka powstanie
dzięki współpracy z Powiatem Bialskim

Przebudowa skrzyżowania w Huszczy poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Odcinek drogi powiatowej Bielany-Krasówka powstanie
dzięki dofinansowaniu PROW



Trwają prace związane z przebudową i przystosowa-
niem dawnego budynku Spółdzielni Usług Rolniczych
na gminną bazę komunalną i inkubator przedsiębior-
czości. Zadanie wykonuje Zakład Stolarsko-Budowlany
Zdzisław Serhej z Łomaz.

Budynek po wykonaniu przebudowy będzie służył miesz-
kańcom gminy w zakresie gospodarki komunalnej, a także
w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej. Powstały inkubator przedsiębiorczości może
stać się jednocześnie centrum życia gospodarczego miesz-
kańców, którzy planują uruchomienie własnej firmy.
Stworzenie gminnej bazy komunalnej wpłynie na szybkość
działania oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawi
funkcjonowanie gminnego PSZOK. Dodatkowym atutem po
zakończeniu projektu będzie stworzenie nowych miejsc pra-
cy w zakresie gospodarki komunalnej.

Umowa na wykonanie prac została podpisana w styczniu

br., na chwilę obecną wykonano już konstrukcję dachową,
wstawiono okna oraz wykonano posadzkę. Obecnie trwają
prace związane z ociepleniem elewacji. Przewidywane za-
kończenie bieżącego etapu przebudowy nastąpi w
listopadzie br.
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Gminna baza komunalna coraz bliżej ukończenia

Zakończył się remont remizy OSPw Łomazach, obecnie gmina jest w trakcie
doposażania obiektu. Oficjalne otwarcie zaplanowano na wrzesień br.

Prace budowlane wykonywał miejscowy Zakład Stolarsko–Budowlany Zdzisław
Serhej, z którym samorząd podpisał umowę w lipcu 2021 r. W ramach remontu
przeprowadzono prace przy fundamentach, ścianach i dachu, wykonano m.in. po-
sadzki, stolarkę okienną i podwieszone sufity. Roboty objęły elektrykę, montaż
kotłowni gazowej, instalację kanalizacji sanitarnej i wodnej. Jednym z udogod-
nień, jakie zastosowano wewnątrz budynku, jest windę platformowa, która ułatwi
osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami oraz starszym
poruszanie się po obiekcie.

Cieszy nas fakt, że remiza, której budowa rozpoczęła się w lipcu 1978 r. wmuro-
waniem aktu erekcyjnego przez ówczesnego wicewojewodę bialskopodlaskiego,
prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Białej Podlaskiej Wiesława Ob-
szańskiego, doczekała się tak gruntownej przebudowy po 44 latach. Inwestycja o
wartości ponad 1,35 mln zł została dofinansowana środkami z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł. Trwa odbiór prac i zakup
wyposażenia. Planowane otwarcie przebudowanej i wyremontowanej remizy już
we wrześniu.

W ramach poprawy bezpieczeństwa kierowców
na skrzyżowaniu o ograniczonej widoczności w
miejscowości Jusaki-Zarzeka zostało zamonto-
wane lustro drogowe. To już piąte tego typu
lustro zamontowane we wskazanych przez
mieszkańców miejscach na terenie gminy Ło-
mazy. Wydatek został sfinansowany z budżetu
gminy w ramach funduszu sołeckiego.

Zachęcamy do składania kolejnych propozycji
miejsc o ograniczonej widoczności.

Remont remizy dobiegł końca.
Wkrótce wielkie otwarcie

Wieści z Urzędu Gminy

W trosce o poprawę
bezpieczeństwa

Z końcem roku powstanie Gminny Zakład Komunalny
oraz inkubator przedsiębiorczości.

Wewnętrzna winda ułatwi
poruszanie się osobom

ze szczególnymi potrzebami
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Wieści z Urzędu Gminy

Gmina Łomazy jako pierwsza gmina w województwie
lubelskim i szósta w Polsce podpisała porozumienie z
Bankiem Ochrony Środowiska dotyczące współpracy w
realizacji projektów proekologicznych, w szczególności
w zakresie finansowania z grantu ELENA dokumentacji
technicznej projektów inwestycyjnych.

27 lipca w Urzędzie Gminy Łomazy wójt Jerzy Czy-
żewski oraz dyrektor ds. współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego BOŚ Marek Szczepański i
doradca korporacyjny Centrum Biznesowego w Lubli-
nie Andrzej Król podpisali ramowe porozumienie o
współpracy.

Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, po-
zwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji
technicznej koniecznej do przygotowania w ramach
planowanych inwestycji ekologicznych. Zawarte po-
rozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z
zielonymi inwestycjami. Samorząd poniesie koszt w
wysokości jedynie 10% wartości przygotowania doku-
mentacji. Porozumienie będzie obowiązywać do
końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Gmina może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach
mających na celu: poprawę efektywności energetycz-
nej – w tym poprzez montaż instalacji OZE. Możliwe
do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków
użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy
oświetlenia ulicznego oraz budowy stacji ładowania pojaz-
dów zeroemisyjnych. Wśród działań możliwych do
sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, pro-
jekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne,
raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonal-
ności odnawialnych źródeł energii.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja tech-

niczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana
przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowa-
nych ze środków programów unĳnych perspektywy do 2027
roku. Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla
samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który
umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w
projektach dotacyjnych.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to pro-
gram zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny,
utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Eu-
ropa II”, finansowanego z funduszy unĳnych w ramach
programu Horyzont 2020. Bank Ochrony Środowiska jest
obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego
programu może wspierać jednostki samorządu terytorialne-
go w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji
technicznej.

Ramowe porozumienie o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Przedsiębiorcza młodzież zdobywała wiedzę zawodową

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 29 lipca na
wniosek Wójta gminy zapadła decyzja o przystąpie-
niu Gminy Łomazy do Związku Gmin
Lubelszczyzny. Uczestnictwo w tej inicjatywie przy-
niesie wiele korzyści, chociażby w kwestii
pozyskiwania funduszy, w planach również wspólne
szkolenia. Głos naszej gminy będzie przede wszyst-
kim słyszany w szerszym gronie samorządowców.

Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzysze-
niem, które powstało w 1995 r. z inicjatywy 26 gmin
wiejskich byłego województwa lubelskiego. Głów-
nym celem działalności ZGL jest reprezentowanie i
obrona interesów gmin członkowskich, w których
zauważane są takie same problemy, niezależnie od
liczby mieszkańców czy wielkości budżetów. Różni
je tylko skala. Obecnie do Związku Gmin Lubelsz-
czyzny należą 74 gminy, w tym z terenu powiatu
bialskiego gminy Międzyrzec Podlaski, Rossosz,
Sosnówka, Wisznice i Zalesie.

Przynależność
do ZGL szansą
na rozwój
samorządu

Dobiegły końca warsztaty edukacyjno-zawodowe młodzieży z
terenu gminy, które zostały zorganizowane przez wójta Jerze-
go Czyżewskiego oraz Młodzieżową Radę Gminy Łomazy.
Tematem przewodnim były zainteresowania i preferencje za-
wodowe, a także predyspozycje oraz osobowość uczestników.

W "Warsztatach edukacyjno-zawodowych dla młodzieży uczą-
cej się" wzięli udział uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia w
grupach poprowadził doradca zawodowy Mobilnego Centrum
Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy w Białej
Podlaskiej.

Podczas warsztatów młodzież odkrywała własne preferencje zawodowe
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Od dnia 18 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomazach przyjmuje wnioski dotyczące dodatku węglo-
wego, które można złożyć w formie papierowej lub
elektronicznej w terminie do 30 listopada 2022 r.

Aby ubiegać się o dodatek węglowy w kwocie 3.000 zł na-
leży spełniać dwa warunki:

• w gospodarstwie domowym głównym źródłem ogrze-
wania jest źródło opalane paliwem stałym: kocioł,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy, a pali-
wem stałym jest w nim węgiel kamienny, brykiet lub
pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamienne-
go,

• gospodarstwo zostało zgłoszone do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (CEEB).

Przypominamy, że we wniosku należy podać numery PE-
SEL zgłaszającego oraz współmieszkańców oraz numer
konta bankowego, na który ma zostać wypłacony dodatek.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy
Łomazy oraz w siedzibie GOPS.

Wniosek o dodatek węglowy

Wójt Gminy Łomazy zachęca do wzięcia udziału w II
Ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci
wokół wsi” - 2022 r., organizowanym przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który skierowany jest
do młodych mieszkańców wsi w wieku od 16 do 40
roku życia. Do wygrania nagrody pieniężne o znacz-
nej wartości.

Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film, w któ-
rym: w pierwszej kategorii wiekowej od 16 do 25 lat
zostanie przedstawiona wieś z własnej perspektywy wraz
z prezentacją okolicy jako miejsca do życia i rozwoju za-
wodowego, należy również podzielić się swoimi planami
na przyszłość; w drugiej kategorii - młody rolnik w wieku
do 40 lat - będzie zaprezentowana historia ukazująca
osiągnięcia i determinację w rozwĳaniu własnego gospo-
darstwa oraz poprawie jego konkurencyjności na rynku z
wykorzystaniem środków unĳnych. Organizator konkursu
oczekuje na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną
się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 28 wrze-
śnia, natomiast filmy do 30 września. Najlepsze prace
konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężny-
mi w wysokości od 2.500 do 6.000 zł.

Decyzja w rękach mieszkań-
ców sołectw

Rozpoczęły się zebrania wiej-
skie w poszczególnych
sołectwach na terenie gminy
Łomazy. Podczas spotkań

mieszkańcy wspólnie z sołtysami i członkami rad sołeckich podejmą ważne
dla miejscowości decyzje o podziale środków funduszu sołeckiego. To od gło-
su społeczności będzie zależało, w jaki sposób zostaną rozdysponowane
przyznane sołectwom kwoty z budżetu gminy. W zależności od potrzeb będą
to zapewne kolejne remonty dróg, modernizacje remiz OSP i świetlic wiej-

skich, place zabaw czy też wydarzenia
kulturalne, jak również wszelkie inicjaty-
wy, które wpłyną na rozwój miejscowości
i poprawę komfortu życia jej mieszkań-
ców.

Zachęcamy społeczność gminy do aktyw-
nego udziału w zebraniach i zgłaszania
zauważonych potrzeb, co pozwoli na po-
dział środków funduszy sołeckich zgodnie
z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami
mieszkańców.

Wójt informuje

FUNDUSZ SOŁECKI
2022

Rodzice, którzy chcą jeszcze w nadchodzącym nowym
roku szkolnym 2022/2023 zapisać swoje dziecko do
Gminnego Klubu Malucha w Łomazach mogą skorzy-
stać z dodatkowego naboru wniosków. GKM dysponuje
wolnymi miejscami zarówno na okres projektowy (tj.
wrzesień-październik), jak i na okres poprojektowy (tj.
listopad 2022 – sierpień 2023). Mogą z nich skorzystać
dzieci od 1 roku życia do 3 lat.

Gminny Klub Malucha mieści się w budynku istniejącego
Zespołu Placówek Oświatowych, przy ul. Szkolnej 18A. To
właśnie tutaj dzieci mogą korzystać z sali, zabawek oraz in-
nego typu sprzętów dostosowanych do ich potrzeb. Na
terenie naszej placówki codziennie organizowane są zaję-
cia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne, które są
dostosowane do wieku oraz możliwości rozwojowych dzieci.
Realizowane w GKM zajęcia mają przede wszystkim rozbu-
dzić wśród dzieci ciekawość, rozwinąć wyobraźnię, nauczyć
samodzielności, wzajemnego szacunku oraz życzliwości.
Wśród zajęć realizowanych w ciągu dnia można wymienić
m.in. zajęcia wspierające rozwój samodzielności, zajęcia
plastyczne pobudzające kreatywność, wyrażanie emocji i
twórcze myślenie, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne
angażujące małą motorykę, koordynację wzrokowo- rucho-
wą i umiejętność planowania, zabawy dydaktyczne, zajęcia
tematyczne wzbogacające wiedzę oraz zabawy ogólnoro-
zwojowe.

Wnioski można pobrać ze strony Gminy Łomazy z zakładki
Klub Malucha bądź w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w
Łomazach. W razie dodatkowych pytań warto zasięgnąć in-
formacji pod nr tel. 509 457 394.

Dodatkowy nabór do
Gminnego Klubu Malucha w Łomazach
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach pozyskała
dofinansowanie w wysokości 10 tys. złotych na zakup
nowości wydawniczych w 2022 r. Czytelnicy mogą
zgłaszać swoje propozycje.

Program organizowany jest przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego ce-
lem jest promowanie czytelnictwa, wzbogacenie i
odnowienie księgozbiorów w bibliotekach publicznych. Bi-

blioteka w Łomazach każdego roku bierze udział w tym
projekcie, dzięki czemu systematycznie uzupełnia księgo-
zbiór o nowości wydawnicze. - Informujemy, że przy
dokonywaniu zakupów uwzględniane są sugestie czytel-
ników. Zapraszamy do składania swoich propozycji
książkowych - zachęcają przedstawiciele GBP. Propozy-
cje tytułów można zgłaszać osobiście w bibliotece,
telefonicznie pod numerem tel. 83 341 70 43 lub pocztą
elektroniczną na adres: biblioteka@lomazy.pl.

Łomascy twórcy kultury odebrali Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego

Nasze gminne sukcesy

Nowości wydawnicze na specjalne życzenie czytelników

Wśród nagrodzonych Grzegorz Kulicki i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” z Koszoł
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Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas szczegól-
nej radości i podziękowania Bogu za zebrane plony, a
ludziom za ich trud i codzienną pracę. Jak co roku rolni-
cy gminy Łomazy spotkali się podczas święta plonów,
by wspólnie podzielić się chlebem dożynkowym, zapre-
zentować przepiękne, pracochłonne wieńce i bawić się
podczas licznych występów artystycznych i koncertów.

Dożynki zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach, po której na-
stąpił przemarsz korowodu w asyście Orkiestry Dętej OSP
Łomazy. Dalsza część odbyła się w pięknych, zielonych ple-
nerach Parku Jagiellońskiego. Zgromadzonych gości
powitał włodarz Gminy Łomazy. - Zakończenie zbiorów to
jeden z najważniejszych dni w roku każdego rolnika, sadow-
nika, ogrodnika i pszczelarza, a także naszej rolniczej
gminy. Drodzy rolnicy - wielu ludziom trudno docenić Waszą
mozolną pracę, zapominają, że bezpieczeństwo człowieka
to przede wszystkim chleb, praca Waszych rąk. Jesteśmy
Wam winni wdzięczność i szacunek. Ostatnie lata nie po-
zwalały nam cieszyć się w pełni, jednak miniony czas
pokazuje, że nie możemy przerywać tradycji, bo każdy rok
przynosi nam nowe, inne dary - podkreślił wójt Jerzy Czy-
żewski, przypominając ostatnie lata naznaczone klęskami
żywiołowymi i epidemią, chorobami zwierząt i skutkami woj-
ny na Ukrainie.

Jednym z najważniejszych elementów spotkania było prze-
kazanie i podzielenie chleba, który na ręce włodarza złożyli
starostowie Renata i Tomasz Hołownia prowadzący 50-
hektarowe gospodarstwo rolne w Huszczy Pierwszej, wy-
specjalizowane w chowie bydła mięsnego. Wśród ich
zasiewów dominują zboża, rzepak, słonecznik i rośliny
strączkowe. Rolnicy korzystają systematycznie z funduszy
UE, co pozwoliło im doposażyć gospodarstwo w nowocze-
sny sprzęt oraz pogłębić wiedzę i umiejętności procentujące
osiąganiem wysokich plonów i dynamicznym rozwojem pro-
dukcji. Pomimo wielu obowiązków gospodarze aktywnie
angażują się w inicjatywy podejmowane przez lokalne wła-
dze i społeczność.

Tradycyjnie już przed publicznością zostały zaprezentowa-
ne wieńce dożynkowe uwite z tegorocznych zbóż, które
przygotowały sołectwa Kopytnik, Studzianka, Lubenka,
Huszcza, Krasówka, Łomazy, Szymanowo, Dubów i Kor-
czówka. We wrześniu zostanie wyłoniony reprezentant
gminy na dożynki powiatowe. Po prezentacji scenę przejęli
liczni artyści. Publiczność wysłuchała koncertu Orkiestry
Dętej OSP Łomazy, piosenek wokalistki Moniki Głowackiej
oraz pieśni w wykonaniu zespołów „Raz na ludowo” z Husz-
czy, Pohulanka” z Kopytnika, „Luteńka” z Koszoł,
„Studzianczanie” ze Studzianki, „Zielona Kalina” z Dubowa
i „Śpiewam Bo Lubię” z Łomaz. Swoje umiejętności zapre-
zentowali członkowie teatrów obrzędowych: „Koralinki” z
ZPO Łomazy oraz „Czeladońka” z Lubeńki (spektakl „Cyga-
nie”). Imprezę uświetniły występy zespołu Koromysło ze
Szczebrzeszyna i kapeli podwórkowej Klawa Ferajna z Bia-
łej Podlaskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
pokazy iluzjonisty Rafała Mulki i zawodników łomaskiej Aka-
demii Teakwon-Do Virtus.

Plac imprezowy wypełniły liczne atrakcje dla dzieci oraz sto-
iska promocyjne, na których swoje wyroby spożywcze i
rękodzielnicze prezentowały delegacje ośmiu sołectw z te-
renu gminy Łomazy: z Kopytnika, Studzianki, Koszoł,
Lubenki, Huszczy, Łomaz, Szymanowa i Dubowa. Chętni
mogli wziąć udział w konkursie „BHP w gospodarstwie rol-
nym” prowadzonym na stoisku KRUS. Imprezie towarzyszył
kiermasz charytatywny na rzecz ośmioletniej mieszkanki
Koszoł Lenki Kulgawczuk.

O wieczorne muzyczne doznania zadbała żywiołowa Ca-
sandra, zespół Future Folk oraz DJ FanTomasz, który
zaprosił tancerzy na dyskotekę pod chmurką. Na taką im-
prezę społeczność gminy Łomazy czekała cały rok, a
zapewne przez kolejny będzie wielokrotnie wspominana z
uśmiechem i wzruszeniem.

Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony

Skarby odnalezione!

Przed publicznością prezentowali się m.in. muzycy Orkiestry Dętej z Łomaz
oraz członkowie szkolnego teatru obrzędowego "Koralinki"

Wydarzenia

Na ręce wójta Jerzego Czyżewskiego chleb dożynkowy
złożyli starostowie Renata i Tomasz Hołownia
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Na prezentację dawnych czynności związanych ze żni-
wami i czynny w nich udział zaprosiła do Muzeum Wsi
Podlaskiej w Studziance prezes Fundacji "Korzenie i
Skrzydła" Aniela Halczuk. Starsi ze wzruszeniem przy-
pominali sobie ciężką, ręczną pracę na polu, natomiast
młode pokolenie mogło poznać pracę dawnych żniwia-
rzy, o której nie raz zapewne snuli opowieści ich
dziadkowie.

Spotkanie pod hasłem „Jak nasi pradziadowie żniwowali” w
Studziance miało miejsce 24 lipca i cieszyło się dużym po-
wodzeniem, zarówno u młodszych jak i starszych
mieszkańców gminy i okolic. Prezes Aniela Halczuk i jej go-
ście zaprezentowali dawne prace w polu, przy których
żniwiarze używali przede wszystkim siły swoich rąk oraz
drobnych narzędzi rolnych. Dziś te same prace w ciągu kil-
ku godzin wykonują profesjonalne maszyny, zatem
przypomnienie dawnych czynności było świetną okazją do
edukowania młodego pokolenia. Kosa, sierp, przewiewne
ubranie, chusteczka na głowie czy pleciony kapelusz - to
atrybuty żniwiarzy, w role których wcielili się społecznicy na
zaproszenie Anieli Halczuk.

Przy wspólnej pracy wiązano przewrósła i snopy, ustawiano
stogi, nie zabrakło również garści ciekawostek o dawnej ob-
rzędowości oraz pieśni. Wykonano także strojną w
dekoracje kępkę pozostawionego na polu zboża, tzw. „we-
reję” - Prezentowaliśmy, jak nasi pradziadowie dawniej
żniwowali, a w zasadzie to były „zażynki” i część żniw.
Sprzyja temu miejsce i cieszę się, że to było takie naturalne,
a nie na baczność do hymnu. Tu pasuje właśnie to, co jest
tradycyjne - zauważa Aniela Halczuk. Do wspólnej przygo-
dy z dawnymi żniwami chętnie dołączyli młodzi ludzie. -
Trzeba przekazywać te sprawy dzieciom, żeby chociaż wie-
działy, na czym to polega. Tu nawet nie chodzi o to, żeby
umiały, ale żeby wiedziały. Niestety, ich rodzice, a czasem i
babcie już tego nie umieją. Dlatego bardzo się cieszę, jak
są dzieci i młodzież.

Do pracy przystąpili nawet żniwiarze w garniturach, co do-
datkowo podkreśla fakt, że takie prezentacje i spotkania
przyciągają chętnych i są ciekawą propozycją do wspólne-
go spędzania czasu. Za kosy chwycili m.in. prezes Banku
Spółdzielczego w Łomazach Krzysztof Łojewski, przewod-
niczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, radny
Grzegorz Wysocki ze Studzianki, właściciel muzeum Mie-
czysław Józefaciuk i właściciel gospodarstwa rolnego
Andrzej Cydejko. Dzielnie pomagały członkinie zespołów
śpiewaczych. Do żęcia sierpem przystąpiły Agnieszka Jaś-

kiewicz i Katarzyna Hołownia. Do wspólnej organizacji wy-
darzenia włączyły się zespoły z okolicznych miejscowości,
z Lubenki, Koszoł i Kostomłotów oraz gospodarze ze Stu-
dzianki. - To bardzo dobry moment, żeby młodsze pokolenie
zobaczyło, jak nasi dziadkowie żniwowali, jak się praca roz-
poczynała. Rolnik wychodził, przeżegnał się,
przygotowywał kosę, kobiety odbierały zboże za kosą. To
był zawsze początek lipca. Pamiętam koszenie z rodzicami,
babcia też pomagała. To była wspólna, rodzinna praca,
wszyscy z domu pomagali, żeby ją wykonać - wspomina
przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński. -
Później kosiła snopowiązałka i wyskakiwały snopeczki. Na
pszenżycie stawialiśmy te snopeczki w dziesiątki, a w zbo-
żu jarym, tak jak w owsie - piąteczki. Następnie to zboże
dojrzewało około tygodnia, potem zwożono je wozami,
przyczepami do stodół, a w okresie jesiennym lub zimo-
wym, w zależności ile komu potrzeba było zboża, młócono.
Nie wszyscy mieli maszyny, więc wypożyczali z SKR-u. To
była praca zespołowa, tzw. tłuka, jeden drugiemu pomagał.
Obecnie wjeżdża w dojrzałe zboże kombajn, obok stoi przy-
czepa i zwozimy zboże do magazynu lub silosów.

Kolejnymi atrakcjami były wspólna biesiada i tańce przy mu-
zyce ludowej oraz możliwość obejrzenia bogatych zbiorów
Muzeum Wsi Podlaskiej państwa Józefaciuków w Studzian-
ce. To właśnie z ich eksponatów skorzystano podczas
prezentacji. - To była pierwsza myśl. Pan Mieczysław Józe-
faciuk jest przesympatyczny, posiada wiedzę, dba o to
wszystko i jest tym zafascynowany. Użyczył kawałka pola,
narzędzi, naostrzył je, zadbał o stoły - przybliża szczegóły
współpracy prezes Halczuk.

Właściciel muzeum z dumą prezentuje własne zbiory. Chęt-
nie też dzieli się swoimi wspomnieniami i wiedzą. - Sierpem
kosiło się kiedyś zboże, ścinało się je w połowie, nie tak jak
kosą. Pracowały nimi zazwyczaj kobiety. Natomiast kosę
przed pójściem w żniwa każdy kosiarz klepał na „babce”,
żeby była idealna do koszenia. Potem kosiarz brał mateńkę,
którą polewał wodą, posypywał piaskiem i szlifował nią
kosę. Dobry kosiarz tak ją naostrzył, że wszystko cięła. Przy
kosie jest kabłąk obszyty płótnem, po to, by ładnie przyłożyć
zboże, które za kosą zbierała w snopki kobieta. Zwykłą
kosą zboże rozpadało się, a taką z kabłąkiem przykładało
się zboże do zboża. Później, jak się zboże zwiozło do sto-
doły, to do młocki służyły cepy. Następnie trzeba było ziarna
zmielić na mąkę – wyjaśnia Mieczysław Józefaciuk pre-
zentując jednocześnie kolejne czynności. Eksponaty do
Muzeum Wsi Podlaskiej gromadził ponad 27 lat, pierwsze
wzmianki o tym pojawiły się w 1997 r. Kosy i sierpy to naj-
starsze narzędzia, pochodzą nawet z XVIII-XIX wieku. Do
muzeum łatwo trafić - jego adres to Studzianka 71.

Prezes fundacji nie zamierza poprzestać na jednym wyda-
rzeniu w Studziance. - Przyszło mi do głowy, że można tu
robić różne warsztaty - zdradza swoje plany Aniela Halczuk.
Jak zapowiada, wkrótce w ofercie skierowanej do miesz-
kańców powiatu pojawią się warsztaty wyplatania wieńców
dożynkowych. - Uważam, że w naszym powiecie wianki są
na wysokim poziomie, jest dużo wsi, gdzie się je pięknie
wĳe. I dokumentuje się je, więc jest to prawdziwe, wiadomo,
że wianek nie został kupiony. Myślę, że zachęcimy więcej
dzieci.

Właśnie tak żniwowali nasi pradziadowie
Wydarzenia

Do wspólnej przygody z dawnymi żniwami,
którą zorganizowała Aniela Halczuk, chętnie dołączyli młodzi ludzie
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W roku 2022 przypada 80. rocznica akcji "Reinhardt" i
zagłady łomaskich Żydów, w związku z czym w miejscu
kaźni oraz na cmentarzu żydowskim w dniu 18 sierpnia
odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne
wydarzenia. Uczestnicy spotkania, które miało miejsce
w lesie Hały, wzięli udział w złożeniu kwiatów, wysłu-
chali również wspomnień świadka zagłady. W Małym
Kinie Łomazy tego samego dnia został wyświetlony film
"Studium zbrodni - zagłada sztetla w Łomazach".

Celem akcji „Reinhardt”, którą rozpoczęto w nocy z 16 na 17
marca 1942 r. było wymordowanie ludności żydowskiej z
pięciu dystryktów Generalnego Gubernatorstwa (warszaw-
skiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i
galicyjskiego). Niemcy wywozili Żydów z gett do obozu za-
głady w Sobiborze. Wymordowali 1,5 mln osób. W samych
Łomazach istniało getto utworzone w 1940 r., do którego
przesiedlono w 1942 r. Żydów z sąsiednich miejscowości.
17 sierpnia tego samego roku Niemcy, likwidując getto i li-
cząc się ze zbyt dużymi kosztami przewozu ludności do
obozu zagłady, wymordowali w lesie pod Łomazami blisko
1700 Żydów, w tym kobiety i dzieci.

Już w trakcie wypędzania Żydów z ich własnych domów
Niemcy dokonali wielu mordów, po czym w ciągu dwóch go-
dzin zgromadzili niemal 1700 osób na szkolnym placu i
boisku. Wybrano kilkudziesięciu mężczyzn, których prze-
wieziono do lasu Hały, tam mieli wykopać zbiorowe mogiły.
„Kiedy grób był już prawie gotowy, a Hiwi oraz funkcjonariu-
sze skończyli posiłek, rozpoczął się kilometrowy „marsz na
spotkanie śmierci”. Część policjantów pojechała chłopskimi
wozami do lasu, gdzie utworzyli kordon. Inni wyruszyli na
miejsce kaźni z liczącymi po 200-300 osób grupami Żydów.
Ci Żydzi, którzy padali po drodze, byli po prostu na miejscu
rozstrzeliwani. (…) Kiedy pochód maszerujących dotarł do
lasu, uwięzionych podzielono według płci i wysyłano do jed-
nego z trzech punktów zbiorowych. Tam kazano im
rozbierać się do naga. Kobiety mogły pozostać w halkach.
W niektórych grupach mężczyźni stali zupełnie goli, w in-
nych pozwolono im zostać w bieliźnie. Policjanci otrzymali
polecenie zebrania ubrań i wszelkich kosztowności. (….)
Żydzi (…) po złożeniu kosztowności w wielkim pojemniku
lub rzuceniu ich na rozpostarty koc, musieli położyć się twa-
rzą do ziemi i czekać, często godzinami. (….) Żydzi zostali
zmuszeni do biegu pomiędzy dwoma rzędami strażników.
Musieli pokonać dystans około czterdziestu metrów z miej-
sca, gdzie zdjęli ubrania, do wykopanej mogiły. (…)
Zamroczeni alkoholem Hiwi z początku otworzyli ogień do
Żydów dopiero schodzących do grobu. W rezultacie za-
strzeleni Żydzi zablokowali dojście do wykopu. Kilku
uwięzionych musiało wejść do grobu i odciągnąć zwłoki z
przejścia. Do dołu natychmiast pędzono dużą grupę Żydów,
a Hiwi zajęli pozycje na usypanych nad krawędziami wyko-
pu górach. Stamtąd rozstrzeliwali ofiary. (…) Po pewnym
czasie trupów było tak wiele, że ofiary musiały przed śmier-
cią na czworakach wdrapywać się na zwłoki. Grób wypełnił
się niemal po same brzegi.” – tak w swojej książce „Zwykli
ludzie. 101 Policyjny Batalion Rezerwy i <ostateczne roz-
wiązanie> w Polsce” opisał te wydarzenia Christopher R.
Browning.

Egzekucja zakończyła się w godzinach wieczornych, kiedy
to pozostawiona grupa około dwudziestu pięciu młodych,
silnych Żydów zakończyła zakopywanie grobu, po czym i te
osoby zamordowano w drugim z wykopanych dołów. We-
dług relacji świadków tamtych wydarzeń część osób
zakopano żywcem, ponieważ przez dłuższy czas zauważa-

no poruszające się złogi ziemi. Szczątki ofiar ekshumowano
w 1949 r. i przeniesiono je na cmentarz żydowski w Łoma-
zach do dwóch zbiorowych mogił. W miejscu egzekucji oraz
na cmentarzu wzniesiono pomniki.

W miejscu kaźni zwanym lasem Hały znajdującym się na
obrzeżach Łomaz oraz na kirkucie-cmentarzu żydowskim w
dniu 18 sierpnia miały miejsce uroczystości upamiętniające
wydarzenia sprzed 80 lat. Społeczność Gminy Łomazy na
czele z wójtem Jerzym Czyżewskim, przewodniczącym
Rady Gminy Andrzejem Wińskim oraz dyrektor ZPO w Ło-
mazach Bogumiłą Wińską przybyłą wraz ze szkolną
delegacją złożyła kwiaty i zapaliła znicze, wysłuchano
wspomnień świadka zagłady. – Przedwojenna Polska, w
tym także Łomazy, tętniła życiem i również obecnością spo-
łeczności żydowskiej. W Łomazach była bożnica,
synagoga, sklepy, można było usłyszeć śpiewy kantorów,
modlitwy rabinów. Była swoista symbioza z mieszkańcami
pochodzenia polskiego, z katolikami, prawosławnymi czy
unitami. To wszystko zmieniło się za sprawą III Rzeszy Nie-
mieckiej, która w 1939 r. zaatakowała Polskę. Wówczas
wymordowano 6 mln obywateli, w tym 3 mln Żydów polskie-
go pochodzenia. Dziś w Polsce nie ma miast żydowskich,
ocalały nieliczne synagogi, ale są miejsca pamięci takie jak
to, w którym się dziś znajdujemy – mówił w trakcie uroczy-
stości wójt Jerzy Czyżewski. – Nie przywrócimy życia
zamordowanym, ale naszym obowiązkiem jest pamiętanie
o tych trudnych, tragicznych wydarzeniach. Temu służą te
pomniki i cmentarze, o które dbamy.

Jednym ze świadków tragicznych wydarzeń był sześcioletni
wówczas mieszkaniec gminy. – W tym czasie, gdy tutaj od-
bywała się kaźń, byłem na łące za lasem, około kilometra
stąd. W pewnej chwili, a było to między godziną dziesiątą a
jedenastą w dzień słoneczny, sierpniowy jak dziś, usłysza-
łem niezrozumiały dla mnie i po raz pierwszy słyszany
krzyk. To był krzyk dzieci i kobiet, bo to były soprany. Krzyk
trwał kilkanaście sekund, a w jego trakcie i po nim słyszałem
strzały, salwy z karabinów. Chwila ciszy i znowu krzyk. I
znowu strzały z karabinów. Stałem jak wryty, tak to pamię-
tam. Kilka razy się to powtórzyło, ogarnął mnie lęk i
uciekłem do domu. Matka mi wytłumaczyła, że tam mordują
dzieci takie jak ja, żebym się nie oddalał od domu. To taka
migawka z dzieciństwa – wspomina ze smutkiem Mieczy-
sław Trochimiuk. Według jego relacji, po zakopaniu mogił
Niemcy ponownie przeszukiwali domy upewniając się, że
nie ma w nich ukrytych Żydów. – Istotnie, trzydzieści kilka
osób złapano, przyprowadzono tutaj i rozstrzelano. Zasypy-
wanie nakazano zapewne sołtysom. Te ciała nie zostały
stąd ekshumowane.

Pamięci Żydów zgładzonych w lesie Hały

Wydarzenia

Zagładę Żydów wspomina, sześcioletni wówczas,
Mieczysław Trochimiuk
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Wydarzenia

Tego samego dnia w Małym Kinie w Łomazach został wy-
świetlony film „Studium zbrodni – zagłada sztetla w
Łomazach”, który jest opowieścią o zagładzie Żydów miesz-
kających w getcie w Łomazach, bestialsko wymordowanych
przez żołnierzy 101. Rezerwowego Batalionu Policji oraz

członków oddziału Hilfswillige – tak zwanych Hiwis w ra-
mach akcji Reinhardt. Tragiczne wydarzenia opisał
miejscowy kronikarz Antoni Kutnik, który pełnił wówczas w
gminie rolę tłumacza. Po wojnie, w latach 60. zbrodniami
dokonanymi przez batalion zajął się sąd w Hamburgu. Sam
film został zrealizowany na terenie gminy Łomazy, wzięli w
nim udział między innymi Romuald Szudejko oraz Mieczy-
sław Trochimiuk. Twórcami dokumentu są Małgorzata
Orłowska i Tadeusz Doroszuk. „Ten świat przeminął. Nie
ma. W ciągu jednego pięknego, sierpniowego, słonecznego
dnia Żydzi łomascy odeszli bezpowrotnie, zamordowani
przez ludzi…” – tymi słowami rozpoczyna się filmowe wspo-
mnienie wydarzeń, jakie rozegrały się na oczach
mieszkańców Łomaz.

Uroczystości upamiętniające zagładę odbyły się z inicjatywy
władz Gminy Łomazy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łomazach. W leśnym spotkaniu
wzięli również udział harcerze I Drużyny Harcerskiej w Ło-
mazach.

W lesie Hały w 1942 r. Niemcy zamordowali 1700 łomaskich Żydów

7 sierpnia Park Jagielloński w Łomazach rozbrzmiewał muzyką do póź-
nych godzin wieczornych, a wszystko to za sprawą "Łomaskiej
potańcówki pod gwiazdami", na którą zaprosił Gminny Ośrodek Kultury
we współpracy z Gminą Łomazy.

Do tańca przygrywał zespół
Szafir Band, a organizatorzy
zadbali również o obficie za-
opatrzony bufet. Muzyka na
żywo, taneczny relaks i ruch
na świeżym powietrzu, a
przede wszystkim ogromna
dawka energii w towarzystwie
znajomych i przyjaciół to coś,
co spodobało się zarówno
najmłodszym, jak i najstar-
szym mieszkańcom gminy.
Pod sceną nie zabrakło ani
dzieci, ani seniorów, ponie-
waż każdy w muzycznych
rytmach Szafir Band odnalazł
coś dla siebie.

Dobrej zabawie przysłużył się dodatkowo piękny plener łomaskiego parku.
Amatorzy tańca szaleli pod sceną, mniej aktywni kołysali się w rytm muzyki na
parkowych ławeczkach zlokalizowanych pomiędzy szumiącą roślinnością, na-

tomiast dzieci w
chwilach między
pląsami na parkie-
cie korzystały z
okolicznego placu
zabaw. Potańców-
ka trwała do
późnych godzin
wieczornych, bo
jak się okazuje -
taki sposób inte-
gracji zyskał liczne
grono wielbicieli,
których nogi same
rwały do tańca i nie
pozwalały zrezy-
gnować z dobrej
zabawy.

2 lipca na terenie łomaskiego zbior-
nika Cegielnia miało miejsce
wyjątkowe widowisko plenerowe
"Baśń o Nocy Świętojańskiej” w wy-
konaniu Teatru Obrzędowego
"Czeladońka" im. Kazimierza Kusz-
nierów. Aktorzy z Lubenki
przypomnieli tematykę dawnego
święta związanego z letnim przesile-
niem Słońca.

Do wspólnego projektu przystąpili akto-
rzy Teatru Obrzędowego „Czeladońka”
im. Kazimierza Kusznierów z Lubenki i
członkowie Zespołu „Luteńka” z Koszoł.
- Przedstawiliśmy baśń, do której sce-
nariusz napisał założyciel naszego
teatru, Kazimierz Kusznierów. 1 lipca
były jego urodziny. W tym samym miej-
scu 11 lipca dwa lata temu
debiutowaliśmy, już bez niego, ale też z
jego scenariuszem. Cały teatr wystąpił
w hołdzie Kazika, więc jest to dla nas
miejsce sentymentalne i powracamy do
niego. On sam „rozpędził” dziś deszcz,
akurat na nasz występ - wyjaśniła po-
wód wyboru miejsca widowiska
kierownik Czeladońki Karolina Kwiat-
kowska, wspominając założyciela
formacji zmarłego 21 marca 2020 r.

Na wydarzenie zaprosili Wójt Gminy
Łomazy, Teatr Obrzędowy "Czeladoń-
ka" oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Potańcówka pod gwiazdami dla młodszych i starszych Baśń o Nocy Świętojańskiej
w łomaskich plenerach

Do tańca przygrywał zespół Szafir Band

Scenariusz spektaklu opracował
śp. Kazimierz Kusznierów
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Piękny słoneczny dzień 24 czerwca na zawsze zapisze
się w pamięci ósmoklasistów Szkoły Podstawowej w
Huszczy. Tego dnia uroczyście pożegnali rok szkolny
2021/2022 i tym samym ukończyli szkołę podstawową.
Uroczystości towarzyszyło hasło: „Szczęśliwej drogi
już czas”, nawiązujące do przyszłości ósmoklasistów
opuszczających mury placówki.

Zakończenia roku szkolnego rozpoczęło się mszą świętą,
po której uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na boisku
witani przez dyrektor Dorotę Pawłowską. Podczas akademii
uczniowie klasy ósmej przekazali sztandar szkoły młod-
szym kolegom oraz złożyli uroczyste ślubowanie
absolwentów, nie zabrakło również słów podziękowania za
trud włożony w edukację młodych ludzi, które dyrektor prze-
kazała na ręce nauczycieli i rodziców.

Uczniowie placówki odebrali nagrody za wysokie wyniki w
nauce oraz listy pochwalne, a ich rodzicom wręczono listy
gratulacyjne. Absolwenci Anna Buczyńska, Kinga Wdowiak
i Adam Tarkowski odebrali statuetki za działalność społecz-
ną oraz nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w
konkursach i zawodach na przestrzeni ośmiu lat nauki.

Po części oficjalnej ósmoklasiści zaprezentowali część arty-
styczną przygotowaną pod kierunkiem Joanny Kowalik.
Siódmoklasiści zadedykowali uczniom kończącym szkołę
swoje wiersze oraz piosenkę „Szczęśliwej drogi już czas”
życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych
etapach edukacji. Po części oficjalnej goście, nauczyciele i
absolwenci zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców, któremu towarzyszył pyszny
okolicznościowy tort.

Wydarzenia

Huszcza pożegnała rok szkolny w plenerze

„Uśmiech jest mową duszy. Gdy słowa nie pomogą,
uśmiech serce poruszy” - życząc udanych wakacji tymi
słowami podczas uroczystej akademii dyrektor ZPO w
Łomazach Bogumiła Wińska zakończyła rok szkolny
2021/2022. Podczas spotkania, które zainaugurowała
msza święta, szkolna społeczność pożegnała absol-
wentów i odebrała nagrody oraz wyróżnienia. Był to
również wzruszający moment podziękowania opusz-
czającym mury placówki nauczycielom oraz wręczenia
honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły”.

Uroczystość rozpoczęli polonezem ósmoklasiści, którzy
złożyli przyrzeczenie absolwentów i przekazali sztandar
swoim następcom. Dyrektor Bogumiła Wińska podsumowa-
ła mĳający rok szkolny dziękując wszystkim za wytężoną
pracę i zaangażowanie, które przełożyło się na wysokie wy-
niki w nauce i liczne sukcesy.

Tytuł Prymusa Szkoły otrzymali Lena Rusek kl. IVa, średnia
5,83, Błażej Bańkowski kl. VIIIc - 5,28 oraz Dawid Najdyhor

kl. VIIIc - 5,28. Za najwyższą średnią 4,45 Pucharem Prze-
chodnim Dyrektora ZPO w Łomazach uhonorowano klasę
IVa prowadzoną przez Teresę Paszkowską. Tytuł Wzorowe-
go Absolwenta kapituła przyznała Julii Korszeń z kl. VIIIc,
natomiast tytuł Ambitnego Ucznia uzyskali Mateusz Kowie-
ski VIIIb, Dominika Makowska VIIIc i Dawid Kowalczyk
VIIIb. Każdego roku społeczność szkolna nagradza osoby
szczególnie zaangażowane w działalność placówki, w tym
roku tytuł „Przyjaciela Szkoły” przyznano Romanowi Bań-
kowskiemu.

Zakończenie roku szkolnego było również momentem po-
żegnania nauczycieli, którzy zakończyli swoją pracę w
placówce. Po przepracowaniu 40 lat w ZPO w Łomazach
swoją edukacyjną przygodę zakończyła Elżbieta Bielecka,
pożegnano także opuszczającego szkołę oraz łomaską pa-
rafię księdza dr Krzysztofa Zawadzkiego. Słowa uznania i
podziękowania popłynęły w kierunku zaangażowanych w
życie placówki nauczycieli, pracowników administracji,
członków szkolnego samorządu oraz rodziców.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne,
które przygotowali zarówno ósmoklasiści, jak i ich młodsi
koledzy. Absolwenci podziękowali za wszystkie spędzone
lata w szkole kwiatami i upominkami, złożyli także dar w po-
staci książek do biblioteki. Starszym kolegom swój występ
zadedykowali uczniowie klas Va, VIIa i VIIc wykonujący
układ taneczny „Jeruzalem”. Uroczystość uwieńczył występ
szkolnego chóru ludowego „Koralinki”.

Minął kolejny rok szkolny

Szczęśliwej drogi już czas... Huszcza pożegnała swoich absolwentów w plenerze
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Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały bogatą ofertę wakacyjną dla swoich miesz-
kańców i ich gości. W lipcu i sierpniu chętni mogli brać udział w różnorodnych warsztatach i animacjach w
poszczególnych miejscowościach, wybrać się do kina stacjonarnego i plenerowego, a także korzystać z wyjazdów
na wycieczki.

Wakacje w gminie Łomazy
Wydarzenia

Na zajęciach plastycznych uczestnicy rozwĳali swoje zdolności
artystyczne, przy okazji poznawali otaczającą ich naturę.
Wykorzystując polne kwiaty i rośliny dzieci stworzyły
wyjątkowe prace podsumowujące “Lato na łące”

Wesołe gry i zabawy w miejscowościach: Huszcza, Korczówka, Studzianka, Dubów, Koszoły i Lubenka poprowadziła
przesympatyczna animatorka Agata Widłak z “Moc Uśmiechu - Centrum Rozrywki Kreatywnej”. Bańki mydlane XXL, zabawa
z chustą klanz, szaleństwa przy muzyce i zabawy ruchowe dostarczyły wszystkim mnóstwo radości i miłych wspomnień.

O to, by wakacyjne warsztaty językowe były naprawdę wesołe,
zadbała Joanna Zaniewicz ze „Świata Języków i Podróży Lingualand”.
Uczestnicy zajęć przyswajali nowe słówka i językowe formułki poprzez

zabawę, co pobudzało ciekawość i zwiększało kreatywność.

Fantastyczne wakacje z książką zaoferowała biblioteka,
w której odbywały się zajęcia poświęcone odkrywaniu
nowych ciekawych tekstów oraz wspólne zabawy
z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych placówki.

Aby odkrywać interesujące miejsca wcale nie trzeba
jechać daleko, o czym przekonały się dzieci odwiedzające

Muzeum Wsi Podlaskiej Mieczysława Józefaciuka w Studziance.
Okazało się, że jest to miejsce, w którym można się przenieść
w czasie do lat, w których to nasi dziadkowie byli dziećmi!
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Wydarzenia

Słoneczna pogoda, piękne plenery i ognisko wieńczące
imprezę to składowe ponad dwudziestokilometrowego
rajdu rowerowego po urokliwych zakątkach gminy Ło-
mazy, na który zaprosiła Gmina Łomazy wspólnie z
Zespołem Placówek Oświatowych i Akademią Ta-
ekwon-Do Virtus.

Uczestnicy dopisali, humory również, o czym można się
przekonać oglądając relację filmową i galerię zdjęć dostęp-
ną m.in. na portalu Radia Biper. W rajdzie wzięło udział
blisko pięćdziesięciu uczestników, wśród nich pojawiły się
zarówno dzieci jak i dorośli, nie zabrakło nawet maluchów
jadących wygodnie na fotelikach zamontowanych na ba-
gażnikach roweru rodzica. Jak przystało na świadomych
użytkowników dróg, wielu uczestników miało na sobie od-
blaskowe kamizelki, które pozwalały zachować

bezpieczeństwo podczas jazdy.

Rowerzyści wyruszyli z parkingu przy boisku Orlik, by po
przejechaniu ponad dwudziestu kilometrów w pełnym słoń-
cu zakończyć wyzwanie na łomaskim stadionie sportowym.
Tam organizatorzy przygotowali integracyjne ognisko, na
którym upieczone kiełbaski po takim wysiłku smakowały po
prostu wybornie.

Rajd rowerowy po gminie Łomazy

Najmłodsi mieszkańcy Łomaz mieli okazję wziąć udział
w warsztatach tkackich zorganizowanych przez miej-
scową Gminną Bibliotekę Publiczną. Uczestnicy mogli
skonfrontować informacje znane z baśni, legend i mi-
tów z praktyką, między innymi o tym, jak naprawdę
wygląda wrzeciono i jak się na nim przędzie albo jak wy-
tworzyć włókno z pokrzywy. Obejrzeli średniowieczne
rekonstrukcje strojów, mogli też sprawdzić różnicę mię-
dzy rodzajami tkanin wełnianych, jedwabnych i
lnianych.

Dzieci stworzyły od podstaw swoją własną krajkę, czyli
ozdobną taśmę utkaną na desce tkackiej (bardku), zaczy-
nając od projektu - doboru wzoru i kolorów, przez osnucie,
po własnoręczne utkanie, niekiedy bardzo artystyczne.
Mimo młodego wieku uczestnicy wykazali się ogromną cier-
pliwością, wytrwałością i zapałem, a każda krajka była
wyjątkowa.

Warsztaty w dniu 8 lipca prowadziła Agata Sadowska z Bur-
wina - rekonstruktorka i popularyzatorka żywej historii.

Warsztaty tkackie w Parku Jagiellońskim

Jedną z ciekawych atrakcji, jakie dla mieszkań-
ców gminy Łomazy zaplanowały władze oraz
Gminny Ośrodek Kultury, były plenerowe seanse
filmowe, podczas których zostały wyświetlone
filmy i animacje dla całych rodzin.

Pierwszy seans tego lata miał miejsce 29 czerwca,
kiedy to widzowie oglądali film “Cudowny chłopak”.
Podczas kolejnego mieszkańcy Huszczy i okolic
spędzili wspólnie wieczór w kinie plenerowym na
miejscowym boisku szkolnym. Film animowany "W
80 dni dookoła świata" przyciągnął w dniu 20 lipca
na leżaki zarówno najmłodszych jak i trochę star-
szych widzów.

Na ostatnią tego lata plenerową projekcję filmu GOK
zaprosił 10 sierpnia. Tym razem relaksujący się na
leżakach w Parku Jagiellońskim widzowie obejrzeli
dramat biograficzny "Skłodowska" przedstawiający
historię Marii Skłodowskiej-Curie i jej nagrodzonej
Nagrodą Nobla pracy, która zmieniła świat.

Nie tylko w plenerach widzowie mogli cieszyć się seansami,
ponieważ w ofercie wakacyjnej znalazły się również projek-
cje w Małym Kinie GOK w Łomazach, w którym na dużym
ekranie można było obejrzeć na przykład film “Piękny
umysł” z fantastyczną grą aktorską Russela Crowe’a i Jen-
nifer Connelly.

Wakacyjne seanse w kinie plenerowym

W rajdzie rowerowym po zakątkach gminy Łomazy
wzięło udział blisko pięćdziesięciu uczestników

Warsztaty tkackie poprowadziła
popularyzatorka żywej historii Agata Sadowska
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W remizo-świetlicy w Korczówce odbyło się kulinarne
spotkanie pod hasłem "Z kuchni mojej babci, prosto,
zdrowo i kolorowo", podczas którego uczestnicy wysłu-
chali wykładu o zdrowym stylu życia i odebrali nagrody
w konkursie na najsmaczniejsze babcine ciasta dumnie
prezentujące się na biesiadnym stole. Spotkanie uświet-
nił swoim występem zespół Poranna Rosa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Korczówki zachęciło mieszkanki
miejscowości i okolic do przypomnienia ulubionych, nieza-
pomnianych babcinych przepisów na najsmaczniejsze
domowe ciasta. Dodatkowo uczestnicy wysłuchali prelekcji
na temat zdrowego stylu życia. - Jest to temat na czasie, bo
niestety pojawia się coraz więcej osób otyłych. Potrzebuje-
my więc wyjść z wiedzą do drugiej osoby, żeby
uświadamiać, skąd się to bierze i co można zrobić, by się to
zmieniło – tłumaczyła prowadząca w dniu 24 lipca prelekcję
Anna Michalczuk. - Musimy oczywiście zacząć od siebie,
pokazać, co zmieniamy i co robimy dla siebie samego.
Zmiany pokazują, że my żyjemy tą wiedzą.

Pĳ wodę i nie podjadaj

Jak wyjaśnia Anna Michalczuk, wśród podstawowych zasad
zdrowego stylu życia znajdują się przede wszystkim: picie
wody, nieprzejadanie się i poszukiwanie produktów jak naj-
mniej przetworzonych. - Nasz organizm składa się do 80%
z wody, czyli wszystkie procesy biochemiczne, na przykład
trawienie, praca mózgu czy serca, oczu i sama skóra potrze-
bują wody. Dlatego musimy wiedzieć, że ona jest nam
niezbędna. Dobrze jest policzyć sobie, ile tej wody potrzebu-
jemy, bo innej ilości potrzebuje osoba ważąca 60
kilogramów, a innej - 120. I tu naukowcy przychodzą z roz-
wiązaniem, że wystarczy 30 ml na kilogram masy ciała -
podała autorka wykładu. Jak zaznacza, ważna jest również
wiedza o zgubnym działaniu podjadania pomiędzy posiłka-
mi, przez co organizm nie jest w stanie strawić uprzednio
zjedzonej porcji. Przestrzega przed żywnością typu fast food
czy nadmierną ilością słodyczy. - Zawierają dużo kalorii pu-
stych, a bardzo mało wartości, których nasz organizm

potrzebuje. Nasz organizm upycha w sobie te kalorie i nie
ma już miejsca na wartościowe składniki, stąd biorą się rów-
nież choroby. Mam nadzieję, że słuchacze wyniosą coś dla
siebie, że choć cząstka tej prelekcji zwróciła ich uwagę. Po-
trzebujemy zmieniania pojedynczych nawyków, abyśmy
naprawdę stali się mistrzami.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniej-
sze babcine ciasto. - Projekt został dofinansowany kwotą
1.300 zł przez Gminę Łomazy, natomiast 600 zł to wkład
własny naszego koła. Babcie, do których skierowany był
konkurs, upichciły dawne ciasta. W konkursie wzięło udział
dziesięć osób - wyjaśniła przewodnicząca KGW w Korczów-
ceMaria Kulik. Jury nie miało łatwej pracy oceniając pączki,
racuszki, serniki i inne pyszności, dlatego też przyznano
równorzędne nagrody, które przyjęły panie Bożena Onisz-
czuk, Celina Tur, Jadwiga Firysiuk, Hanna Saniewska i
Maria Melaniuk

Do tańca i dla ucha przygrywał zespół „Poranna Rosa” z in-
strumentalistą Tadeuszem Jarockim. Przy biesiadnym stole
miejsca zajęli mieszkańcy Korczówki i okolicznych wiosek
na czele z wójtem Jerzym Czyżewskim i radnym Leszkiem
Firysiukiem. Biesiadnicy przyłączali się chętnie do wspól-
nych śpiewów i zabawy, co przyczyniło się do zapanowania
w korczowskiej świetlicy wyjątkowej, przypominającej daw-
ne czasy atmosfery.

Korczówka przypomniała sekretne
przepisy na babcine ciasta

W ramach Klubu Seniora zaawansowani wiekiem
mieszkańcy gminy uczestniczą w licznych zajęciach,
w tym m.in. w zajęciach wokalnych, kulinarnych i ar-
tystycznych, odbywających się w ramach projektu
“Aktywny Senior!”.

Podczas zajęć wokalnych seniorzy ćwiczą dykcję, roz-
wĳają swoje ukryte pasje, nabywają potrzebną wiedzę o
sposobie emisji głosu oraz wiadomości dotyczące sposo-
bów śpiewania. Nabyte umiejętności i wiedzę
wykorzystują podczas spotkań integracyjnych oraz wystę-
pów w trakcie imprez gminnych. W trakcie warsztatów
kulinarnych uczą się wspólnie nowych przepisów, a także
pogłębiają wiedzę o właściwościach odżywczych pokar-
mów wchodzących w skład dań. Seniorzy ćwiczą swoje
umiejętności, wymieniają się doświadczeniami w zakresie
gotowania, poznają nowe techniki kulinarne. W ramach
zajęć artystycznych i rękodzielniczych członkowie klubu
rozwĳają swoją kreatywność i wyobraźnię przestrzenną.
Realizowane zajęcia pomagają seniorom uwierzyć w
swoje ukryte zdolności.

Seniorzy zawsze młodzi duchem

Wydarzenia

Najsmaczniejsze ciasta upiekły panie Bożena Oniszczuk,
Celina Tur, Jadwiga Firysiuk, Hanna Saniewska i Maria Melaniuk

Wakacyjne zajęcia dla seniorów
rozwĳały ukryte pasje i kreatywność
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Uczestnicy Klubu Seniora działającego na terenie gmi-
ny Łomazy w ramach projektu "Aktywny senior!"
wybrali się w dniu 30 czerwca na wycieczkę do Warsza-
wy, natomiast miesiąc później podziwiali malownicze
Roztocze.

Pierwszą wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od spa-
ceru w Ogrodzie w Wilanowie, w którym poznali historię
rezydencji królewskiej króla Jana III Sobieskiego. Następnie
udali się do teatru „Och teatr” na spektakl „Coś tu nie gra”.
Po aktywnym dniu i ciężkich upałach wrócili zmęczeni, choć
zdecydowanie zadowoleni ze wspólnej wycieczki. Co więcej
- z pełnią sił na kolejne wyjazdy. Miesiąc później, 28 lipca,
wybrali się na wycieczkę na Roztocze, która była ostatnim
wyjazdem realizowanym w ramach projektu „Aktywny se-
nior!". Wyprawę rozpoczęli od spaceru do świątyń
Szczebrzeszyna, następnie udali się na Rynek Miejski,
gdzie znajduje się słynny Pomnik Chrząszcza. Zwiedzili
również zabytkowy browar z początku XIX w. w Zwierzyńcu

i pomnik upamiętniający zwalczenie plagi szarańczy. Na ko-
niec wraz z przewodnikiem odwiedzili Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny z XVII w. w Krasnobrodzie oraz
Kapliczkę na wodzie z cudownym źródełkiem.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11 -
Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i
zdrowotne.

Seniorzy z łomaskiego Klubu Seniora
zwiedzili Warszawę i Roztocze

26 czerwca Fundacja „Korzenie i Skrzydła” zaprosiła do
Parku Jagiellońskiego w Łomazach na „Spotkanie z
wiośniankami”. Impreza zrealizowana była przy wspar-
ciu finansowym Fundacji PZU.

– Wiośnianki to pieśni, które śpiewało się wiosną, od mo-
mentu, kiedy zaczynało się przedwiośnie, poprzez całą
wiosnę – wyjaśnia prezes Fundacji „Korzenie i Skrzydła”
Aniela Halczuk. Pomysł na reaktywację „wiośnianek” zrodził
się z chęci odświeżenia tego ludowego zwyczaju. – Te pie-
śni są już nieznane, zapomniane. Dziś w Łomazach są w
większości wykonywane w tutejszej gwarze często zwanej
„chachłacką”. Spotykamy się w Łomazach, bo tu jest piękne
miejsce, a poza tym są tu wójt Jerzy Czyżewski i dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki, którzy chętnie
pomagają i chętnie nas przyjmują. W przeglądzie pieśni
wzięli udział wykonawcy: „Dworzanki” z Piszczaca Kolonii,
„Kalina” z Kostomłot, „Zadołyńce” z Dołhobród, mistrzyni
Jadwiga Dudyk i jej uczennice Róża i Wiktoria Mróz, solista
Czesław Bożyk oraz solistka Jadwiga Dudyk. Przeglądowi
towarzyszył kiermasz twórców z całego powiatu. Na sto-
iskach pojawiły się m.in. sękacze z Rogoźnicy, olej tłoczony
na zimno, miód i wypieki, ręcznie wykonane zabawki dla
dzieci i wyroby z gliny twórczyni Anieli Matczuk z pracowni
ceramicznej „Ja Lepioszka” w Białej Podlaskiej.

Spotkanie z wiośniankami

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka,
Gmina Łomazy, OSP Studzianka i Rada Sołecka w Stu-
dziance zaprosili amatorów aktywnego spędzania
czasu na XIV Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną,
które odbyło się w dniach 2-3 lipca.

W programie wydarzenia znalazły się dni otwarte Muzeum
Wsi Podlaskiej, podczas których uczestnicy spotkania mogli
podziwiać zbiory zgromadzone przez Mieczysława Józefa-
ciuka ze Studzianki. Organizator wydarzenia Łukasz Węda,
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka
zachęcił do zwiedzania miejscowego cmentarza tatarskie-
go, uczestnictwa w warsztatach geologicznych i
odczytywania napisów na nagrobkach. Amatorzy sportu
wzięli udział w warsztatach łucznictwa tradycyjnego, zawo-
dach biegowych “XI Tatarska Piątka” oraz w XIII Tatarskim
Turnieju Rodzinnym mierząc się w takich konkurencjach jak
rzut strzałą, strzelanie z łuku i bieg z kołczanem. Dla tych,
którzy preferują wodne przygody przygotowano pływanie

kajakiem po Zielawie na trasie Studzianka-Ortel Królewski.
Pasjonaci zagadek i podążania za wskazaniami mapy wzięli
udział w grze terenowej “Poszukiwanie tatarskiego skarbu”
i uczestniczyli w konkursie wiedzy o Tatarach i Studziance.
Najmłodsi znaleźli coś dla siebie uczestnicząc w biegach i
zabawach z animatorem. Dla łakomczuchów zaproponowa-
no przysmaki regionalnej i tatarskiej kuchni, ponadto w
ofercie pojawiło się zwiedzanie muralu tatarskiego i wysta-
wy. Dwudniowe spotkania w Studziance spotkały się z
dużym zainteresowaniem uczestników w każdym wieku, a
każdy z nich znalazł tam coś interesującego.

XIV Spotkanie z kulturą tatarską i regionalną

Wydarzenia

Członkowie Klubu Seniora z Łomaz podziwiali
uroki Warszawy i malowniczego Roztocza

Na spotkanie z wiośniankami zaprosiła prezes
Fundacji “Korzenie i Skrzydła” Aniela Halczuk

Dwudniowe spotkanie z kulturą tatarską i regionalną
zachwycało bogactwem oferty programowej
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10 lipca najstarsza mieszkanka gminy Łomazy Janina Mako-
wiecka obchodziła swoje 101 urodziny. Rok temu
obchodziliśmy wspólnie jubileusz setnych urodzin, życząc
szanownej stulatce wielu lat w zdrowiu w otoczeniu najbliż-
szych. I w tym roku spieszymy z życzeniami dobrego
zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha na dalsze lata ży-
cia.

Janina Makowiecka z domu Koprianiuk urodziła się 10 lipca
1921 r. w Rossoszu. W naszej gminie spędziła wiele szczęśli-
wych lat dożywając pięknego wieku.

Życzmy kolejnych 101 lat!

ŁOMAZY
Plac Jagielloński

środy od 8⁰⁰ do 12⁰⁰
nr do punktu: (83) 341 70 03

Projekt finansowany ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydarzenia

Seniorzy z gminy Łomazy w ramach
projektu „Aktywny senior!” zorgani-
zowali spotkanie integracyjne z
Zespołem Ludowym „Zielona Kalina”
z Dubowa. Była to także dobra oka-
zja do odwiedzin prywatnego
muzeum państwa Józefaciuków ze
Studzianki. Podczas spotkania go-
ście mieli okazję skosztować potraw
przygotowanych w ramach warszta-
tów kulinarnych. Wydarzenie miało
na celu zwiększenie aktywności se-
niorów, nawiązaniu nowych
kontaktów oraz uczestnictwa w życiu
społecznym gminy.

Spotkanie
integracyjne
w Studziance

W niedzielę 14 sierpnia, w przededniu święta Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny, blisko 300
pielgrzymów z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Łomazach oraz parafii Trójcy Świętej w Huszczy
wyruszyło do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
W zabezpieczeniu pielgrzymów wzięli udział straża-
cy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łomazach, Studziance i Huszczy.

Parafialna pielgrzymka
do Kodnia

SKORZYSTAJ
Z POMOCY
PRAWNIKA
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Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, ŁU-
Kas Organizacja Wydarzeń i OSP Studzianka w dniu 10
lipca zaprosili amatorów wyczynowych zmagań na me-
gasportowe wydarzenie, czyli III Tatarską Ekstremalną
Piątkę.

Na Łysą Górę w Studziance zjechało blisko stu zawodni-
ków, do tego kibice, w tym całe rodziny. Na uczestników
czekała pięciokilometrowa trasa z dwudziestoma sześcio-
ma przeszkodami stworzonymi nie tylko przez
organizatorów, ale również samą naturę.

Całe wydarzenie i sam bieg miały na celu wsparcie miesz-
kanki Dubowa Ani Bondarzewskiej, która po
nieszczęśliwym wypadku sprzed kilku lat dzięki opiece i
wsparciu rodziny oraz przyjaciół wraca powoli do zdrowia.
Nadal potrzebne jest jednak wsparcie finansowe i rzeczowe
na rzecz młodej dziewczyny. Główny organizator III Tatar-
skiej Ekstremalnej Piątki ŁUKas Organizator Wydarzeń

postanowił część dochodu z pakietów sportowych przeka-
zać na rzecz pomocy.

Wśród aż dwudziestu sześciu przeszkód na trasie tegorocz-
nej Tatarskiej Piątki pojawiły się m.in. tatarskie rączki, czyli
ręczna rzeźnia, w której zadaniem zawodnika było zwinięcie
linki długości 15 metrów na kołek z przywiązaną do niego
oponą i bieg z tym obciążeniem, czołganie się w piachu pod
drutem kolczastym, wspinaczki, biegi, czołganie, pokonanie
zasieku z linek, bajora oraz rzeki pod prąd.

Wyniki Open:
mężczyźni: I. Rafał Golec, II. Tomasz Skraburski,
III. Marcin Mirończuk, IV. Krzysztof Mazurek, V. Michał
Michalak
kobiety: I. Paulina Wolińska, II. Magdalena Ułasiuk,
III. Anna Laszuk, IV. Sylwia Szymowska, V. Katarzyna
Stepczuk

Kategoria do 34 lat:
mężczyźni: I. Paweł Karwowski,
II. Bartłomiej Ciszewski, III. Jakub
Grochowski
kobiety: I. Żaneta Dowhun, II. Agnieszka
Kuśmierska, III. Dominika Siennicka

Kategoria 34 - 49 lat:
mężczyźni: I. Rafał Grzybowski,
II. Edward Hordejuk, III. Krzysztof Mikiciuk
kobiety: I. Katarzyna Nowak, II. Marta
Kubaś, III. Katarzyna Zając

Kategoria 50+:
indywidualnie: I. Adam Zbieciak,
II. Robert Gawłowicz, III. Krzysztof
Milczarski
drużynowo: I. MUSISZ Team, II. Dzikie
Borsuki, III. Bialski Klub Morsa

Studzianka tego dnia zaproponowała do-
datkowo wynajem kajaków, dzięki czemu
można było popływać po rzekach Zielawa i
Krzna. Przygotowana została dziewięcioki-
lometrowa trasa ze Studzianki do Ortela
Królewskiego, na którą po dekoracji za-
wodników Tatarskiej Piątki zaproszono
wszystkich chętnych.

III Tatarska Ekstremalna Piątka na Łysej Górze w Studziance

Na zaproszenie Łukasza Wędy do Studzianki przybyło
blisko stu zawodników z całej Polski

Sport
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Sport

Dzień 31 lipca zapisał się w kalendarzu Gminnego Lu-
dowego Klubu Sportowo -Turystycznego Niwy Łomazy
dwoma wydarzeniami. Wybrano wówczas nowy zarząd
klubu, a drużyna z przytupem wkroczyła na piłkarską
ścieżkę prowadzącą ją w kierunku Pucharu Polski
LZPN.

W trakcie walnego zebrania w dniu 31 lipca wybrano nowe
władze klubowe Niwy Łomazy. Funkcję prezesa sprawuje
Roman Bańkowski, sekretarzem został Tomasz Szałacki, a
skład członków zarządu zasilili Krzysztof Mielnika, Robert

Polubiec, Paweł Uss i Jarosław Uściński. Komisja Rewizyj-
na pozostała w niezmienionym składzie: Paweł Krywczuk -
przewodniczący, Patryk Kukawski i Piotr Polubiec.

Tego samego dnia Niwa rozegrała zwycięski dla siebie
mecz pierwszej rundy Pucharu Polski LZPN oddział w Białej
Podlaskiej pokonując LKS Orzeł Czemierniki 3:1. Dobry
start pozwolił również przeprowadzić kolejne udane spotka-
nie podczas II rundy, w której 7 sierpnia Niwa rozgromiła
Młodzieżówkę Radzyń Podlaski wynikiem 6:3.

Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom podczas
trzeciej rundy, kiedy to w dniu 14 września zmierzą się z dru-
żyną Dąb Dębowa Kłoda. Życzymy powodzenia!

Puchar Polski coraz bliżej

Zakończyło się wyznaczanie
i znakowanie ponad 22 km
tras Nordic Walking na tere-
nie Gminy Łomazy. Obecnie
wyznaczono trzy szlaki
oznaczone znaczkami cho-
dziarza oraz numerem trasy
lub węzła. W Burwinie poja-
wiła się również wiata
odpoczynkowa. Na przy-
stanku w Łomazach
zaplanowano umieszczenie
mapy z zaznaczonym prze-
biegiem tras, a także
wskazówkami dla początku-
jących adeptów Nordic
Walking.

Projekt realizowany jest
przez Bialskopodlaską Lo-
kalną Grupę Działania w
ramach międzynarodowego
projektu Wspólnie - Aktywnie
- Lokalnie - Kulinarnie
WALK. Warto dodać, że na
terenie powiatu bialskiego
powstało dziewiętnaście tras
Nordic Walking o łącznej
długości ponad 300 km.

Gmina przyjazna adeptom Nordic Walking

Przed Niwą Łomazy coraz krótsza droga po Puchar Polski LZPN o. Biała Podlaska

Sportowe wieści z Urzędu Gminy
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Bezpłatne badania w ramach Białej Niedzieli
Wójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają na bez-
płatne badania w ramach Białej Niedzieli, które odbędą się dnia
25 września w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Pacjenci będą mieli okazje skorzystać z porad i konsultacji le-
karzy specjalistów: dermatologa, kardiologa, neurologa,
pulmonologa, chirurga - urologa, laryngologa, ortopedy, geria-
try, ginekologa, okulisty i optyk. Będzie również możliwość
wykonania badań dodatkowych, takich jak EKG, mierzenie ci-

śnienia, spirometria (pojemność życiowa płuc), badanie pozio-
mu cukru we krwi, cytologia szyjki macicy, komputerowe
badanie wzroku i badanie słuchu.

Rejestracja pacjentów będzie trwała w godz: 9:00-13:00, nato-
miast badania w godz: 10:00-15:00. Do rejestracji należy
przedstawić nr PESEL.

Dodatkowe informacje tel. 83 341 70 38.
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