
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN INFORMACYJNY

NR 1 (89) STYCZEŃ-LUTY 2023

Strony 2-10

Wieści z Urzędu Gminy

Strony 11-13

Wójt informuje

Strony 19-20

Nasze gminne sukcesy

Strony 21-24

Sport

Strony 14-17

Wydarzenia

Drodzy Czytelnicy, z nowym numerem Łomaskich Stron wkraczamy z
przytupem i podniesionym czołem w rok 2023, który, jak pokazał rok
ubiegły, zobowiązuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz
rozwoju naszej małej, ale coraz bardziej prężnej Gminy Łomazy.
Otrzymany w powiatowym konkursie „Dobre, bo Bialskie” tytuł Lidera
Samorządności potwierdza, że potrafimy skutecznie wykorzystywać
środki zewnętrzne i wpływać na dynamiczny rozwój jednostek organiza-
cyjnych. Działamy w kierunku poprawy infrastruktury społecznej,
drogowej i technicznej, o czym piszemy na łamach niniejszej publikacji.
Cieszą modernizacje budynków, nowe nawierzchnie dróg, a także sieć
wodociągowa, w którą zaopatrzyliśmy całą gminę. Gminę wiejską, która
dziś stanęła przed szansą odzyskania praw miejskich, jeśli tylko będzie
taka wola lokalnej społeczności.
Nasi mieszkańcy wykorzystują swoją wiedzę i talenty, zdobywają
honorowe tytuły i stypendia, sięgają po złote medale i pierwsze miejsca
w konkursach artystycznych. Angażują się w akcje charytatywne,
organizują spotkania integracyjne i pielęgnują tradycje pokoleniowe – o
tym również przeczytają Państwo na łamach ŁS.
W publikacji każdy Czytelnik znajdzie coś dla siebie. Wspominamy
spotkania bożonarodzeniowe, podsumowujemy intensywny inwesty-
cyjnie rok 2022, przybliżamy plany na najbliższe miesiące oraz istotne
dla mieszkańców komunikaty.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Gmina Łomazy Liderem
Samorządności

W dniu 13 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w
Białej Podlaskiej odbyła się 21. doroczna gala, podczas
której wręczone zostały wyróżnienia „Dobre, bo
bialskie” za 2022 rok. Wyróżnienia przyznawane są
przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i
samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom
samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i
zawodowym oraz innym podmiotom, które
całokształtem działalności w znaczący sposób
przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego
rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce
dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku
osiągają coraz lepsze wyniki, prowadzą działalność
społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska
lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania
osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów
dziedzictwa kulturowego.

Dobre, bo Bialskie 2022
W tegorocznej edycji w kategorii „Gmina – Lider Samorząd-
ności” Gmina Łomazy otrzymała tytuł Dobre, bo Bialskie za
rok 2022. Z rąk starosty bialskiego Mariusza Filipiuka i
przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Kiczyńskiego
nagrodę oraz dyplom uznania odebrali wójt gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski, przewodniczący rady gminy Andrzej
Wiński oraz sekretarz Marianna Łojewska. Zgodnie z
regulaminem przyznawania wyróżnienia Starosty Bialskiego
„Dobre, bo Bialskie” tytuł nadawany jest w formie statuetki.
Jest to najwyższe powiatowe rzeczowe wyróżnienie o
charakterze honorowym.
- W mojej ocenie Gminę Łomazy doceniono przede
wszystkim za pozyskiwanie funduszy unĳnych i rządowych,
realizację strategicznych inwestycji, a także dynamiczny
rozwój jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowanie
oferty dla wszystkich grup mieszkańców według grup
wiekowych i statusu rodzinnego - mówił odbierając nagrodę
wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. - To wyróżnienie daje
nam satysfakcję, ale też motywuje do dalszego działania. To
był trudny rok, który przyniósł nam wszystkim wiele niepla-
nowanych wyzwań, ale już dziś planujemy kolejne cele,
które chcielibyśmy w przyszłości osiągnąć. Dla mnie
osobiście to podsumowanie ośmiu lat pracy w samorządzie
i wiem, że siłą do działania są przede wszystkim ludzie. Dziś
dziękuję całemu zespołowi w gminie Łomazy za dobrą,
owocną i zgodną współpracę. Tej nagrody nie byłoby, gdyby
nie pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych
gminy. To ich praca zadecydowała, że otrzymaliśmy to
wyróżnienie. Ważna była także owocna i zgodna
współpracą z radą gminy, a także na szczeblu parlamen-
tarnym, rządowym, samorządowym i lokalnym. Tylko
wówczas nasze działania będą owocne i będą przynosiły
dobre rzeczy.
Jak podkreślił włodarz, lata 2021-2022 były bardzo inten-
sywnym inwestycyjnie czasem dla gminy Łomazy.
Najważniejszym zadaniem była budowa sieci wodociągowej

wraz z przyłączami dla mieszkańców, dzięki której doprowa-
dzono wodę pitną z gminnej stacji uzdatniania wody do
wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W minionym
roku w gminie zostało przebudowanych i wyremontowanych
blisko 15 km dróg na łączną kwotę ponad 9,5 mln zł. Jedno-
cześnie rozszerzano ofertę turystyczną i sportową gminy,
przebudowane i remontowane były świetlice i remizy, a
także obiekty zabytkowe. Jednym z problemów gminy jest
demografia i wyludnianie się gminy, dlatego rozpoczęto
realizację projektów, które będą stwarzały miejsca pracy.
Realizowane były także projekty miękkie skierowane do
osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób z niepełno-
sprawnością. Ogromną satysfakcję przyniosło otwarcie
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dubowie i kolejny
rok funkcjonowania jednostki. To także kolejny rok istnienia
w gminie Klubu Malucha dla dzieci do lat 3 oraz trzeci rok
działalności Klubu Seniora, zwiększającego aktywność
seniorów.
Powyższe przedsięwzięcia pozwoliły na stworzenie
kilkunastu nowych miejsc pracy, na które pozyskano 100%
dofinansowanie zewnętrzne. Jednocześnie przez cały czas
podejmowano działania, które będą realizowane przez
najbliższe 2 lata. Dużym wsparciem są środki w wysokości
ponad 16 mln zł w ramach Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. - Ważne przy tym jest to, że nie zwiększamy
zadłużenia gminy, planując również spłatę zobowiązań z lat
poprzednich. Jednocześnie przy tak wielu inwestycjach
udało się zmniejszyć zadłużenie gminy do blisko 2 mln zł i
jest ono najniższe w historii gminy od ponad dwunastu lat -
podkreśla włodarz gminy. - Przed nami kolejna perspektywa
finansowa Unii Europejskiej i otwierające się nowe
możliwości rozwojowe. Jesteśmy do niej przygotowani, a
obecnie pracujemy nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju
Obszaru Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030.

Gmina z inwestycyjnym potencjałem
W ubiegłym roku Gmina Łomazy zakończyła strategiczną
inwestycję budowę sieci wodociągowej, obecnie trwa
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, a także budowa
nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Gmina realizuje
konsekwentnie kolejne ważne zadanie, budowę oraz remont
dróg, w tym roku prace obejmą kolejnych siedem odcinków
o łącznej długości ponad 27 km. Zdecydowana większość
inwestycji w latach 2021-2022 była realizowana z dofinanso-
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To wyróżnienie daje nam satysfakcję, ale też motywuje do dalszego
działania - podkreśla wójt Jerzy Czyżewski
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waniem z UE i rządowym, a także porozumień z Powiatem
Bialskim i Województwem Lubelskim.
Na terenie gminy powstały Miejsca Obsługi Turysty,
skatepark, trzy nowe siłownie plenerowe, kino przy GOK,
przebudowano stadion gminny, zagospodarowano zbiorniki
wodne po dawnej cegielni i wymieniono lampy uliczne na
energooszczędne, a w 2023 roku powstanie miasteczko
ruchu drogowego.
W gminie działa Drużyna Harcerska, a także od 2017 r.
Młodzieżowa Rada Gminy. Z końcem 2022 roku w gminie
została powołana kolejna jednostka organizacyjna - Gminny
Zakład Usług Komunalnych. Jego siedzibą jest przebu-
dowana baza po Spółdzielni Usług Rolniczych. W budynku
tym także przystosowano warunki do powstania inkubatora
przedsiębiorczości. Właściciele firm, którzy zdecydują się na
skorzystanie z oferty inkubatora zyskają na preferencyjnych
warunkach dostęp do niezbędnej infrastruktury.
Gmina w ostatnich latach aktywnie współpracowała na
podstawie zawartego porozumienia z gminami w ramach
Aktywnego Pogranicza. Obecnie wspólnie z gminami Doliny
Zielawy jest opracowywana Zintegrowana Strategia
Rozwoju Obszaru Doliny Zielawy do 2030 roku. W latach
2021-2022, które oceniane były podczas konkursu Dobre,
bo Bialskie, wydatki na działania inwestycyjne w Gminie
Łomazy zamknęły się w kwocie blisko 13 mln, zaś
pozyskane środki w tych latach pozwolą na wykonanie
inwestycji w 2023 roku na kwotę blisko 27 mln zł, z czego
ponad 22 mln pochodzi z pozyskanych środków
zewnętrznych.
- Z bardzo miłym zaskoczeniem, a zarazem z ogromną
satysfakcją przyjąłem, że Gmina Łomazy jest Liderem
Samorządności Powiatu Bialskiego. To wyróżnienie
honoruje nas za naszą pracę, za pozyskane fundusze
zewnętrzne przez gminę i jednostki organizacyjne, a także
działania i inwestycje, by naszym mieszkańcom żyło się
lepiej. Wszystkie inwestycje bez wsparcia zewnętrznego nie
byłyby możliwe - stwierdza przewodniczący Rady Gminy
Łomazy Andrzej Wiński. Jak zaznacza, mimo wysokiej
inflacji, trudnej sytuacji za wschodnią granicą i wcześniej-
szego przeciwdziałania COVID-19, inwestycje były
skierowane do wszystkich mieszkańców i grup społecznych.

Sukces Gminy Łomazy w liczbach
Aby podkreślić starania władz gminy i wszystkich zaangażo-
wanych w rozwój gminy jej przedstawicieli, warto
podsumować i wyszczególnić zadania, na które samorząd i
jego jednostki organizacyjne pozyskały w latach 2021-2022
dotacje z funduszy zewnętrznych w łącznej kwocie ponad
22 mln złotych:
1. Wsparcie dla inicjatyw prospołecznych: dofinansowanie

zewnętrzne otrzymały m.in. Gminny Klubu Malucha,
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie oraz
program Aktywny Senior – Klub Seniora w Gminie
Łomazy. Z wykorzystaniem środków z PFRON zakupiono
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Budowa i remonty dróg gminnych: wsparcie zewnętrzne
pozwoliło szybko i skutecznie przeprowadzić m.in.

przebudowę ul. Podrzecznej oraz remont ul. Małobrze-
skiej i Budzyń.

3. Bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatem
Bialskim w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.
Wspólne inwestycje to przebudowa drogi powiatowej
Łomazy - Kozły - Kolembrody oraz drogi powiatowej
Szymanowo - Huszcza, a także remonty dróg powia-
towych Jusaki - Zarzeka, Dubów – Wola Dubowska i
Stasiówka – Żeszczynka. Ze środków PROW została
dofinansowana planowana przebudowa drogi Bielany –
Krasówka.

4. Inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, dzięki
którym osiągnięto 100% zwodociągowania gminy:
budowa sieci wodociągowej Jusaki- Zarzeka, Wola
Dubowska, Kozły oraz zadanie modernizacji i budowy
infrastruktury wod - kan na terenie gminy.

5. Wśród ważnych dla gminy inwestycji znalazły się również:
przebudowa, nadbudowa budynku remizy i kotłowni na
potrzeby remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w
Łomazach, przebudowa i termomodernizacja budynku po
byłej Spółdzielni Usług Rolniczych na potrzeby Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych, przebudowa stadionu i
budowa skateparku, zwiększenie dostępności do atrakcji
turystycznych Green Velo, wsparcie na działalność
kulturalną prowadzoną przez GOK i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Łomazach oraz środki na Koncert Muzyki
Narodów Południowego Podlasia. Wsparcie na
działalność oświatową uzyskały szkoły otrzymując środki
w ramach programów Laboratoria Przyszłości i Zdalna
Szkoła. To również istotne dla społeczeństwa dotacje w
ramach programu "Czyste Powietrze".

- Otrzymując wyróżnienie lidera samorządności chciałbym
podziękować wójtowi gminy Jerzemu Czyżewskiemu,
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom i
kierownikom oraz pracownikom instytucji kultury i oświaty za
Wasz trud, zaangażowanie i pracę dla naszych miesz-
kańców. Dziękuję naszym radnym za współpracę, wspólne
komisje, podczas których rozmawiamy i nakreślamy
kierunek inwestycji i rozwoju gminy Łomazy. Podziękowanie
składam również sołtysom za otwartość i cenne pomysły.
Niech tytuł Lidera Samorządności Powiatu Bialskiego
motywuje nas do dalszego działania, bo wszyscy tworzymy
jedną drużynę – samorząd gminy Łomazy - podsumowuje
przewodniczący rady gminy Andrzej Wiński.

Niech tytuł Lidera Samorządności motywuje nas do dalszego działania,
bo wszyscy tworzymy jedną drużynę - podkreśla
przewodniczący rady gminy Andrzej Wiński.
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Łomazy będą miastem? Radni
oddają głos mieszkańcom
Na ostatniej sesji 16 lutego radni gminy Łomazy podjęli
niecodzienne i wyjątkowe uchwały rozpoczynające
procedurę ubiegania się o nadanie statusu miasta dla
miejscowości Łomazy oraz w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomazy w
tej sprawie. Przyjęcie uchwał w tej sprawie odbyło się jedno-
głośnie, czyli „za” byli wszyscy obecni radni. Opinia gminnej
społeczności wyrażona za pośrednictwem odpowiedzi na
pytanie ankietowe pozwoli nakreślić zasadność procedury i
dalsze kroki w tym zakresie.
Podjęcie uchwał nie jest jednoznaczne ze zmianą statusu,
ale początkiem konsultacji, czyli oddaniem głosu miesz-
kańcom. Zainicjowane przez radę gminy działania są
związane z pismami, które wpłynęły w ostatnim czasie z
Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji oraz Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wyrażenia opinii
co do zasadności zainicjowana
procedury związanej ze
złożeniem stosownych wniosków
do wojewody. Pisma zostały
skierowane do samorządów,
które utraciły prawa miejskie po
Powstaniu Styczniowym, w
powiecie bialskim to 8 miejsco-
wości, z czego 6 samorządów
wskazano jako możliwe do
odzyskania praw miejskich, tj.
Janów Podlaski, Kodeń,
Konstantynów, Łomazy,
Piszczac i Wisznice. Część z
nich już rozpoczęło procedurę
konsultacji. Inicjatywa ta
związana jest ze 160 rocznicą
Powstania Styczniowego i
działań w kierunku przywrócenia statusu miasta miejscowo-
ściom, które status ten utraciły wskutek represji. W zamiarze
wojewody lubelskiego jest, aby jak najwięcej samorządów
wiejskich odzyskało status miasta, stając się gminami
miejsko - wiejskimi. Dziś w województwie lubelskim spośród
213 jednostek administracyjnych 50 posiada status gmin
miejskich lub miejsko-wiejskich, pozostałe to gminy wiejskie.
Procedura dotycząca nadawania statusu miasta zakłada
przygotowanie wielu dokumentów i analiz, które należy
złożyć do wojewody. Wniosek o nadanie Łomazom praw
miejskich należy złożyć do końca marca, dlatego w gminie
Łomazy rozpoczną się konsultacje społeczne. Opinia miesz-
kańców będzie badania za pomocą ankiety przesłanej do
wszystkich pełnoletnich mieszkańców. Zbieranie głosów
potrwa 3 tygodnie, a rozpocznie się zaraz od uprawomocnia
się podjętej uchwały, czyli od 3 marca.
Wójt gminy Jerzy Czyżewski przedstawił na sesji uwarunko-
wania jakie należy spełnić, aby status gminy zmienił się z
gminy wiejskiej na gminę miejsko - wiejską, tj. posiadanie
miejskich cech przestrzenno - urbanistycznych:
odpowiednia infrastruktura techniczno -komunalna (sieć

wodociągowo - kanalizacyjna, stacja uzdatniania wody i
oczyszczalnia ścieków), uchwalony plan zagospodarowania
przestrzennego, układ urbanistyczny rynku, ulic, dróg i
oświetlenia. Uwarunkowania historyczno - administracyjne:
posiadanie praw miejskich w przeszłości (od 1568 roku
odebranych przez władze carskie po upadku Powstania
Styczniowego) oraz dostatecznej liczby instytucji, a
miejscowość powinna pełnić funkcję ważnego ośrodka
administracyjno - gospodarczego o znaczeniu ponadlo-
kalnym, a także pełnienie funkcji siedziby gminy.
Dodatkowym atutem jest, aby w miejscowości znajdowały
się obiekty zabytkowe związane z historią miejscowości i
regionu (kościół parafialny, kaplica cmentarna, cmentarz
parafialny rzymskokatolicki oraz cmentarz żydowski –
kirkut). Jednym z czynników wymienionych w przepisach
warunkujących decyzję wojewody o zmianie statusu
miejscowości jest zmieniająca się struktura zatrudnienia
związana ze zmniejszaniem się osób zatrudnionych w
rolnictwie oraz zwiększaniem się zatrudnienia mieszkańców
w podmiotach prowadzących działalność pozarolniczą.

Najważniejszym czynnikiem jest poparcie lokalne, czyli
wypowiedzenie się mieszkańców w konsultacjach, a na
koniec pozytywna opinia wojewody. Poprzez ankietę
mieszkańcy mogą wypowiedzieć się „za” lub „przeciw”
nadaniu statusu miasta, mają również prawo wstrzymać się
od głosu, jednak wypełniona ankieta i jej zwrot do urzędu ma
ogromne znaczenie dla dalszego postępowania. Ankiety nie
są anonimowe, co wynika z wytycznych wojewody, muszą
być podpisane z imienia i nazwiska oraz adresem zamiesz-
kania. Wypełnione formularze zbierze powołana do tego
celu 3-osobowa komisja, która ujawni wyłącznie wyniki
konsultacji, bez danych osobowych ankietowanych.
W uzasadnieniu do uchwały rady gminy czytamy, że
miejscowość Łomazy ma wiele cech, które stanowią
podstawę do nadania miejscowości statusu miasta.
Zasadność tej uchwały wypływa zarówno z faktu, że
Łomazy posiadały już prawa miejskie w latach 1568-1870 i
straciły je w wyniku retorsji po upadku Powstania Stycz-
niowego, jak też i szansy na szybszy rozwój ekonomiczno-
społeczny. W Łomazach znajduje się siedziba Urzędu
Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Placówek
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Oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Klubu Malucha,
Klubu Seniora, Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
Banku Spółdzielczego, straży pożarnej będącej w KSRG,
poczty, ośrodka zdrowia, apteki, stacji paliw, Gminnego
Stadionu Sportowego, kina, remizo - świetlicy, zakładów
usługowo-handlowych. W Łomazach odbywają się cotygo-
dniowe targi, których tradycja sięga XVI wieku.
W najbliższym roku powstanie posterunek policji oraz
inkubator przedsiębiorczości. Warto zauważyć, że mimo
spadku liczby mieszkańców w Gminie Łomazy od 20 lat, to
w samej miejscowości Łomazy przybyło mieszkańców.
Podczas sesji rady gminy odpowiadano na pytania
dotyczące wątpliwości samej procedury przekształcenia
statusu Łomaz z wiejskiego na miejski. Najczęściej
zadawane pytania:
Czy wzrosną podatki od nieruchomości?
NIE - Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez
Radę Gminy, są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi,
bez względy na status miejscowości.
Co z podatkiem rolnym?
NIE zmienią się zasady jego uchwalania - Opodatkowaniu
podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji
gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są
one położone na terenie miasta czy wsi.
Co z opłatami za wodę i śmieci, czy wzrosną?
NIE - Podobnie jak w poprzednich przypadkach wysokości
stawek tych opłat ustala Rada Gminy lub PGW Wody
Polskie i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego
wpływu na ich wysokość.
Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane
dopłaty rolnicze?
NIE - Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od
tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.
Czy będzie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?
NIE - Nie ma takiego zakazu. Nadal będzie można
prowadzić działalność rolniczą, na dotychczasowych
zasadach.
Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?
NIE - Dodatek wiejski nie ulegnie zmianie - decyduje tu
liczba mieszkańców, a nie status miejscowości.
Czy zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla
dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
NIE - Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów ani
zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od
miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji
oświatowej również nie ulegają zmianie, będzie na dotych-
czasowym poziomie. W obecnym stanie prawnym ustalana
jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i
miastach do 5 tys. mieszkańców.
Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?
NIE - Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby miesz-
kańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada

składa się z 15 radnych, jak dotychczas.
Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i
burmistrza?
NIE - W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przepro-
wadza się przedterminowych wyborów organów gminy, jest
ciągłość prawna tych organów. Rada Gminy zmieni nazwę
na Rada Miasta i Gminy, w Wójt zmieni nazwę na Burmistrz
Miasta i Gminy. Urząd Gminy zmieni nazwę na Urząd Miasta
i Gminy.
Czy wzrośnie wynagrodzenie burmistrza?
NIE - Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagro-
dzenie wójta, ustala rada gminy/miasta wg stawki
ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.
Czy wydłuży się kadencja burmistrza?
NIE - Nie wydłuży to kadencji burmistrza.
Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i
innych dokumentów?
NIE - Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie
powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu
osobistego i innych dokumentów, które wszystkich miesz-
kańców pozostają bez zmian.
Czy koszty zmiany, które poniesie administracja będą
wysokie?
NIE - Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w
Urzędzie Gminy, natomiast instytucje gminne nie zmienią
swoich nazw i danych.
Czy zwiększy się zatrudnienie w urzędzie oraz wzrosną
wynagrodzenia urzędników?
NIE - Zmiana statusu nie ma nic wspólnego ze zwięk-
szeniem zatrudnienia w urzędzie oraz wzrostem
wynagrodzeń, a także zmianą zakresu zadań organów
gminy.
Czy zmienią się sołectwa, funkcja sołtysa i fundusz
sołecki?
NIE - Nadal będzie funkcjonował fundusz sołecki, sołtysi i
będą te same sołectwa.
Czy zwiększy się możliwość ubiegania o środki
zewnętrzne, w tym dotacje z Unii Europejskiej?
TAK - W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się
możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone
zarówno dla miejscowości o statusie wsi (np. pozyskiwanie
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i
miasta (np. rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich). Co
istotne, pozyskując środki dla miasta Łomazy będzie je
można również przeznaczać na rozwój pozostałych
miejscowości gminy. Nadal będą zachowane w tym
przypadku wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając
wachlarz swoich możliwości w tym zakresie.
Teraz głos należy do mieszkańców, którzy otrzymają ankietę
konsultacyjną w sprawie nadania miejscowości Łomazy
statusu miasta, w której będą mogli wypowiedzieć się, czy
są za, przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Jak największa
liczba ankiet, które mieszkańcy złożą do urzędu gminy
pozwoli radzie gminy poznać opinię mieszkańców i podjąć
decyzję o zasadności nadania miejscowości Łomazy
statusu miasta.
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Z ostatniej sesji Rady Gminy
Ostatnie dwa miesiące przyniosły gminie Łomazy kolejne
działania inwestycyjne. O zakończonych procedurach oraz
postępach realizowanych przez samorząd zadań poinfor-
mował podczas posiedzenia rady gminy wójt Jerzy
Czyżewski.

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Łomazach rozpoczął funkcjonowanie!

Od 1 stycznia 2023 roku funkcjonuje nowa jednostka organi-
zacyjna gminy - Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Łomazach. Zakład odpowiada za zadania związane
z przygotowaniem i zaopatrzeniem w wodę mieszkańców
Gminy, odbiór ścieków siecią kanalizacyjną oraz ze stałych
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczani
ścieków, a także utrzymaniem zieleni, porządku i czystości
w gminie.

W celu zgłoszenia awarii bądź odbioru nieczystości
płynnych należy skontaktować z numerem tel.: 83 341 70 59
lub zgłosić osobiście do siedziby Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Łomazach przy ul. Rolniczej 2 (dawna baza
kółka rolniczego przy CPN ). Mieszkaniec może również
złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłą-
czenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, podpisać umowę oraz
uzgodnić dokumentację projektową. Z dniem 1 marca
pracownicy GZUK, dotychczas pracujący w siedzibie
urzędu gminy, rozpoczną pracę w nowym miejscu konty-
nuując dotychczasowe zadania.
Od 1 marca rozpocznie funkcjonowanie Gminny Inkubator
Przedsiębiorczości. Ma on stanowić zaplecze dla lokalnych
przedsiębiorstw. Celem realizacji Inkubatora jest promocja i
rozwój Gminy Łomazy przez stworzenie miejsc na preferen-
cyjnych warunkach, dogodnych dla rozwoju
przedsiębiorców. To miejsce do osiągnięcia zdolności do
samodzielnego rozwoju, a także pobudzenie do zakładania
nowych przedsiębiorstw na terenie gminy.Inkubatory przed-
siębiorczości to inwestycja w mikro i małe przedsiębiorstwa,
których rozwój można obecnie obserwować w mniejszych
gminach i tego rodzaju przedsięwzięcia odpowiadają na
rosnące potrzeby biznesu. To także wsparcie dla lokalnych
przedsiębiorców i szansa na rozwój ich działalności.

Kolejnym obiektem, który przejdzie już wkrótce znaczącą
modernizację, będzie siedziba urzędu gminy, przy którym
pojawi się winda platformowa. Obecnie trwają prace nad
dokumentacją zarówno dla windy, jak i strony internetowej
urzędu, która zostanie przystosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Na ten cel samorząd pozyskał
grant w wysokości 250 tys. zł z PFRON.
Trwają rozmowy w sprawie powstania na terenie gminy
posterunku Policji, w najbliższym czasie planowane jest
wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Pierwszy tego typu
posterunek powstanie jeszcze w tym roku w Piszczacu,
natomiast obiekt w Łomazach byłby drugim na terenie
powiatu bialskiego z zaplanowanej listy Komendy
Wojewódzkiej Policji.

W gminie Łomazy powstaną mieszkania
w formule SIM. Samorząd przystąpił do
spółki SIM KZN Podlasie.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, w ramach
którego rząd we współpracy z samorządami chce budować
mieszkania lokatorskie o preferencyjnych opłatach za
użytkowanie. SIM jest dla osób i rodzin nieposiadających
własnego mieszkania w gminie, ale posiadających środki na
regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za na
niskie na zaciągniecie kredytu.
15 gmin powiatu bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego
zadeklarowało powstanie inicjatywy mieszkaniowej. W
Łomazach przy ulicach Robotniczej i Cichej (po dawnym
PSZOK), w pobliżu obecnego wielorodzinnego bloku,
powstanie trzykondygnacyjny budynek z 24 mieszkaniami.
Gmina wnosi do inwestycji udział w postaci gruntu oraz 3
mln zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Miesz-
kalnictwa. Stworzenie warunków do mieszkalnictwa ma na
celu pobudzenie na rynku nieruchomości, ale też zatrzy-
manie odpływu ludności z gminy.

Rozwój infrastruktury drogowej
W ramach projektu zaprojektuj i wybuduj trwa opracowanie
dokumentacji na budowę dróg Szymanowo - Huszcza oraz
Bielany - Krasówka. W obu przypadkach podpisano już
umowy z wykonawcami, o czym szerzej na kolejnych
stronach niniejszej publikacji. W najbliższym czasie zostaną
wznowione prace przy budowie ulicy Polnej i towarzyszącej
jej kanalizacji deszczowej. W trakcie lutowej sesji radni
podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej
Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na remont
chodnika w miejscowości Dubów. – O remont chodnika nasi
radni wnioskowali już w ubiegłym roku. Aby inwestycja
została wpisana na wojewódzką listę musimy zabezpieczyć
środki w naszym budżecie w wysokości 50% szacunkowej
wartości robót – wyjaśnił przewodniczący rady Andrzej
Wiński. Całkowita wartość to ok. 500 tys. zł, radni zabezpie-
czyli natomiast uchwałą środki na zadanie „Remont
chodnika w m. Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812
Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec -
Krasnystaw od km 12 + 198 do km 13 + 379” w wysokości
nie przekraczającej 250 tys. zł.



Lepsza woda, ciepłe mieszkania
Trwają prace związane z infrastrukturą wodno-kanaliza-
cyjną, rozpoczęła się już budowa podwyższenia stacji
ciśnienia w Huszczy II i Burwinie, postępują działania na
stacji uzdatniania wody, które potrwają przez najbliższe
miesiące. Nie będą one miały ujemnego wpływu na komfort
użytkowania wody przez mieszkańców w trakcie prac.
Gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu „Ciepłe mieszkanie” dotyczące wymiany źródeł
ciepła i wsparcia finansowego dla osób mieszkających w
budynkach wielorodzinnych. Kwota 225 tys. zł zostanie
przeznaczona na wymiany drzwi, okien, ocieplenie i
wymianę źródeł ciepła. Osoby kwalifikujące się do programu
już w najbliższym czasie będą mogły składać wnioski w tym
zakresie.
W dalszym ciągu trwa natomiast nabór wniosków i sprzedaż
węgla w preferencyjnej cenie 2.000 zł/t. Wnioski można
składać do końca kwietnia. Materiał opałowy jest
składowany na terenie gminy i wydawany jest na bieżąco.

Ważne dla rolników
Warto również wspomnieć o planach gminy związanych z
przeprowadzeniem we współpracy z ARiMR szkoleń dla
rolników dotyczących wnioskowania o płatności bezpo-
średnie. Samorząd planuje także kontynuację punktu
ARiMR do składania wniosków o dopłaty w nieodpłatnej
formie.
Na dzień 16 marca o godz. 9:00 zaplanowano przeprowa-
dzenie w remizie w Łomazach kolejnego kursu
chemizacyjnego. Zainteresowani już mogą zgłaszać chęć
udziału, zgłoszenia przyjmuje doradca PZDR Wisznice
Małgorzata Meleszczuk pod numerami tel.
500 796 147 oraz 603 992 856. Koszt 1-dniowego
szkolenia dla osób przedłużających uprawnienia to 100 zł.
Na prośbę mieszkańców władze gminy zwróciły się do PGW
Wody Polskie o. w Białej Podlaskiej o wykonanie prac
związanych z utrzymaniem rzek na terenie gminy. W
odpowiedzi samorząd otrzymał zapewnienie, że na rzekach
Zielawa, Lutnia, Grabarka, Żarnica i Rudka, na całej ich
długości, odbędą się w tym roku prace zakwalifikowane jako
pilne. Wody Polskie zabezpieczyły już na ten cel środki,
obecnie zlewnia jest na etapie wyłonienia wykonawcy i
podpisywania umów.
Samorząd gminy po raz kolejny zbierał wnioski od rolników
na odbiór folii i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej. Wniosek w marcu będzie złożony do
WFOŚiGW, a odbiór odpadów będzie się odbywał w II
półroczu 2023 roku.

Wkrótce ruszy przebudowa drogi
Szymanowo-Huszcza
W ostatnich dniach grudnia 2022 r. Gmina Łomazy podpisała
umowę z wykonawcą na realizację zadania przebudowy
6 kilometrów drogi Szymanowo - Huszcza oraz budowę chodnika.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Białej
Podlaskiej. Inwestycja zakłada przebudowę 6-kilometrowego
odcinka drogi powiatowej nr 1056L i 1078L Szymanowo –
Huszcza oraz budowę chodnika o długości 2 km w miejscowo-
ściach Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga. Inwestycja obejmuje
również przebudowę skrzyżowania przy świetlicy w Huszczy
Drugiej, co wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa
pieszych i zmotoryzowanych użytkowników tej lokalizacji.

Wartość prac to ok. 11 mln zł, z czego około 9 mln zł to
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych i środki Powiatu
Bialskiego. Inwestycja będzie realizowana latem 2023 r.

Droga Bielany – Krasówka znów
będzie jak nowa
W dniu 18 stycznia Gmina Łomazy podpisała umowę w
wykonawcą na przebudowę drogi Bielany - Krasówka. Do
podjęcia się realizacji tego zadania przyczyniło się znaczne
dofinansowanie z PROW.
Inwestycja, której podjęła się Gmina Łomazy, sięga kwoty
3.791.310,44 zł, przy czym 2.170.967 zł pochodzą z
dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Pozostała kwota zadania zostaje pokryta z
budżetów własnych samorządu i Powiatu Bialskiego, od
którego na czas remontu gmina przejęła zarządzanie drogą.
Zadanie, które jest pierwszym etapem przebudowy tej drogi,
wykona konsorcjum PPHU Transbet Marian Wojtiuk oraz
PPHU Transbet Wojtiuk sp. jawna z Białej Podlaskiej.
Przebudowa obejmie ponad 2-kilometrowy odcinek od drogi
wojewódzkiej 812 w stronę Krasówki. Obecnie trwa opraco-
wanie projektu dla zadania w systemie “zaprojektuj i
wybuduj”. Rozpoczęcie prac w sezonie letnim, a zakoń-
czenie realizacji inwestycji zaplanowano na październik
2023 roku.

Ulica Polna przejdzie
metamorfozę
Trwa obecnie budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Polnej w
Łomazach. Prace, które rozpoczęły się w zeszłym roku,
utrudniły niesprzyjające warunki pogodowe. W tym roku
dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych nastąpi budowa tej drogi, powstanie blisko 1 km
drogi asfaltowej o szerokości 3,5 m łączący ul. Spółdzielczą
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Przebudowa drogi i chodnika w Huszczy - prace rozpoczną się
latem br.



Badania georadarowe
potwierdziły lokalizację
Meczeciska w Studziance
W grudniu 2022 r. na tzw. Meczecisku w Studziance zlokali-
zowanym przy byłej szkole profesor Fabian Welc z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
przeprowadził badanie georadarowe i geomagnetyczne,
które jest elementem projektu "Badania georadarowe na
terenie Meczeciska w Studziance" finansowanego przez
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i realizowanego w
partnerstwie z Gminą Łomazy i Stowarzyszeniem Rozwoju
Miejscowości Studzianka.
Tzw. Meczecisko zlokalizowane w miejscowości Studzianka
w gm. Łomazy. Zajmuje szczególne miejsce w historii
regionu i lokalnej społeczności. To tutaj do 1915 roku stał
meczet – świątynia tatarska. Obiekt został oddany do użytku
blisko sto lat wcześniej. Świątynia pełniła ważną rolę w
życiu tatarskiej społeczności tzw. dżemiatu, która zamiesz-
kiwała te tereny przez ponad 250 lat. Tatarzy sprowadzili się
na te ziemie w 1679 r. gdy król Jan III Sobieski nadał tutaj
ziemię rotmistrzowi Samuelowi Romanowskiemu oraz jego
żonie Reginie z Kiekich. Krótko po nadaniu wybudowano we
wsi meczet i założono cmentarz (mizar), którego duże
fragmenty zachowały się do dzisiaj. W sierpniu 1915 r.,
podczas odwrotu wojsk rosyjskich budowla została spalona
przez Kozaków. W 1921 r. ostatni tatarski duchowny Maciej
Bajrulewicz przekazał mieszkańcom plac po meczecie pod
budowę szkoły. Miejscowa społeczność w 1928 roku na tym

placu ufundowała pomnik na 10-tą rocznicę odzyskania
niepodległości. Budynek szkoły został wybudowany dopiero
po II wojnie światowej. Placówka funkcjonowała do 2016
roku. W 2018 roku teren wraz z budynkiem po szkole wójt
gminy Łomazy wraz z radą przekazali w użyczenie
miejscowemu stowarzyszeniu.
Badania pozwoliły poznać dokładną lokalizację meczetu,
którego wygląd zachował się na nielicznych fotografiach.
Ustalono, że na terenie przyszkolnym znajdują się
zachowane elementy ceglanych lub kamiennych funda-
mentów meczetu o wymiarach 10x20 metrów. Niski
budynek posiadał dwa pomieszczenia. Uzyskane wyniki
będą przydatne do dalszych badań archeologicznych, a w
konsekwencji wykorzystane przy pracach rekonstruk-
cyjnych tatarskiej świątyni lub rewitalizacji terenu.
Materiał zawiera tekst Łukasza Wędy opisujący dawne
Meczecisko. Fot. Mirosław Węda
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z Kozłowską. Jednocześnie w tym roku podczas prac
zostanie rozwiązany wieloletni problem z zastoiskiem wody
na skrzyżowaniu. Powstanie przepompownia, która
odprowadzi wodę do kanalizacji deszczowej, zostaną
odtworzone rowy.

Sieć kanalizacyjna powstaje na odcinku ok. 500 metrów.
Polna jeszcze dziś to – jak sama nazwa wskazuje – ulica
polna, gruntowa. Pojawiają się jednak i tutaj inwestorzy
indywidualni z zamiarem budowy własnego domu.
Samorząd gminy wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu i w
budżecie już w roku 2022 z kontynuacją w roku bieżącym
zabezpieczono środki finansowe na inwestycje właśnie na
tym obszarze. Dużym wsparciem było dofinansowanie
zewnętrzne w kwocie ok. 1,3 mln zł.
Dzięki temu powstanie kanalizacja sanitarna oraz zostanie
wybudowana nowa droga od podstaw. Budowa ulicy Polnej

połączona została z przebudową skrzyżowania z ulicą
Spółdzielczą. Często zbierająca się na tym podmokłym
terenie woda zostanie okiełznana dzięki budowie kanalizacji
deszczowej i ostatecznie trafi ostatecznie do rzeki Zielawy.
Prace związane z budową samej kanalizacji zakończą się
do wiosny br., następnie rozpoczną się tam prace
obejmujące nawierzchnię i przebudowę skrzyżowania.
Całość prac zakończy się jesienią br.

Bezpieczniej na drodze
Gmina Łomazy pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad
55 tys. złotych z programu operacyjnego “Infrastruktura i
środowisko” na budowę stacjonarnego miasteczka ruchu
drogowego, które powstanie przy Zespole Placówek Oświa-
towych. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa poprzez podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności uczniów szkół podstawowych w zakresie ruchu
drogowego. Najbliższe takie miasteczko znajduje się w
Białej Podlaskiej, zatem budowa tego typu infrastruktury na
terenie gminy z pewnością spotka się z dużym zaintereso-
waniem okolicznych placówek oświatowych. Na terenie
miasteczka na utwardzonym placu zostaną namalowane
linie skrzyżowań, pasy dla pieszych, zamontowane będą
znaki drogowe, a całość pozwoli szkolić młodych użytkow-
ników dróg w zakresie ich własnego bezpieczeństwa. Prace
będą przeprowadzone już w tym roku.

Wieści z Urzędu Gminy
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Na zawsze w naszej
pamięci
Gmina Łomazy pożegnała zmarłych
w styczniu mieszkańców Studzianki,
zasłużonych dla gminy działaczy
społecznych. W dniu 13 stycznia w
wieku 84 lat odszedł do wieczności
wieloletni sołtys wsi Studzianka
Henryk Daniewicz, natomiast 18
stycznia zmarł w wieku 74 lat radny
gminy Łomazy w latach 1990-1994 i
przedstawiciel do ówczesnego
Sejmiku Wojewódzkiego Witold
Kowalewski. Rodzinom zmarłych
przekazujemy wyrazy współczucia.
Zdjęcia pochodzą ze strony
Stowarzyszenia Rozwoju Miejsco-
wości Studzianka.

Wieści z Urzędu Gminy

Śp. Henryk DaniewiczŚp. Witold Kowalewski

Mamy wykonawców zadań publicznych
na rok 2023

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację w 2023 roku zadań publicznych samorząd wyłonił
czternastu wykonawców przyznając dotacje w kwotach od 1.000 do
44.000 zł.
1. W zakresie upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie

uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o
prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie
czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r. (łącznie 72.000 zł):

• Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „NIWA” - 44.000 zł,
• Akademia Taekwon-Do VIRTUS 16.000 zł,
• Stowarzyszenie Wędkarskie „CEGIELNIA” 2.000 zł,
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niwka 1.800 zł,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie 1.800 zł,
• Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju 3.200 zł,
• Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 3.200 zł.

2. W zakresie upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki
twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych
w 2023 r. (łącznie 18.000 zł):

• Koło Gospodyń Wiejskich „Wrzos” w Kopytniku 1.000 zł,
• Koło Gospodyń Wiejskich w Dubowie 1.800 zł,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie 1.700 zł,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lubenki Grabarka 2.500 zł,
• Koło Gospodyń Wiejskich w Łomazach 4.000 zł,
• Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka 4.000 zł,
• Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju 3.000 zł.

Nowy kurs autobusowy na terenie gminy
Na podstawie porozumienia o współpracy z Wojewodą Lubelskim i Starostą Powiatu Bialskiego z programu „Fundusz
Rozwoju Przewozów Autobusowych” w roku 2023 został uruchomiony nowy kurs autobusowy ze Sławatycz przez
Stasiówkę, Huszczę, Lubenkę i Łomazy do Białej Podlaskiej. Podajemy obowiązujący rozkład jazdy.
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Stypendia pomostowe
W Gminie Łomazy zakończył się nabór wniosków o
przyznanie Stypendium Pomostowego 2022/2023 Segment
II przy patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżew-
skiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Tłoka” w
Koszołach, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów
Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości w Łodzi. Program od 2015 roku w
Gminie Łomazy realizuje Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne “Tłoka” w Koszołach.
O przyznanie Stypendium Pomostowego ubiegało się

sześciu tegorocznych maturzystów. Lokalna Komisja
Stypendialna w dniu 8 sierpnia 2022 r dokonała formalnej i
merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów
niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie z
programem. Rekomendację otrzymało pięciu studentów,
którzy rozpoczęli naukę na dziennych studiach I stopnia w
polskich publicznych uczelniach akademickich. Dotychczas
z programu w gminie skorzystało 38 stypendystów, w tym 36
z gminy Łomazy, 2 z gminy Rossosz. Stypendia wypłacane
są w 10 miesięcznych ratach, od 2021 r. po 700 zł. Od
2020 r. stypendyści we własnym zakresie podejmują
starania w pozyskaniu fundatorów, którzy przekazali na
konto Stowarzyszenia wysokość wkładu finansowego, tj.
10% wartości stypendium.
W roku akademickim 2022/2023 stypendystami XXI edycji
Programu Stypendiów Pomostowych w gminie Łomazy
zostali:

1. Paweł Hołownia – student Wojskowej Akademii
Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

2. Justyna Pawluk – studentka Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie

3. Krzysztof Jarocki – student Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie

4. Nikola Sobechowicz – studentka Akademii
Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

5. Oliwia Powszuk – studentka Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie.

Stypendyści otrzymali potwierdzenia o przyznaniu
stypendium oraz listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy
Jerzego Czyżewskiego podczas XXXV sesji Rady Gminy
Łomazy w dniu 29 grudnia 2022 r.

Wieści z Urzędu Gminy

Legimi w gminnej bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach zaprasza do
korzystania z wirtualnej wypożyczalni e-booków i audio-
booków Legimi. Aby skorzystać z oferty należy: przyjść
do biblioteki po darmowy kod dostępu do konta, wejść
na stronę www.legimi.pl/lubelskie/ i wpisać otrzymany
kod dostępu, założyć swoje konto na www.legimi.pl i
zainstalować aplikację Legimi na maksymalnie dwóch
urządzeniach. Wyszukane na urządzeniu i pobrane w
postaci e-booków książki można czytać przez miesiąc.
Do kolejnej aktywacji konta otrzymuje się w bibliotece
kolejny kod dostępu.
Więcej informacji - GBP Łomazy, tel. 83 341 70-43.
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Zmiana rachunku bankowego

Przypominamy, że od dnia 01.01.2023 r. wpłaty za dostar-
czoną wodą i odebrane ścieki przejmowane są na
rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w
Łomazach, nr konta BS w Łomazach:
82 8037 0008 0011 1689 2000 0030.

Informacja o odbiorze odpadów
i wysokości stawek w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. usługę w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć
będzie „KOMUNALNIK" Spółka z o.o. z Białej
Podlaskiej, która zaoferowała najniższą cenę w
zamówieniu publicznym.
Ze względu na wzrost kosztów z dniem 1 lutego 2023 r.
zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Będzie ona wynosić 16,00 zł za osobę
miesięcznie, w przypadku segregacji odpadów i komposto-
wania bioodpadów oraz 20,00 zł miesięcznie za osobę w
przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, kiedy
bioodpady nie są kompostowane w przydomowym kompo-
stowniku.

Opłaty za odbiór odpadów
komunalnych:

Informujemy, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych
uiszczamy miesięcznie lub kwartalnie: do 31 marca,
30 czerwca, 30 września, 31 grudnia. Przypominamy o
konieczności uregulowania należności. Opłatę należy
uiszczać na rachunek bankowy: 98 8037 0008 0003 2072
2000 0450 (w tytule przelewu należy umieścić imię i
nazwisko oraz adres posesji).

Harmonogram odbioru odpadów
W 2023 r. odpady będą odbierane w różnych dniach z
podziałem na dwa rejony: Łomazy oraz pozostałe miejsco-
wości w Gminie Łomazy.
Ważne: W wyniku zmiany technologii w Zakładzie Zagospo-
darowania Odpadów w Białej Podlaskiej dotyczącej tzw.
frakcji mokrej zmianie ulega sposób zbierania i przekazy-
wania odpadów wchodzących w jej skład. Według nowych
zasad należy zbierać oddzielnie odpady tzw. Kuchenne (w
pojemniku lub worku brązowym) oraz oddzielnie pozosta-
łości po procesie segregacji (pojemnik lub worek czarny).
Szczegółowe informacje dostępne na stronie urzędu gminy.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z aktualnymi
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz "Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łomazy", każdy właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, to
ponosi podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, tj. w wysokości czterokrotnej wysokości
stawek opłaty.

Przekaż 1,5% podatku dla OSP
Informujemy, że nastąpiły zmiany i w 2023 r. zamiast 1%
jest możliwość przekazania 1,5% odpisu podatku docho-
dowego organizacjom pożytku publicznego. To wyjątkowa
szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych.
1,5% to kwota potrącana z podatku, który zostanie
przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany
podatnikom.
Zachęcamy do przekazania 1,5% jednostkom OSP z
terenu gminy Łomazy. Zaproponuj to rozwiązanie swoim
przyjaciołom i najbliższym. Wypełniając PIT wpisz NR
KRS 0000 116 212 oraz podaj adres jednostki:
• Ochotnicza Straż Pożarna Dubów - Dubów 98; 21-532
Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Huszcza - Huszcza
Pierwsza 35A; 21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Kopytnik - Kopytnik 31A;
21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Korczówka - Korczówka
70; 21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Koszoły - Koszoły 39A;
21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Kozły - Kozły 45B; 21-532
Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Krasówka-Burwin - Burwin
33A; 21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Lubenka - Lubenka 32B;
21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Łomazy - Łomazy
ul. Małobrzeska 13; 21-532 Łomazy,

• Ochotnicza Straż Pożarna Studzianka - Studzianka
25A; 21-532 Łomazy.



Dziedzictwo kulturowe
i historyczne gminy Łomazy

W dniu 21 grudnia 2022 r. Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju podpisało
umowę z zarządem Województwa
Lubelskiego o przyznanie pomocy w
zakresie realizacji operacji pn.
Wydanie publikacji książkowej
„Dziedzictwo kulturowe i historyczne
gminy Łomazy”, mającej na celu
stworzenie obrazu historii i kulturo-

wości, ukazanie informacji o potencjale kulturowym miejsca
zamieszkałego przez lokalną społeczność, a także
zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni świado-
mości lokalnej.
Na realizację tego przedsięwzięcia Łomaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju pozyskało pieniądze poprzez wniosek o
przyznanie pomocy złożony do BLGD, w ramach naboru do
finansowania operacji w zakresie tematycznym „Działania
promujące – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie
kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego
LSR”. Operacja finansowana w 100% ze środków Unii
Europejskiej, w obszarze poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020. Całkowita wartość projektu: 50.300 zł.

Program Czyste Powietrze w
Gminie Łomazy w liczbach

„Czyste Powietrze” to
kompleksowy program,
którego celem jest poprawa
jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i
poprawę efektywności
energetycznej budynków

mieszkalnych jednorodzinnych. Na chwilę obecną to:
• 53 złożone wnioski o dofinansowanie przez miesz-
kańców,

• 45 umów zawartych o dofinansowanie,
• 551.468,21 zł wypłaconych dotacji z programu Czyste
Powietrze w Gminie Łomazy.

Nabór wniosków w Urzędzie Gminy Łomazy prowadzony
jest trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW).

Podziel się swoją cenną krwią z
innymi
Informujemy, że 11 czerwca 2023 r. w parku przy Placu
Jagiellońskim w Łomazach odbędzie się Piknik rodzinny
„Postaw na rodzinę”. W tym dniu od godz. 11.00 chętni
mieszkańcy gminy będą mogli oddać krew. W związku z
dużym zapotrzebowaniem na ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa prosimy chętne osoby o wstępne
zapisanie się na akcję do dnia 1 czerwca. Kontakt tel.
83 341 70 08 lub osobiście w Urzędzie Gminy Łomazy w
pokoju nr 19.

Aby taki ambulans mógł się pojawić w naszej gminie
potrzeba co najmniej dwudziestu zapisanych osób.
Pamiętajmy, że oddanie krwi to tylko krótka chwila, a ma
moc ocalenia drugiego człowieka. Jeśli tak niewiele oznacza
tak wiele, to warto to czynić!

Bezpłatna nauka języków
obcych

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim projekcie
językowym, w ramach którego można nauczyć się
całkowicie bezpłatnie czterech języków obcych. W projekcie
może wziąć każdy mieszkaniec gminy. Akcja trwa do
31 grudnia 2023 r. Aby otrzymać dostęp do darmowych
kursów należy wejść na stronę www.wkdk.pl/darmowe-
kursy i wpisać kod podczas rejestracji: “4KURSY”. W
przypadku trudności z rejestracją należy skontaktować się z
sekretariatem szkoły pod nr telefonu 79 92 482 56.
Organizatorzy akcji:
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mLegitymacja
emeryta-rencisty
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i
rencista będzie mógł korzystać z
elektronicznej wersji swojej legity-
macji. Będzie ona dostępna w
telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji
mObywatel. ZUS wystawi mLegity-
mację wszystkim emerytom i
rencistom automatycznie.
Więcej informacji na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/swiadczenia/
emerytury/mlegitymacja

Punkt
konsultacyjny
GKRPA
w Łomazach
Punkt Gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w
Łomazach udziela podstawowej
pomocy psychoterapeutycznej i
wsparcia psychologicznego
członkom rodzin z problemem
uzależnienia (alkohol, narkotyki),
młodym dorosłym usamodzielnia-
jącym się, pochodzącym z rodzin z
problemem uzależnienia i
przemocy, osobom doświadcza-
jącym przemocy, osobom z
tendencjami do agresji, osobom w
kryzysie, małżeństwom w
konflikcie, rodzicom mającym
problemy z wychowaniem dzieci
oraz każdemu potrzebującemu
pomocy i wsparcia.
Porady udzielane są bezpłatnie w
każdą pierwszą środę miesiąca od
godz. 15:00 do godz. 17:00 przez
psychologa zgodnie z harmono-
gramem znajdującym się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Łomazach. Siedziba
punktu mieści się w Łomazach przy
ulicy Szkolnej 18A w Gminnym
Ośrodku Kultury.
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Wydarzenia

Tradycje wigilĳne w Studziance
W świetlicy w Studziance z inicjatywy Moniki Dziobek
odbyło się spotkanie mające na celu przypomnienie i
popularyzację tradycji wigilii Świąt Bożego Narodzenia.
Udział w nim wzięli mieszkańcy gminy Łomazy. Samorząd
reprezentowali sekretarz Marianna Łojewska i radny
Grzegorz Wysocki. Miejscowe gospodynie przypomniały
dawne potrawy wigilĳne prowadząc warsztaty ich przygoto-
wywania.

W kuchni dowodziły panie Mirosława Brodacka i Teresa
Dziobek. Wykonały kisiel z owsa, kutię, kluski z makiem,
fasolę z cebulą, kapustę wigilĳną z grzybami, zupę
grzybową, groch z kapustą, rybę z warzywami, rybę w
białym sosie, tradycyjnego śledzia, smażone grzyby,
racuchy, makowiec i piernik oraz kompot wigilĳny. Dzieci
pod kierunkiem instruktorek z Dokudowa Anny i Marioli
wykonywały ozdoby, które następnie wieszały na choince. Z
wycinanek powstał łańcuch samorządowy. Piękne prace z
papieru, bibuły oraz słomy znalazły swoje miejsce na
świątecznym drzewku. W międzyczasie uczestnicy rywali-
zowali w warcaby. Turniej wygrał Franciszek Jaśkiewicz,
miejsce drugie zajęła Danuta Kowaleńko, a trzecie Wojciech
Jaśkiewicz. Laureaci zostali uhonorowani pucharami i
dyplomami. Najmłodsi otrzymali owoce oraz słodkie
upominki.
W dalszej części nastąpiło śpiewanie kolęd z zespołem
Studzianczanie, przełamanie opłatkiem i degustacja przygo-
towanych posiłków podczas wspólnej Wigilii. Kolędami i
wspomnieniami dotyczącymi tradycji świątecznych z
dawnych lat podzieliła się pani Władysława Sawicka.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygo-
towanie tego przedsięwzięcia.
Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.
Tekst: Łukasz Węda

„Wieczór z kolędą”
w Korczówce
W dniu 8 stycznia społeczność Korczówki i ich zaproszeni
goście wspólnie kolędowali i świętowali nowy rok. Spotkanie
pod hasłem "Wieczór z kolędą" zorganizowało Koło
Gospodyń Wiejskich w Korczówce i działający przy nim
zespół śpiewaczy.

Mieszkańcy Korczówki zebrali się w miejscowej świetlico-
remizie, by wspólnie pośpiewać, porozmawiać i spędzić
czas w klimacie świąteczno-noworocznym. To już kolejne
takie wydarzenie w miejscowości, które na chwilę przerwała
pandemia, a teraz wioska powróciła do swojej lokalnej
tradycji. Jak na spotkanie z kolędą przystało, głównym
elementem wydarzenia było kolędowanie. – Śpiewamy dziś
kolędy znane i takie, które nie wszyscy już pamiętają –
wyjaśnia Maria Kulik z Koła Gospodyń Wiejskich w
Korczówce.
Do wspólnego śpiewania zachęcali członkowie zespołu
śpiewaczego „Poranna Rosa” działającego przy KGW w
Korczówce, którym tradycyjnie na akordeonie przygrywał
Tadeusz Jarocki.

Kolędowanie przy szopce
W dniu 28 grudnia do wspólnego kolędowania przy szopce
w łomaskim parku zaprosili mieszkańcy sołectw Łomazy I i
Łomazy II oraz Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Kolędujących odwiedził Święty Mikołaj, który przybył do
Łomaz z koszem pełnym słodkich upominków.
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Betlejemskie Światełko Pokoju
Każdego roku 1 Drużyna Harcerska w Łomazach i Próbna
Gromada Zuchowa w Łomazach rozpowszechniają żywy
ogień Betlejemskiego Światełka Pokoju. W tym roku
przyświecało im motto "Światło dla Ciebie". Mimo czasów
wojen politycznych, zbrojnych, ataków terrorystycznych i
ogólnego chaosu, światło zawsze wyrusza w swoją drogę
do szkół, parafii, szpitali, urzędów, mediów i napotkanych
ludźmi. Skauci z Europy, a wśród nich harcerki i harcerze z
Polski, podejmują służbę i biorą na siebie ogromną
odpowiedzialność, ponieważ betlejemski płomień nie może
zgasnąć. Stają się Strażnikami Światła.
18 grudnia 2022 r. w kościołach w Łomazach, Dubowie,
Huszczy, Korczówce, Rossoszu, Ortelu i Wisznicach zuchy
i harcerze dzielili się "światełkiem" z mieszkańcami,

natomiast w dniu 20 grudnia przybyli również do urzędu
gminy, gdzie przekazali płomień na ręce wójta Jerzego
Czyżewskiego. - Wierzymy, że każdy z Was odnajdzie w
tym Światełku miłość, dobro, braterstwo, bezinteresowną
pomoc. "Światło z Betlejem nową światu da nadzieję..." -
podkreślają harcerze.

Czy wiedzą Państwo, że są
cztery Wieże Eiffla?
Taki właśnie zagadkowy tytuł został nadany po
dwudniowych ,,Warsztatach z długopisami 3D’’, które
odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.

Zajęcia prowadzone przez bibliotekarzy Agatę Chwalewską
i Dorotę Wołosowicz cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży szkolnej. Długopis 3D to mała
wersja trójwymiarowej drukarki. Główną różnicą pomiędzy
dwoma urządzeniami jest sterowanie. Drukarka 3D pracuje
przy pomocy specjalnego oprogramowania kompute-

rowego, natomiast za działanie długopisu 3D odpowiada
operująca nim osoba. Długopis 3D zasilany jest nitkami
filamentów produkowanych na bazie termoplastików, a jego
najważniejszą częścią jest wydajna głowica rozgrzewająca
materiał.
Uczestnicy mogli stworzyć swoje wzory lub skorzystać z
gotowych szablonów. Wykonane na podstawie wzorów
prace utwardzały się w kilka sekund i po chwili stanowiły
gotowy przedmiot w wersji 3D. Zajęcia pobudzały
kreatywność, wyobraźnię oraz jak wypowiadali się sami
uczestnicy “bardzo uczyły cierpliwości i dokładności’’. Nasi
młodzi artyści stworzyli prawdziwe dzieła sztuki i odkryli w
sobie nowe pasje.

XI Powiatowy Konkurs Kolęd i
Pastorałek w Łomazach
Do Łomaz w dniu 15 stycznia przybyli uczestnicy XI Powia-
towego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy Dziecinie",
którzy śpiewająco walczyli o najwyższe miejsca i statuetki.
Konkurs poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Ryszard Bielecki. Uczestników konkursu oceniało jury w
składzie: Iwona Świderska, Sławomir Mielniczuk i Arkadiusz
Juśko, zwracając szczególną uwagę na sposób wykonania
i zdolności wokalne, wyraz artystyczny oraz dobór
repertuaru. Na scenie zaprezentowało się trzynastu
wokalistów w trzech kategoriach wiekowych.
Wyniki:

kat. soliści klas I-III:
I miejsce Kornelia Dzięcioł
II miejsce Weronika Jabłońska

kat. soliści klas IV-VI
I miejsce Gabriela Kieczka
II miejsce Zuzanna Telaczyńska
III miejsce Urszula Lewtak
wyróżnienia: Krzysztof Kłopotek, Hanna Wyrzykowska,
Lena Rusek, Alicja Maciejewska

kat. klas VII-VIII
I miejsce Dominika Stolarek
II miejsce Magdalena Kondracka
wyróżnienia: Izabela Kieczka, Gabriela Hałaszuk
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Emilka i Oliwka nie zawiodły

Uczennice klasy VI a ZPO w Łomazach, Emilia Marciniuk i
Oliwia Adamiak, już po raz kolejny zaangażowały się w
akcję WOŚP. W dniu 29 stycznia odbył się 31 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który swój nieoceniony
wkład wniosły nasze łomaskie wolontariuszki. Postawa
dziewcząt zasługuje na ogromną pochwałę, przepełnia nas
duma, być może w ślad za uczennicami w przyszłym roku
pójdą również inni.

Kraszewski czytany i malowany
Włączając się w obchody Roku J.I. Kraszewskiego w
Powiecie Bialskim pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łomazach we współpracy z Centrum Opiekuńczo - Miesz-
kalnym w Dubowie zorganizowali cykl spotkań pod hasłem
"Kraszewski czytany i malowany".
Rok 2022 obchodzony był jako ,,Rok J.I. Kraszewskiego w
Powiecie Bialskim’’. J.I. Kraszewski znany przede
wszystkim jako powieściopisarz był również utalentowanym
grafikiem i malarzem. Najchętniej malował pejzaże.
Niektóre z nich stały się też ilustracjami dzieł pisarza.
Nawiązując do życia i twórczości J.I. Kraszewskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach we współpracy z
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Dubowie włączyli
się w obchody poprzez organizację cyklu spotkań pt.
„Kraszewski czytany i malowany’’. W czasie zajęć z

podopiecznymi czytane były utwory J.I. Kraszewskiego, a
następnie przeprowadzono rozmowy i dyskusje nawią-
zujące do przeczytanej książki oraz wspólne malowanie
obrazów metodą kropkową.

Na zakończenie realizowanych działań podopieczni
odwiedzili bibliotekę i obejrzeli wystawę dzieł pisarza.
Namalowane przez uczestników spotkań obrazy prezen-
towane są w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w
Dubowie.

Kochamy Cię Babciu i Dziadku!
W dniu 5 lutego w Szkole Podstawowej w Huszczy odbył się
uroczysty Dzień Babci i Dziadka, który świętowano w karna-
wałowo-walentynkowym klimacie. Najmłodsi
zaprezentowali swoim seniorom część artystyczną,
recytowali, tańczyli i śpiewali piosenki, starsi wystąpili
również w krótkim przedstawieniu. Wzruszeni dziadkowie
nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami. Nie zabrakło
podarunków, wspólnych zdjęć i przede wszystkim gorących
uścisków. Spotkanie uwieńczył międzypokoleniowy bal
karnawałowy.
Do świętowania z babcią i dziadkiem przygotowywały się
równie pilnie dzieci z Gminnego Klubu Malucha w
Łomazach, które wykonały pamiątkowe laurki z odciskiem
swojej małej dłoni.

Emilia Marciniuk

Oliwia Adamiak
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Zaklęsłość Łomaska jednym z
piękniejszych regionów Polski
W dniu 1 lutego w Szkole Podstawowej w Łomazach
obchodzony był Światowy Dzień Mokradeł, w związku z
czym do placówki przyjechali goście z Narodowego Parku
Poleskiego z Urszulina, którzy poprowadzili zajęcia
edukacyjne dla dzieci. Tematyką wydarzenia były mokradła
i ich znaczenie oraz piękno przyrody w Poleskim Parku
Narodowym, a także kultura mieszkańców Zaklęsłości
Łomaskiej. Na wydarzenie zaprosili wspólnie członkowie
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Tłoka, Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach oraz pracownicy Poleskiego
Parku Narodowego.

Prezes stowarzyszenia Cezary Nowogrodzki przybył na
spotkanie z kamienną niespodzianką – rudą darniową
(limonitem), pochodzącą właśnie z Zaklęsłości Łomaskiej, o
której tego dnia dzieci z klas IV-VI dowiedziały się wielu
ciekawych rzeczy. - Trzeba szeroko otworzyć oczy, żeby się
tą krainą zachwycić. Gdy się dokładnie rozejrzymy to
odkryjemy przepiękne łąki i zagajniki, w których skryte są
bagienka, czyli mokradła - tłumaczył. - Zorganizowaliśmy to
spotkanie, by pokazać dzieciom, że ten nasz równinny,
nawet lekko wklęsły teren, jest czymś wyjątkowym w skali
kraju i bardzo pięknym. Gmina Łomazy jest krajobrazem
przetworzonym ręką ludzką, ale dobrze jest pamiętać, jak to
wyglądało przed stuleciami. Chcemy promować Poleski
Park Narodowy, bo to najbliższy nam park i w nim możemy
zobaczyć, jak wyglądała przyroda i życie ludzi naszego
regionu.
Więcej o tym, jakie znaczenie dla otaczającej nas przyrody
mają mokradła dzieci dowiedziały się z prezentacji przed-
stawicieli Poleskiego Parku Narodowego. - To nie tylko
rośliny i zwierzęta, ale też woda, torfowiska i moczary. To nie
jest daleko, tylko półtorej godziny – zachęcał Andrzej
Barczak, konserwator obwodu ochronnego Wola Weresz-
czyńska, zapraszając do Urszulina. Opisem parku i
zapachem torfowisk kusił Piotr Markowski, pracownik
zespołu do spraw edukacji i udostępniania w PPN. - To
piękny zapach roślin, kwiatów, pędów sosen i wody, trudny
do opisania, bardzo niepowtarzalny i świeży - przekonywał.
Park powstał w 1990 r. jako teren o charakterze wodno-
błotnym. Jak zauważył Piotr Markowski, w codziennym
pędzie życia ludzie zapominają o pewnego rodzaju siedli-
skach. - To normalne, dlatego musimy wychodzić z
działaniami edukacyjnymi. Żeby dzieci, które dziś oglądają
prezentację, mogły powiedzieć o parku rodzicom.

Co to były za ferie! W Łomazach
nie wiało nudą

Ferie zimowe to bez wątpienia czas na relaks i dobrą
zabawę po ciężkiej pracy przez cały semestr.
W czasach, gdy Internet coraz intensywniej opanowuje
naszą każdą wolną chwilę, szczególnie ważne jest by
zadbać o jakościowe, kreatywne i twórcze działania.
W Łomazach nie wiało nudą! Dzieci i młodzież podczas
dwutygodniowej laby mogły skorzystać z wielu atrakcji
przygotowanych dla nich przez Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.
W pierwszym tygodniu ferii GOK gościł w swoich murach
Studio Teatralne „Krak-Art”, które zaprezentowało przedsta-
wienie pt. „Zimowa Opowieść”. Spektakl cieszył się
ogromnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych
widzów i wciągnął wszystkich w wir dobrej zabawy!
Był też czas na e-
sport! Turniej FIFA
przyciągnął wielu
u c z e s t n i k ó w ,
którzy rozgrywali
między sobą
zacięte mecze,
przez co droga do
zwycięstwa nie była wcale taka prosta. Furorę zrobiły
również zajęcia pt. „Na wesoło w Bibliotece”, podczas
których w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się
różnorodne gry i zabawy integracyjne.
W drugim tygodniu powiało magią! A wszystko to za sprawą
Rafała Mulki z Beskidzkiego Teatru Iluzji, który swoim niesa-
mowitym pokazem sprawił, że widzowie przecierali oczy ze
zdumienia! W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się
kreatywne warsztaty rysowania długopisem 3D. Zajęcia
okazały się strzałem w 10! Dostarczyły one uczestnikom
dużo świetnej zabawy, ale również były dla nich dobrą lekcją
cierpliwości i precyzji.
Ponadto, w każdy poniedziałek i wtorek, w “Małym Kinie”
GOK odbywały się seanse filmowe. Sala kinowa „pękała w
szwach”! Niezmiernie cieszy fakt, że dzieci i młodzież z
Gminy Łomazy tak chętnie uczestniczą w organizowanych
dla nich wydarzeniach oraz zajęciach! Wszystkim uczniom
życzymy niegasnącego zapału do nauki. Dawajcie z siebie
wszystko, ale pamiętajcie również o jakościowym
odpoczynku!

O ważnej roli mokradeł mówił pracownik Poleskiego
Parku Narodowego Piotr Markowski
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Z kart historii: Ziemia Łomaska
w powstaniu styczniowym
Przypadająca w 2023 roku 160 rocznica
powstania styczniowego jest dobrą
okazją do przypomnienia udziału oraz
roli, jaką odegrała w tym zrywie niepod-
ległościowym ludność obecnej gminy
Łomazy.
Powstanie styczniowe 1863-1864, to
zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji,
największe i najdłużej trwające polskie
powstanie narodowe. Za jego początek
przyjmuje się datę 22.01.1863 roku, a
przyczyną był nasilający się rosyjski
ucisk narodowy na Polaków. Ziemia
Łomaska, jako jeden z najbardziej
aktywnych terenów, zapisała piękne
karty w historii walk o wolność. Duży
odsetek ochotników powstańczych
rekrutował się z łomaskich mieszczan
oraz miejscowej szlachty, m.in. z
Huszczy, Tucznej, Wisek, Krasówki i
pojedynczych ochotników z folwarków w
Dubowie czy Koszołach. Powstanie
wsparli Tatarzy ze Studzianki. Na
kartach historii zapisał się chwalebnie
dziedzic majątku Krasówka Aleksander
Szaniawski dowodzący liczącym ok. 250 zbrojnych
oddziałem powstańczym. Na terenie obecnej gm. Łomazy,
jak i w okolicy stoczono kilka potyczek powstańczych. Do
najbardziej znanych należało udane uderzenie na rosyjski
2 szwadron Smoleńskiego Pułku Ułanów w Łomazach w
nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r.

Wiosną 1864 r. powstanie chyliło się ku upadkowi. Terrory-
zowana ludność, zubożała ciągłymi kontrybucjami, coraz
słabiej wspierała powstanie. Uwłaszczenie chłopów
zniweczyło zamiary dyktatora Traugutta o masowym

poparciu powstania przez wieś. Za
udział w zrywie spadły na okoliczną
szlachtę dotkliwe represje. Gmina
Łomazy poniosła znaczne konse-
kwencje za udział i wsparcie powstania,
co wpłynęło na pogorszenie sytuacji
materialnej ludności oraz spadek jej
liczebności. Część miast na
Południowym Podlasiu utraciło prawa
miejskie, wśród nich m.in. Łomazy
(w 1869 r.), Rossosz, Kodeń, Piszczac,
Janów Podlaski, Konstantynów. Pełny
zapis historycznych wydarzeń ujęty
słowami Sławomira Hordejuka można
przeczytać w „Kniaży”, czasopiśmie
mieszkańców wsi Koszoły, Rok 4
Numer 5. Koszoły, 24 grudnia 2013 r.
Publikacja dostępna na stronie urzędu
gminy.
W dniu 22 stycznia 2023 r. delegacja
samorządowa złożyła kwiaty i zapaliła
znicze pod pomnikiem upamiętniającym
Powstanie Styczniowe w Huszczy.

Wkrocz aktywnie w Nowy Rok
i przyjdź na zajęcia zumby.

Nie od dziś wiadomo, że taniec
daje wiele możliwości oraz
korzyści. Pomaga rozwĳać
koordynację, ćwiczyć pamięć i
współpracować w grupie.
Dlatego też od 31 stycznia
2023 r. w każdy wtorek o godz.
18.00 w remizie w Łomazach

odbywają się zajęcia zumby (60 min zajęć).
Zumba to głównie taniec, ale również zawiera w sobie
elementy aerobiku. Choreografia łączy ze sobą kilka stylów
tańca. Jest nim hip-hop, samba, salsa, a nawet sztuki walki!
Do ćwiczeń wykorzystuje się elementy zaczerpnięte z
treningu siłowego czy treningu cardio. Kroki zumby nie są
skomplikowane i każdy z łatwością może je wykonywać.
Zapraszamy do zapisów, a szczegółowych informacji udzieli
Ewelina Wołosowicz, tel. 666 213 048. Koszt zajęć to 60 zł
miesięcznie, obowiązuje zmiana obuwia na sportowe i
wyposażenie w wodę.

Ciekawostki / Zaproszenia
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Akcja Święty Mikołaj - by dzieci
były szczęśliwe!
Składamy podziękowania wszystkim darczyńcom za
wsparcie akcji Zostań Świętym Mikołajem. Wspólnie udało
nam się pomóc 22 dzieciom, to dzięki Wam ich Święta były
szczęśliwsze.

W tym roku do organizacji przygotowania paczek przyłączyli
się: pracownicy zespołu Banca w Nationale-Nederlanden,
Małgorzata Kołtun-Jasion i Marcin Jasion, Anna Marciniuk,
Monika Łukaszuk, Tomasz i Katarzyna Wójcik, Ewelina
Wołosowicz, Edyta Szatałowicz, Aleksandra i Tomasz
Doluk, Monika Sępkowska i Bogusława Wińska, Łukasz
Krok, Ireneusz Korszeń, Kamil Frączek, Izabela
Sobechowicz, Izabela Ziętecka, Iwona i Tomasz Pawluk,
Ewelina Milewska, Małgorzata i Tobiasz Siemińscy, Sylwia i
Krzysztof Głodowscy, Urszula Bańkowska, Aleksandra
Rudzka-Dziekan i Jakub Dziekan, Olga i Paweł Łopuscy,
Sylwia Łochina i Monika Jaroszuk.
Przy rozwożeniu paczek wsparcia udzielili: Jerzy
Czyżewski, Marianna Łojewska, Ireneusz Korszeń, Kamil
Frączek, Andrzej Wiński, Monika Jaroszuk, Grzegorz
Tereszczuk i Leszek Firysiuk .
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc, a Aleksandrze
Rudzkiej-Dziekan składamy podziękowanie za coroczną
inicjatywę i jej koordynowanie.

Wiemy, jak dbać o czystą ziemię
W ramach XIV edycji powiatowego konkursu "Czysta
Ziemia” od kwietnia do października społeczność ZPO w
Łomazach zbierała surowce nadające się do ponownego
wykorzystania (baterie, nakrętki plastikowe, puszki
aluminiowe, makulaturę i zużyte tonery). Uczniowie brali też
udział w konkursach o tematyce ekologicznej, porządkowali
najbliższe otoczenie, uczestniczyli też w ogólnopolskiej akcji
sprzątania świata. Szkoła podjęła kilkanaście różnych
działań edukacyjnych, angażując w nie instytucje publiczne
i podmioty zewnętrzne. Za udział w konkursie szkoła
otrzymała zestaw lektur do biblioteki. Największą aktyw-
nością w podjętych działaniach wykazała się uczennica

kl. VIII c Aneta Kowieska, która w podziękowaniu dostała
kosz słodyczy.

Nauczyciel z misją
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Huszczy Małgorzata
Niczyporuk zajęła trzecie miejsce w wojewódzkim plebi-
scycie w kategorii Nauczyciel Roku Przedszkole. Jest to
jednocześnie pierwsze miejsce w powiecie bialskim! Gala
wręczenia nagród odbyła się 6 lutego w Lubelskim Centrum
Konferencyjnym
Jak podkreśla pani Małgosia, o zawodzie nauczyciela
marzyła już w dzieciństwie, dlatego też wybrała studia
pedagogiczne. Obecnie realizuje swoją pasję, bo tak
traktuje ten zawód, w szkole w Huszczy, gdzie zdobyła
sympatię swoich uczniów i ich rodziców. To właśnie oni
oddali głosy w plebiscycie pokazując, jak ważna jest dla nich
jej praca i zaangażowanie w rozwój młodych ludzi.

Największym zaangażowaniem wykazała się Aneta Kowieska z VIIIc

Małgorzata Niczyporuk najlepszym nauczycielem przedszkola w powiecie bialskim
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Nasze gminne sukcesy

Biblioteka doceniona za swoje
działania

W Muzeum w Romanowie w dniu 17 lutego odbyło się
spotkanie podsumowujące obchody Roku Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. Gminna Biblioteka
Publiczna w Łomazach otrzymała podziękowanie za
działania na przestrzeni całego roku 2022 związane z
twórczością pisarza. Dyplom odebrała dyrektor GBP Agata
Chwalewska. Słowa podziękowania kierujemy do naszych
słuchaczy i czytelników, z którymi współpracowaliśmy.
Zapraszamy do dalszego zagłębiania się w piękną
twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego.

"Czyste powietrze - dla zdrowia
najlepsze!”

Gmina Łomazy przeprowadziła konkurs plastyczny
"Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze", który został
ogłoszony w związku z promocją programu prioryte-
towego „Czyste Powietrze”.
Organizatorom, tj. Gminie Łomazy zależało, aby każdy z

nas zrozumiał, że to od
naszych codziennych
wyborów zależy jakość
powietrza, którym
oddychamy. Aby zaintere-
sować młodsze pokolenie
oraz mieszkańców, przy
wsparciu programu „Czyste
Powietrza" pod patronatem

Wójta Gminy Łomazy, dyrekcji ZPO w Łomazach oraz
dyrekcji SP Huszcza, zorganizowano konkurs plastyczny,
który był doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że np.
spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo
poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia miesz-
kańców, ale także dla środowiska, a ekologiczne źródła
energii mają znaczny udział w wytwarzaniu energii

elektrycznej, co będzie wspomagać redukcję negatywnego
wpływu na klimat, a tym samym na nasze zdrowie.
Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:
dyrektor GOK Ryszard Bielecki, Monika Łukaszuk z UG
Łomazy oraz nauczyciel ZPO w Łomazach Dorota
Jeruzalska.
W kategorii klasy I–III I miejsce zajął Oliwier Murawski -
klasa 3a ZPO Łomazy, II miejsce Kornelia Rząd - klasa 2 SP
Huszcza i III miejsce Alicja Mirońska - klasa 3b ZPO
Łomazy. Wyróżnienia: Natalia Szatałowicz - klasa 2a ZPO
Łomazy, Wiktoria Szeniawska - klasa 2a ZPO Łomazy i
Jakub Pawłowicz - klasa 3a ZPO Łomazy.
W kategorii klasy IV–V I miejsce zajęła Lena Rusek - klasa
5a ZPO Łomazy, II miejsce Mikołaj Siewruk - klasa 4 SP
Huszcza i III miejsce Nina Steckiewicz - klasa 5a ZPO
Łomazy. Wyróżnienia: Amelia Dymowska – klasa 4a ZPPO
Łomazy, Klara Kapczuk – klasa 4 SP Huszcza i Wojciech
Głowacki – klasa 4a ZPO Łomazy.
W kategorii klasy VI–VIII I miejsce zajęła Emilia Marciniuk -
klasa 6a ZPO Łomazy, II miejsce Julia Niedźwiedź – klasa
8b ZPO Łomazy i III Adrian Jastrzębski – klasa 7 SP
Huszcza. Wyróżnienia: Maja Rudzka – klasa 8 SP Huszcza,
Aleksander Dymowski – klasa 8a ZPO Łomazy i Julia
Głacka – klasa 8a ZPO Łomazy.

O ekologii wie już niemal
wszystko!
Stanisław Sobechowicz, uczeń klasy IIIa Zespołu Placówek
Oświatowych w Łomazach, zajął II miejsce w XV Ogólno-
polskim Konkursie „Ekologia w moim domu” w kategorii
praca multimedialna I-III. Konkurs był organizowany pod
Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubel-
skiego, Prezydenta Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w
Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Gratulujemy!
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Młodzi tenisiści i siatkarze
pokazali klasę
10 lutego w Rossoszu odbyły się zawody międzygminne w
drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w
kategorii " Igrzyska dzieci". Paulina Kulig i Oliwia Knapiuk
zajęły II miejsce, natomiast Roman Starushyk i Wojciech
Jabłoński - III. Opiekunem zawodów był nauczyciel Ireneusz
Korszeń.

Trzy dni później w Wisznicach rozegrane zostały eliminacje
międzygminne w mini siatkówce dziewcząt i chłopców. Nasi
reprezentanci zajęli I miejsce w kategorii chłopców i II w kat.
dziewcząt, zdobywając przy tym 50 punktów do współza-
wodnictwa sportowego szkół. Drużyna chłopców będzie
reprezentowała ZPO na szczeblu Finału Powiatu. Opieku-
nowie zawodów: Ireneusz Korszeń i Marek Prokopiuk.
Gratulujemy!

Samorządowcy
z gminy Łomazy
w czołówce
tenisistów
W Turnieju Samorządowca
w tenisie stołowym rozegranym
w Białej Podlaskiej nasi repre-
zentanci zajęli miejsca na
podium. Złoty medal wywalczyła
radna gminy Łomazy Urszula
Lewkowicz, natomiast z
brązowym medalem na piersi
powrócił kierownik Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych
w Łomazach Jacek Adamski.

Sport

Młodzi tenisiści z gminy Łomazy na II i III miejscu zawodów międzygminnych

Radna gminy Łomazy Urszula Lewkowicz złotą medalistką Turnieju Samorządowca w Białej Podlaskiej
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Sport

I Memoriał im. Ryszarda
Rybickiego w Łomazach
14 stycznia w hali sportowej Zespołu Placówek Oświa-
towych w Łomazach odbył się "I Memoriał im. Ryszarda
Rybickiego". Turniej został zorganizowany pod patronatem
LZPN oddział w Białej Podlaskiej i był elementem XXIII
Halowych Mistrzostw Bialskopodlaskiego Oddziału LZPN
Grup Młodzieżowych Orlik Młodszy 2013.
- To pierwszy memoriał imienia Ryszarda Rybickiego, a
zarazem XXIII Halowe Mistrzostwa Bialskopodlaskiego
Oddziału LZPN Grup Młodzieżowych Orlik Młodszy 2013 -
wyjaśnia prezes Niwy Łomazy Roman Bańkowski. Ryszard
Rybicki, którego upamiętnili tym wydarzeniem młodzi
piłkarze, był wieloletnim trenerem i działaczem klubu. –
Wychował nas od małego, między innymi również mnie,
swoje pierwsze kroki zaczynałem pod jego skrzydłami. Był
też działaczem, który pilnował stadionu, boiska, a zdarzało
się, że sam potrafił kosić na nim trawę. Zmarł dwa lata temu,
więc postanowiliśmy memoriałem uczcić jego pamięć.
Tego dnia w Łomazach rywalizowało ze sobą 11 zespołów z
roczników 2013 i młodszych, zarówno dziewczęta, jak i
chłopcy: Tytan Wisznice, Grom Kąkolewnica, Champion
Biała Podlaska, Red Sielczyk, Orzeł Czemierniki, Lutnia
Piszczac, AMPLUS Łuków, Podlasie Biała Podlaska, Lobos
Biała Podlaska, Orlęta Łuków i Niwa Łomazy.
– Tradycyjnie organizujemy w okresie ferii zimowych halowe
mistrzostwa grup młodzieżowych. To już 23. turniej.

Wcześniej organizowaliśmy go w ramach Bialskopodla-
skiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a od dwóch lat
jesteśmy w strukturach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej,
który obejmuje wydarzenie patronatem – tłumaczy pełno-
mocnik oddziału LZPN w Białej Podlaskiej Witold Wójtowicz,
który wyraził przekonanie, że każdego roku uda się w
Łomazach przeprowadzić podobne wydarzenie upamięt-
niające Ryszarda Rybickiego.
Przybyłe na turniej drużyny zagrały po 10 minut w dwóch
grupach, a z każdej z nich zostały wyłonione po trzy
najlepsze, które rywalizowały w grupie finałowej.

Wyniki rundy finałowej:
I miejsce Orlęta Radzyń Podlaski
II miejsce Podlasie Biała Podlaska
III miejsce Niwa Łomazy
IV miejsce Lutnia Piszczac
V miejsce Champion Biała Podlaska
VI miejsce AMPLUS Łuków

Najlepszy zawodnik – Kuba Kublicki (ORLĘTA-SPOMLEK
RADZYŃ PODLASKI)
Najlepszy bramkarz – Julia Łączek (AMPLUS ŁUKÓW)
Król strzelców – Miłosz Jakubiuk (NIWA ŁOMAZY)
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„Zimowa Tatarska Piątka”
wystartowała już po raz trzeci w
Studziance
5000 metrów bezdrożami. Lasy, wykroty, tereny podmokłe,
lód, zmarznięta ziemia. Około setki zawodników. Sękacze
ze Studzianki dla najlepszych zawodników, a na rozgrzewkę
wspólne ognisko. Tak w skrócie można podsumować
"III Zimową Tatarską Piątkę", na którą w dniu 5 lutego
biegaczy z różnych zakątków Polski zaprosił do Studzianki
Łukasz Węda.

Na linię mety tego dnia przybyło 76 biegaczy, którzy przebyli
trudną, ale ciekawą, również otaczającą zabytkowy tatarski
cmentarz, trasę.

Wyniki:
Mężczyźni:
I miejsce Tomasz Skraburski – Styrzyniec, KS Styrzyniec /
KB Biała Biega
II miejsce Andrzej Łoiński – Krasnystaw, Ruch Izbica
III miejsce Dawid Skraburski – Styrzyniec, KS Styrzyniec /
KB Biała Biega
Kobiety:
I miejsce Katarzyna Stepczuk – Janów Podlaski, Janów
Podlaski team
II miejsce Justyna Bajkowska – Jusaki-Zarzeka
III miejsce Anna Laszuk – Leśna Podlaska, Masz To w Sobie
Projekt
W trakcie wydarzenia zbierano środki finansowe na leczenie
małej Emilki. Imprezę pomogło zorganizować i przepro-
wadzić w tak okazałej formie aż 34 wolontariuszy.

Sukcesy łomaskich siatkarzy
Końcówka roku 2022 przyniosła łomaskiej drużynie
siatkarzy wiele znaczących sukcesów na terenie
powiatu bialskiego. W dniu 4 grudnia amatorzy
siatkówki mieli przyjemność uczestniczyć w turnieju
mikołajkowym, który odbył się w hali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej.
Gracze podzielili się na dwie drużyny Niwa Łomazy
(miejsce II) i Niedźwiadki (miejsce IV).
Tydzień później, 11 grudnia, zawodnicy wzięli udział
w XI Powiatowym Barbórkowym Turnieju w hali
sportowej w Zalesiu plasując się odpowiednio na
I oraz IV miejscu.
Dorośli i młodzież trenują już od zeszłego roku na
hali sportowej przy Zespole Szkół w Łomazach w
okresie zimowym oraz na orliku w okresie
wiosenno-letnim.

Sport



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.

Redaguje zespół:

Skład:

Druk: GOK Łomazy, nakład podstawowy: 1300 egz.

radiobiper@poczta.fm

wlasnewww.pl
strony internetowe z�

Powiatowy Turniej Siatkówki
w Łomazach

12 lutego na hali sportowej Zespołu Placówek
Oświatowych odbył się Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej. Turniej otworzyli gospodarz obiektu
wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyrektor
placówki szkolnej Bogumiła Wińska oraz radny
powiatowy i przewodniczący LZS Arkadiusz
Maksymiuk.
- To turniej organizowany przez LZS w ramach
czterech spotkań, jedno z nich odbywa się właśnie w
Łomazach. Cieszę się bardzo, że zawitało do nas aż
trzynaście drużyn. Na dwóch boiskach odbędą się
rozgrywki o miano najlepszej drużyny z powiatu
bialskiego. Nie odbyłoby się to, gdyby nie aktywność
kilku drużyn z gminy, które to w ostatnich miesiącach
pilnie trenują i są inicjatorami tego wydarzenia -
podkreślił wójt Jerzy Czyżewski. Do zawodów
przystąpiły trzy drużyny z terenu gminy Łomazy.

Rywalizacja toczyła się w trzech grupach. W grupie A
wygrał zespół Ekonomika, w drugiej grupie Halowicze
I, natomiast w trzeciej najlepszym teamem okazał się
Gaj Zalesie. W finale zmierzyli się zawodnicy Gaj
Zalesie i ekipa Halowicze I. Końcowa klasyfikacja:
I miejsce Gaj Zalesie, II miejsce Halowicze II,
III miejsce Starzy i Młodzi.
Poprzedni turniej rozegrano w Zalesiu i Piszczacu. -
Nie spodziewaliśmy się udziału aż tylu drużyn! To
wymagało dobrej organizacji. Mamy nadzieję, że
następny turniej będziemy mogli rozegrać w gminie
Biała Podlaska, a podsumowanie Grand Prix Starosty
Bialskiego z porządnymi nagrodami i dużymi
pucharami w gminie Międzyrzec Podlaski - przybliżył
przewodniczący LZS i radny powiatu bialskiego
Arkadiusz Maksymiuk.
Puchary dla trzech pierwszych ekip ufundowała
Gmina Łomazy. Nagrody rzeczowe i dyplomy zostały
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej oraz LZS.
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