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Biuletyn mieszkańców Łomaz i okolic
wydawca: Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

T

ak się ułożyło, że „Łomaskie Strony” wychodzą pod
koniec miesiąca – majowy pojawił się w pobliżu
Dnia Matki, czerwcowy przy Dniu Ojca. Ta czasowa
klamra przeprowadza nas też od kwitnącej wiosny,
do początku lata, od poprawiania ocen w szkole, do
początku wakacji, od mało spełnionych nadziei na
pogodny czerwiec, do jeszcze nie rozwianych nadziei na
pogodny lipiec.
Podczas niedawnego Pikniku Rodzinnego wręczyliśmy
nagrody laureatom konkursu fotograficznego pt.
„Piękno wiosennego dnia”. Okazja do takiego fetowania
była podwójna, bowiem festyn z dużą publicznością
przydaje większej chwały laureatom (niezależnie od
cennych nagród rzeczowych). Zaś hasło imprezy:
„Zachowaj trzeźwy umysł” – także pasuje. Trzeźwość
umysłu to nie tylko wolność od alkoholu – trzeźwy
umysł należy zachować w różnych sytuacjach, między
innymi podczas fotografowania! Z jednej strony trzeba
mieć wrażliwość na piękno przyrody, a z drugiej wyczuć
moment, kiedy zwolnić migawkę.
Po udanym Pikniku Rodzinnym mamy nadzieję na
równie udany Jarmark Jagielloński – kolejna klamra
czasowa w naszej rzeczywistości. Lista atrakcji na
Jarmark jest spora, jeszcze tylko niech pogoda się do
nich dostosuje.
Z tematów lokalnych przejdźmy na koniec na temat
kontynentalny – czyli turniej Euro 2012. Mamy tu swoje
łomaskie akcenty, bowiem nasi ludzie byli na meczu
otwarcia, a w Łomazach pojawiły się auta z białoczerwonymi chorągiewkami, zaś piknik rodzinny wręcz
kwitł barwami narodowymi. Takie okazywanie dumy z
Polski – spontaniczne i powszechne – zdarza się
pierwszy raz od bardzo wielu lat. I byłoby pięknie,
gdyby tak już pozostało.

w

niedzielę 17 czerwca w parku przy Placu Jagiellońskim w
Łomazach odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany, w
ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, przez Wójta
Gminy Łomazy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury, z myślą o
rodzinach, zwłaszcza tych z dziećmi. Jak się okazuje, z roku na
rok coraz większa ilość mieszkańców Łomaz i okolicznych
miejscowości docenia starania organizatorów i korzysta z
zaproszenia do wspólnej, trzeźwej i zdrowej zabawy. Piknik
Rodzinny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” po raz trzeci promujący
trzeźwy, zdrowy styl życia i atrakcyjne formy spędzania
wolnego czasu w Łomazach zgromadził kilkaset osób. Na
Pikniku bawiły się dzieci, młodzież, dorośli, a nawet seniorzy.
Każdymógłznaleźć dlasiebie coś atrakcyjnego.
Więcej na stronach 6-7, 12
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KALENDARIUM

Tematy zaznaczone pochyłym drukiem omawiane są szerzej na innych
stronach

20.05 - Powiatowa Parafiada Dzieci i Młodzieży.
- Strażackie święto w Dubowie.

25-26.05 - Taekwon-do. Mistrzostwa Polski Juniorów.
26.05 - Dzień Matki.
30.05 - Chór KANON w Filharmonii Lubelskiej.
- XII sesja Rady Gminy.
1-3.06 - Taekwon-do. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.
3.06 - Dzień Promocji Szkoły.
- Dzień Dziecka w Kozłach. OSP w Kozłach i tamtejsze
Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowały w niedzielę 3 czerwca
okolicznościową imprezę dla dzieci. Był sportowy turniej tenisa
stołowego, zajęcia plastyczne, ognisko i poczęstunek, a na
zakończenie dyskoteka.
Organizatorzy serdecznie dziękują wójtowi Gminy, zarządowi
GS Łomazy i Zbigniewowi Gołosiowi, szefowi łomaskich
Delikatesów Centrum za wsparcie ich inicjatywy.
4.06 - Gminny Konkurs Muzyczny „ Mali śpiewacy”.
8-10. 06 - Taekwon-do. Mistrzostwa Polski Seniorów.

10.06 - Gala Orkiestr Dętych Bychawa 2012.
11.06 - Podsumowanie kampanii „Szkoła bez przemocy”.
W bieżącym roku szkolnym w łomaskiej szkole realizowane
były ogólnopolskie programy profilaktyczne „Szkoła bez
przemocy” i „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach których
prowadzono wśród młodzieży wiele działań i akcji.

fot. szkolalomazy. pl

11 czerwca szkoła gościła Łukasza Granta - jednego z
najbardziej cenionych polskich iluzjonistów. Pan Łukasz to
człowiek z pasją, od dziecka wierny swoim zainteresowaniom.
Może on być przykładem tego, jak spędzać czas wolny, łączyć
pasję z pracą zawodową.
Pokazy iluzjonistyczne ogromnie spodobały się zgromadzonym
uczniom. Niektórzy przekonali się, że już mają zadatki na
niezłych magików.
17.06 - Piknik rodzinny w Łomazach.
23.06 - Dzień Ojca.
25.06 - XIII sesja Rady Gminy.
29.06 - Zakończenie roku szkolnego.
1.07 - Jarmark Jagielloński w Łomazach.

PARAFIADA

III Powiatowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Łomazach
odbyła się 20 maja, a zainaugurowała ją msza św. Po jej
zakończeniu uczestnicy udali się na stadion, bądź do domu
parafialnego – w zależności od tego, gdzie rozgrywane były
konkurencje, w których brali udział. Łącznie w imprezie wzięło
udział blisko sto dzieci i młodzieży z powiatu bialskiego,
Siedlec oraz białoruskiego Brześcia.

fot. parafiada.pl

Na stadionie miały miejsce konkurencje sportowo-rekreacyjne,
nad prawidłowym przebiegiem których czuwali Roman
Bańkowski (KS Niwa) oraz nauczyciele w-f Marta BednarukBańkowska i Marek Prokopiuk.
W domu parafialnym były konkursy - szachowy, plastyczny
(portret Janusza Korczaka) oraz wiedzy (Paweł z Tarsu świadek miłości). Tam czuwał nad wszystkim współorganizator
imprezy, radny powiatowy Marek Uściński.
Zakończyło ją uroczyste wręczenie nagród.

DUBÓW ŚWIĘTOWAŁ

W niedzielę 20 maja strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dubowie w gminie Łomazy obchodzili swoje święto. Po
uroczystej mszy najbardziej zasłużonym wręczono odznaki
„Strażak Wzorowy” i „Za Wysługę Lat”.
Wójt Waldemar Droździuk w swym wystąpieniu podkreślił, że
bycie strażakiem to w dalszym ciągu wyzwanie i poświęcenie.
Wspólnie z prezesem Banku Spółdzielczego w Łomazach
Krzysztofom Łojewskim i prezesem OSP w Łomazach
Romanem Stanilewiczem wręczyli najlepszym strażakom
odznaki.

fot. Słowo Podlasia

Za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę
społeczną odznakę „Strażak Wzorowy” nadano - Adrianowi
Charewiczowi, Damianowi Charewiczowi i Ireneuszowi
Demianiukowi.
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Odznaki za wysługę 45 lat otrzymali - Ryszard Jarocki, Mieczy-

sław Hordejuk i KrzysztofGadomski;
za 40-letni staż nagrodzono - Hieronima Rudzkiego i Janusza
Melaniuka;
za 30 lat - Ryszarda Hyziaka, Kazimierza Bondarzewskiego,
Zenona Popławskiego, Lucjana Demidowicza, Stanisława
Pietruszkę, Krystynę Kulig i Mieczysława Gadomskiego:
za lat 25 - Zenonona Gadomskiego i Jarosława Bondarzewskiego.
Za wysługę 20-letnią odznakę otrzymali - Zenon Charewicz,
Zdzisław Krasa i Jan Domański;
za 15-letnią - Mariusz Droździuk, Sławomir Gąsecki i Paweł
Kołpak.
Za wysługę 10-letnią odznaczono - Mariusza Demianiuka,
Romana Hajbosa, Tadeusza Stankiewicza, Rafała
Stankiewicza i Piotra Pietruszkę.
Najmłodsi stażem (5lat) odznaczeni to - Ireneusz Demianiuk,
Grażyna Droździuk, Alina Frączak, Tomasz Demianiuk i
Kamil Korszeń.

DZIEŃ MATKI

26 maja - Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w całym roku.
Od dziecka uczymy się szacunku do naszych matek, a miłość,
która nas z nimi łączy, to jeden z najpiękniejszych prezentów,
jakimi obdarzyła nas natura. To święto, podczas którego
powinniśmy okazać naszym rodzicielkom wyrazy miłości i
szacunku w jakiś szczególny sposób.

Na zakończenie spotkania odbyła się zabawa, którą poprowadzili artyści z Lublina, zaproszeni przez Gminny Ośrodek
Kultury.
Wprzedszkolu

Każda okazja jest dobra, by się spotkać i wspólnie spędzić czas.
26 maja, w ten dzień szczególny, dzieci z przedszkola w Łomazach słowem, tańcem i piosenką wyraziły miłość do swoich
ukochanych mam.

Wszkole

25 maja w łomaskiej szkole odbyło się uroczyste spotkanie z tej
okazji. Swoje mamy zaprosili na nie uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej.

Przybyłych gości przywitał i złożył najlepsze życzenia matkom
dyrektor Romuald Szudejko.

Dzieci przygotowały wiersze i piosenki, koło teatralne klas
trzecich zaprezentowało teatrzyk pt. „Bajka o szczęściu”.

Każde dziecko wręczyło swojej mamie własnoręcznie wykonany upominek.

Następnie dzieci zamieniły się w aktorów i przedstawiły
„Czerwonego Kapturka”, zatańczyły, zaśpiewały, recytowały
wiersze. Wręczyły mamom własnoręcznie wykonane upominki
i zaprosiły na słodki poczęstunek. Nie zabrakło również konkursów dla dzieci i mam.
Dzień upłynął w radosnej i miłej atmosferze.
fot. szkolalomazy. pl
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ZŁOTY DYPLOM DLA KANONU
W Lublinie zorganizowano I Wojewódzki Konkurs Chórów
Szkolnych - Cor Cantans. W jego ramach, w dniach 26 i 27
maja, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej
odbyło się przesłuchanie chórów, podczas którego zespoły
rywalizowały o miano najlepszego. Przed profesjonalnym jury,
pod przewodnictwem prof. Urszuli Bobryk – dziekana Wydziału
Artystycznego UMCS w Lublinie i dyrygenta chóru akademickiego, wystąpiło 19 zespołów, wśród nich chór KANON z
Zespołu Szkół w Łomazach prowadzony przez Grzegorza
Kulickiego – nauczyciela muzyki.
Najlepsze chóry otrzymały złote, srebrne i brązowe dyplomy
oraz nagrody specjalne.
KANON otrzymał ZŁOTY DYPLOM (w kategorii – chóry
szkół gimnazjalnych).

fot. Radio Lublin

30 maja laureaci, w tym łomaski chór, pokazali się w koncercie
finałowym, w szczelnie wypełnionej publicznością Filharmonii
Lubelskiej. Oprócz utworów obowiązkowych KANON wykonał
także kompozycję z własnego repertuaru. Grzegorz Kulicki
dyrygował połączonymi chórami gimnazjalnymi we wspólnym
wykonaniu utworu obowiązkowego „Vois sur ton chemin”
Christophe Barratiera i Bruno Coulaisa. Za wieloletnią pracę na
rzecz rozwoju chóralistyki na Lubelszczyźnie został on
wyróżniony złotą odznaką honorową przyznaną przez Polski
Związek Chórów i Orkiestr.

SESJA RADY GMINY

Łomaskie strony

XII sesja Rady Gminy odbyła się 30 maja.
Radni podjęli kilka uchwał:
- zatwierdzili podwyższenie stawek za zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy - wzrosły koszty utrzymania oczyszczalni, w 2011 roku wpływy od dostawców pokrywały zaledwie
30% wydatków na oczyszczanie ścieków (254 tys. zł);
- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach podwyższyli
z 20 na 27 tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin pracy
pedagogom, psychologom i logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę;
- podwyższyli wynagrodzenie wójta o ok.1000 zł, nie rewaloryzowane od ponad 4 lat (jedno z najniższych w powiecie);
wynosi ono teraz łącznie z dodatkami 10 100 zł brutto.
Wójt poinformował radnych o bieżącej działalności w gminie:
- wykonano remont dachu agronomówki w Huszczy oraz
remizy w Kozłach (50% dofinansowało Kółko Rolnicze);
- zakupiono nowe instrumenty dla orkiestry dętej OSP (z Funduszu Lider +);

- zakupiono stoły do świetlicy w Huszczy i remizy w Kozłach (z
funduszu sołeckiego);
- wykonano ogrodzenie placu szkolnego (ze środków Rady
Rodziców);
- realizowany jest projekt na 42 przydomowe oczyszczalnie
ścieków, w przygotowaniu kolejny na 140;
- z dyrekcją Zakładu Usług Wodnych wynegocjowano stawkę
opłaty za wodę dostarczaną z wodociągu - 1,95 zł za 1m3 + VAT;
- rozstrzygnięto przetargi na zaplanowane inwestycje, w przygotowaniu następne projekty.
W związku z kończącą się kadencją obecnego dyrektora Zespołu
Szkół w Łomazach zostanie rozpisany konkurs na wybór
nowego.

AUTOPROMOWANIE

3 czerwca w Zespole Szkół w Łomazach zorganizowano po
raz kolejny imprezę otwartą, na której zaprezentowano efekty
całorocznej pracy dzieci, młodzieży i pedagogów miejscowego
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

fot. szkolalomazy.pl

Licznie zgromadzona na hali sportowej publiczność obserwowała występy uczniów, prezentacje klas oraz piękne ekspozycje
przygotowane przez młodzież. Rodzice mieli także możliwość
spotkać się z wychowawcami poszczególnych klas.

ORKIESTRA NIE PRÓŻNUJE

W dniu 10 czerwca 2012 r. w Bychawie odbyła się XIII Gala
Orkiestr Dętych, w której uczestniczyła orkiestra dęta z Łomaz.
W przeglądzie, nie mającym charakteru konkursowego, brało
udział 12 zespołów muzycznych.
Spotkanie miało na celu popularyzację muzyki w wykonaniu
orkiestr dętych, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie
warsztatu muzycznego. Wszystkie orkiestry otrzymały nagrody
pieniężne, puchary i dyplomy, kapelmistrzowie orkiestr nagrody
specjalne.

fot. M. Łojewska
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Większość z nas (głównie mężczyźni, choć część kobiet również) ogarnięta została atmosferą panującą podczas kończących
się właśnie mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.
Wszak to największa impreza sportowa (i nie tylko) we współczesnej historii naszego kraju. Co prawda nasi piłkarze nie podołali wyzwaniu i większego sukcesu nie odnieśli, wprawiając
kibiców w stan rozczarowania, niemniej jako kraj sporo zyskaliśmy. Zwłaszcza w warstwie wizerunkowej.
Chętnych na bilety na mecze były miliony, otrzymały dziesiątki
tysięcy. Takie były możliwości i prawa rządzące ich losowaniem. Wśród tych wylosowanych szczęśliwców znaleźli się
również dwaj reprezentanci (o tylu wiemy) naszej gminy.
Byli to mieszkańcy Łomaz
- Krzysztof i Piotr Łojewscy, którzy uzyskali bilety
na mecz otwarcia, 8
czerwca, Polska-Grecja.
Tak jak my wszyscy byli
Kibic RP Piotr Łojewski

rozczarowani wynikiem jak również oczarowani.
Jak mówi p.
Krzysztof, to było
bardzo wielkie
przeżycie, z gatunku tych, których
nie
zapomina się do
końca życia. Mimo, iż z powodu
zamkniętego dachu stadionu zrobiło się duszno,
Kibic RP KrzysztofŁojewski na Stadionie
Narodowym w Warszawie
na
trybunach
przez cały czas panowała, jedyna w swoim rodzaju, niesamowita
atmosfera i cudowna więź łącząca kibiców. Wspólne
kibicowanie to zupełnie odmienne przeżycie niż to wdomu,
przed telewizorem. Dlatego taką popularność zdobyły strefy
kibica.
Zdjęcia udostępnił p. K. Łojewski

MALI ŚPIEWACY

4 czerwca w Zespole Szkół w Łomazach zorganizowano kolejną, piątą już edycję gminnego konkursu muzycznego „Mali
śpiewacy”. Zmagania uczniów klas I, II i III z terenu naszej
gminy oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem Ryszarda Bieleckiego – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Łomazach. W rywalizacji muzycznej wzięło udział 20 uczniów.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody –
gry planszowe ufundowane przez wójta Gminy Łomazy. Wysoki
poziom prezentowanych wykonań zadecydował o przyznaniu
I i II nagród kilku osobom.

Mali laureaci

str 5

fot. szkolalomazy.pl

I miejsce - Maciej Golba, Nikola Sobechowicz i Jolanta Piętka,
II miejsce - Karolina Derlukiewicz, Patrycja Chwedaczuk,
Kacper Bańkowski i Daria Głowacka,
III miejsce – Michał Dymowski

"Zapiski radnego"
Przykra wiadomość dla łomaskich amatorów kąpieli w Zielawie. Odpowiadając na moje pismo Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, oddział w Białej Podl.
poinformował, że aktualny stan techniczny jazu uniemożliwia
piętrzenie wód rzeki Zielawy dla potrzeb nawadniania przyległych do niej użytków zielonych oraz do celów rekreacyjnych i
wskazuje na konieczność wykonania już nie remontu, a jego
odbudowy. Odbudowa jazu jest jednak niemożliwa ze względu
na wcześniejszą akceptację przez w/w oddział wniosku Wójta
Gminy Łomazy z dn. 21.11.2008r. o budowę na rzece Zielawie
nowego jazu w miejscowości Jusaki-Zarzeka, w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanego do realizacji przez Urząd Gminy w
Łomazach zbiornika wodnego małej retencji. Od siebie dodam,
że ta inwestycja:
- umożliwi regulację stosunków wodnych na przyległych do
zbiornika terenach,
- zatrzyma proces obniżania się wód gruntowych,
- będzie służyć retencji (okresowemu gromadzeniu) wody,
- stworzy warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa,
- zimą może tworzyć lodowisko, co umożliwi jazdę na łyżwach,
- latem stanie się ośrodkiem rekreacji i wypoczynku,
- poprawi atrakcyjność turystyczną gminy i posłuży szeroko
pojętej jej promocji.
Przykład korzyści płynących z budowy zbiornika retencyjnego
jest widoczny w Horodyszczu (gm. Wisznice). Zbudowany tam
przed laty ośmiohektarowy zbiornik na Zielawie jest atrakcyjnym centrum rekreacyjnym i miejscem imprez kulturalno-sportowych, przyciągającym również mieszkańców odległych miejscowości.
Tel. kontaktowy - WZMiUW - 83 343 41 08
Radny Powiatu Bialskiego
Romuald Kulawiec
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PPiikknniikk rrooddzziinnnnyy
Dziewczyny na harleye!

Parada motorów w parku.

Finał zabawy z Teatrem "Juno"

W takich spodniach niestraszne
zaciskanie pasa! :)

Polska! Biało-czerwoni!

Tłumek po autografy zgromadził się wokół gimnastyków.

Ich pokaz był prosty i efektowny

czerwiec 201 2
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PPiikknniikk rrooddzziinnnnyy
Imprezę zapoczątkowały występy solistów z Gminnego
Ośrodka Kultury w Łomazach przygotowywanych przez
Arkadiusza Saczuka. Śpiewali m.in. Nikola Sobechowicz,
Maciej Golba, Karolina i Daria (duet). Furorę wśród zebranych
zrobiła parada motocyklistów Klubu Panthera z Białej
Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego. Prezentacja ich
pojazdów wzbudziła wielkie emocje, zaś darmowa przejażdzka
nimi to już był prawdziwy odjazd, nie tylko u dzieci. Z
pewnością wielu młodych ludzi po przejażdżce na stalowym
rumaku ma teraz nowe marzenia. Brawo p. Doroto za pomysł.
Dzieciom i ich rodzicom spodobał się zróżnicowany, pełen
zmagań sportowych, zabawy i piosenek program „Teatru
Juno”. Ekipa z Lublina w trakcie programu serwowała na
zmianę konkursy i zabawy z elementami profilaktyki przeciwko
uzależnieniom.
Uczestnicy konkursu fotograficznego, zorganizowanego pod
hasłem „Moje otoczenie – piękno wiosennego dnia”, doczekali
się jego rozstrzygnięcia. Nagrody, naprawdę wartościowe,
wręczali - wójt Waldemar Droździuk i przewodniczący Rady
Gminy Wiesław Bańkowski.
Do tego doszły warsztaty artystyczne, poprowadzone przez
Małgorzatę Derlukiewicz, połączone z szybkim konkursem na
najpiękniejszą pracę. Był też pokaz gimnastyki artystycznej w
wykonaniu Damiana, Czarka i Kamila Buczyńskich aż z
powiatu lubartowskiego. Dzieciaki miały frajdę ze zjazdów w
nadmuchiwanym zamku i „kąpieli” w basenie z piłeczkami.
Dużo nowego dowiedzieć się można było w konkursie wiedzy,
jak również zdobyć nagrody podczas rozstrzygnięć konkursów.
Jeden z nich dotyczył prac plastycznych na temat projektu
„Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami. Drugi natomiast, już dla dorosłych, był
sprawdzianem wiedzy o tym programie.
Emocje wzrosły podczas losownia nagród w tradycyjnej już
piknikowej loterii.
Imprezę prowadził jak zwykle znakomicie niezawodny i niezastąpiony Mariusz „Max” Maksymiuk z bialskiego Radia Biper,
potrafiący każdego, niezależnie od wieku, wprawić w dobry
humor.
Zakończyła ją zabawa taneczna z zespołem Koncert.

Motorów czar

Kwiaciarstwo rozkwita
Na scenie coś się dzieje

Równe takie trio
Nagroda i uścisk dłoni

Do odważnych świat należy
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Konkurs fotograficzny
Podczas Pikniku Rodzinnego ogłoszone zostały wyniki
konkursu fotograficznego
„Moje otoczenie - piękno wiosennego dnia”.
Jego organizatorem było Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju i
redakcja „Łomaskich stron” pod patronatem Wójta Gminy
Łomazy. Do udziału w nim zaproszeni byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łomazy. Zgłosiło
się 15 osób, przysyłając 30 prac (każda osoba – 2 zdjęcia).
DECYZJA JURY
I miejsce – Eliza Waśkiewicz (na zdjęciu) – gimnazjum
(nagroda – cyfrowy aparat fotograficzny)

II miejsce (ex aequo) – Izabela Raczyńska – gimnazjum
Katarzyna Sucharzewska – szk. podst. w Łomazach
(cyfrowa ramka zdjęciowa)

Niezwykły świat natury

PRACE ELIZY WAŚKIEWICZ
I MIEJSCE W KONKURSIE

Wyróżnienie – Dawid Waśkiewicz – szk. podst. w Łomazach
Monika Kurianowicz – gimnazjum
Agata Arseniuk – gimnazjum
(zestaw internetowy – kamera + słuchawki + mikrofon)

Laureatom gratulujemy!
Nagrody ufundował Wójt Gminy Łomazy. Nagrodzone prace
prezentowane będą na łamach „Łomaskich stron”.
Nasz komentarz

Nawet one poczuły wiosnę

Zdjęcia prezentowały dobry poziom,
zwłaszcza wziąwszy poprawkę, że
autorami byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum, ludzie bardzo
młodzi. Życzymy im, żeby nie rezygnowali
ze swoich zainteresowań i rozwijali je –
warto!
Dodatkowym sukcesem będzie, gdy w
kolejnych konkursach, jeśli zostaną
ogłoszone, weźmie udział więcej
uczestników. Aparaty fotograficzne są dziś
powszechnie używane, a zdjęcia robi się
łatwo i tanio. Wyzwaniem jest robienie
ciekawych, przemyślanych zdjęć. To
świetne zajęcie, które bardzo rozwija. No
i... zostawiamy też obraz naszego świata
dla potomności :)
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W odległości czterech kilometrów na północ od Łomaz leżą
Proces przekształcania ziem dworskich w gospodarstwa
Bielany. Ciągną się od wschodu na zachód pasem ziem chłopskie zostaje formalnie i prawnie zakończony w 1924
uprawnych o długości około czterech kilometrów i do dwóch roku. Możemy przyjąć, że z tą datą Bielany przybierają
kilometrów szerokości. Od północy graniczą z rzeczką Żarni- kształt zwartej wsi liczącej ok. 20 gospodarstw. Są to gospocą, zaś od południa z łomaskimi łąkami zwanymi Końcami. darstwa pełnorolne, kilkunasto i więcej hektarowe, jak za JaTe Końce („Koniec”) były kiedyś 2-3-hektarowymi „naddat- giellonów – jedna włóka – jedno gospodarstwo kmiece.
kami” objętymi w XVI wieku w posiadanie przez łomaskich Jest kłopot z samą nazwą Bielany. Pojawia się dość późno,
kmieci podczas jagiellońskiej reformy rolnej określanej jako bo zaczyna oficjalnie funkcjonować w dopiero dwudziestolepomiara włóczna.
ciu międzywojennym. Na mapach tego okresu używa się zaSama nazwa miejscowości Bielany zaczęła funkcjonować miennie: Bielany albo Kolonia Dubów, albo Dubów. Jeszcze
dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Najpierw był Dubów. w 1936 roku jako miejsce urodzenia piszącego te słowa poPoczątki zaś Dubowa sięgają przełomu XV i XVI wieku. Sta- daje się w metryce miejscowość Dubów, a nie Bielany. Możnowił on wówczas część włości ortelskiej nadanej Łewkowi liwe, że nazwa ta pochodzi od nazwiska Podbielskiego,
Bohowitynowiczowi, klucznikowi brzeskiemu. W połowie jednego z właścicieli części majątku Barwińskich w okresie
XVI w. powstaje miasto Łewkowo (dzisiejszy Dokudów) i parcelacji.
prawdopodobnie wówczas zostaje założony Dubów. Na po- W ostateczności wieś uformowała się jako pięcioczłonowy
czątku XVII w. Łewkowo wraz z Dubowem staje się własno- organizm, składający się z: centrum okołodworskiego – Bieścią Lwa Sapiehy. Natomiast pod koniec XVII w. lan, z części wschodniej – Chodowa, z części zachodniej –
dokudowskie i dubowskie włości dostają się w ręce władają- Ostrówka, z części południowej – Rogatki oraz z części półcych Białą Radziwiłłów. Był to czas rozwoju gospodarki fol- nocnej – Malinowszczyzny.
warcznej oraz intensywnego eksportu polskiego zboża na W okresie między wojnami Bielany stanowiły dość prężny
zachód. Najprawdopodobniej wtedy w miejscu, które wiele ośrodek rolniczy. Na obu krańcach wsi stały dwa wiatraki –
lat później przybiera nazwę Bielany, zostaje założony fol- w Ostrówku – Stanilewiczów i w Chodowie – Lisieckich.
wark. Inwentarz sporządzony w 1736 r. przez kancelarię ra- Mieliły zboże swoim i służyły rolnikom z wsi przyległych.
dziwiłłowską zawiera szczegółowy opis dworu, zabudowań Wieś szła za postępem rolniczym. Miała własną farmę do budworskich i ogrodów.
dowania silosów na kiszonkę dla zwierząt. Tutaj korzystano z
Z czasem, w myśl zawołania „jedz, pij i popuszczaj pasa” pierwszego w okolicy tryjera służącego do selekcji ziarna
potęga Radziwiłłów się
siewnego. Pojawiły się
Marianna i Prokop Trochimiukowie
kończy, następują zamaszyny rolnicze: żnidłużenia i bankructwa, a
wiarki, kosiarki konne,
na koniec wyprzedaż
maszyny do młócenia
majętności. I tak w 1825
zboża, najpierw targaroku folwark dubowski
ne, a później szeronabywa Józef Barwińkomłotne. Produkcja
ski. Następuje modernirolna była nastawiona
zacja folwarku. W
na uprawę zbóż i chów
miejsce starego dworu
zwierząt, głównie bybuduje się typowy XIXdła mlecznego.
wieczny
drewniany
Wobec trudności ze
dwór szlachecki, którezbytem mleka, bielańgo połowa przetrwała do
cy zorganizowali się w
dzisiaj.
nieformalną spółkę i
W drugiej połowie XIX
dostarczali mleko bezw., po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu pańszczyzny, go- pośrednio do mleczarni w Białej Podlaskiej. Codziennie wespodarka dworska przeżywa kryzys. Dwory bankrutują. Z dług ustalonej kolejki jechały furmanki z bańkami mleka do
czasem bankrutuje też dwór Barwińskich. Rozpoczyna się punktu odbioru, który mieścił się w zachodniej części bramy
parcelacja majątku. Pojawiają się kupcy. Jedni z pierwszych, wjazdowej zamku Radziwiłłów, gdzie obecnie znajduje się
chłopi ze Sławacinka, Jerzy i Mikołaj Sucharzewscy oraz muzeum.
Prokop Trochimiuk, zakupują w 1913 roku kilkadziesiąt hekBielany rozwijały się, aż wybuchła wojna. Przyszło zmietarów ziemi wraz z siedliskiem dworskim. Trochimiuk obej- rzyć się z nową rzeczywistością.
(cdn )
muje siedlisko i połowę budynku dworskiego, zaś
Mieczysław
Trochimiuk
Sucharzewscy budują się na Rogatce, wykorzystując budulec
z połowy rozebranego dworu. Około 300 ha ziemi nabywają W artykule wykorzystano m. in. informacje udzielone przez
okoliczni rolnicy, głównie z Łomaz, m.in. Stanilewicze, Sa- Zenona Stanilewicza opracowującego naukową monografię
Bielan.
downiki, Chodkowscy oraz Steckiewicze z Zienek.
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VI
— Fu kak umajałsia — rzekł Gubanjew, padszy na
krzesło w kwaterze pułkownika, gdzie już czekała
herbata i stoliki do kart.
— Wy bo to zanadto na seryo bierzecie — rzekł
jeden z oficerów.
— Inaczej nie można — odrzekł Gubanjew — tych
sukinsynów należy koniecznie przestraszyć.
— Ale czy to pomoże? — zapytał drugi.
— Zobaczycie, że pomoże — rzekł Gubanjew.
— No, dajmy temu pokój — odezwał się pułkownik,
któremu rozmowa o widzianych niedawno scenach
nie była przyjemną. — Siadajmy lepiej do herbaty,
a może zagramy w karty.
— Charaszo — zawołał Gubanjew, któremu się oczy
na widok zielonego stolika zaiskrzyły. — Ale czemu
ten bestja wójt nie przychodzi? — mruknął, doty—
kając pustej kieszeni.
Wtem wszedł dieńszczyk, meldując wójta; Guban—
jew wybiegł do przedpokoju, gdzie tenże czekał.
— Oto kontrybucyja Wasze Wysokobłahorodje —
rzekł z ukłonem Karpowicz, podając paczkę
asygnat.
— Charaszo — rzekł Gubanjew — biorąc ją
i
chowając do kieszeni — ruszaj sobie.
— A kwitu Wasze Wysokobłahorodje nie da? —
zapytał wójt.
— Nie potrzeba — odrzekł — paszoł won!
Wójt wyszedł, Gubanjew wesoły wrócił do pokoju
i siadł za zielonym stolikiem, rzucając na karty
wziętą kontrybucją.
Grano do północy, popijając herbatę z rumem,
którego dolewano sowicie, lecz szczęście jakoś nie
służyło Gubanjewowi i kontrybucyja przeszła w ręce
kozackich oficerów.
Na drugi dzień w asystencyi strażników i kozaków
stanął wśród zgromadzanych przed kancelaryją
mieszczan.
— Na kalenja! — wrzasnął, rzucając się między nich
i okładając pięścią, kogo dosięgnął.
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— Stawtie ich na kalenja — krzyczał na Moskali.
Wkrótce zmuszono wszystkich zebranych uklęknąć.
— Budiete chadit w cierkow sukinsyny!? — krzyczał.
Kilka nieśmiałych głosów odezwało się:
— Budiem.
— Budiete chrestit dietiej? — wołał.
— Budiem — rzekło znów kilku.
— Budiete posłuszny naczalstwu?
— Budiem — odrzeknięto.
— Nu, pomnitie pawinowatsia — wrzeszczał
Gubanjew, chodząc wśród klęczących i kopiąc
niektórych nogami. — Pomnitie pawinowatsia! bo ja
wsiech was zasieku.
Z temi słowami wsiadł na bryczkę i odjechał do
Biały.
Dzikość Gubanjewa, ani też groźby jego nic wiele
skutkowały; choć bowiem kilkoro dzieci ochrzczono,
choć kilku słabszego ducha zaczęło uczęszczać do
cerkwi, ogół jednak pozostał ten sam; kiedy zaś
przyszło do zbierania podpisów na schizmę,
obmówiono ich.
Rozpoczęto egzekucyą wojskową w sposób dobrze
Podlasianom
znajomy,
która
kilka
tygodni
nieszczęśliwych mieszczan dręczyła.
Zabierano
zboże
i
inwentarze,
ściągano
kontrybucje, fantowano ich, wielu poszło do
więzienia, skąd następnie wysłano ich na Sybir.
Kilkanaście
rodzin
do
zupełnej
nędzy
przyprowadzono; nic to jednak nie pomogło; kilku
zaledwie znalazło się słabszych, co dało podpisy.
Gubanjew za gorliwość okazaną nie tylko w
Łomazach, ale i
innych wioskach Bialskiego
powiatu, nie został tak wynagrodzonym, jak się
spodziewał.
Dostał wprawdzie jakiś orderek; ale niższego
stopnia, przy którym pensyi żadnej nie było i tylko
trzysta rubli gratyfikacyji, którą nadto tego samego
dnia przegrał do urzędnika z biura gubernatora, co
mu ją doręczył.
Strasznie więc był niekontent, choć z drugiej strony
pocieszało go, że ostatecznie zatuszowano ową
sprawę pułkową, co mu tyle kłopotu robiła.
Śmiano się z niego, że za uderzenie jedne w twarz
nie dostał nawet całej półtory kopiejki, t. j. trzech
groszy polskich, za taką więc zapłatę nie warto się
było fatygować. Uczciwsi zaś Moskale dali mu
przydomek: bieszennoj sobaki, tj, wściekłego psa.
(pisownia oryginalna)

(10 ‐ ostatni)
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MP Juniorów Młodszych

MISTRZOSTWA POLSKI

Odbyły się w dniach 1-3 czerwca, w Nowej Rudzie. Z łomaskiej
sekcji na swoje pierwsze zawody tej rangi wyjechało troje
zawodników; Karolina Juszczak, Robert Polubiec oraz Błażej
Sacharczuk i po raz drugi Emilia Pieńko. Emilka wywalczyła
5 miejsce w walkach kat. +57 kg i był to najlepszy wynik
uzyskany przez naszych zawodników. Równie dobrze pokazała
się Karolina, zajęła 7 miejsce w walkach kat. - 45 kg. Robert
startował w walkach kat. - 48 kg.
gdzie wywalczył 9 miejsce. Błażej
(walki kat. - 60 kg) miał pecha,
bowiem już w pierwszym
pojedynku trafił na bardzo dobrego
zawodnika z Zabrza.
MP Juniorów

Miały miejsce w Rybniku, w dniach
25-26 maja i zakończyły się
ogromnym sukcesem naszych
reprezentantów.
Dariusz Stanilewicz wywalczył
tytuł Mistrza Polski w technikach
specjalnych. Bardzo dobrze zaprezentował się również w walkach,
gdzie minimalnie uległ zawodnikowi z kadry Polski. Drugi w
swojej karierze, w walkach kat. +60
kg, tytuł mistrzowski wywalczyła
Monika Chwalewska.

Dariusz Stanilewicz

Przed zdobyciem złota Monika
wywalczyła tytuł wicemistrzowski
i srebrny medal w układach stopni
mistrzowskich. Dzięki temu została
wybrana najlepszą zawodniczką
zawodów.
MP Seniorów

Odbyły się w dniach 8-10 czerwca
w Ciechanowie.
Pierwszy w historii sekcji medal w
kategorii seniorów wywalczyła
Magda Bańkowska w roku ubiegłym. Tym razem zdobyła tytuł
Mistrza Polski i złoty medal w
konkurencji układów formalnych
stopni uczniowskich. Trwa znakomita passa Dariusza Stanilewicza.
Po wygraniu mistrzostw w kategorii wiekowej junior, w seniorach
Magda Bańkowska
wywalczył medal brązowy. Darek
jest bardzo zdyscyplinowanym zawodnikiem, co dobrze rokuje
na przyszłość, gdyż ten rok był dla niego już ostatnim w
juniorach.
17 czerwca Magda Bańkowska zdobyła czarny pas, marzenie
wielu adeptów. Jak podkreślił przewodniczący komisji
egzaminującej Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX dan, Magda
zaprezentowała najwyższy poziom zaawansowania i otrzymała
promocję z wyróżnieniem.
fot. tkd. lomazy
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