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Szanowni Czytelnicy, oddajemy do Państwa dyspozycji
kolejny numer Łomaskich Stron, w którym podsumowujemy
działania samorządu i inicjatywy naszych mieszkańców,
dzięki którym nasza gmina tętni życiem, staje się coraz
piękniejsza i możemy się nią z dumą pochwalić.
Dokonaliśmy otwarcia zmodernizowanej remizy, która
przysłuży się rozwĳaniu działalności OSP oraz osób z niej
korzystających, zakończyliśmy z sukcesem projekt
aktywizujący seniorów, a także realizację wodociągowania
całego obszaru gminy. Poprawiamy infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną oraz drogową korzystając ze środków własnych
i zewnętrznych dofinansowań. Przyglądamy się również
zadaniom, w jakie mieszkańcy sołectw życzą sobie
zaangażować niemal 450-tysięczny Fundusz Sołecki.
Z przyjemnością wspominamy w numerze ważne dla
społeczności lokalnej wydarzenia, takie jak rozpoczęcie roku
szkolnego, spotkania patriotyczne w Studziance i Koszołach,
wielki Piłkarski Turniej Wolności czy też Narodowe Czytanie.
Chwalimy się osiągnięciami na Dożynkach Powiatowych oraz
Bialskim Festiwalu Sękacza.
W numerze nie zabrakło również ważnych komunikatów i
informacji. Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
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17 października w Łomazach
dokonano oficjalnego otwarcia i
oddania do użytku przebudowanej i
zmodernizowanej remizy
miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej. To wielki dzień dla
strażaków ochotników, ponieważ
nowoczesny obiekt daje im samym
przestrzeń do rozwĳania działal-
ności, a dodatkowo zapewni miejsce
spotkań dla innych organizacji
funkcjonujących na tym terenie.
Gmina Łomazy pięknieje, również
poprzez budynki użyteczności
publicznej. Jednym z nich jest nowo
wyremontowana i zmodernizowana
remiza, która tuż po realizacji niemal
półtora milionowej inwestycji staje się
jedną z wizytówek Łomaz. – Dziś
oddajemy naszym mieszkańcom do
użytkowania remizę, której budowę
rozpoczęto w 1978 r. Po ponad 44
latach budynek w końcu doczekał się
przebudowy, która trwała ponad rok –
wspomina wójt Jerzy Czyżewski, który
tego dnia w towarzystwie przewodni-
czącego Rady Gminy Andrzeja
Wińskiego przewodniczył uroczystości.
– Co ważne obiekt stał się wolny od
barier architektonicznych, zamon-
towano w nim windę, m.in. dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Służy
on Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łomazach, Orkiestrze Dętej,
Łomaskiemu Stowarzyszeniu
Rozwoju, znajduje się tu sprzęt
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
będą się tu również odbywały
spotkania Klubu Seniora. Będą tu miały
miejsce zebrania wiejskie, sołeckie
Łomaz I i II, ale też sesje Rady Gminy.
Budynek jest także wynajmowany,
cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców i jest jednym z najbar-
dziej uczęszczanych w gminie Łomazy.
W ramach projektu w obiekcie

wykonano m.in. prace: został on rozbu-
dowany w kierunku budynku kotłowni,
dzięki czemu doszło do połączenia
obiektów, powstała
dodatkowa kondygnacja
użytkowa na nowe pomiesz-
czenia, powiększono salę
spotkań oraz kuchnię,
zamontowano windę dla
osób starszych i niepełno-
sprawnych, wykonano
ocieplenie elewacji,
wymieniono instalacja
sanitarną, grzewczą i
elektryczną oraz wykonano
miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.
Z nowoczesnego budynku
cieszą się najbardziej
druhowie miejscowej jednostki OSP. –
Otwieramy dziś nową, rozbudowaną
po generalnym remoncie remizę. To
wielkie święto dla strażaków i użytkow-
ników tego lokalu. To nasz drugi dom,
dom strażaka – stwierdził prezes OSP
Łomazy Grzegorz Tereszczuk.
Obecnie w budynku znajdują się boksy
garażowe dla samochodów bojowych
używanych w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych, znalazły się tam również
łazienki, pomieszczenie socjalne,
pralnia, magazyny i pomieszczenia
gospodarcze. Modernizacji uległa m.in.
instalacja grzewcza, w obiekcie jest
ogrzewanie gazowe, kilka obiegów
centralnego ogrzewania, zamiast
starych grzejników zamontowano
wydajne i efektywne dmuchawy
nagrzewcze. – Remont był planowany
od wielu lat, plany wykonano około
dziesięć lat temu, jednak inwestycję
wstrzymywał brak środków finan-
sowych.
Takie środki w końcu znalazły się w
zasięgu gminy Łomazy. Wartość
inwestycji sięgnęła kwoty 1.391.154,80

zł, z czego 1.000.000 zł pochodzi z
dofinansowania Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą

zadania był Zakład Stolarsko –
Budowlany Zdzisław Serhej z Łomaz, a
inspektorem nadzoru Investcom sp. z
o.o. z Białej Podlaskiej. W dniu 17
października uroczystego poświęcenia
obiektu dokonał proboszcz parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach
ks. kan. Adam Kamecki. W przecięciu
symbolicznej wstęgi strażakom –
gospodarzom towarzyszyli przedstawi-
ciele władz samorządowych i rządu
RP, wykonawca oraz inspektor
nadzoru.
Nowoczesna remiza tworzy przestrzeń
dla jeszcze skuteczniejszych działań
dla jednostki OSP Łomazy, jako jedynej
znajdującej się w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym, która obecnie
skupia 116 członków. To jedna z
liczniejszych formacji na terenie
powiatu bialskiego, która do swojej
dyspozycji ma lekki samochód
ratowniczo-rozpoznawczy Ford
Ranger, średni samochód ratowniczo-
gaśniczy Iveco i wysłużony już ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz,
którego wymiana na nowy, jak

Wieści z Urzędu Gminy

Nowoczesna remiza wizytówką Łomaz

Uroczystego poświęcenia remizy dokonał ks. kan. Adam Kamecki

Wśród gości przecinających wstęgę
poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk
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W gminie Łomazy zakończono
budowę sieci wodociągowej. Z
końcem 2021 roku woda z gminnych
wodociągów jest dostarczana do
wszystkich miejscowości znajdu-
jących się na jej terenie pokonując
około 200 km sieci i obejmując
blisko 1 500 przyłączy.
W 2021 roku zakończono budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w
gminie Łomazy. Było to najważniejsze,
a zarazem historyczne wydarzenie,
dzięki któremu woda pitna została
doprowadzona z gminnej stacji uzdat-
niania wody do posesji
zainteresowanych mieszkańców. Dziś
gmina Łomazy posiada około 200 km
sieci wodociągowej i blisko 1.500
przyłączy. Stanowi to 100%
miejscowości gminy podłą-
czonych do gminnej stacji
uzdatniania wody i 80% miesz-
kańców gminy. Obecnie osoby
ubiegające się o możliwość
przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci wodociągowej
mogą to wykonać na własny
koszt.
Wodociągowanie gminy w
ostatnich latach było realizowane
w kilku etapach:
– w 2016 roku wybudowano sieć
wodociągową wraz z przyłą-

czami na odcinku Burwin-Korczówka i
Wólka Korczowska na łączną kwotę
ponad 823.022,72 zł,
– w 2017 roku wybudowano sieć
wodociągową wraz z przyłączami na
Kolonii Łomazy na łączną kwotę
1.027.590,46 zł,
– w 2018 roku wybudowano sieć
wodociągową wraz z przyłączami na
odcinku Korczówka – Kozły na łączną
kwotę 1.128.133,29 zł,
– w 2021 roku, czyli w ostatnim etapie
wykonano sieć wraz z przyłączami w
miejscowościach Jusaki – Zarzeka i
Wola Dubowska na łączną kwotę
1.690.316,59 zł.

Wartość wykonanych robót projek-
towych i budowlanych zamknęła się
kwotą 4.669.063,06 zł, z czego blisko
3,7 mln to dofinansowanie zewnętrzne.
Na wszystkie powyższe inwestycje
gmina pozyskała dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020. W ramach prac
zamontowano nowe hydranty p.poż,
które będą służyć bezpieczeństwu
przeciwpożarowemu, a także do
płukania sieci wodociągowej, zainsta-
lowano na sieci nowe zasuwy lub
przyłącza odcinające. Na podstawie
podpisanego porozumienia pomiędzy
gminami Łomazy i Biała Podlaska do
gminnej stacji została podłączona
także miejscowość Dokudów z gminy
Biała Podlaska.
Warto przypomnieć, że Ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. 2017r. poz. 858) nakłada na
gminę obowiązek wybudowania sieci
wodociągowej, natomiast zgodnie z
art. 15 ust. 2 tejże ustawy „Realizację
budowy przyłączy do sieci oraz do
studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji
wodomierza głównego i urządzenia
pomiarowego zapewnia na własny
koszt osoba ubiegająca się o przyłą-
czenia nieruchomości do sieci”.

Wodociąg objął już cały obszar gminy Łomazy

Chcąc poprawić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z
drogi wojewódzkiej nr 812 gmina opracowuje dokumentację dla
trzech ciągów chodników. Pozwoli ona sprawnie zaplanować
realizację inwestycji, która zostanie podjęta w następnych latach
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w
Lublinie.
Opracowywana dokumentacja dotyczy trzech odcinków chodników: od ul.
Lubelskiej do ul. Kozłowskiej przy CPN w Łomazach – na skrzyżowaniu z
ul. Kozłowską zostanie również wykonane oświetlenie, od ul. Wierzchow-
skiej do ul. Topolowej w Łomazach oraz w miejscowości Dubów do
granicy z Gminą Biała Podlaska.

Będą nowe chodniki przy 812

podkreśla prezes Tereszczuk, znajduje
się w sferze marzeń każdego członka
jednostki. A nie od dziś wiadomo, że im
lepiej wyposażona jednostka OSP i
bardziej zgrany zespół korzystający z
tego dobrodziejstwa, tym większym
wsparciem służy Państwowej Straży
Pożarnej. – Każda jednostka KSRG,
która ma w systemie odpowiednie
zadania jest dla nas ogromnym
wsparciem. Rozbudowa strażnic i
wsparcie tego terenu są równie ważne,
bo dla społeczności lokalnej ta straż
jest najbardziej przydatna. Oczywiście
jednostki KSRG są dla nas do użycia

na terenie całego powiatu, ale należy
pamiętać, że im więcej robi się lokalnie,
tym bardziej mieszkańcy to
dostrzegają. To dla nich bezpie-
czeństwo jest przede wszystkim
zapewniane – podkreśla komendant
miejski PSP w Białej Podlaskiej st.
bryg. Artur Tomczuk. – Pamiętajmy, że
dużą rolę spełnia wsparcie rządu.
Oprócz dotacji, które dostają jednostki
KSRG, także pozostałe jednostki OSP
dostają z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji tego typu
wsparcie. I to jest dla nas ważne. Na
początku była to wymiana różnego

rodzaju bram, drobne remonty, później
przystosowanie garaży do większych
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki tego typu inwestycjom również
druhowie mają się gdzie gromadzić, a
co za tym idzie, odnowione remizy
mają siłę przyciągania nowych
członków. – To znaczny element, bo
każdy liczy na to, że coś się będzie
działo. Młodzi ochotnicy zaczynają od
młodzieżowych drużyn pożarniczych,
ale ta zaszczepiona iskierka pomaga w
tym, że jest więcej chętnych do OSP, a
w przyszłości i do PSP – podsumowuje
komendant PSP.
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Na terenie gminy Łomazy trwają
prace modernizacyjne, których
efektem ma być usprawnienie
komunikacji w miejscowościach, w
których dotąd mieszkańcy mieli
trudności z przemieszczaniem się
drogami gminnymi i powiatowymi.
Część dróg powstaje od podstaw, a
część poddawana jest gruntownym
remontom. Środki na ten cel
pochodzą z budżetu gminy,
funduszy powiatowych i
wojewódzkich oraz z Rządowego
Funduszu Polski Ład, z którego
samorząd pozyskał znaczne
dofinansowanie.
Polski Ład w służbie mieszkańcom
Z wykorzystaniem środków programu
Inwestycji Strategicznych Polskiego
Ładu w wysokości 354.428,96 zł trwa
obecnie budowa drogi gminnej nr
101345L w Korczówce. Nakładka
asfaltowa zostanie położona na
odcinku 241 metrów mającym swój
początek u zbiegu z drogą powiatową
przy kościele i biegnącym w kierunku
cmentarza parafialnego. Przedsię-
wzięcie sięga kwoty 425.889,25 zł.
Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Lubartów S.A.
Fundusze rządowe wykorzystane są

również przy budowie odcinka drogi
gminnej nr 101325L w Dubowie, która
docelowo zostanie pokryta gładkim
dywanem asfaltowym. Zadanie
wykonania nakładki na odcinku 555

metrów tzw. „Dziczowej” wykonuje
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Lubartów S.A. Wartość przedsię-
wzięcia to 1.046.076,26 zł, w tym
dofinansowanie z Funduszu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład sięga kwoty
870.554,03 zł.
We współpracy z województwem i
powiatem
Lubartowskie przedsiębiorstwo jest

również wykonawcą remontu drogi
powiatowej 1081L na 1,5-kilome-
trowym odcinku Łomazy – Jusaki –
Zarzeka. W tym przypadku Gmina
Łomazy i Powiat Bialski dzielą się po
równo zaplanowanymi kosztami, każdy
z samorządów wnosi po 50% wartości
inwestycji, której łączna wartość
sięgnęła kwoty 1.028.241,22 zł.

W Burwinie zakończył się remont
blisko kilometrowego odcinka
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, podczas którego dotych-
czasowa nawierzchnia otrzymała
stabilizację z kruszywa łamanego.
Modernizacja możliwa była dzięki
środkom z budżetu Województwa
Lubelskiego w kwocie 84.311
złotych – jest to dawny Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość inwestycji to 141.450
złotych. Zadanie wykonała firma
Szymar Wydobywanie i Sprzedaż
Kruszywa Łukasz Zozula z
Michałówki.

W ostatnim czasie została uzupełniona
dokumentacja dotycząca wniosku
złożonego do Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, którego
założeniem jest przebudowa drogi
Bielany-Krasówka. W najbliższych
miesiącach Urząd Marszałkowski
będzie przygotowywał umowy
dotyczące finansowania inwestycji.

Trwa modernizacja infrastruktury drogowej

Trwa budowa drogi gminnej w Dubowie

W trakcie zebrań sołeckich i
wiejskich mieszkańcy poszcze-
gólnych dziewiętnastu
miejscowości na terenie gminy
Łomazy podjęli decyzję, na jakie
zadania podnoszące komfort życia
społeczności lokalnej przeznaczą
środki Funduszu Sołeckiego zabez-
pieczone w budżecie gminy na rok
2023.

Łączna kwota Funduszu Sołeckiego,
jaki został zaplanowany na przyszły
rok to 446.324,73 zł. Jak wynika z
wniosków przygotowanych przez
sołectwa, niemal każda miejscowość
zmaga się z niedostateczną jakością

nawierzchni dróg, co przekłada się na
przeznaczenie na ich remont lub
odwodnienie aż 305,5 tys. zł, co
stanowi ponad 68% całego funduszu.
Kolejne środki w wysokości 64 tys. zł
sołectwa Korczówka, Łomazy I i
Łomazy II zamierzają wydać na
przygotowanie dokumentacji dla
nowych dróg, które miałyby w
przyszłości doczekać się budowy lub
remontu. Mowa tu m.in. o ulicy Cichej,
Dokudowskiej, Cmentarnej i Ścianka.
Znaczne kwoty, bo sięgające niemal
105 tys. zł zaplanowano na przeprowa-
dzenie remontów lub doposażenia
świetlic wiejskich, remiz OSP i domu
kultury w Lubence. Jusaki-Zarzeka
zamierzają opracować dokumentację
na budowę własnej świetlicy przezna-
czając na ten cel 12 tys. zł, w
Bielanach mieszkańcy dążą do
budowy przy własnym obiekcie altanki,
na którą zabezpieczają 13,5 tys. zł. W
Kopytniku ułożona zostanie wokół
świetlicy kostka, w remizie w Kozłach
zostanie zamontowana klimatyzacja, a
społeczność Krasówki zakupi nagło-
śnienie. Huszcza Pierwsza wykona
remont zjazdu przy miejscowej

remizie. Świetlica w Stasiówce
doczeka się docieplenia. W Wólce
Korczowskiej zostaną zakupione
elementy placu zabaw na kwotę 8 tys.
zł. W Huszczy Drugiej zauważono
potrzebę zakupu strojów ludowych dla
miejscowego zespołu, na co zostały
przeznaczone środki w wysokości 2,1
tys. zł. Sołectwa zaplanowały również
wydatki na działania kulturalne w
przyszłym roku, które zamkną się
kwotą ponad 18 tys. zł. Łomazy I i II
przeznaczają 8 tys. złotych na wyposa-
żenie gminnego stadionu sportowego.

Obecnie trwa weryfikacja sołeckich
wniosków pod kątem wydatków,
strategii Gminy Łomazy i zasadności
wykonania powyższych zadań. Po
akceptacji stosowny załącznik zostanie
umieszczony w projekcie budżetu
gminy na rok 2023.

Mieszkańcy określili zadania Funduszu Sołeckiego

Wokół budynku świetlicy w Kopytniku
zostanie ułożona kostka

Łomazy I i II przeznaczyły 8 tys. zł.
na wyposażenie stadionu sportowego
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W każdy czwartek od dnia 28 lipca
do końca sierpnia w Gminie Łomazy
odbywały się bezpłatne konsultacje
online z dietetykiem i psychotera-
peutą Kamilą Demczuk. Mieszkańcy,
którzy byli zainteresowani tematem
zdrowego żywienia, otrzymali
indywidualne wskazówki na temat
tego, czym jest zdrowa relacja z
jedzeniem, jak wprowadzić zdrowe
nawyki, jak być uważnym na siebie,
swoje potrzeby i emocje.
Dietetyk i psychoterapeuta Kamila
Demczuk, podsumowując
warsztaty, zaprasza do refleksji na
temat relacji z jedzeniem, czyli o tym
co i jak jemy. Czy zdrowo? szybko?
wolno? uważnie? nieuważnie? restryk-
cyjnie? w emocjach? z nudy? Warto
poznać i zrozumieć lepiej swoje nawyki
oraz, w razie potrzeby, zamieniać je na
zdrowsze.
Ważnym elementem zdrowej relacji z
jedzeniem jest nasza świadomość.
Świadome jedzenie jest podejściem,

dzięki któremu
jesteśmy w stanie
poznać i wsłuchać się
w potrzeby własnego

organizmu, oddzielając jedzenie od
realizacji innych potrzeb. Oto kilka
ważnych wskazówek, które pomogą
zadbać o zdrową relację z jedzeniem:
1. Zanim zjesz cokolwiek upewnĳ się,
że odczuwasz głód fizjologiczny,
któremu może towarzyszyć
“burczenie” w brzuchu, ssanie w
żołądku. Jeśli nie, być może sięgasz
po jedzenie w celu zaspokojenia głodu
o charakterze emocjonalnym.
2. Jedząc korzystaj ze wszystkich
zmysłów. Bądź obecny. Przyjrzyj się
temu, co masz na talerzu. Jedz powoli,
zwracaj uwagę na zapach, smak,
wygląd jedzenia.
3. Pozbądź się wszelkich dystraktorów
w postaci telewizora, Internetu czy
kolorowych czasopism. Według badań,
spędzając czas przed telewizorem
zjadamy o 14% więcej. Robienie kilku
rzeczy naraz zaburza naszą koncen-
trację i nie pozwala na świadome
skupienie uwagi na jednej czynności.
4. Planuj co i kiedy zjesz. Organizując

dzień weź pod uwagę przerwy na
jedzenie, aby mieć czas na zaspoko-
jenie głodu, niwelując inne niż fizyczne
przyczyny sięgania po jedzenie.
5. Obserwuj, kiedy już jesteś
najedzony. Po czym poznasz, że jesteś
najedzony? Czy po bodźcach
zewnętrznych (koniec przerwy w pracy,
skończyło się jedzenie, koledzy
przestali jeść) czy też wewnętrznych
(odczucie nasycenia, samopoczucie,
głód lub pragnienie)? Sygnały z ciała
pomagają bardziej kontrolować
potrzeby jedzeniowe, kieruj się więc
tym, co się dzieje z organizmem, a nie
czynnikami zewnętrznymi.
6. Jedz przy stole, nie w biegu. Jedząc
prosto z dużej torby (np. chipsów)
zjadamy dużo więcej.
7. Jeśli już podjadasz, to zdrowo.
Kontroluj niepotrzebne ucieczki w
jedzenie za pomocą zdrowych
przekąsek.
8. Jedz wolniej. Powyższe wskazówki
pozwolą zadbać o zdrową relację z
jedzeniem, aby spełniało ono swoją
główną potrzebę, czyli karmiło
organizm, dostarczało energii do
codziennych zadań oraz przyczyniało
się do zdrowia organizmu.

Czy masz zdrową relację z jedzeniem?

25 września mieszkańcy Łomaz
mieli możliwość skorzystania z
bezpłatnych badań i konsultacji w
ramach Białej Niedzieli, na którą do
Zespołu Placówek Oświatowych
zaprosili wójt gminy Łomazy oraz
komendant I Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w
Lublinie.
Mieszkańcy mogli spotkać się z derma-
tologiem, kardiologiem, neurologiem,
pulmonologiem, chirurgiem –
urologiem, laryngologiem, ortopedą,
geriatrą, ginekologiem, okulistą i

optykiem. Była też możliwość
wykonania badań dodatkowych takich
jak EKG, zmierzenie ciśnienia, spiro-
metria (pojemność życiowa płuc),
badanie poziomu cukru we krwi,
cytologia szyjki macicy, komputerowe
badanie wzroku i badanie słuchu.
– Mamy dziesięciu specjalistów, którzy
obsługują naszych pacjentów z terenu
gminy. Inicjatywa realizowana jest od
wielu lat, a sam pomysł należy do wójta
Jerzego Czyżewskiego, który zauważył
taką potrzebę – wyjaśnia sekretarz
gminy Marianna Łojewska, która
towarzyszyła pacjentom podczas Białej
Niedzieli. – Zainteresowanie Białą
Niedzielą jest duże. Ludzie korzystają,
ponieważ jest blisko i można bez
dłuższej kolejki uzyskać konsultacje

dotyczące zdrowia. Przy każdym z
gabinetów od rana są już kolejki.
Tego dnia w Łomazach odnotowano
189 konsultacji u specjalistów lubel-
skiego szpitala.

Z wizytą u specjalisty

Na terenie gminy rozpoczęła się
realizacja inwestycji dofinanso-
wanej ze środków Polskiego Ładu,
ukierunkowanej na modernizację
infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej. Umowa z wykonawcą
została już podpisana.
Wykonawcą projektu „Modernizacja
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Łomazy” jest firma Investmil
Sp. z o.o. z Milanowa, z którą Gmina
Łomazy podpisała już stosowną
umowę. W ramach inwestycji zostanie
przeprowadzony m.in. remont
instalacji technologii stacji uzdatniania
wody i montaż instalacji fotowolta-

icznej, wymianie ulegną złoża do
filtracji wody, wybudowana zostanie
stacja podwyższenia ciśnienia wody,
modernizacja obejmie również
przepompownię i rozbudowę kanali-
zacji. Na ten cel samorząd
przeznaczył 5.315.553,24 zł, z czego
kwota 3.800.000 zł to dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
Po zakończonej realizacji projektu
gmina spodziewa się znacznego
obniżenia kosztów energii i eksplo-
atacji SUW w Łomazach oraz
zwiększenia wydajności istniejącej
sieci wodociągowej. Dla miesz-

kańców oznacza to przede wszystkim
poprawę jakości wody oraz usług
związanych z jej dostawą.

Niższe koszty energii i poprawa jakości wody
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Wieści z Urzędu Gminy

Gmina Łomazy zakończyła
realizację projektu „Aktywny
Senior!" dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Społecznego prowadzonego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020, w którym
wzięło udział łącznie 50 seniorów. 29
września w świetlicy w Studziance
odbyło się uroczyste podsumo-
wanie i zakończenie projektu.
– Realizacja tej edycji uświadomiła
nam jak wielka jest potrzeba
kierowania działań dla seniorów oraz
zainteresowanie wsparciem ze strony
samych seniorów. Mimo wielu zadań i
obowiązków oraz swojego wieku
starają się integrować z innymi, są
otwarci na ludzi i chcą rozwĳać swoje
ukryte talenty, pasje, zainteresowania,
bo emerytura to właśnie ten czas by
wreszcie móc zrobić coś dla siebie –
podkreśla koordynator projektu
„Aktywny senior!” w
Łomazach Aleksandra Bzowska.
W projekcie „Aktywny senior!” wzięło
udział łącznie 50 seniorów, zakończyło
go 45 seniorów nieaktywnych
zawodowo w wieku 60+ zamieszku-
jących na terenie gminy Łomazy.
Projekt trwał 3,5 roku z różnymi
przerwami spowodowanymi pandemią.
Mimo ciężkich chwil seniorzy nie
poddali się i wytrwali do końca. Projekt
polegał na organizacji cyklu szkoleń i
zajęć oraz wyjazdów w 25 zakresach
tematycznych takich jak zajęcia
Artystyczne, Rękodzieło, Ćwiczenia,
Nordic walking, Wokalne, Psycholo-
giczne, Terapeutyczne,
Instrumentalne, Informatyczne, Porad-
nictwo zdrowotne, Poradnictwo
bankowe, Poradnictwo prawne

grupowe, Poradnictwo prawne Indywi-
dualne, Kreowanie wizerunku
grupowe, Kreowanie wizerunku indywi-
dualne, Aguaaerobic, Senior ekspert,
Koło zainteresowań, Kino, Wieczorki
taneczne, Spotkania integracyjne,
Spotkania okolicznościowe, Warsztaty
kulinarne, Spacery badawcze,
Wycieczki krajoznawcze. Uczestnicy
mieli możliwość zwiększenia swoich
kompetencji społecznych, korzystania
ze wsparcia oraz rozwĳania swoich
zdolności. W ramach projektu
zakupiono sprzęt, m.in. maty i kĳe
nordick walking, stroje wokalne do
zespołu, audiobooki, instrumenty
muzyczne i zestaw nagłośniający do
nauki podczas warsztatów, sprzęt RTV
i fotograficzny oraz meble. Łączny
koszt projektu wyniósł ponad 800 tys.
zł, z czego całość została pozyskana
ze środków unĳnych.
W dniu 29 września w świetlicy w
Studziance odbyło się podsumowanie i
zakończenie projektu, w którym udział
wzięli sami seniorzy – uczestnicy
projektu, wójt gminy Jerzy Czyżewski,
przewodniczący Rady Gminy Łomazy
Andrzej Wiński, dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych Bogumiła
Wińska, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Ryszard Bielecki, osoby
prowadzące zajęcia, wykonawcy w
ramach projektu i opiekunowie.
Nie od dziś wiadomo, że sukces
wymaga drużyny. Realizacja projektu
wymagała zaangażowania koordyna-
torek projektu Angeliki Goławskiej i
Aleksandry Bzowskiej, a także
skarbnik gminy Renaty Józefaciuk i
referatu finansowego. Współpraca w
sprawie rozliczenia projektu odbywała
się we współpracy z Bialskopodlaską
Fundacją Rozwoju. Podczas podsu-

mowania podziękowano za
współpracę i efektywne wykorzystanie
pozyskanych środków. Podziękowania
zostały złożone zaangażowanym w

realizację projektu,
bez których wsparcia
nie udałoby się tego
osiągnąć. Na zakoń-
czenie wszyscy
seniorzy z rąk wójta
gminy i koordynatora
otrzymali pamiątkowe
dyplomy informujące
o zakończeniu
projektu i podzięko-
wanie za udział.
Mimo że projekt
„Aktywny Senior!”
zakończył się, to Klub
Seniora w Gminie
Łomazy będzie nadal
funkcjonował. Opiekę
będzie sprawował
nad nim Gminny
Ośrodek Kultury w
Łomazach.

Seniorzy zakończyli projekt, ale chcą nadal działać

Środki z grantu na
udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych

Gmina Łomazy pozyskała grant
w kwocie 250 tys. złotych z
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, który przeznacza
na dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do potrzeb osób
z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności.
Dzięki tym środkom Urząd Gminy
w Łomazach zostanie
wyposażony w zewnętrzną windę
platformową, miejsca postojowe
dla osób z niepełnosprawnością
ruchową oraz stronę internetową
dostosowaną do obowiązujących
przepisów prawa dotyczących
dostępności cyfrowej. Realizacja
tych działań mających na celu
znoszenie barier architekto-
nicznych oraz cyfrowych pozwoli
samorządowi poprawić dostęp do
usług świadczonych przez urząd.
Projekt realizowany jest dzięki
grantowi „Dostępny samorząd –
granty” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś Priory-
tetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie
2.18 Wysokiej jakości usługi
administracyjne.
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Wójt informuje

Dodatek węglowy. Komu przysługuje
i jak go otrzymać? Informujemy, iż dnia 30 września

2022r. upłynął termin uiszczania
opłat za odbiór odpadów
komunalnych za III kwartał. W
związku z powyższym przypo-
minamy o konieczności
uregulowania należności.
Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu
(gotówką lub kartą) oraz przelewem na
rachunek: 98 8037 0008 0003 2072
2000 0450 (w tytule przelewu należy
umieścić imię i nazwisko, oraz adres
posesji). Opłata wynosi 11,00 zł
miesięcznie za osobę, a w przypadku
osób posiadających kompostownik:
10,00 zł miesięcznie za osobę. Opłatę
uiszczamy miesięcznie lub kwartalnie:
do 31 marca, 30 czerwca, 30 września,
31 grudnia. Dodatkowych informacji
można uzyskać pod numerem telefonu:
83 3417 008.

Opłata za odbiór odpadów

Wieści z Urzędu Gminy

Od dnia 22 sierpnia mieszkańcy
sołectwa Korczówka mają nowego
sołtysa, którym w wyniku ich
wyborczej decyzji został Krzysztof
Oleszczuk.
- Wyborcy z Korczówki chcieli, żebym
kandydował, a ja podjąłem to
wyzwanie, bo chciałem spróbować
swoich sił w tej roli - wspomina
Krzysztof Oleszczuk, który nie kryje, że
w miejscowości obowiązków nie
brakuje, zwłaszcza że w ostatnim
czasie modernizowana jest w niej infra-
struktura drogowa. - Powstaje asfalt od
kościoła do cmentarza, a właśnie
trudno przejezdne drogi gruntowe są
naszym największym problemem. Tym
musimy się w pierwszej kolejności
zająć. Środki z funduszu sołeckiego

przeważnie poszły na drogi, zwłaszcza
na wymagany projekt geodezyjny
jednej z nich, która ma być wysypana
kamieniem. Część środków przezna-
czamy na podsypanie piaskiem, drobne
kwoty na funkcjonowanie świetlicy.
W pracy na stanowisku sołtysa i w
podejmowanych przez Krzysztofa
Oleszczuka decyzjach, który przejął
stanowisko po Wiolecie Świerzbińskiej,
będą go wspierać radni Małgorzata
Nowosielska, Tadeusz Piętka i Jacek
Kulik. - Panu Krzysztofowi życzymy
owocnej współpracy z radnymi,
sołtysami, jak również z pracownikami
Urzędu Gminy, a także wszystkiego
dobrego w sprawach jego sołectwa - w
imieniu samorządu podczas sesji w
dniu 30 września złożył życzenia
przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Wiński.

Korczówka ma nowego sołtysa

Z żalem informujemy, że 22
września w wieku 88 lat odszedł
do wieczności śp. Jan Mironiuk,
działacz społeczny i
samorządowy, radny Gminy
Łomazy I kadencji w latach
1990-94. Sprawował funkcję
przewodniczącego komisji
gospodarki komunalnej, bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony
środowiska. Wieloletni pracownik
zakładu usług melioracyjnych w

Białej Podlaskiej, długoletni
członek ZSL, a od 1990 r. prezes
Zarządu Gminnego PSL. Przez
szereg lat był także społecznym
kuratorem sądowym. W 1979 r.
odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi, 1984 r. Odznaka
Zasłużony dla Pracowników
Rolnictwa, 1986 r. Zasłużony
działacz Związków Zawodowych
Pracowników Rolnictwa.
Rodzinie zmarłego składamy
wyrazy współczucia łącząc się w
żałobie.

Ostatnie pożegnanie
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Grupa ryzyka Ilość stabilnego
jodu

Liczba podawanych
tabletek

Noworodki i
niemowlęta młodsze
niż 1 miesiąc

12,5 mg jodu ¼ tabletki

Dzieci od miesiąca
do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki

Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
Osoby od 12 do 60
roku życia 100 mg jodu 2 tabletki

Kobiety w ciąży i
karmiące piersią 100 mg jodu 2 tabletki

Miejsce wydawania Miejscowości w obwodzie
Burwin 33 - Budynek poszkolny Burwin, Krasówka

Dubów 93 – remiza OSP Bielany, Dubów, Wola
Dubowska

Huszcza Druga 39a - świetlica Huszcza Pierwsza, Huszcza
Druga

Kopytnik 31A - świetlica Kopytnik, Stasiówka

Korczówka 64 – remiza OSP Korczówka,Kozły, Wólka
Korczowska

Koszoły 40 – remiza OSP Koszoły
Łomazy, ul. Małobrzeska 13 –
remiza OSP

Studzianka,Lubenka,
Szymanowo, Jusaki-Zarzeka

Łomazy, Zespół Placówek
Oświatowych, ul. Szkolna 18a Łomazy

Zeskanuj kod,
aby wejść
na stronę ARiMR

Wymiana pokryć dachowych

Miejsca dystrybucji jodku potasu
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Wydarzenia

W dniu 9 października mieszkańcy
Burwina i Krasówki spotkali się, by
wspólnie celebrować cykliczne już
Święto Darów Jesieni. Wydarzeniu
towarzyszył konkurs kulinarny.
Impreza odbyła się na terenie byłej
szkoły w Burwinie, towarzyszyło jej
ognisko, a dodatkowo mieszkańcy
przynieśli coś smacznego w
koszyczku. - Jak każdego roku spotka-
liśmy się na Święcie Darów Jesieni. W

tym roku w niezbyt licznym, ale jakże
wspaniałym składzie. Jak zwykle
mamy konkurs kulinarny, którego
tematem przewodnim było jabłko,
mamy więc potrawy, które w swoim
składzie zawierają jabłka - mówiła
sołtys wsi Burwin Agata Sadowska.
Wśród potraw konkursowych pojawiły
się m.in. wątróbka z jabłkiem na
szpinaku, ciasta i sałatki. Degustatorzy
uznali zgodnie, że każde z tych dań
zasłużyło na zaszczytne pierwsze

miejsce.
Tym razem na spotkanie przybyli
mieszkańcy Burwina i Krasówki. - To
miejsce dla mieszkańców Burwina, ale
też Krasówki, jest bardzo ważne, tutaj
kwitnie życie. Budynek szkoły był
wspólny dla tych miejscowości i nadal
służy jako obiekt użyteczności
publicznej. Tutaj odbywają się zebrania
sołeckie jednej i drugiej miejscowości,
wszelkie imprezy i spotkania - tłumaczy
pani sołtys. Wydarzenie uprzyjemnili
mini koncertem pasjonaci gry na
harmonĳce Henryk Mościbrocki i Adam
Tajer.

11 września hala sportowa w ZPO w
Łomazach przyjęła rolę placu pikni-
kowego, na którym stanęły
dmuchańce i prowadzone były
zabawy animacyjne dla dzieci. Na
spotkanie pod hasłem "Lato w
plenerze - rodzina na sportowo" i
"Bajkowy świat dziecka - piknik
rodzinny" zaprosiło Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju.
W trakcie zabawy animatorzy
zachęcali do wspólnej zabawy i udziału
w konkurencjach sportowych. - Dzięki
panu wójtowi i pani dyrektor szkoły
mamy okazję na hali zorganizować
nasz piknik - mówiła prezes
Łomaskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Lucyna Kamińska. - Mamy
różne atrakcje, m.in. dmuchańce,
darty, zawody sportowe, przeciąganie
liny, skoki w workach, przenoszenie
kubeczków z wodą, naprawdę
różności – przybliżyła szczegóły
wydarzenia sekretarz Ewelina
Wołosowicz. Jak stwierdziły obie

panie, taki festyn to już tradycja.
- Chcemy robić coś dla dzieci, żeby w
naszych Łomazach ciągle coś się
działo, żeby się nie nudzić. Dzieci się

nie nudzą, bo nie mają na to czasu!
I rzeczywiście, halę sportową wypełniły
licznie dzieci w różnym wieku, a
towarzyszyli im rodzice i opiekunowie,
którzy bardzo chętnie brali udział w
przygotowanych przez organizatora
zabawach.

Skarby odnalezione!

Kulinarne przysmaki Święta Darów Jesieni w Burwinie

Piknikowe wspomnienie lata
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Wydarzenia

Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne "Tłoka" w dniu 9 października
zaprosiło na Dzień Wspomnień w
murach dawnej Szkoły Podsta-
wowej w Koszołach. W programie
wydarzenia znalazło się zwiedzanie
pomieszczeń szkoły i odkrywanie
tajemnic szkolnych dzienników,
zajęcia z kaligrafii i zabawy
sportowe, a także gorąca jesienna
herbata i ognisko z pieczonymi
ziemniakami. Wśród uczestników tej
swoistej podróży w czasie znalazła
się Jadwiga Hordejewska, która
podzieliła się wspomnieniami ze
szkolnej ławy.
Budynek z przeznaczeniem na szkołę
podstawową wybudowali w 1938 r.
wysiłkiem społecznym mieszkańcy wsi
Koszoły. Jest on posadowiony w
miejscu, w którym do sierpnia 1915 r.
stała drewniana cerkiew unicka pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
z przełomu XVII/XVIII w., przy obiekcie
znajduje się wiekowy cmentarz. Szkoła
podstawowa w Koszołach powstała po
roku 1874 i zakończyła swoją
działalność w 2009. - Absolwenci
pierwszej rosyjskiej szkoły jako osoby
zdolne stały się profesorami w Peters-
burgu. W dwudziestoleciu
międzywojennym funkcjonowała już
polska szkoła, a obecny budynek
powstał w roku 1938. Ta szkoła szczyci
się wieloma absolwentami, również
osobami zdolnymi, profesorami,
doktorami, prawnikami, księżmi –
zacnymi ludźmi, których chcemy
wspominać. Przyjeżdżają do nas
dawni uczniowie i nauczyciele, szukają
wspomnień z dawnych lat – tłumaczy
prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Tłoka – Radość Dzieciom

Cezary Nowogrodzki.
- Chodziłam do tej szkoły od pierwszej
klasy, to były lata 50-60-te. Koszoły
były wtedy drewniane, nie było placu
zabaw, ale pamiętam, że moje
dzieciństwo było bardzo wesołe, bo
umieliśmy się zorganizować. Graliśmy
w palanta, podchody, chowanki. Choć
wioska jest mała to w mojej klasie było
dużo dzieci, trzydzieści osób. Było
tłoczno, gdy z każdej klasy wyszło na
korytarz po tyle osób, ale bardzo fajnie.
Pamiętam, jak mama szyła nam
szmaciane torby przewieszane przez
ramię, a tornister to już był luksus.
Mieszkałam blisko szkoły, wstawałam
gdy zbliżały się dzieci idące z kolonii –
wspomina absolwentka szkoły w
Koszołach Jadwiga Hordejewicz, która
przybyła z pięcioletnim wnuczkiem.
Opowiada o ławkach z kałamarzem,
piórze do pisania, przerwach, lekcjach
wf-u i nauczycielach. Również o
pieszej wędrówce do kościoła w
Huszczy z butami w dłoni oraz
kolegach - nie lada podrywaczach. –
Trochę inaczej się tu wchodziło, ale
wszystko sobie przypominam.
Uczyłam się przez te siedem lat w

każdej klasie, ale jest zupełnie inaczej,
teraz bym nie poznała wnętrza, bo jest
zupełnie zmienione. W każdej klasie
był piec, w którym palił woźny, toaleta
była na dworze, woda ze studni. Były
tablice, ale bez gąbek, ścierało się je
szmatką. Była biblioteka, ale nie
przepadaliśmy za czytaniem. Pewnie
było mało książek, bo zbieraliśmy się w
domach i czytaliśmy. Dobrze, że ta
szkoła została i że jest zagospoda-
rowana, cieszę się, że tu jestem.
Szkoła w Koszołach użytkowana jest
obecnie przez Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Tłoka”, dzięki
czemu nadal służy mieszkańcom
Koszoł. – Warto podjąć próbę opraco-
wania w oparciu o dostępną bazę
źródłową historii szkoły podstawowej,
której dzieje są skrawkiem losów
mieszkańców naszej miejscowości.
Celem spotkania jest zachowanie w
naszej pamięci i przekazanie
przyszłym pokoleniom wiedzy
dotyczącej historii o elementarnym
nauczaniu mieszkańców Koszoł –
podkreślają członkowie Tłoki. –
Historia szkoły to przede wszystkim
opowieść o ludziach zaangażowanych
niegdyś w życie społeczne wsi, których
nazwiska wówczas powszechnie
znane, dziś odchodzą w niepamięć.
Historia szkoły to również liczne
miejsca i budynki, w których organi-
zowano zajęcia edukacyjne, które
istnieją, ale są inaczej użytkowane,
mają inne przeznaczenie.
Dwudziestominutową relację filmową z
Dnia Wspomnień w szkole w
Koszołach znajdą Państwo na kanale
YT Radia Biper w zakładce Gmina
Łomazy.

11 września społeczność Koszoł i
przybyli goście wspólnie wzięli
udział w uroczystości religĳno-
patriotycznej upamiętniającej
zwycięską walkę Unitów
Podlaskich z zaborcą rosyjskim o
wolność religĳną. Na wydarzenie
zaprosiła Parafia Trójcy Świętej w
Huszczy oraz Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w
Koszołach.
W Koszołach przez blisko 300 lat,
aż do 1874 r., istniała parafia unicka
obejmująca mieszkańców wsi
Koszoły i Stasiówka, była tam
cerkiew pw. Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny i zachowany
po dzień dzisiejszy cmentarz. W
miejscu zwanym Grabowszczyzna w
1895 r. z inicjatywy Stanisława i jego
syna Zenobiusza Borkowskich
zawiązano Komitet Obrony Byłych
Unitów grupujący Podlasiaków wspie-

rających opór przed rusyfikacją tej
cząstki Królestwa Polskiego.
W ramach uroczystości w Koszołach
została odprawiona msza św. w intencji
dawnych parafian, po czym zgroma-
dzeni wzięli udział w spotkaniu,

podczas którego została zapre-
zentowana sylwetka Zenobiusza
Borkowskiego - przewodnika w
drodze do polskości byłych
Unitów Podlaskich. Artyści
Teatru Obrzędowego
„Czeladońka” im. Kazimierza
Kusznierów zaprosili uczest-
ników wydarzenia do obejrzenia
widowiska „Wereja” opowiada-
jącego o dawnym zwyczaju
żniwnym mieszkańców
podlaskich wsi. Historię walki
unitów o wolność religĳną przed-
stawił prezes „Tłoki” Cezary
Nowogrodzki.

Dzień Wspomnień w murach dawnej Szkoły Podstawowej w Koszołach

W Koszołach uczcili
pamięć unitów

Jadwiga Hordejewicz podzieliła się wspomnieniami
ze szkolnej ławy, w której spędziła siedem lat
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Dzień Nauczyciela to święto polskiej
szkoły, uczniów, nauczycieli,
pracowników administracji i
obsługi. W łomaskiej placówce
uroczysta akademia odbyła się 13
października z udziałem delacji
gminnej na czele z wójtem, przed-
stawicieli Rady Rodziców, Gminnej
Spółdzielni, OSP Łomazy oraz
przyjaciół szkoły.
Spotkanie było okazją do podzię-
kowania osobom
zaangażowanym w kształtowanie
młodych umysłów oraz wręczenia
nagród. Nagrody Wójta otrzymały
panie: Bogumiła Wińska, Dorota
Biesiada i Elżbieta Derlukiewicz –
Rusek. Siedemnaście Nagród
Dyrektora Szkoły otrzymali:
Elżbieta Bielecka, Dorota Derlu-
kiewicz, Aleksandra Dołęgowska,
Barbara Ignatowska, Elżbieta
Kapłan, Wiesława Kozaczuk,
Grzegorz Kulicki, Danuta
Michalczuk, Dorota Nazarewicz,
Agnieszka Panasiuk, Teresa
Paszkowska, Beata Piotrowska,
Marek Prokopiuk, Grażyna
Skrzyńska, Krystyna Szydłowska,
Paweł Tokarski i Agnieszka
Tremeska.

Jednym z ważnych elementów uroczy-
stości był akt ślubowania Aldony
Onisiewicz, która uzyskała kolejny
stopień awansu zawodowego. Jak
zaznaczyła dyrektor Bogumiła Wińska
- nikt, kto osiąga sukces, nie robi tego
bez pomocy innych, dlatego też święto
edukacji było dobrym momentem, by
podziękować wszystkim, którzy współ-
pracują i pomagają w funkcjonowaniu
szkoły. Nagrody za okazane wsparcie
wręczono wójtowi Jerzemu Czyżew-
skiemu, proboszczowi parafii pod
wezwaniem Św. Apostołów Piotra i

Pawła w Łomazach ks. kanonikowi
Adamowi Kameckiemu, proboszczowi
parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w
Huszczy ks. Mariuszowi Czyżakowi,
przewodniczącemu Rady Gminy
Andrzejowi Wińskiemu, przewodni-
czącej komisji oświaty Rady Gminy
Elżbiecie Moszkowskiej, prezydium
Rady Rodziców Annie Maciniuk,
Ewelinie Wołosowicz i Monice
Jaroszuk, dyrektorowi GOK
Ryszardowi Bieleckiemu, dyrektorowi
GBP Agacie Chwalewskiej, kierow-
nikowi GOPS Urszuli Najdyhor,

sekretarzowi gminy
Mariannie Łojewskiej,
komendantowi gminnemu
OSP Łomazy Romanowi
Stanilewiczowi, prezesowi
OSP Łomazy Grzegorzowi
Tereszczukowi, prezesowi
GS Łomazy Tadeuszowi
Bańkowskiemu, przyja-
cielowi szkoły Sławomirowi
Dymowskiemu oraz emery-
towanym nauczycielom.
Część oficjalną uroczy-
stości uświetnił swoim
występem ludowy zespół z
klas młodszych Koralinki.
Starsza młodzież zaprezen-
towała zabawne scenki ze
szkolnej codzienności, do
życzeń dołączyli również
uczniowie obcokrajowcy.

Wakacje jak zawsze minęły za
szybko, a przed uczniami szkół w
Łomazach i Huszczy kolejne
wyzwania, jakie postawi rok szkolny
2022/2023. Społeczność szkolna
rozpoczęła naukę od uroczystych
akademii, podczas których
dyrektorzy placówek, nauczyciele
oraz włodarz gminy zachęcali
swoich 492 uczniów do zaangażo-
wania w zdobywanie wiedzy i
czerpania radości z możliwości
wspólnego spędzania czasu w
szkole.
Tradycyjnie już społeczność szkolna
rozpoczęła nowy rok udziałem w
mszach świętych w Łomazach i
Huszczy modląc się pod przewod-
nictwem księży Adama Kameckiego i
Mariusza Czyżaka o dar mądrości, siły
i nadziei, które pozwolą zdobywać
wiedzę i pokonać wszelkie trudności,
jakie czekają na uczniów i ich nauczy-
cieli w ciągu najbliższych dziewięciu
miesięcy intensywnej pracy.
W Zespole Placówek Oświatowych w
Łomazach witała zgromadzonych
dyrektor Bogumiła Wińska, której

towarzyszyli m.in. wójt
Jerzy Czyżewski i
wizytator Kuratorium
Oświaty Przemysław
Głowacki. Akademia była
momentem powitania
pierwszaków, którzy
rozpoczynają swoją
szkolną przygodę, ale też
pożegnania dwojga
nauczycieli Izabeli
Marczewskiej i Dariusza
Stanilewicza rozpoczyna-
jących pracę w innych
placówkach. Wydarzenie
uprzyjemnili montażem
słowo-muzycznym uczniowie klas 2b i
3b, a grupa sześciolatków zatańczyła z
przytupem krakowiaka.

Uroczyście obchodziła również
początek roku szkolnego społeczność
Szkoły Podstawowej w Huszczy, gdzie

pierwszy dzwonek
wybrzmiał w tle powitania,
jakie skierowała do swoich
uczniów dyrektor Dorota
Pawłowska. Podczas obu
akademii oddano hołd
pamięci bohaterom II
wojny światowej, którzy
oddali swoje życie w
obronie polskości i
sprawili, że każdego roku
w dniu 1 września
uczniowie mogą rozpo-
czynać naukę w wolnej
Polsce.

Święto Edukacji Narodowej

Witaj szkoło!

Pracę w ZPO w Łomazach zakończyli
Izabela Marczewska i Dariusz Stanilewicz.
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15 października w świetlicy w
Studziance odbyła się impreza pod
hasłem "Ocalić od zapomnienia",
podczas której zespoły ludowe
zaprezentowały pieśni patriotyczne i
biesiadne. Na wydarzenie zaprosił w
swoje gościnne progi zespół
"Studzianczanie" ze Studzianki.
W szóstym już przeglądzie z cyklu
„Ocalić od zapomnienia”, który pozwolił
uczcić zbliżające się Święto Niepodle-
głości oraz wspólnie biesiadować
zaprzyjaźnionym grupom śpiewaczym,
wzięły udział zespoły: „Kaczeńce” z
Czosnówki, „Luteńka” z Koszoł,
„Biesiadnicy” z Żeszczynki, „Bokin-
czanka” z Bokinki Królewskiej oraz
„Tęcza” z Dąbrowicy Dużej. Muzyką
umilał również czas Krzysztof Osak. -
Zaprosiliśmy zespoły, z którymi chętnie
i często się spotykamy. Czujemy się jak
jedna wielka rozśpiewana rodzina -
stwierdziła Mirosława Jaśkiewicz,
szefowa zespołu “Studzianczanie”,
który, ze względu na obowiązki i
różnorodne wyjazdy postanowił zorga-
nizować spotkanie jeszcze przed
listopadowym świętem. A wszystko po
to, by móc spotkać się, śpiewać i
wspólnie spędzać czas. Chętni są,
ponieważ kilkunastoosobowy zespół,
którym kieruje pani Mirosława, z
przyjemnością angażuje się w różne

inicjatywy. - Spotykamy się co tydzień
na półtorej lub dwie godziny, mamy
wyjazdy i spotkania z innymi
zespołami. To nas trzyma przy życiu!
Dla mnie osobiście, gdyby nie zespół,
to trudno byłoby funkcjonować.
W klimacie patriotyzmu i tradycyjnej
biesiady wraz z zespołami bawili się
wspólnie przedstawiciele gminy
Łomazy oraz radni powiatu bialskiego.
Wśród nich debiutujący na muzycznej
scenie przewodniczący Rady Powiatu
Bialskiego Mariusz Kiczyński, który

wystąpił po raz pierwszy z reaktywo-
wanym zespołem “Bokinczanka” z
Bokinki Królewskiej. Co istotne, z
dawnego składu pozostała jedna
osoba, natomiast siedmioro z dziewię-
ciorga członków tego dnia po raz
pierwszy wystąpiło przez publicz-
nością. - Obserwowałem przez kilka lat
śpiewającego radnego Arkadiusza
Maksymiuka i zawsze mu zazdro-
ściłem. Skusiła mnie chęć śpiewania
piosenek patriotycznych. Co prawda
głosu nie mam, ale w chórze śpiewać
każdy może, czasem lepiej, czasem
gorzej. Ciężko było z tremą, ale
daliśmy radę – przyznał Mariusz
Kiczyński.

Dnia 3 września mieszkańcy gminy
Łomazy po raz kolejny włączyli się w
ogólnopolską XI akcję Narodowe
Czytanie, która odbyła się w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łomazach. Tegoroczna edycja
nawiązywała do Roku Romantyzmu
Polskiego ustanowionego przez
Sejm RP z okazji obchodzonego
w 2022 roku dwóchsetlecia
pierwszego wydania ,,Ballad
i romansów". Narodowe Czytanie
ma na celu promocję czytelnictwa i
najważniejszych dzieł rodzimej
literatury w Polsce.
Utwory „To lubię”, „Powrót taty”, „Pani
Twardowska”, „Pierwiosnek”, „Tukaj”,
„Dudarz”, „Romantyczność”,
„Rękawiczka”, „Świtezianka”, „Świteź” i
„Romantyczność” ze zbioru „Ballady i
romanse” Adama Mickiewicza czytali:
wójt Jerzy Czyżewski, przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Wiński, z-ca
przewodniczącego Rady Gminy
Ireneusz Korszeń, dyrektor GOK
Ryszard Bielecki, 1 Drużyna Harcerska
w Łomazach pod opieką Agnieszki
Garbatiuk oraz mieszkańcy gminy

Łomazy: Anna Marciniuk, Elżbieta
Bielecka, Renata Krasuska - Adamiak,
Oskar Adamiak, Oliwia Adamiak, Julia
Korszeń, Jakub Korszeń, Anna
Telaczyńska, Wojciech Telaczyński,
Andrzej Telaczyński, Zuzanna
Telaczyńska, Joanna Telaczyńska,
Adam Zubelewicz- Król i Katarzyna
Hołownia.
Również w dwóch placówkach oświa-

towych na terenie gminy społeczność
szkolna wzięła udział w czytaniu
utworów, które stanowią obowiązkowe
pozycje na liście lektur. W ZPO
uczniowie poszczególnych klas
wysłuchali wybranych fragmentów
najbardziej znanych ballad w
wykonaniu swoich kolegów, natomiast
w Szkole Podstawowej w Huszczy
czytanie rozpoczęła wraz z nauczy-
cielami dyrektor Dorota Pawłowska, a
do wspólnej akcji przyłączyli się
Andrzej Wiński, przewodnicząca Rady
Rodziców Małgorzata Rudzka, Jolanta
Kapczuk oraz uczniowie klasy ósmej.

Biesiada w patriotycznej oprawie

Narodowe Czytanie dzieł Mickiewicza

Wraz z zespołem “Bokinczanka” debiutował przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.
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4 września w Rudnikach w Gminie
Międzyrzec Podlaski odbyły się XXII
Dożynki Powiatowe Powiatu
Bialskiego, podczas których
delegacja gminy Łomazy zaprezen-
towała się z najlepszej strony, co
zostało docenione miejscami na
dożynkowym podium konkur-
sowym.
Łomaską delegację podczas dożynek
tworzyli: wójt Jerzy Czyżewski,
przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Wiński, radny Powiatu Bialskiego
Marek Uściński, radni Rady Gminy
Łomazy Leszek Firysiuk i Beata
Głowacka, dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury w Łomazach Ryszard
Bielecki oraz mieszkańcy naszej
gminy, wśród których królowali
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich i
Teatru Obrzędowego „Czeladońka” im.
Kazimierza Kusznierów z Lubenki,
Koła Gospodyń Wiejskich z Dubowa
oraz zespołu „Luteńka” z Koszoł
dbającego o muzyczną oprawę uczest-
nictwa w uroczystości.
Imponująca prezentacja walorów
gminy Łomazy oraz okazały, kunsz-
townie wykonany tradycyjny wieniec
dożynkowy przyniosły naszej repre-
zentacji dwa trzecie miejsca, zarówno
w konkursie na najpiękniejsze stoisko

promocyjne, jak i wieniec. Składamy
podziękowania reprezentacjom
miejscowości Lubenka i Dubów za
uczestnictwo w dożynkach i wspaniałe,
obfite w sukcesy promowanie naszej
gminy.

Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej i Gmina Kodeń zorgani-
zowały wspólnie VIII Bialski Festiwal
Sękaczy, na który przybyli amatorzy
tych wspaniałych wypieków z
całego powiatu i jego okolic.
Pachnące, słodkie sękacze stanęły
do konkursu o najsmaczniejszy
wypiek, a w tym roku laur
zwycięstwa przypadł mieszkance
Studzianki.
Skąd pomysł na taki właśnie wypiek? -
Córka nie mogła kupić przed świętami
sękacza i pomyśleliśmy, że będziemy
sami wypiekać - wspomina zdobyw-
czyni pierwszego miejsca Anna
Niedźwiedź ze Studzianki. Jak się
okazuje, wieloletnia praktyka

przyniosła zdolnej gospodyni nie tylko
satysfakcję z własnoręcznie
wykonanego ciasta, ale też uznanie
całego powiatu bialskiego, z którego
terenu do konkursu zgłoszono siedem-

naście smakołyków. Każdy kusił
smakiem i zapachem, jedne
cytrynowe, inne pomarańczowe.
Jednak najsmaczniejszy i najładniejszy
to właśnie ten, który przygotowała pani
Anna. Jak powstał? - Sękacza z 40
jajek piekę trzy godziny, bo trzeba
drzewo drobniutko porąbać, przygo-
tować wszystko. Do ciasta daję jajka,
mąkę, cukier, aromaty i cytrynę
naturalną - wyjaśnia. Ale jak przystało
na prawdziwą mistrzynię, nie zdradza
tajnych składników ani dokładnej
receptury. Każda gospodyni ma
przecież swoje sekrety.
W konkursie wyróżnienie przyznano
również paniom Eugenii i Agnieszce
Stanilewicz ze Studzianki. Gminę
Łomazy podczas wydarzenia repre-
zentowały również zespoły
„Pohulanka” z Kopytnika i „Śpiewam bo
lubię” z Łomaz.

Najsmaczniejszy sękacz ze Studzianki

Dożynkowe sukcesy w Rudnikach

Sękacz Anny Niedźwiedź ze Studzianki
najsmaczniejszy w całym powiecie!
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Z przyjemnością informujemy, że
jedna z uczennic z terenu gminy
Łomazy została wyróżniona przez
marszałka Województwa Lubel-
skiego Jarosława Stawiarskiego w
3. edycji konkursu plastycznego pn.
"Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze
Europejskie zmieniają Twoją
okolicę".
Na konkurs, którego zadaniem było
wykonanie pracy plastycznej związanej
ze zmianami, jakie zaszły w

najbliższym otoczeniu uczestnika
dzięki środkom z Funduszy Europej-
skich, wpłynęło ponad 600 prac z
terenu województwa. Oceniało je jury
konkursowe w składzie: marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, z-ca dyrektora Departa-
mentu Zarządzania RPO Magdalena
Urbankiewicz-Staszczak oraz dyrektor
Departamentu Kultury, Edukacji i
Dziedzictwa Narodowego Elżbieta
Katarzyna Kędzierska. Uczennica
Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach Anastazja Wołosowicz
znalazła się wśród wyróżnionych
laureatów konkursu w kategorii klas I-
IV.

Sukces, jakim jest
drugie miejsce na
podium Finału
Powiatu Bialskiego w
Sztafetowych Biegach
P r z e ł a j o w y c h
dziewcząt i chłopców,
przeprowadzonych w
dniu 4 października w
Wisznicach, odniosła
drużyna chłopięca
Szkoły Podstawowej
w Łomazach pod
kierunkiem opiekuna
Marka Prokopiuka
startująca w kategorii
Igrzyska Dzieci.
Chłopcy wywalczyli
awans do etapu
rejonowego w
Adamowie. Niżej, bo
na siódmym miejscu,
uplasowała się
drużyna dziewczęca,
której opiekunem jest
Ireneusz Korszeń.

Uczniowie ZPO wrócili z XXX Powiatowych
Biegów Ulicznych im. Wincentego Kozłowskiego
w Terespolu udekorowani medalami. W kategorii
"Igrzyska dzieci" reprezentanci Łomaz zdobyli 61
punktów do klasyfikacji współzawodnictwa szkół.
Najwyżej sklasyfikowani zawodnicy w swoich
kategoriach to: I miejsce Weronika Jabłońska,
Adrian Ostapowicz, III - Anastazja Wołosowicz, IV
- Andrzej Telaczyński, V - Julia Cichowska, VI -
Izabela Łaska i Jakub Korszeń. Opiekunami
zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego
Marek Prokopiuk i Ireneusz Korszeń. Dodatkową
atrakcją dla uczestników biegów była możliwość
spotkania z gościem specjalnym zawodów,
którym była w tym roku Luiza Złotkowska - polska
łyżwiarka szybka, trzykrotna olimpĳka, dwukrotna
medalistka Zimowych Igrzysk Olimpĳskich.
Łomazy spisały się równie dobrze podczas Powia-
towych Biegów Przełajowych im. Tadeusza
Śledzia w Sworach, gdzie I miejsce wywalczył
Adrian Ostapowicz, II - Weronika Jabłońska,
Miłosz Zając, III - Jakub Korszeń, IV - Izabela
Łaska, V - Julia Cichowska i VI - Kaja
Sobechowicz.

Finalistka z Łomaz

Sztafetowe podiumBiegacze na medal
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Piłkarski Turniej Wolność już za nami

W dniu 4 września w Dubowie odbył się Dzień Sportu, w
którym chętnie wzięli udział członkowie całych rodzin,
dzieci i ich rodzice. Organizatorzy imprezy: Uczniowski
Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy Florian oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie zapewnili uczest-
nikom szereg ciekawych zabaw i konkurencji sportowych.
Każdy startujący w sportowych wyzwaniach zawodnik
otrzymał pamiątkowy medal oraz upominek. Dodatkowo
była możliwość pomalowania twarzy w atrakcyjne wzory, z
czego korzystali również starsi uczestnicy zabawy
powracając tym samym do beztroskich lat dziecięcych.
Pomysłodawcami wydarzenia byli radni Kamil Frączek i
Ireneusz Korszeń.

W Dubowie na sportowo

Sport

W turnieju wzięło udział dwanaście drużyn z terenu województwa lubelskiego.

Gmina Łomazy wspólnie z klubem sportowym Niwa
Łomazy oraz Gminą Piszczac miała przyjemność
zaprosić zawodników i kibiców na miejscowy stadion,
gdzie w dniu 18 września drużyny w kategorii wiekowej
U11 rozegrały "Piłkarski Turniej Wolności" organi-
zowany przez Stowarzyszenie "Wczoraj, Dzisiaj, Jutro".
Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci
piłkarskich animacji, konkursów i warsztatów. Projekt
został objęty patronatem wiceministra sprawiedliwości
Marcina Romanowskiego, a środki na jego realizację
pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Inicjatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Wczoraj.
Dzisiaj. Jutro”, patronem honorowym natomiast wicemi-
nister sprawiedliwości Marcin Romanowski. - Dzięki
wsparciu Ministerstwa Sportu jest możliwe aktywizowanie
młodych ludzi, którzy zamiast siedzieć przed komputerem
uprawiają sport. To jest wspaniałe. Jest z nami finalista
programu telewizyjnego „Mam Talent” Łukasz Chwieduk -
LukiPoland, który, choć sam jest tiktokerem, potrafi
odciągnąć dzieci od komputera, smartfona i przyprowadzić
je tutaj, w takie miejsce jak Łomazy i wiele miejsc na
Lubelszczyźnie, gdzie rozgrywamy turnieje – mówił Marcin
Romanowski. Sam, jak przyznał, w piłkę grywa bardziej od
święta wybierając pozycję pomocnika lub obrońcy, a
najchętniej uprawia turystykę wysokogórską.
Do turnieju przystąpiły tego dnia drużyny: Dobryń, AT
Champion Biała Podlaska, BKS Lublin I i II, Orlęta Radzyń,
Lobos Football Academy, Podlasie II Biała Podlaska oraz

Rossosz, natomiast Łomazy reprezentowały aż cztery
drużyny: Niwa Łomazy dziewczynki, Niwa Łomazy 2012 i
2013 oraz SP Łomazy. - Walczymy, staramy się być w
pierwszej trójce i pojechać na finał do Zamościa - mówił
prezes GLKS Niwa Łomazy Roman Bańkowski. Niestety
naszym drużynom nie udało się wywalczyć najwyższego
miejsca na podium, które zajęła Akademia Techniki
Champion Biała Podlaska. Serdecznie gratulujemy
mistrzom naszego turnieju!
Turniej w Łomazach został rozegrany na odnowionym,
świetnie prezentującym się, funkcjonalnym boisku Niwy
Łomazy. – Dwa lata temu obiekt, na którym się znajdujemy,
został przebudowany dzięki środkom Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Boisko zostało przebudowane,
odwodnione, nawodnione, powstała również bieżnia lekko-
atletyczna dookoła niego. Mamy trybuny, skatepark,
siłownię plenerową i plac zabaw. Ważnym elementem tej
infrastruktury jest również wiata, a w niej miejsce obsługi
turysty, w której znajdują się atrakcje turystyczne gminy.
Osoby przybywające do nas mogą tu znaleźć miejsca, w
których mogą się spotkać i odpocząć, jest węzeł sanitarny.
Jest także budynek, w którym piłkarze Niwy przygotowują
się podczas treningów i meczy w ramach swojej klasy -
przypomniał wójt Jerzy Czyżewski. Podczas sesji Rady
Gminy w dniu 30 września włodarz podziękował wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie turnieju i zdradził plany
związane z kolejnymi wydarzeniami. - To było pierwsze duże
wydarzenie od momentu przebudowy stadionu, które
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników
otrzymał nagrody. Już planujemy przyszłoroczny turniej i
mamy wstępną akceptację, że odbędzie się on w naszej
gminie.



Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Archiwalne numery biuletynu (w kolorze) dostępne
są na stronie www.lomazy.pl/publikacje.

Biuletyn powstał na bazie tekstów Urzędu Gminy Łomazy, Gminnego Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, szkół podstawowych,
organizacji pozarządowych oraz redakcji Radia Biper. Dziękujemy za użyczenie zdjęć.
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Przyjdź na trening obwodowy - zaproszenie

10 września na stadionie klubu Niwa Łomazy drużyna
Młodzika Młodszego rozegrała swój pierwszy mecz na
własnym stadionie, w którym zmierzyła się z drużyną
Olimpia Jabłoń. - Pierwszy mecz graliśmy tydzień
wcześniej w Dobryniu, był zwycięski dla nas 6:0. Dziś
trochę ciężko idzie, pogoda nie dopisała, część
chłopaków jest nieobecna. Ale cieszy mnie to, że ta
młodzież się garnie i chce grać - mówił prezes Niwy
Łomazy Roman Bańkowski. Jak podkreślił, miejscowa
młodzież ma się gdzie wybiegać, ponieważ Łomazy
stwarzają ku temu świetne warunki. - Mamy duży
stadion, halę sportową, z której możemy korzystać.
Mamy dość dużo zawodników, bo ponad trzydziestu z
roczników 2011-2014. Będziemy też tworzyć jeszcze
młodsze roczniki, żeby zachęcić dzieci do oderwania
się od komputera i telewizora - zapowiedział. Spotkanie
z Olimpią Jabłoń zakończyło się wynikiem 0:4 dla gości.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców na zajęcia sportowe w
formie treningu obwodowego, które
odbywają się o godz. 18:30 w każdy
wtorek począwszy od dnia 4
października w hali sportowej
Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach. Można dołączyć w
każdym momencie. Trening jest
prowadzony przez Magdalenę
Romaniuk, wyspecjalizowanego i z
wieloma tytułami trenera Akademii
Taekwon-Do Virtus w Łomazach.
Cotygodniowe zajęcia dla miesz-
kańców Gminy Łomazy są bezpłatne
i są sfinansowane z gminnego
budżetu w ramach zadań Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Po raz pierwszy na własnej murawie

Sport
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