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Drodzy Czytelnicy
Oddajemy do Państwa rąk ostatni w tym roku numer Łomaskich Stron,
który pozwala nam podsumować ważne dla naszej społeczności
jesienno-zimowe inwestycje i wydarzenia.
Rok 2022 to bardzo dobry dla nas czas pomimo szalejącej inflacji i wielu
trudności gospodarczych. Wykonaliśmy zaplanowane na ten rok
zadania, wybudowaliśmy i poddaliśmy remontom wiele kilometrów dróg
gminnych i powiatowych, ukończyliśmy nową remizę OSP i bazę
komunalną, w której znajdzie swoje miejsce nowo powstały GZUK, a
budynek Urzędu Gminy już wkrótce stanie się bardziej przyjazny dla
naszych mieszkańców. Sięgamy po więcej opracowując projekty i
ogłaszając kolejne przetargi.
Przez ostatnie dwa miesiące przypomnieliśmy, jak ważna jest pamięć o
poległych i tych, którzy zapisali się w historii naszej gminy wielkimi
literami: z honorami obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości,
czciliśmy barwy narodowe, a stadion gminny zyskał imię dostojnego
patrona. Wspólnie świętowaliśmy przedszkolny jubileusz i podziwia-
liśmy prace naszych twórców podczas wystawy i kiermaszu
bożonarodzeniowego.
W bieżącym numerze nie zabrakło ważnych komunikatów oraz podsu-
mowania sukcesów naszych utalentowanych mieszkańców. To dzięki
Państwu Łomaskie Strony są wypełnione dumą i radością. Życzymy, by
przyszły rok niósł ze sobą kolejne sukcesy i ważne wydarzenia, a dziś
życzymy przyjemnej lektury i samych pozytywnych wrażeń.



Do Dubowa i Woli Dubowskiej
po gładkim asfalcie
Gmina Łomazy zakończyła realizację zadania budowy
drogi gminnej nr 101325L w miejscowości Dubów.
Nowa droga ułatwi podróżowanie na ponad półkilome-
trowym odcinku.
Zadanie budowy drogi asfaltowej (tzw. droga Dziczowa) na
odcinku 555 metrów wykonała firma PRD Lubartów S.A.,
nadzór inwestorski pełniła firma Investcom sp. z o.o. z
Białej Podlaskiej. Całkowita wartość przedsięwzięcia
zamknęła się kwotą 1.046.076,26 zł. Na ten cel samorząd
pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład w kwocie 870.554,03 zł.

Po nowych drogach do
kolejnych miejscowości
Na przestrzeni ostatnich miesięcy roku
2022 samorząd gminny ukończył realizację
zadań ukierunkowanych na budowę lub
przebudowę dróg gminnych i powiatowych.
Każda z nich w znaczący sposób poprawiła
komfort jazdy, ale też stała się bezpiecz-
niejsza dla podróżujących nią pieszych
użytkowników dróg.

Gładka droga w Korczówce
Dobiega końca budowa drogi gminnej nr
101345L. Zakres prac obejmował budowę
drogi na odcinku 241 m, od drogi powiatowej
przy kościele w stronę cmentarza parafialnego
w Korczówce. Wartość przedsięwzięcia to
425.889,25 zł, w tym dofinansowanie
354.428,96 zł z Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład. Prace wykonało PRD
Lubartów S.A. verte ->

Coraz bliżej przebudowy drogi
Bielany-Krasówka
Gmina Łomazy otrzymała 2.170.967,00 zł dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. To pierwszy etap dotyczący przebudowy
drogi powiatowej obejmujący odcinek ponad 2 km na
trasie od drogi wojewódzkiej 812 w stronę Krasówki. W
dniu 25 listopada wójt Jerzy Czyżewski wspólnie ze
skarbnik Renatą Józefaciuk podpisali umowę z
samorządem Województwa Lubelskiego w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego PROW. Inwestycja
będzie realizowana w 2023 roku. Gmina przejęła zarzą-
dzanie drogą powiatową na czas wykonania zadania, w
najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg
wyłaniający wykonawcę.
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555 metrów nowej drogi w Dubowie

Umowę na dofinansowanie projektu przekazał na uroczystej
konferencji członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Zdzisław Szwed

Gładka droga w Korczówce
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Burwin z dojazdem do gruntów rolnych
W ramach dotacji celowej ze środków budżetu z
Województwa Lubelskiego w kwocie 84.311 zł (dawniej
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) została zmoderni-
zowana nawierzchnia z kruszywa łamanego niemal
1 kilometra drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Burwinie.
Wartość prac to 141.450 zł, a ich wykonawcą była firma
Szymar Wydobywanie i Sprzedaż Kruszywa Łukasz Zozula
z Michałówki.

Współpraca z powiatem procentuje
Zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej nr
1081L na odcinku Łomazy - Jusaki-Zarzeka. Choć przez
pewien czas droga była całkowicie wyłączona z użytko-
wania, warto było czekać! Dziś cieszy mieszkańców naszej
gminy. Zakres prac objął remont na odcinku 1,5 km. Wartość
przedsięwzięcia to 1.028.241,22 zł, w tym udział finansowy
Gminy Łomazy i Powiatu Bialskiego w realizacji zadania
wyniósł po 50% planowanych kosztów. Prace wykonało
PRD Lubartów S.A.

Kirkucka ze wsparciem środków
rządowych

Swoim nowym wyglądem i funkcjonalnością cieszy również
droga gminna nr 101366L - ul. Kirkucka w Łomazach, do
której budowy blisko dwóch kilometrów w tym roku
przyczyniło się znaczące wsparcie ze strony Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Na realizację tego i kilku innych zadań drogowych o wartości
9.132.321,83 zł samorząd pozyskał dofinansowanie w
kwocie 7.600.000 zł. Samo wykonanie ul. Kirkuckiej to
1.794.431,51 zł przy dofinansowaniu kwotą 1.493.341,97 zł.

Plany na 2023 r.
Po raz drugi został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi
z Szymanowa do Huszczy wraz z budową chodnika w
Huszczy Pierwszej i Drugiej. - Liczymy na korzystne
podpisanie umowy, tak, aby do jesieni przyszłego roku ta
inwestycja mogła się odbyć. Gmina pozyskała na ten cel
7,125 mln zł z Polskiego Ładu – informuje wójt Jerzy
Czyżewski. Pierwszy przetarg został unieważniony,
ponieważ dwie złożone oferty cenowe przekraczały kwotę
kosztorysową. Wartość inwestycji to 11 mln złotych, w
kosztach partycypują powiat i gmina.
Trwa również procedura uzyskania pozwolenia na budowę
wraz z procedurą dotyczącą wywłaszczenia działek w
miejscowościach Wola Dubowska oraz Łomazy
dotyczących budowy dróg, które w ramach środków
Programu Inwestycji Strategicznych zostały zaplanowane
na rok 2023. Samorząd dokonał rozliczenia projektu
dotyczącego remontu ulic Budzyń i Małobrzeska,

zakończono również dodatkowe prace związane z
wykonaniem odwodnienia. Warto przypomnieć, że wartość
przedsięwzięcia to 1.228.909,92 zł przy dofinansowaniu
590.808,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace
wykonało PRD Lubartów S.A.

Burwin z dojazdem do gruntów rolnych

1,5 km drogi powiatowej do Jusaków-Zarzeki efektem
współpracy z Powiatem Bialskim

Trwa druga procedura przetargowa na przebudowę
drogi z Szymanowa do Huszczy

Pół miliona na małe
projekty
Blisko pół miliona złotych zostało
pozyskanych na małe projekty w
Gminie Łomazy. Podczas konferencji
podsumowującej w Międzyrzecu
Podlaskim wójt Jerzy Czyżewski
zaprezentował efekty współpracy
samorządu z Bialskopodlaską Lokalną
Grupą Działania. Dzięki wnioskom

złożonym do BLGD zostały zreali-
zowane projekty dotyczące m.in.
monografii o Gminie Łomazy,
pierwszej siłowni plenerowej, wyposa-
żenia Orkiestry Dętej w nowoczesny
instrumenty, poprawy infrastruktury
gminnej biblioteki oraz budynków
zabytkowych, a także zostały zorgani-
zowane duże wydarzenia kulturalne
promujące muzykę narodów
Południowego Podlasia.
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Baza komunalna została ukoń-
czona
Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na przebu-
dowie budynku dawnej bazy Spółdzielni Usług Rolniczych
na Gminną Bazę Komunalną oraz siedzibę Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych. Na wykonanie zadania
samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln złotych,
wkład własny to blisko pół mln zł. Wykonawcą zadania był
Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej z Łomaz.

Budynek Urzędu Gminy przyjazny
dla osób z niepełnosprawnością
Gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na
dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W związku z dotacją obiekt przejdzie modernizację w
postaci budowy windy platformowej, przed budynkiem
zostanie również zapewnione miejsce parkingowe dla
osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo prace moderni-
zacyjne obejmą stronę internetową urzędu, która również
przejdzie odpowiednie modyfikacje przystosowujące ją do
łatwej i intuicyjnej obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.
– Umowa z PFRON została już podpisana. Realizacja tego
przedsięwzięcia będzie trwała do czerwca 2023 r. Obecnie
trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadań objętych

Gminny Zakład Usług Komunal-
nych w Łomazach
Na mocy uchwały podjętej w dniu 28 października przez
radnych gminy Łomazy z dniem 1 stycznia 2023 r.
rozpocznie swoje funkcjonowanie gminna jednostka
budżetowa pod nazwą „Gminny Zakład Usług
Komunalnych”.
Celem GZUK będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych w zakresie wodociągów i zaopa-
trzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy. Wśród zadań jednostki znajdą się: zarzą-
dzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami
będącymi własnością Gminy, służącymi zbiorowemu zaopa-
trzeniu w wodę, zapewnienie właściwej eksploatacji i
konserwacji oraz utrzymanie w stałej sprawności i
należytym stanie technicznym obiektów służących
zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, remonty, budowa i
rozbudowa urządzeń wodno – kanalizacyjnych, wydawanie
warunków technicznych przyłącza do wodociągów i kanali-
zacji, prowadzenie spraw związanych z gospodarką
wodociągową i ściekową oraz niezbędnej dokumentacji
związanej z ewidencją odbiorców wody i odprowadzonych
ścieków, zawierania umów, wymiaru, windykacji opłat za
wodę i ścieki, świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i
transportu nieczystości ciekłych, utrzymanie dróg, poboczy
dróg, placów, mostów, terenów zieleni i terenów rekre-
acyjnych, w tym parków, parkingów, skwerów, zieleńców
oraz terenów niezabudowanych, budynków, budowli i lokali
wraz z infrastrukturą oraz urządzeń sanitarnych stano-
wiących własność Gminy.
Wymienione zadania są obecnie realizowane przez referaty
Urzędu Gminy, a z racji wielu specjalistycznych wymogów
istotne jest zapewnienie w tym zakresie zarówno odpowied-
niego sprzętu jak i doświadczonych pracowników. Podjęcie
uchwały jest kończącym etapem realizacji inwestycji dofinan-
sowanej w kwocie 1 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn.
"Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo-gara-
żowego bazy komunalnej w Łomazach", w której zakresie
mieściła się przebudowa, rewitalizacja, generalny remont,
termomodernizacja i nadanie nowej funkcjonalności
budynkowi biurowo-warsztatowemu dawnej bazy SKR wraz z
budynkiem garażowym w Łomazach przy ulicy Rolniczej. RFIL
jest programem bezzwrotnego wsparcia dla samorządów,
których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.
Podjęcie uchwały dotyczącej powstania GZUK w Łomazach
wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju na obszarze
całej Gminy Łomazy. Jednostka będzie wsparciem lokalnej
społeczności poprzez stworzenie gminnej bazy komunalnej, a
także w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej. W budynku będzie funkcjonował inkubator
przedsiębiorczości. Dodatkowym atutem powstania GZUK
będzie usprawnienie zarządzania majątkiem komunalnym w
ramach realizacji zadań gminy, a także stworzenie w
przyszłości nowych miejsc pracy w zakresie gospodarki
komunalnej.

Gminna baza komunalna siedzibą GZUK



STRONA 5LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022

Wieści z Urzędu Gminy
Pod biało-czerwoną
W dniu 11 listopada podczas gminnych
obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości przed budynkiem Zespołu
Placówek Oświatowych w Łomazach
została podniesiona flaga narodowa na
maszt zakupiony w ramach projektu
rządowego „Pod biało-czerwoną” sfinan-
sowanego przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego.
Według swoich założeń projekt ma
jednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców.

Zaangażowali się w niego zarówno
zwykli obywatele, jak i liderzy, którzy
zgłosili się do promowania akcji w swoich
lokalnych społecznościach. Inicjatywa
nie tylko upamiętnia poległych za
wolność i niepodległość naszej Ojczyzny,
ale także zachęca do patriotycznych
postaw i dumy z bycia Polakami. Do
projektu, dzięki oddanym w głosowaniu
417.932 głosom poparcia, zakwalifi-
kowało się 1.514 gmin, z czego 1.290
złożyło wniosek o postawienie masztu.
Na wykonanie zadania gmina pozyskała
8 tys. złotych.

Inwestycja w dobrą wodę
Rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z
gospodarką wodno-kanalizacyjną. Wykonawca podjął już
prace na stacji uzdatniania wody. Pierwsze czynności będą
związane z przebudową budynku i montażem instalacji
fotowoltaicznej, dalsze po nowym roku obejmą remont
technologii uzdatniania wody. Zmodernizowana zostanie
przepompownia, rozbudowie ulegnie kanalizacja w
Łomazach. – Częściowe prace będą trwały do połowy roku
2023, natomiast całość zakończy się dopiero jesienią –
informuje wójt Jerzy Czyżewski.
Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie
4 mln złotych..

Podatki w górę, cena żyta w dół
30 listopada radni podjęli uchwały zmieniające stawki
podatków oraz ceny skupu żyta i sprzedaży drzewa.
Zmiany zostały oparte o wzrastający wskaźnik inflacji,
obwieszczenie prezesa GUS oraz Ministra Finansów.
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosi
1,00 zł od 1 m2 powierzchni, natomiast od gruntów
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2, od budynków
lub ich części: a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 23,00 zł od 1 m2,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1 m2. Szczegółowy
wykaz kwot podatkowych dostępny jest na stronie interne-
towej urzędu.
Obniżono średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem
Prezesa GUS z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65,00 zł za
1 dt, która będzie stanowiła podstawę przy obliczaniu
podatku rolnego na obszarze Gminy Łomazy. Obniżona
została również średnia cena sprzedaży drewna ustalona
przez GUS z kwoty 323,18 zł za 1 m3 do kwoty 230,00 zł za
1 m3, która będzie miała zastosowanie przy obliczaniu
podatku leśnego na terenie gminy.

Cieplej w Stasiówce
Zakończyły się prace związane z
dociepleniem świetlicy w
Stasiówce. Prace polegały na
wykonaniu elewacji ze styropianu,
montażu kratek wentylacyjnych i
parapetów. Wartość prac to
49.500 zł, z czego część środków
pochodzi ze środków funduszu
sołeckiego wsi Stasiówka.
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Zakup węgla na preferencyj-
nych warunkach dla mieszkań-
ców
Informujemy, że od 2 grudnia 2022 r. przyjmowane są
wpłaty za zakup węgla na preferencyjnych warunkach
przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
Gmina Łomazy podpisała umowę z PGE Paliwa Sp. z
o.o. Na dzień 30 listopada do urzędu wpłynęło 216
wniosków na łączną ilość 555 ton węgla.

Warunki zakupu węgla:
Do zakupów preferencyjnych węgla uprawnione są osoby,
które złożyły w gminie wniosek o zakup preferencyjny
paliwa stałego i wniosek został pozytywnie zweryfikowany.
Cena 1 tony węgla niezależnie od asortymentu wynosi
2000,00 zł brutto.
Obecnie przyjmowane
są wpłaty zgodnie z
wnioskami na zakup
węgla do 31.12.2022 r.,
tzn. maksymalna
kwota wpłaty powinna
wynosić 1,5 tony x
2000,00 zł = 3000,00 zł.
Kolejność dokony-
wania wpłat będzie
decydować o kolejności dostępności węgla. Wpłat należy
dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Łomazy nr: 13 8037 0008 0003 2072 2000 0040 (Bank
Spółdzielczy w Łomazach) w tytule przelewu należy podać:
„zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, ilość
węgla”. Imię i nazwisko oraz adres muszą być zgodne z
danymi wpisanymi na złożonym wniosku. Po uiszczeniu
należnej wpłaty należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy
fakturę uprawniającą do odbioru węgla ze składu, faktury
będą dostępne do odbioru po 2 dniach roboczych od
dokonania wpłaty.
Surowiec jaki będzie dystrybuowany przez Gminę Łomazy
to „orzech” i „groszek”. Skład węgla w ramach gminnej
dystrybucji: Łomazy, ul. Spółdzielcza 6 - Gminna
Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". Węgiel z w/w składu
będzie można odebrać osobiście. Jest możliwość transportu
węgla z punktu składowania do domu, po wcześniejszym
uzgodnieniu w punkcie dystrybucji. Punkt zapewni jedno-
razowy, bezpłatny dowóz węgla do domu mieszkańca.
Istnieje możliwość workowania węgla za dodatkową opłatą,
również po wcześniejszym uzgodnieniu w punkcie dystry-
bucji. Koszty transportu węgla ze składu gminnego do domu
mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)
pozostają po stronie mieszkańca.
Ważne: Prosimy o czujność i dokonywanie wpłat wyłącznie
na podany powyżej numer konta. Pracownicy gminy nie
będą podawać podczas rozmowy telefonicznej numeru
konta do wpłat.

Zwiększenie limitu zużycia energii
elektrycznej
Informujemy, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia
w celu umożliwienia zastosowania zwiększonego limitu
zużycia energii elektrycznej podlegającego obniżonej stawki
opłaty za kWh w gospodarstwie domowym. Limit 3000 kWh
przysługuje rolnikom, którzy wraz z oświadczeniem złożą
kopię decyzji podatkowej za 2022 r. lub kopią Karty Dużej
Rodziny. Limit 2600 kWh przysługuje dla gospodarstw, w
których zamieszkuje osoba posiadająca orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Oświadczenie można złożyć w terminie do 30.06.2023 r. u
swojego dostawcy energii elektrycznej.

Odśnieżanie 2023
Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łomazy w
sezonie zimowym 2022/2023.
1. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny
jest Urząd Gminy Łomazy.
Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany
zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych
oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu
usprawnienia prac związanych z koordynacją działań
zgłoszenia prosimy kierować do pana Grzegorza Kowalew-
skiego tel. 83 341 70 69 lub 508 070 098.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie
art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości. Zgodnie z orzecznictwem przez pojęcie
chodnik rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy
nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie
tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem np.
trawnikiem nie zwalnia właściciela nieruchomości od
obowiązku utrzymania go w czystości porządku. Przypo-



minamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego
śniegu bezpośrednio na jezdnię. Zgodnie z art. 117 kodeksu
wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku
utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
2. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Łomazy odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w
Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała Podlaska.
Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Łomazy objęte
są V podwyższonym i zwykłym oraz VI Standardem odśnie-
żania. Oznacza to m.in. dopuszczalne przerwy w
komunikacji odpowiednio do 24 i 48 godzin. Wszelkie uwagi
dotyczące dróg powiatowych prosimy kierować do

Kierownika Obwodu Drogowego tel. 83 343 46 48 lub Sekcji
Dróg tel. 83 342 52 31.
3. Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 812 na
terenie Gminy Łomazy odpowiada Rejon Dróg
Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14,
21-500 Biała Podlaska Tel. 83 343-81-88
Jednocześnie w imieniu własnym jaki i zarządców dróg
powiatowych i wojewódzkiej pragniemy wyrazić szczere
podziękowania dla tych wszystkich mieszkańców, którzy
własnymi siłami i środkami odśnieżają chodniki przy
drogach. Pomaga to w poprawie bezpieczeństwa pieszych i
pozostałych uczestników ruchu.

Informacja dla płatników skła-
dek ZUS
Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek, bez
względu na liczbę zatrudnionych osób, a także samozatrud-
nieni i osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, będą mieli obowiązek posiadania konta PUE
ZUS. Jeśli nie założą go sami, zrobi to za nich ZUS. Profil
należy założyć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS.
Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdą
Państwo ulotkę wyjaśniającą, jak złożyć profil - „Krok po
kroku”, dostępny jest również film prezentujący najważ-
niejsze kwestie dotyczące korzystania z portalu.
Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce Aktualności
na stronie www.zus.pl. Można również skorzystać z infolinii
COT: 22 560 16 00. Konsultanci dostępni są od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00 - 18.00.
Założenia konta jest proste, wystarczy wejść na www.zus.pl/
pue/rejestracja, wybrać odpowiedni profil i przejść wszystkie
kolejne kroki. Do potwierdzenia tożsamości można użyć
Profilu Zaufanego, również poprzez bankowość elektro-
niczną, a także podpisu kwalifikowanego. Możliwe jest
również założenie konta poprzez wizytę w placówce ZUS.
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Nabór do Gminnego Klubu Malu-
cha
Informujemy, że dostępne są wolne miejsca w Gminnym
Klubie Malucha, do którego można zgłaszać dzieci w wieku
od 1 do 3 lat. Wnioski można pobrać ze strony Gminy Łomazy
z zakładki Klub Malucha bądź w siedzibie Gminnego Klubu
Malucha w Łomazach. W razie dodatkowych pytań prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem 509 457 394.
Jednocześnie informujemy, że po dwuletniej realizacji projektu
Gminny Klub Malucha otrzymał nowy statut, z godnie z którym
rozpoczęły się zajęcia odpłatne. Uchwalony z dniem 28
października przez Radę Gminy statut określa liczbę miejsc
dostępnych w ramach klubu, do którego może uczęszczać 23
dzieci, stanowi również o warunkach odpłatności za pobyt dziecka
i jego wyżywienie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej gminy.
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Bal jesienny i Dzień Postaci z
Bajek

21 października w przedszkolu odbył się Bal Jesienny,
podczas którego uczestnicy zabawy zamienili się w
zwierzęta leśne, grzybki, liście lub drzewa. W czasie balu
dzieci rozwiązywały „Jesienne zagadki”, zbierały kasztany,
bawiły się przy muzyce i projektowały suknię Pani Jesieni,
ozdabiając ją kolorowymi papierowymi liśćmi, grzybkami,
szyszkami itp. Bal Pani Jesieni minął bardzo szybko i
przebiegał w klimacie zabawy i radości. Uśmiechnięte buzie
dzieci to najlepszy dowód na to, że zabawa była udana.
5 listopada to Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin
jednego z największych twórców bajek – Walta Disney’a. Z
tej okazji 4 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego w
Huszczy wyruszyły w podróż do krainy bajek. Był to dzień
kolorowy i wesoły. Dzieci przebierały się w bajkowe stroje,
uczestniczyły w konkursach i quizach. Wysłuchały
fragmentów znanych bajek, a następnie rozpoznawały ich
tytuły. Trafnie segregowały bajkowe rekwizyty oraz na
chwilę mogły się zmienić w Kopciuszka, który oddziela
ziarna fasoli od kaszy. Spotkały się z Babą Jagą, która była
miła i uprzejma i wyczarowała dla dzieci wiele zagadek i
zadań. Przedszkolaki sprawnie wykonywały polecenia i
odgadywały zagadki, za co otrzymywały nagrody. Na zakoń-
czenie dnia dzieci wykonały galerię najpiękniejszych postaci
z bajek. Ten wyjątkowy dzień był doskonałą okazją do
świetnej zabawy i rozwĳania zainteresowań czytelniczych.

„Mała książka - wielki człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łomazach
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach corocznie
uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka –
wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na nieocenioną rolę
czytania w życiu dziecka oraz korzyściach wynikających z
częstego odwiedzania biblioteki. Dyrektor Agata
Chwalewska uczestniczyła w konferencji z okazji 5-lecia
kampanii.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifi-
kowana i wzięła udział w konferencji z okazji 5-lecia
kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w dniach 15-16
listopada 2022 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W
ramach konferencji odbyły się spotkania z zaproszonymi
gośćmi, wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne, które były
zarazem okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na
temat realizowanego jak i przyszłości projektu. Gminną
Bibliotekę Publiczną w Łomazach reprezentowała
dyrektor Agata Chwalewska.
Pracownicy biblioteki zapraszają dzieci w wieku przed-
szkolnym do tegorocznej edycji. Każde dziecko, które
odwiedzi bibliotekę otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytel-
niczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece i wypożyczenie książki, przedszkolak otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany

imiennym dyplomem
potw ierdza jącym
jego czytelnicze
zainteresowania.
Biblioteka oferuje
również wyprawki w
wersji ukraińsko-pol-
skiej. „Pamiętajmy,
że miłość do
czytania jest
prezentem na całe
życie”.Dyrektor GBP Agata Chwalewska

Wydarzenia

„Ojczyznę wolną pobłogosław
Panie”
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łomazach
od wielu lat odbywają się w dniu 11 listopada. Tak było i w
tym roku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji
Ojczyzny. Podczas kazania usłyszeliśmy od księdza
kanonika Adama Kameckiego piękne i jakże ważne słowa.
Zaapelował, byśmy spojrzeli na wspólną matkę – Polskę,
byśmy na nowo zauważyli fundamentalne wartości, takie
jak: niepodległość, z którą wiąże się nasza narodowa
tożsamość oraz wolność. Święto Niepodległości pozwala
spojrzeć na dzieje naszego narodu i wyciągnąć właściwe
wnioski. Podkreślił, że to wiara i możliwość gromadzenia się
i wspólnego modlenia się w świątyni pańskiej były tym, co w

różnych momentach pomagało Polakom przetrwać. Warto o
tym pamiętać w czasach, gdy próbuje się budować świat w
oparciu o nowe wartości. Uroczystą mszę świętą zakończyły
słowa pieśni „Boże coś Polskę”.
Następnie uczestniczący przemaszerowali z pocztem
sztandarowym szkoły i orkiestrą strażacką na czele pod
pomnik upamiętniający wszystkich poległych w obronie
Ojczyzny. Tam delegacje władz gminnych, szkolnych i
samorządowych złożyły w hołdzie poległym wieńce.
Kolejnym ważnym i nowym punktem obchodów było
wciągnięcie flagi na maszt w ramach projektu „Pod biało –
czerwoną”. Mieszkańcy naszej gminy dołączyli do projektu i
maszt stanął przed głównym wejściem do budynku szkoły.
Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego poczet
flagowy Ochotniczej Straży Pożarnej wciągnął flagę na
maszt. Dalsza część uroczystości miała miejsce w hali



sportowej. Gospodarz obiektu pani dyrektor Bogumiła
Wińska powitała przybyłych gości. Byli wśród nich: wójt
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, proboszcz parafii pod
wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach ks.
kanonik Adam Kamecki, kierownik placówki terenowej
KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński, przewodniczący
Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łomazy Ireneusz Korszeń, przewodnicząca
Rady Rodziców Anna Marciniuk, wiceprzewodnicząca Rady
Rodziców Ewelina Wołosowicz, prezes Gminnej Spółdzielni
Tadeusz Bańkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Bielecki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Agata Chwalewska, komendant gminny OSP Łomazy
Roman Stanilewicz, prezes OSP Łomazy Grzegorz
Tereszczuk, radni Gminy Łomazy: Kamil Frączek, Rafał
Cybulski, Grzegorz Wysocki, Leszek Firysiuk. Dyrektor
gorąco powitała przybyłych mieszkańców Gminy Łomazy,
nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Podzię-
kowała wszystkim tym, którzy przyszli w dzień wolny od
pracy, by uczestniczyć w tym święcie, pokazując tym
samym właściwą postawę patrio-
tyczną. Zacytowała słowa wiersza
L. Staffa „Polsko, nie jesteś ty już
niewolnicą”, podkreślając tym
samym wartość wolności oraz
możliwość zamanifestowania
swojego patriotyzmu choćby przez
wywieszenie przy swoich domach
biało – czerwonej flagi czy
obecność podczas tej uroczystości.
Wójt gminy Jerzy Czyżewski zwrócił
uwagę, że prawdziwie kochać
Polskę, to kochać swoją małą
ojczyznę – miejscowość, gminę,
miejsce, w którym czujemy się
bezpiecznie. Miłość do ojczyzny to
także wolność dokonywania
wyborów, troska o miejsca pamięci, szacunek do godła,
hymnu oraz wpajanie tych wartości młodym pokoleniom.
Jako ostatni zabrał głos pan Marek Uściński. Uwagę
słuchaczy skierował głównie w stronę pojmowania niepodle-
głości jako możliwości samodzielnego decydowania o
naszym losie, bycie. Szczególnie ważne jest to dziś, kiedy
są zakusy, aby tę niepodległość zamienić na podległość

gospodarczą, ekonomiczną, wyszydzanie naszych podsta-
wowych wartości. Dlatego musimy przekazywać te wartości,
które tkwią w naszych korzeniach. Ojczyzna to ojcowizna,
wszystko to, co otrzymaliśmy od swoich przodków: wiara,
język, tradycje, kultura materialna i niematerialna. Na
zakończenie swego wystąpienia zaapelował o rozbudzenie
w sobie refleksji na te, jakże ważne tematy.

Po wystąpieniach gości głos zabrali
uczniowie, którzy przygotowani
przez Elżbietę Bielecką i
Małgorzatę Szewczyk zaprezen-
towali wzruszający montaż słowno
– muzyczny. Były piękne utwory
naszych poetów, znane od pokoleń
pieśni patriotyczne, jak i te bardziej
współczesne. Wystąpił także chór
szkolny „Kanon” pod kierunkiem
Grzegorza Kulickiego oraz ludowy
zespół uczniów z klas najmłodszych
pod opieką Agnieszki Panasiuk
„Koralinki”. Utwór na saksofonie
zaprezentował uczeń klasy VIIIa
Janek Telaczyński. Ostatnim
punktem uroczystości z racji Święta

Niepodległości był koncert piosenki patriotycznej w
wykonaniu zespołu „Śpiewam bo lubię’ przygotowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach. Podczas występu
młodzieży w jednej z prezentowanych piosenek padły
słowa: „Myślimy dzisiaj o Polsce, historia uczy pokory”. Oby
stały się pretekstem do naszych głębszych przemyśleń.
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Zespół "Śpiewam bo lubię"
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Pasowanie na Przedszkolaka
i Starszaka
21 listopada w oddziale przedszkolnym w Huszczy
odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka
i Starszaka. W tym dniu dzieci przybyły do przed-
szkola odświętnie ubrane. Przedszkolaki
zaprezentowały program artystyczny, który wzbudził
zachwyt zaproszonych gości. Występując przed tak
wielką publicznością dzieci wykazały się nie tylko
swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą.
Pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz
zatańczyły. Po części artystycznej obiecały zgodnie
bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z
uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom oraz
być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani
dyrektor pasowała wszystkich wielkim, zaczaro-
wanym ołówkiem. Na pamiątkę tego ważnego dnia
dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej pozowały z rodzicami i
nauczycielami do pamiątkowego zdjęcia, po czym
udały się na poczęstunek.

Ślubowanie uczniów klas I
W dniu 26 października w Szkole Podstawowej w Łomazach
odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas
pierwszych. Na wstępie serdecznie powitano zaproszonych
gości, zebranych rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas I
– III i VI, a szczególnie gorąco oczywiście wszystkich pierw-
szaków, bo to przecież ich święto. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili goście: wójt gminy Łomazy Jerzy
Czyżewski, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński,
przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marciniuk, wiceprze-
wodnicząca Rady Rodziców Ewelina Wołosowicz. Na
początku dzieci z klas pierwszych pod kierunkiem wycho-
wawczyń Aleksandry Dołęgowskiej i Wiesławy Kozaczuk
przedstawiły montaż słowno - muzyczny. Recytowały
wiersze o tematyce patriotycznej oraz dotyczące zdoby-
wanych w szkole wiadomości i umiejętności. Śpiewając
piosenki zaprezentowały też swoje predyspozycje wokalne.
Następnie złożyły uroczyste ślubowanie, po czym dyrektor
Bogumiła Wińska dokonała pasowania ich na uczniów klasy
pierwszej, wręczyła im pamiątkowe dyplomy i serdecznie

pogratulowała. Życzenia sukcesów w nauce świeżo
upieczonym „Pierwszakom” złożyli również starsi koledzy i
zaproszeni goście, którzy przekazali prezenty. Uczniów klas
I czekał również słodki poczęstunek i zabawa przy muzyce.
Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości.

„Szkoła do hymnu”
2022
Już po raz kolejny uczniowie
wraz z nauczycielami w
Łomazach i Huszczy przystąpili
do ogólnopolskiej akcji i o
symbolicznej godzinie 11.11
odśpiewali hymn narodowy.

Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka w Huszczy
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Jubileusz 30-lecia Przedszkola
Samorządowego w Łomazach
Od podpisania aktu założycielskiego
Przedszkola Samorządowego w
Łomazach minęło już trzydzieści lat i ta
rocznica była doskonałą okazją do
wspólnego świętowania. Na uroczy-
stość przybyli przedstawiciele
kuratorium i władz gminnych, kadra
pedagogiczna, rodzice oraz wychowan-
kowie placówki. Był to czas wspomnień
i podsumowań, nie zabrakło życzeń i
gratulacji, a przedszkolaki zaprezen-
towały przed publicznością doskonale
przygotowany montaż słowno-mu-
zyczny.
„Kart w kalendarzu ubyło niemało i lat 30 szybko zleciało.
Lecz jest coś w życiu, co się nie zmienia – to najpiękniejsze
przedszkolne wspomnienia„

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 9 grudnia w Zespole
Placówek Oświatowych w Łomazach, gdzie uczestników
wydarzenia powitała dyrektor Bogumiła Wińska. W słowach
skierowanych do zgromadzonych przypomniała 105-letnią
tradycję łomaskiej edukacji przedszkolnej. Obecne Przed-
szkole Samorządowe funkcjonuje w swojej formie od 30 lat
i właśnie ta rocznica została tego dnia uczczona przez
najmłodszych montażem słowno-muzycznym. Dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności recytując świetnie
opanowane wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły w rytm
skocznych piosenek w strojach mikołajowych, przedstawiły
krótkie scenki rodzajowe i pochwaliły się własnymi
talentami.
Spotkanie było okazją do wspomnień, ponieważ wśród
przybyłych gości nie zabrakło byłej dyrektor łomaskiej
placówki Teresy Kulickiej oraz emerytowanych wycho-
wawców. – Przez 20 lat byłam dyrektorem łomaskiego
przedszkola." Uczęszczało do niego 30 dzieci, bo tylko tyle
mogło się wtedy zmieścić. Zgłoszeń było dużo i komisja
decydowała o przyjęciu. Bardzo miło wspominam
współpracę z nauczycielami, bardzo dbałyśmy o to, żeby
dzieci nauczyć miłości do Ojczyzny – wspominała była
dyrektor. Wspomnieniom sprzyjała również towarzysząca

wydarzeniu wystawa zdjęć i materiałów prasowych „Czas
omĳa miejsca, które wspominamy” dotyczących funkcjono-
wania placówki na przestrzeni kilku dekad.

Podczas tak doniosłych urodzin przed-
szkola nie mogło oczywiście zabraknąć
życzeń, gratulacji i prezentów, które
przygotowali m.in. wójt gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski i przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Wiński. Dzieci i ich
wychowawcy chętnie pozowali do
wspólnych zdjęć, które dopełnią kolejne
karty trzydziestoletniej historii placówki. –
Do dziś zmieniło się bardzo wiele.
Zmieniało się miejsce siedziby przed-
szkola, zmieniały się dzieci i ich opieku-
nowie oraz wyposażenie. Obecnie
przedszkole wygląda zupełnie inaczej. Dziś

dziękuję obecnym i byłym pracownikom i opiekunom, którzy
z zaangażowaniem i pasją wykonywali swoje zadania,
również wprowadzając kreatywne rozwiązania, które
widzimy podczas uroczystości i akademii – mówił wójt Jerzy
Czyżewski. – Życzę kreatywności, inspiracji i satysfakcji z
wychowania młodego pokolenia. A największą radością jest
szczery uśmiech małego dziecka, to jedyne co można
ofiarować.
Warto dodać, że Przedszkole Samorządowe w Łomazach
zajęło 1 miejsce w powiecie bialskim w Plebiscycie „Przed-
szkole Roku” zorganizowanym przez Kurier Lubelski.
Obecnie trwa głosowanie w etapie wojewódzkim,
zachęcamy więc do oddania głosu na naszą placówkę.

Gratulacje i życzenia złożyła pani Małgorzata Kiec,
dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura
w Białej Podlaskiej
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Mikołaj odwiedził Huszczę
Przedszkolaki długo przygotowywały się na przybycie
Świętego Mikołaja. Wszyscy przyszli w tym dniu ubrani
na czerwono, a na głowach mieli mikołajkowe czapeczki.
Mikołaj przybył z Panią Mikołajową. Radość ukazała się
na małych twarzyczkach, bo gość obdarował wszystkie
dzieci prezentami, za które podziękowały wierszem,
tańcem i piosenką.

Grzegorz Czerwicki opowiedział
o walce z nałogami
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy zaprosiły na
spotkanie autorskie z Grzegorzem Czerwickim, autorem
książki "Nie jesteś skazany", w której opowiada o
swoich nałogach, więzieniu i o drodze jaką przebył, aby
wrócić na wolność i założyć rodzinę. Spotkanie odbyło
się 20 października w Zespole Placówek Oświatowych w
Łomazach.
Grzegorz Czerwicki 12 lat spędził w więzieniu, teraz spotyka
się z innymi, by dawać świadectwo. Od lat odwiedza szkoły,
domy dziecka i więzienia, gdzie spotyka się z młodzieżą i
osadzonymi, by opowiedzieć im własną historię. „Nie jesteś
skazany” to opowieść o człowieku, który spędził 12 lat za
kratami. Stracił siostrę. Zapomniała o nim matka. Gdy był na
dnie, w celi poznał Przyjaciela, dzięki któremu jego życie się
odmieniło. Dziś, już po kilku latach spędzonych na wolności,
opisuje swoją drogę wychodzenia z ciemności do światła,
pokazując, że gdy postawisz wszystko na jedną kartę,
możesz dokonać rzeczy po ludzku niemożliwych!
W spotkaniu z autorem książki w Zespole Placówek Oświa-
towych w Łomazach wzięli udział uczniowie klas VII-VIII,

nauczyciele oraz przedstawiciele władz gminnych. To
spotkanie to jeden ze sposobów na działania profilaktyczne,
mające na celu uchronić naszą młodzież przed pułapkami,
które czyhają we współczesnym świecie – podkreślają
organizatorzy.

Różowa skrzyneczka
Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach za sprawą
przewodniczącej Rady Rodziców Anny Marciniuk dołączył
do ogólnopolskiej akcji „Różowa skrzyneczka”. Celem akcji
jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie
powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na
czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do
rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole.
„Różowa skrzyneczka” to niewielki, zgrabny pojemnik, w
którym można znaleźć lub umieścić podpaski, tampony lub
inne niezbędne podczas menstruacji środki. W szkole w
Łomazach skrzyneczka jest umieszczona naprzeciw
gabinetu pielęgniarki, która w porozumieniu z Radą
Rodziców oraz przy ich wsparciu finansowym uzupełnia ją
w miarę potrzeb.

O walce z nałogiem opowiedział Grzegorz Czerwicki
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Kiermasz bożonarodzeniowy
W dniu 11 grudnia w Zespole Placówek Oświatowych
w Łomazach odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy,
podczas którego swoje najpiękniejsze i najsmacz-
niejsze świąteczne wyroby rękodzielnicze
prezentowali wystawcy z naszej gminy.

- Kiermasz bożonarodzeniowy odbywa się tradycyjnie
corocznie. Można wejść w atmosferę zbliżającego się
Bożego Narodzenia, kupić smakołyki, stroiki i inne wyroby
twórców. Choć jest to kiermasz gminny, to mamy również
wystawców z innych miejscowości, dziś jest z nami pani z
Terespola – mówił w trakcie wydarzenia dyrektor GOK
Ryszard Bielecki. Na bogato zastawionych stoiskach
pyszniły się wyroby cukiernicze Eweliny Wołosowicz, która
zachęcała do zakupu smacznych ciast i ciasteczek.
Świąteczne ozdoby na stół wigilĳny, przybranie domu i
udekorowanie choinki oferowali Diana Wołoszko, Danuta
Bandzerewicz, Mirosława Jaśkiewicz, Anna Jarocka i
Henryka Murawska. Różnej wielkości skrzaty i krasnale
można było zakupić na stoisku Anny Wołosowicz.
Wśród wystawców członkini Łomaskiego Stowarzyszenia

Rozwoju, która tego dnia przygotowała stół pełen
słodkości. Jak podkreśla, smakołyki wykonuje hobby-
stycznie. - Działam też w Kole Gospodyń Wiejskich, a to
jest takie moje hobby. Siedem lat już występuję na
kiermaszu ze swoimi słodkościami, w Łomazach i innych
miejscowościach - przybliża szczegóły swojej twórczej
pasji Ewelina Wołosowicz z Łomaz. Bombki, aniołki i inne
ozdoby na szydełku przygotowała na kiermasz Danuta
Bandzarewicz z Dokudowa. - Mam ozdoby z koralikami, z
perełkami, sprzedaż idzie nieźle, jestem zadowolona.
Teraz jestem na emeryturze, więc mogę sobie siedzieć i
dłubać – stwierdza. Anioły ze wstążki satynowej oferowała
na swoim stoisku twórczyni ze Studzianki. - Jest to praco-
chłonne i zajmuje dużo czasu. Każdy element jest
wykonywany ręcznie, cztery razy obracany przez palce.
Jest duże zainteresowanie i wykonuję anioły na
zamówienie. To moje hobby, lubię to robić - wyjaśnia Diana
Wołoszko, która w kiermaszu uczestniczyła po raz
pierwszy.

Wystawa twórców ludowych i
rzemiosła artystycznego gminy
Łomazy
Wdniu 20 listopada twórcy ludowi i osoby zajmujące się
rzemiosłem artystycznym mogły zaprezentować swój
talent podczas "Wystawy twórców ludowych i rzemiosła
artystycznego gminy Łomazy", na którą zaprosił
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Podczas wystawy twórcy prezentowali różnorodne formy
rękodzieła. Na stoiskach nie zabrakło dekoracyjnych małych
dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku wykonanych
techniką malarską lub w postaci rzeźby, haftem, koronką i
na szydełku. Na stoiskach wystawienniczych wzrok
przyciągały m.in. drewniane miniatury obiektów, obrazy,
płaskorzeźby, serwety i obrusy, ręcznie wykonana biżuteria,
szale i chusty oraz ozdoby choinkowe.
Wśród rękodzielników wystawiających swoje prace pojawili
się: Henryka Murawska, Ewelina Telaczyńska, Władysława
Dobruk, Teresa Kulicka, Marian Demczuk, Jerzy Besaraba i
Wiesław Mikiciuk.

Celem wystawy było zaprezentowanie i upowszechnianie
lokalnej twórczości artystycznej, popularyzowanie różno-
rodnych form rękodzieła i sztuki ludowej i zainspirowanie
mieszkańców gminy Łomazy i nie tylko do odkrywania i
rozwĳania nowych, rękodzielniczych pasji.

Twórca drewnianych miniatur Marian Demczuk

Mistrzyni satynowych aniołów Diana Wołoszko ze Studzianki

Twórczyni słodkości Ewelina Wołosowicz z Łomaz
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Pamięć o historii nie-
siemy w przyszłość
Nie tylko pożytecznie, ale do tego
przyjemnie spędziła czas klasa VI b z
Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach, która we wtorek 11
października wybrała się na zapro-
szenie prezesa Stowarzyszenia
Społeczno – Kulturalnego „Tłoka”
Cezarego Nowogrodzkiego do Koszoł.
Wyprawie przyświecał jeden główny cel
– uporządkowanie pomnika ustano-
wionego w miejscu pamięci
męczeńskiej śmierci sześciu członków
rodziny Remeszów, którzy podczas II
wojny światowej zginęli z rąk hitle-
rowców za to, że pomagali, tak jak wielu
mieszkańców Koszoł i okolicznych
miejscowości, partyzantom i ucieki-
nierom z obozów jenieckich
utworzonych w okolicach Białej
Podlaskiej przez wojska III Rzeszy.
Miejscem upamiętniającym wydarzenia
z 1942 r. od dwóch kilku lat opiekują się
uczniowie łomaskiej szkoły. Po
wykonaniu niezbędnych prac szóstokla-
siści z czcią i godnością oddali hołd
zmarłym. Była to jedna z ważniejszych
lekcji historii, ponieważ pamięci o
minionych wydarzeniach nie można
zaprzepaścić. Zostały także odczytane

słowa wiersza Feliksa Czubli zawarte
na pamiątkowej tablicy. Przy okazji z
terenu pobliskiego lasu położonego
wokół pomnika zebrano spory worek
śmieci. Można powiedzieć, że „sprząt-
nęliśmy kawałek świata”. Pan Cezary
Nowogrodzki, goszcząc łomaską
młodzież na terenie dawnej szkoły,
przekazał im wiele ciekawostek
związanych z miejscowością, z
dawnymi mieszkańcami tej wspólnoty.
Wspólnie spędzony czas młodzież
wykorzystała na integrację. Było
ognisko, pieczenie kiełbasek, gry i
zabawy. Takich chwil nigdy dosyć.
Szkoła Podstawowa w Huszczy
włączyła się w akcję ,,Szkoła Pamięta”.
W dniu 27 października dzieci udały się
na cmentarz parafialny, aby upamiętnić
osoby oraz wydarzenia związane z
historią naszego regionu. Uprzątnęły
zapomniane, opuszczone groby, złożyły
kwiaty zapaliły znicze. Odwiedziły
również groby zmarłych nauczycieli
placówki i pomnik poświęcony
kapelanowi Księdzu Nawrockiemu,
który walczył w Powstaniu Stycz-
niowym. Była to ważna lekcja
patriotyzmu i chociaż w ten sposób
dzieci mogły wyrazić swój szacunek
tym, których już nie ma wśród nas, a
którym zawdzięczamy tak wiele.

Historyczne macewy na cmen-
tarzu żydowskim w Łomazach
Na cmentarzu żydowskim w Łomazach pojawiło się
około pięćdziesiąt kamiennych nagrobków. W dniu 11
listopada cmentarz odwiedził regionalista Cezary
Nowogrodzki, który opowiedział o tym ciekawym
znalezisku i planach określenia ich pochodzenia.
Pokaźna liczba macew pojawiła się na
zabytkowym żydowskim cmentarzu w
Łomazach tuż przy pomniku upamiętnia-
jącym zamordowanych żydowskich
mieszkańców wioski. - Ten rok jest
trochę dziwny. Z jednej strony mamy 80
rocznicę likwidacji społeczności
żydowskiej na terenie naszego powiatu,
a z drugiej jest to czas powrotów Żydów
w te strony i sięgania do wspomnień. Dziś jesteśmy na
starym cmentarzu żydowskim, na którym pojawiły się
kamienne macewy. Przed kilku laty również znalazło się tu
kilkadziesiąt nagrobków z piaskowca, tym razem są
kamienne, co świadczy o tym, że pochodzą zapewne z
pierwszej połowy XIX wieku. Są na nich inskrypcje, imiona i
nazwiska osób, które pod tymi kamieniami były pochowane
– wyjaśnia regionalista Cezary Nowogrodzki.

Nowe materiały budowlane pojawiły się wraz z rozwojem
środków transportu, a na te tereny kolej dotarła po roku
1870. Wówczas z Warszawy dowożono różnorodne
materiały, również nagrobki. Stąd można wnioskować o
dacie pochodzenia kamiennych elementów. Na chwilę
obecną trudno jest stwierdzić faktyczne pochodzenie i
datowanie kamieni. Jak informuje Cezary Nowogrodzki, o
pomoc w odczytaniu tego kawałka historii zostanie
poproszony prof. Trzciński z Lublina, który na zlecenie

Wojewódzkiego Konserwatora zabytków
zajmuje się tłumaczeniem treści
wypisanych na podobnych nagrobkach.
- Na pewno podejmie się tej sprawy i być
może odczytując te nazwiska z czasem
uda się ustalić, z jakiej miejscowości i z
którego cmentarza pochodzą nagrobki.
Przy tej ilości nagrobków istnieje
konieczność stworzenia architekto-

nicznego i zabezpieczenia tych zabytków – zauważa
regionalista. - Dobrze się dzieje, jeżeli ludzie odnajdując
gdzieś w przestrzeni te dawne pozostałości społeczności
żydowskiej dostarczają je na cmentarz. To nie pierwszy raz,
gdy mieszkańcy powiatu bialskiego znajdują podobne
zabytki. Przed laty prowadziliśmy z fundacją z Warszawy
akcję pod hasłem „Powrót Macewy”. Sporo osób odnaj-
dywało takie nagrobki, na przykład pod rozbieranymi
budynkami.

Porządkując groby uczniowie uczą się
szacunku i wdzięczności
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Odsłonięcie tablicy z okazji
nadania imienia Ryszarda Rybic-
kiego stadionowi w Łomazach
Wdniu 6 listopadaWójt Gminy Łomazy oraz przedstawi-
ciele Gminnego Ludowego Klubu Sportowo-
Turystycznego Niwa Łomazy zaprosili społeczność
gminy i jej sympatyków na uroczyste odsłonięcie
tablicy z okazji nadania imienia Ryszarda Rybickiego
Gminnemu Stadionowi Sportowemu w Łomazach.
W uroczystości wzięli udział m.in.
członkowie rodziny śp. Ryszarda
Rybickiego, przedstawiciele
władz gminnych z wójtem Jerzym
Czyżewskim, przewodniczącym
Rady Gminy Andrzejem Wińskim
i wiceprzewodniczącym Irene-
uszem Korszeniem na czele. Na
odsłonięciu był także prezes
Bialskopodlaskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej Witold
Wójtowicz, sekretarz Stanisław
Lesiuk oraz prezes Klubu Niwa
Łomazy Roman Bańkowski.
Budowa stadionu przy ul. Sportowej 1 w Łomazach, na
którym zgromadzili się uczestnicy wydarzenia, rozpoczęła
się w 1978 r., kiedy to Gmina Łomazy zdecydowała się
przenieść obiekt sportowy z placu Jagiellońskiego.
Przebudowa stadionu pochłonęła niemal 1,7 mln złotych, z
czego 1,2 mln zł to środki unĳne z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego. – Po ponad 40 latach
ten obiekt doczekał się gruntownej przebudowy, dzięki
środkom zewnętrznym, głównie unĳnym. Została przebu-
dowana płyta boiska, powstała bieżnia, trybuny dla kibiców,
skatepark, siłownia plenerowa, plac zabaw, wiata dla
turystów i rowerzystów, sanitariaty i parking. Obiekt służy
przede wszystkim wydarzeniom sportowym, ale też
społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym. Gospodarzem
tego miejsca jest klub sportowy Niwa Łomazy z zarządem i
prezesem Romanem Bańkowskim na czele – przypomniał
wójt Jerzy Czyżewski. – Osobą, która przez blisko ćwierć
wieku związana była z tym obiektem, był śp. Ryszard

Rybicki, który przede wszystkim był trenerem, działaczem i
przyjacielem klubu.
Ryszard Rybicki zmarł 3 marca 2021 r. Rok po tym
wydarzeniu środowisko sportowe gminy wystosowało
wniosek, by stadionowi gminnemu nadać imię cenionego
trenera. W marcu br. uchwałą Rady Gminy obiekt otrzymał
imię Ryszarda Rybickiego. – Chcę podkreślić, że Ryszard,
już po swoim odejściu, połączył tak naprawdę wszystkie
środowiska. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy
pozytywnej aprobacie samorządu lokalnego, środowiska
sportowego, jak również Bialskopodlaskiego Okręgowego

Związku Piłki Nożnej, za co
wszystkim serdecznie dziękuję.
To nadanie imienia to uczczenie
pamięci Ryszarda Rybickiego,
wyróżnienie, ale również
zobowiązanie, bo tak jak on
podczas swojego życia przede
wszystkim angażował się i z
pasją robił to, co lubił, a także
wierzył w ludzi i dawał szansę
młodym ludziom, tak i my
powinniśmy o tym pamiętać i
naśladować – mówił włodarz
gminy.

Obecni na wydarzeniu podzielili się swoimi wspomnieniami
związanymi z bohaterem tego dnia. – Ryszard Rybicki to
wybitny piłkarz, grał w latach 60-tych. Nie miałem okazji
oglądać go jako zawodnika, ale z opowieści wiem, że był
świetnym, szybkim zawodnikiem i postrachem bramkarzy.
Grał nie tylko w Białej Podlaskiej, ale też w kilku innych
miejscowościach. Po zakończeniu kariery piłkarskiej był
trenerem młodzieży i seniorów, był również działaczem
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Praktycznie cały czas
był bardzo blisko związany z Łomazami, zawsze był tu
widziany, tu pracował – wspominał prezes Bialskopodla-
skiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Witold Wójtowicz.
– Nadanie imienia temu obiektowi jest bardzo dużym
wydarzeniem. Jestem przekonany, że Ryszard na niebiań-
skich stadionach obserwuje to, co dzieje się w Łomazach i
teraz jeszcze bardziej będzie wspierał wszelkie działania i
wydarzenia sportowe, które będą się tu odbywały.
Kilka słów do uczestników wydarzenia skierowali również
członkowie rodziny trenera. – Jesteśmy zaszczyceni mając

Jesteśmy zaszczyceni, rozpiera nas duma - podkreślił
wnuk R. Rybickiego Tomasz Bujnik
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możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. Jest
ona ukoronowaniem wieloletniej pracy naszego dziadka na
rzecz klubu. Wyrażamy przekonanie, że piłkarze, trenerzy i
wychowankowie mają w pamięci
„Rysia”, który z pasją i zaangażo-
waniem uczestniczył we
wszystkich meczach i treningach –
mówili wnukowie Ryszarda
Rybickiego dziękując wszystkim
osobom, które podjęły się dopro-
wadzenia do tego ważnego dla
Łomaz wydarzenia. – Jesteśmy
przekonani, że dziadek nigdy nie
spodziewał się, że stadion
zostanie nazwany jego imieniem.
To dla nas wielki powód do dumy.
Dziękujemy.
– Nie spodziewałem się, że dziadek był aż tak ważną
postacią dla sportu. Jesteśmy zaszczyceni, duma nas
rozpiera. To niecodzienne spotkanie, jesteśmy mega
zadowoleni. Sport był pasją dziadka, czekał zawsze na
mecz w niedzielę, trening, to było jego całe życie –

wspominał Tomasz Bujnik, wnuk Ryszarda Rybickiego.
W trakcie wydarzenia miało miejsce symboliczne odsło-
nięcie tablicy z nazwą gminnego stadionu. Uczestnicy

spotkania udali się również na
cmentarz, gdzie zapalono znicze i
złożono kwiaty na grobie śp.
Ryszarda Rybickiego.
Stadion na co dzień użytkowany
jest głównie przez Gminny Ludowy
Klub Sportowo-Turystyczny Niwa
Łomazy. – Ten stadion jest dla nas
czymś, o czym marzyliśmy 20-30
lat, bo tyle mniej więcej gram w
klubie. Rysia znam od kiedy
jestem w klubie. Był naszym
mentorem, trenerem, człowiekiem,

który pokazywał nam, jak należy podejść do piłki nożnej, ale
też i do życia. Większość chłopaków, którzy dziś grają, nie
znało go, choć wiedzą kim był i co tutaj robił. Na pewno mają
go w pamięci i podchodzą do tego co robią z bardzo
podobnym szacunkiem – podsumował prezes Niwy Łomazy
Roman Bańkowski.

Wręczenie promes na zakup
sprzętu dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Łoma-
zach

W dniu 9 listopada w remizie w Łomazach odbyła się
uroczystość wręczenia promes na zakup sprzętu dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu
bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego. Łącznie
promesy na zakup sprzętu dla MDP otrzymały 24
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
W wydarzeniu wzięli udział poseł na Sejm RP Dariusz
Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk,
przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy
Szwaj, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg.
Grzegorz Alinowski, komendant miejski PSP w Białej
Podlaskiej st. bryg. Artur Tomczuk wraz z zastępcą,
komendant powiatowy PSP w Parczewie st. bryg. Leszek

Szymański, komendant powiatowy PSP w Radzyniu
Podlaskim bryg. Sylwester Wiąckiewicz, przedstawiciele
władz samorządowych: wójt gminy Łomazy Jerzy
Czyżewski, wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz
Demianiuk oraz wójt gminy Jabłoń Dariusz Łobejko,
druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes oraz
przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

5 września 2022 r. Rada Ministrów
podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie
przyznania Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji z ogólnej
rezerwy budżetowej, środków finan-
sowych w wysokości 25 mln zł z
przeznaczeniem na dotacje celowe dla
ochotniczych straży pożarnych. Teraz
sukcesywnie środki te są przekazywane
do Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych (MDP).
Promesy na dofinansowanie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
otrzymały:

z powiatu bialskiego: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Drelów, Sławacinek Stary, Tuczna, Chotyłów, Swory,
Łomazy, Lubenka, Rogoźnica, Zalesie, Krzewica, Stołpno w
Międzyrzecu Podlaskim, Rzeczyca, Jelnica i Huszcza; z
powiatu parczewskiego: jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Jasionka, Koczergi, Parczew, Podedwórze, Gęś,
Kolano i Dębowa Kłoda; z powiatu radzyńskiego: jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej Wohyń, Czemierniki i
Domaszewnica.
Pieniądze przeznaczone są na sprzęt, umundurowanie,
wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny, który
będzie wykorzystywany przez Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze.

Promesy na rozwój jednostek odebrały MDP Łomazy, Lubenka i Huszcza

Pamiętamy...
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VIII Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego w Dubowie
W dniu 11 grudnia w Dubowie odbył się VIII Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego, na który zaprosili wspólnie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie, Uczniowski Ludowy
Pożarniczy Klub Sportowy Florian w Dubowie oraz radny
gminy Łomazy Kamil Frączek. Podczas turnieju odbyła się
zbiórka dla Ani Bondarzewskiej, która uległa wypadkowi
komunikacyjnemu.
W zawodach rywalizowało ponad trzydziestu uczestników.
Zwycięzcy turnieju:
Juniorzy do lat 12:
I miejsce Jakub Brukalski,
II miejsce Michał Piotrowicz,
III miejsce Michał Kupiński
Kobiety Open:
I miejsce Zuzanna Czmielewska,
II miejsce Nicola Szydłowska,
III miejsce Emilia Marczak
Chłopcy od 12 do 18 lat:
I miejsce Jakub Szydłowski,
II miejsce Mateusz Wawryniuk,
III miejsce Tomasz Kulig

Mężczyźni Open:
I miejsce Artur Dziedzic,
II miejsce Grzegorz Kazanowski,
III miejsce Mirosław Korpysz
Za zajęcie I, II i III miejsca zawodnicy otrzymali pamiątkowe
statuetki. Podczas turnieju odbyła się zbiórka pieniężna dla
Ani, podczas której zgromadzono 303 zł. Pieniądze zostały
wpłacone na konto zbiórki na rzecz Ani w fundacji Avalon.
Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy Łomazy.

Serce dla Ani
Rodzice Anny, która
jest w trakcie
leczenia i rehabili-
tacji po wypadku
komunikacyjnym,
Państwo Jarosław i
Agnieszka Bonda-
rzewscy, składają
serdeczne podzię-
kowania wszystkim
zaangażowanym w
akcję zbierania
nakrętek w ramach
pomocy dla ich
córki.
Przypominamy, że
serce na nakrętki
znajduje się przy

przystanku w Łomazach i przez cały rok można je
wrzucać. W pojemniku można umieszczać nakrętki: po
napojach, sokach, kawie, chemii gospodarczej (np.:
szampon, dezodorant, pasta do zębów, płyny, detergenty
chemiczne), bez względu na kolor czy kształt.
Dziękujemy szczególnie radnym gminy Łomazy
Andrzejowi Wińskiemu i Leszkowi Firysiukowi za koordy-
nowanie akcji zbierania nakrętek w naszej gminie, a
także wszystkim naszym mieszkańcom za okazane
wielkie, pomocne serce.

Pomagamy
Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Placówek
Oświatowych w Łomazach i 1 Drużyna Harcerska w
Łomazach przeprowadziły zbiórkę żywności w ramach akcji
Caritas „Tak pomagam”. Zebrano 260 kg żywności, która
zostanie przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej osobom potrzebującym z terenu gminy
Łomazy. Uczniowie szkoły wzięli również udział w zbiórce
na rzecz Ani Bondarzewskiej. Uzbierano 118 kg plasti-
kowych nakrętek.
Pamiętamy także o naszych czworonogach. Uczniowie
włączyli się w pomoc bezdomnym zwierzętom organizując
zbiórkę karmy. Akcją zajął się Samorząd Uczniowski. W
krótkim czasie zgromadzono pokaźną ilość karmy, która za
pośrednictwem pana Kamila Frączka trafiła do Fundacji
Dom Belli w Białej Podlaskiej. Karma dla psów została
przekazana schronisku działającemu na terenie Łomaz.

Wydarzenia
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Nasze gminne sukcesy

Champion Cup
27 listopada w Leśnej Podlaskiej został rozegrany halowy
turniej piłki nożnej. Na drugim stopniu podium uplasowali
się zawodnicy „Niwy” Łomazy. W całym turnieju rozegrali
pięć spotkań: trzy wygrane, jeden remis i jedna porażka.
Skład drużyny: Weronika Jabłońska, Piotr Szymanek,
Michał Hordejuk, Igor Talarowski, Michał Maksymowicz,
Jakub Pawłowicz, Miłosz Jakubiuk, Jakub Korszeń, Robert
Najdyhor.

Wodne sukcesy łomaskich pły-
waków
W dniu 29 listopada w Międzyrzecu Podlaskim odbył się
Finał powiatu bialskiego igrzysk dzieci w pływaniu
drużynowym. Świetnie spisali się zawodnicy Niwka Łomazy.
Srebrny medal – pływanie drużynowe chłopców, brązowe
medale – drużyny dziewcząt i chłopców.

Niwa wicemistrzem
Drużyna Gminy Łomazy zajęła II miejsce w Powiatowym
Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców i Służb Mundu-
rowych, który został rozegrany 20 listopada w Piszczacu.
Zabrakło niewiele, by zdobyć Puchar Starosty Bialskiego,
który do domu zawiozła drużyna z gminy Biała Podlaska.

Mikołajkowy Turniej Taekwon-do
Virtus w Łomazach
W dniu 3 grudnia w hali sportowej Zespołu Placówek Oświa-
towych w Łomazach w "Mikołajkowym Turnieju Taekwon-
Do" swoje umiejętności prezentowali zawodnicy łomaskiej
Akademii Taekwon-Do Virtus.
Patronat honorowy nad imprezą sportowo-rekreacyjną
objęli wójt Jerzy Czyżewski oraz dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska. Do turnieju
przystąpiło kilkudziesięciu zawodników łomaskiego klubu.
Na zakończenie otrzymali pamiątkowe medale i nagrody. –
To turniej dla wszystkich trenujących w naszej akademii, dla
ich rodziców i rodzeństwa – wyjaśnił trener Artur Romaniuk.
W zawodach mogli wziąć udział rodzice, dla których przewi-
dziano konkurencje nie wymagające specjalnego
przygotowania sportowego.
Taekwon-do króluje w Łomazach, co widać po liczbie dzieci
zaangażowanych w uczestnictwo w klubie. – To wieloletnia
praca, która zaowocowała tym, że w tym roku mamy bardzo
dobry nabór – podkreśla trener.
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Nasi młodzi recytatorzy nie
zawiedli
24 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie w
obliczu iście zimowej aury odbyły się eliminacje
powiatowe 26. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego,
których współorganizatorem było Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.
Do konkursu przystąpiło 29 uczestników. Już sam występ
przed tak znamienitym jury był zaszczytem, ponieważ w
jego skład wchodził między innymi wicemarszałek Sejmu III
kadencji Franciszek Jerzy Stefaniuk. W tych eliminacjach
uczestniczyła męska reprezentacja ZPO w Łomazach.
Andrzej Telaczyński, Jan Sadowski i Jan Telaczyński zapre-

zentowali się świetnie. Brawurowe wykonanie przez Janka
Sadowskiego wiersza Andrzeja Waligórskiego pt. „Bakcyl”
zaowocowało pierwszym miejscem w kategorii klas IV-VI i
nominacją do etapu wojewódzkiego.
W kategorii klas I-III trzecie miejsce zajął Andrzej
Telaczyński. Jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom
drelowskich eliminacji, wskutek czego miało nie lada orzech
do zgryzienia. Jak podkreślił jeden z członków oceniającej
komisji: „Dobrych nie było, wszyscy byli wspaniali”. -
Komisja będzie miała wielki problem dokonać oceny, bo
wszystkim postawiłbym piątkę. Niektórym należy się jeszcze
kilka plusów. Młodzież bardzo dobrze przygotowana,
ambitna i z tego należy się dzisiaj cieszyć – mówił
Franciszek Jerzy Stefaniuk. Cieszymy się, że wśród tych
wspaniałych byli nasi uczniowie. Brawo chłopaki.

Biegacze z Łomaz na najwyż-
szym podium
W dniu 10 listopada w Szkole Podstawowej im.
Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim odbyły się
26. Biegi Niepodległości, w których uczestniczyli
uczniowie naszej łomaskiej podstawówki.
Na najwyższym turniejowym podium stanęła Weronika
Jabłońska startująca w kategorii dziewcząt z rocznika
2014/2015. W tej samej kategorii, choć poza podium,
pobiegły Natalia Szałatowicz, Paula Trochonowicz i

Marianna Langowska. W kategorii chłopięcej na siódmym
miejscu uplasował się Krystian Gurynowicz.
Świetnie poradzili sobie chłopcy z roczników 2012/2013:
Adrian Ostapowicz zdobył złoty medal, a Robert Najdyhor
srebrny. Poza podium znaleźli się Miłosz Zając, Jakub
Korszeń i Andrzej Telaczyński. W kategorii dziewczęcej na
czwartym miejscu uplasowała się Kaja Sobechowicz, na
siódmym Anastazja Wołosowicz.
Rocznik 2011 – siódme miejsce Anita Szostakiewicz i
Wojciech Jabłoński, ósme Michał Tokarski. Rocznik 2010 –
piąte miejsce Izabela Łaska, czwarte Marcin Pietruszka.

Jan Telaczyński najlepszym recytatorem w powiecie bialskim

Nasze gminne sukcesy
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Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zaprasza do udziału w
Konkursie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Dziecinie”, który
odbędzie się 15 stycznia 2023 r. o godz. 12:00.

Uczestnikami mogą być soliści z klas I-VIII szkół podstawowych z powiatu
bialskiego lub spoza jego granic. Każdy winien jest wykonać jeden utwór,
dopuszczalne są piosenki bożonarodzeniowe, przy czym preferowane będą
stare, zapomniane kolędy i pastorałki. Zgłoszenie wraz z podkładem
muzycznym należy przesłać do 10 stycznia. Szczegółowy regulamin dostępny
w GOK Łomazy.

Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Śpiewajmy Dziecinie” - zaproszenie

Finalistka konkursu „Lubelskie
Pięknieje” z Łomaz
Z przyjemnością informujemy, że jedna z uczennic z terenu
gminy Łomazy - Anastazja Wołosowicz - odebrała wyróż-
nienie przyznane 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 najbliż-
szym otoczeniu uczestnika dzięki środkom z Funduszy
Europejskich, wpłynęło ponad 600 prac z terenu woje-
wództwa. Oceniało je jury konkursowe w składzie:

marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Magdalena
Urbankiewicz-Staszczak oraz dyrektor Departamentu
Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Elżbieta Kata-
rzyna Kędzierska. Uczennica Zespołu Placówek Oświato-
wych w ŁomazachAnastazja Wołosowicz znalazła się wśród
wyróżnionych laureatów konkursu w kategorii klas I-IV.

Anastazja Wołosowicz
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