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BIULETYN INFORMACYJNY

To, co dobre dla ogrzewania naszych mieszkań, odśnieżania ulic i dróg, niekoniecznie sprzyja rolnictwu.
Nawet przyroda głupieje. W styczniu zakwitają stokrotki i
barwinek...
Od niedawna znów wydłużył nam się dzień z powodu
nieco anachronicznej zmiany czasu z zimowego na letni,
której, jak dotychczas, nikt jakoś nie potrafił logicznie i
rozsądnie uzasadnić. Zwłaszcza tej jesiennej.
Nastąpiła również dość nieoczekiwana i pełna dramatyzmu zmiana w granicach Europy. Czy znów wypadnie
zmieniać mapy?
Zachodzi również kolejna zmiana w wydawaniu naszego biuletynu. Od następnego numeru będzie się on ukazywać w cyklu dwumiesięcznym.
Mamy nadzieję, że ku zadowoleniu czytelników, będziemy bowiem bardziej aktualni.
Tak więc następny numer jeszcze tej wiosny, na po-

Zakwitłem krokusem...

Zmiany, zmiany...
J ak się okazało, miniony kwartał sprzyjał wszelakim
zmianom; różnej wagi i ważności, oczekiwanym i zaskakującym. Weźmy na przykład klimat. Nieco już przywykliśmy, że tak na dobre zima rozpoczyna się dopiero w
połowie stycznia. Ale żeby trwała aż tak krótko...

czątku czerwca.

Na nadchodzące Święta Wielkanocne redakcja oraz pracownicy łomaskiego GOK-u życzą -

Niech radość Wielkanocna napełnia Wasze serca
Pokojem i Miłością

Niech światłość Zmartwychwstania
rozprasza ciemności zła, smutku i
cierpienia.
Niech dodaje sił i odwagi
do podejmowania wyzwań naszej
codzienności
życzą

Wójt Gminy Łomazy Przewodniczący Rady Gminy

- Waldemar Droździuk
Gminny Konkurs Plastyczny
„Stroik Wielkanocny”
1 0 kwietnia - wyniki

W ramach kultywowanie polskich obrzędów i tradycji związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.

- Wiesław Bańkowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łomazach
zaprasza

Koncert z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Gminny Konkurs Recytatorski dla
Dzieci

Impreza nawiązująca do historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla dzieci ze szkół podstawowych.

30 kwietnia

6 maja

X Powiatowe Prezentacje Wokalne
11 maja

Impreza o charakterze konkursowym, w
której wezmą udział wokaliści ze szkół
podstawowych i gimnazjów powiatu
bialskiego.

Łomaskie Impresje Muzyczne
25 maja

Powiatowa impreza muzyczna.
Prezentacje zespołów folklorystycznych
wykonujących piosenki biesiadne.
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REPREZENTANTKA
Doczekaliśmy się powołania do reprezentacji narodowej kolejnej osoby z Łomaz. To
uczennica I klasy tutejszego gimnazjum ANITA BOSAK. Jest zawodniczką piłkarskiej
drużyny UKS Niwka Łomazy i spośród grona
nominowanych jako jedyna wywodzi się z
tak małego klubu. Mimo młodego wieku Anita zdążyła już sięgnąć po wiele laurów.

Jej przygoda z piłką nożną rozpoczęła się w
trzeciej klasie szkoły podstawowej, kiedy to
wraz z bratem Maćkiem poszła na boisko
pograć. Z chłopakami oczywiście, bowiem
koleżanek chętnych do wspólnej gry jeszcze nie miała.

OSTATKI
STOWARZYSZENIA
Członkowie Łomaskiego Stowarzyszenia
Rozwoju, pragnąc zwieńczyć miłym akcentem kolejny rok (dziesiąty-jubileuszowy)
swej działalności postanowili zorganizować
bal ostatkowy. Połączony on został z wal-
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INFO R MA CJE
Zamiłowanie dziewczynki do kopania piłki
zauważył nauczyciel w-f Ireneusz Korszeń i
po kilku treningach włączył ją do szkolnej,
chłopięcej drużyny. Z czasem dołączyły do
niej jeszcze dwie koleżanki.
Drużyna zaczęła być zgłoszana do turniejów. Zgodnie z regulaminem rozgrywek w
składzie wyjściowym drużyny chłopców mogły grać 2 dziewczyny.
Pierwszym był turniej przeznaczony dla
uczniów klas I-III podstawówki, „Z podwórka
na stadion”, potem - turniej Marka Wielgusa. Były też rozgrywki lokalne. Do dziewcząt
dołączały kolejne i tak przy boisku Orlik powstała dziewczęca drużyna piłkarska.
W roku 201 0 podopieczne Korszenia wystartowały w ogólnopolskim turnieju Orlika o
Puchar Premiera Donalda Tuska. Po wygranym finale wojewódzkim (bez utraty bramki), podczas którego Anitę uznano za najlepszą zawodniczkę turnieju, w październiku wystąpiły w finale krajowym w Warszawie, gdzie ostatecznie uplasowały się na
1 2 miejscu.
Czerwiec 2011 – talent łomaskiej piłkarki
został doceniony nie tylko w powiecie, ale
także w województwie. Właśnie w składzie
reprezentacji woj. lubelskiego zdobyła złoty
medal Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek o Puchar im. K. Górskiego.

Rok 201 2 to III miejsce szkolnej drużyny w
wojewódzkim finale III turnieju Orlika, rok
później, w IV turnieju, było już miejsce II.
W międzyczasie także IV miejsce w wojewódzkiej lidze juniorek.
W czerwcu 201 3 największy, jak do tej pory,
sukces Korszenia i jego drużyny – złoty medal i mistrzostwo Polski zdobyte w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w mini-piłce nożnej dziewcząt.
Na początku marca tego roku Anita, aktualna zawodniczka Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej, wzięła udział w zgrupowaniu szkoleniowym reprezentacji Polski U-1 5 dziewcząt pod wodzą Marcina Kasprowicza .
W najbliższych planach – rozgrywki Coca
Cola Cup 201 4.
Co wyróżnia Anitę spośród koleżanek?
Jak mówi jej szkolny opiekun Ireneusz Korszeń – ze wszystkich dziewcząt ona najlepiej panuje nad piłką, przy czym może grać
zarówno w linii obrony jak i pomocy, ma
także na koncie strzelone bramki.

nym zebraniem członków.
Rozpoczęło się ono o godz.1 8 we wtorek 4
marca. Przyjęto na nim sprawozdanie za
miniony rok, udzielono zarządowi absolutorium, rozpatrzono propozycje działań na rok
bieżący.
Po części organizacyjnej rozpoczął się tradycyjny bal, którego oprawę gastronomiczną zapewniły członkinie działającego w

strukturach stowarzyszenia Koła Gospodyń
Wiejskich, a oprawę muzyczną - zaproszony w tym celu DJ (didżej) .
Udział w imprezie wzięli również zaproszeni
sympatycy stowarzyszenia wspierający jego działalność.
Można jeszcze dodać, że bal upłynął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze oraz
że, niestety, trwał tylko do północy.

Gratulujemy Anicie, jej tacie Andrzejowi, na
barkach którego spoczywa dowożenie córki
do Białej Podl. na treningi, a także odkrywcy
jej talentu i sportowemu opiekunowi Ireneuszowi Korszeniowi, który jako pierwszy
rozpoczął proces szlifowania umiejętności
młodej zawodniczki.

Na wspólnym zdjęciu członkowie Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju wraz z silną grupą wsparcia

W numerze wykorzystano m.in. materiały (w tym zdjęcia) ze stron internetowych - www.lomazy.pl, www.szkolalomazy.pl,
www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com
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Z URZĘDU GMINY

Śmieciowe sprawy
1 . Pojemniki do segregacji odpadów komunalnych znajdują się w miejscowościach:
Dubów, Korczówka, Kozły, Łomazy,
Studzianka, Lubenka, Koszoły, Huszcza I,
Huszcza II, Bielany, Krasówka, Wólka
Korczowska, Stasiówka, Kopytnik.
2. Gminny punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz odpadów
niebezpiecznych znajduje się w Łomazach
przy ul. Robotniczej i przyjmuje odpady w
dniach:
wtorek w godz. 800 - 1200
czwartek w godz. 1200 - 1600

3. Punkty odbioru zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego dla

terenu gminy Łomazy:
• ul. Robotnicza - Łomazy,
• Green Office Ecologic Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 6C - Łomazy
4. Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się kwartalnie do
ostatniego dnia miesiąca kończącego
kwartał.
Wynoszą one (od jednego mieszkańca):
• odpady segregowane - 4 zł
• odpady mieszane - 5 zł

str 3

6. W dniu wywozu śmieci wystawiamy
rano do godz. 800.
7. Plastikowe butelki typu PETzgniatamy.

5. Opłaty te mogą być dokonane gotówką
w kasie Urzędu Gminy Łomazy lub przelewem na rachunek bankowy gminy w
Banku Spółdzielczym Łomazy - nr konta
13 8037 0008 0003 20722000 0040

albo u sołtysów poszczególnych sołectw
gminy Łomazy.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁOMAZY W 2014 r.
ŁOMAZY

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

Odpady zmieszane (niesegregowane)
28 IV, 26 V, 23 VI, 28 VII, 25 VIII, 22 IX, 27 X, 24 XI, 22 XII
29 IV, 24VI, 26 VIII, 28 X, 23 XII
* Papier i tektura
*Metale
*Tworzywa sztuczne i wielomateriałowe
1 6 IV, 1 6 V, 23 VI, 1 8 VII, 20 VIII, 1 6 IX, 1 7 X, 21 XI, 1 9 XII
1 9 V, 21 VII, 1 7 IX, 1 7 XI
9 IV, 1 4 V, 11 VI, 1 5 VII, 1 2 VIII, 9 IV, 1 3 X, 1 8 XI, 1 0 XII

Szkło opakowaniowe

1 7 IV, 20 V, 1 0 VI, 1 0 VII, 1 4 VIII, 1 8 IX, 1 6 X, 1 9 XI, 1 7 XII
11 IV, 6 X, 3 XI, 1 XII
23 IV, 27 X
·

WIEŚCI Z RADY

Radni uchwali, że płatności za ścieki i
śmieci pozostaną w bieżącym roku na
niezmienionym poziomie.
Wójt poinformował o planowanych na ten
rok inwestycjach, a będą to m.in. :
• kontynuacja budowy wodociągu w Studziance i Koszołach;
• opracowanie dokumentacji na wodociąg
Łomazy (tzw. Kolonia Rososka) - Kozły Korczówka - Wólka Korczowska;
• przetarg na remont świetlicy wiejskiej w
Koszołach;

Biodegradacja

1 0 IV, 1 2 VI, 1 3 VIII, 1 4 X, 11 XII

1 7 IV, 20 V, 1 0 VI, 1 0 VII, 1 4 VIII, 1 8 IX, 1 6 X, 1 9 XI, 1 7 XII

Popiół

11 IV, 6 X, 3 XI, 1 XII

Odpady wielkogabarytowe (na telefon)
23 IV, 27 X
• wykonanie dywanika asfaltowego na ul.
Polnej;
• dokończenie budowy chodników na ul.
Podrzecznej i ul. Budzyń, przygotowanie
do modernizacji chodników na ul. Kozłowskiej;
• wymiana pokrycia dachu na remizie w
Łomazach;
• przeprowadzenie remontu budynku ośrodka zdrowia w Łomazach w celu dostosowania obiektu (wymóg określony przez
Ministra Zdrowia) dla osób niepełnosprawnych.
zdjęcie obok - niedawno utwardzono nawierzchnię
uliczki przechodniej z ul. Małobrzeskiej na Szkolną
w Łomazach
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POSPIESZYLI Z KOLĘDĄ

Niejako już tradycyjnie, bo po raz czwarty, szopka bożonarodzeniowa pojawiła się w centrum Łomaz. Tym razem
zmieniona została jej lokalizacja, bowiem stanęła pośrodku parku. Zawsze to jakaś odmiana.
Szopka, którą zbudowali Marian Serhej (ściany) i
Marian Szostakiewicz z synem Pawłem (dach),
a figurki ufundował wójt Waldemar Droździuk,
zaprezentowana została po raz pierwszy przed
świętami Bożego Narodzenia w 2009 roku przez
Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju.
W ostatnim okresie opiekę nad nią przejął Urząd
Gminy. Tam też zapadła decyzja o zmianie
lokalizacji szopki. Miejsce w centrum łomaskiego
parku, w które trafiła, jest równie dobre i dostępne.

STUDZIANCZANIE

Tradycją stało się również kolędowanie przy
szopce, z nieodłącznym akompaniamentem
łomaskiej orkiestry dętej.
W tym roku imprezę, zorganizowaną przez ŁSR
pod nazwą Z kolędą do szopki pospieszmy,
dodatkowo wzbogaciły występy lokalnych
zespołów śpiewaczych.
A miała ona miejsce w niedzielę 1 2 stycznia.
Ze względu na niesprzyjającą tego dnia aurę i w
trosce o zdrowie naszych artystów kolędowanie
przeniesione zostało do sali w remizie strażackiej.
Zebrana tam publlczność mogła posłuchać kolęd
wykonywanych przez orkiestrę dętą oraz zespoły:
Śpiewam bo lubię z Łomaz, Studzianczanie ze
Studzianki i Zielona Kalina z Dubowa.
W części finałowej radośnie kolędowali wszyscy,
widzowie starsi i młodzi wespół z członkiniami i
członkami zespołów oraz orkiestry.
Zapanował iście świąteczny nastrój.
Mamy nadzieję, że za niecały rok będzie równie
familijnie i uroczyście.

ŚPIEWAM BO LUBIĘ

PRZYBIEŻELI DO...

ZIELONA KALINA
MŁODZI KOLĘDNICY

Łomaskiestrony
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ROZMAWIALI O KARIERZE
Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się
uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko
pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem
swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkania z Mikołajem
Komórem, które odbyło się 30 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.
Mikołaj Komór (koordynator i coach projektów UE, specjalista ds.
wizerunku) - jest jednym z 30 młodych profesjonalistów, którzy w
całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi
ludzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne
doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży.
W spotkaniu wzięło udział 1 5 osób – uczniowie gimnazjum i szkół
średnich zamieszkali na terenie Gminy Łomazy.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy
młodego profesjonalisty, wspólnie rozmawiali o nowych zawodach i
zastanawiali się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. Całość
miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia.

Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do
przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczy Gminna
Biblioteka Publiczna w Łomazach. Jest to przedsięwzięcie Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki
środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.
Opracowanie i zdjęcie: Agata Chwalewska – Gminna Biblioteka
Publiczna w Łomazach

ŚPIEWALI DZIECINIE
1 9 stycznia w sali łomaskiego GOK-u 35 wykonawców z powiatu
bialskiego uczestniczyło w II Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Dziecinie”.
Z naszych reprezentantów, w kategorii solistów klas I – III szkół
podstawowych, I miejsce zajął Maciej Golba, a III – Patrycja
Chwedaczuk. Oboje przygotował Grzegorz Kulicki – nauczyciel
łomaskiego zespołu szkół.
Maciej i Patrycja od kilku lat doskonalą swoje umiejętności wokalne
śpiewając w chórze szkolnym KANON.
Po zakończeniu prezentacji wokalnych, w trakcie obrad jury, wystąpiła grupa teatralna „JEST”, działająca przy tutejszym GOK-u, z
inscenizacją pt. „Kolędowanie z kozą”.

Patrycja Chwedaczuk

Maciek Golba

FERIE ZIMOWE 2014
Powiatowy Konkurs Kolęd zapoczątkował ferie zimowe dla dzieci i
młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach.
W kolejnych dniach przerwy w nauce młodzież mogła pogłębić
swoje umiejętności poprzez udział w warsztatach muzycznych i
plastycznych (było m.in. wykonywanie różnych ozdób, koszyczków,
ramek na zdjęcia), zaś najmłodsi brali również udział w zajęciach
kulinarnych, ucząc się wypieku ciasteczek.
Miłym akcentem zimowego wypoczynku był recital iluzjonistyczny
„Edukacyjny teatr magii” w wykonaniu laureata krajowych konkursów w iluzji scenicznej, wieloletniego uczestnika międzynarodowych
seminariów i kongresów iluzjonistów Łukasza Podymskiego.
W okresie ferii szkolnych w Studziance dzieci oraz młodzież mieli
możliwość korzystania z zajęć w świetlicy wiejskiej. Właśnie tam
można było spotkać się i uczestniczyć w grach oraz wesołych
zabawach. Udział w nich wzięło łącznie ponad dwadzieścia osób.
W zimne dni, przy cieple bijącym z kominka, uczestnicy mogli grać
w tenisa stołowego, warcaby, karty, kości lub piłkarzyki.
Ci, których nie przestraszyła zima, próbowali swoich sił na zewnątrz,
jeżdżąc na sankach.
Najmłodsi przy dźwiękach muzyki mogli do woli skakać na trampolinie. Specjalnie też dla nich przygotowano balony i lizaki. Jeszcze
inni robili kanapki i kolorowali malowanki.
Wszystkich uczestników rywalizacji ucieszyły puchary i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka.

Łomazy - uczestnicy warsztatów plastycznych

Studzianka - zwycięzcy z trofeami

fot. Łukasz Węda
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JASEŁKA NA STRYCHU
Działalność Szkolnego Koła Caritas z Łomaz nie ogranicza się
wyłącznie do zbiórek żywności i przygotowywania paczek
potrzebującym. Członkowie koła prowadzą również formację
intelektualną i duchową. Rozwijają wrażliwość emocjonalną tworząc
zespół artystyczny, nazwany „Teatrem Cieni”. Zgodnie z tradycją,
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, przygotowali sztukę „Jasełka
na strychu”. Jej scenariusz napisał Marcin Kobierski, a
reżyserowała Katarzyna Hryniewicz.
Przedstawienie w sposób niecodzienny ukazało widzom narodziny
Jezusa w ludzkich sercach.
Ten niezwykły spektakl został wystawiony trzykrotnie. Jako pierwsi
obejrzeli go uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Łomazach.
Następny występ odbył się w czasie wywiadówek, przed
społecznością lokalną: rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Na ręce
dyrektor ZS wpłynęło wiele pochwał i gratulacji od widzów
podziwiających występ, z prośbą, by aktorzy zaprezentowali się
przed większą publicznością. Anna Filipiuk zapewniła, że dzięki
współpracy podjętej z Bialskim Centrum Kultury te oczekiwania się
ziszczą. To nie był debiut łomaskich aktorów na deskach BCK,
występowali tam już jesienią z adaptacją „II cz. Dziadów” A.
Mickiewicza.
Jasełka zostały zaprezentowane w ramach cyklu - Artystyczne
Czwartkowe Spotkania w BCK.
Gratulujemy niezwykłej inicjatywy i życzymy kolejnych uczt
kulturalnych.

Jasełka na bialskiej scenie

fot. Bialskie Centrum Kultury

JASEŁKA PRZEDSZKOLNE
„Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas?” tymi słowami
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łomazach powitały
zebranych gości: Waldemara Droździuka – Wójta gminy Łomazy,
Wiesława Bańkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy i Rady
Rodziców oraz rodziców, dziadków i pracowników szkoły.
W pięknie udekorowanej auli, przedszkolaki swoim przedstawieniem, przeniosły wszystkich w odległe czasy, kiedy w niewielkim
miasteczku Betlejem narodził się mały Jezus.
Do szopki przybyli aniołowie, królowie i pasterze, aby złożyć dary i
pokłonić się niebiańskiemu królowi.
Dyr. Anna Filipiuk pogratulowała małym aktorom występu, a
następnie wszystkim zebranym życzyła: „Niech Was mały Jezus

Przedszkolaki z zaangażowaniem wcieliły się w role Świętej
Rodziny (z wyjątkiem Jezuska oczywiście), a także skrzydlatych
aniołów

łaską opromienia, da dni lepsze, dni pełne miłości i niech Boży
pokój w domach Waszych gości”. Do życzeń dołączyli się wójt i

przewodniczący. Dziękując za wprowadzenie w świąteczny nastrój,
obdarowali przedszkolaków cukierkami.
Paniom przygotowującym dzieci gratulowano wspaniałego
przedstawienia, doceniając ich trud włożony w przygotowanie
Jasełek.
Wszyscy stwierdzili, że warto na chwilę zatrzymać się, aby spędzić
czas z bliskimi i wspólnie celebrować tak ważne dla nas święta.

MALI RECYTATORZY
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, w niedzielę 1 9 stycznia, odnieśli sukces w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Boże Narodzenie w literaturze”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Rossoszu.
W kategorii klas I-III
I miejsce zajął Maciej Golba uczeń klasy III a
II miejsce Amelia Wołosowicz uczennica klasy II b

Nasi laureaci - Amelia (pośrodku) i Maciek (pierwszy z prawej)
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PANI DYREKTOR ZASŁUŻONA
1 0 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne połączone z finałem
konkursu „Dobre, bo Bialskie”. Wręczono też medale „Zasłużony
dla Powiatu Bialskiego”.
Tym właśnie medalem została uhonorowana Anna Filipiuk dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach. Nasze gratulacje!
Oprócz niej wyróżnieni medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”
zostali:
bp ordynariusz drohiczyński Antoni Dydycz,
Komendant Szpitala Wojskowego w Lublinie płk dr nauk med.
Zbigniew Kędzierski

W STUDZIANCE TEŻ SIĘ DZIAŁO
Karnawał to doskonały czas na organizowanie imprez integracyjnych i zabaw tanecznych nie tylko dla dorosłych, ale też i dla dzieci.
W środę 5 lutego w Szkole Filialnej w Studziance odbył się bal
karnawałowy dla dzieci i rodziców. Na dobry początek dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Maluchy z
klasy „0” deklamowały wiersz, a uczniowie klasy pierwszej i trzeciej
przedstawili inscenizację pt.: „Dwunastu Braci”. Później był
wspaniały bal i wesołe konkursy, dostarczające wiele radości
uczestnikom.
Ich, zasługujące na uznanie, przygotowanie i prowadzenie to
zasługa nauczycieli szkoły – Elżbiety Szczęsnej i Wiesławy
Kobrzyńskiej .
Imprezę uświetnili swoją obecnością goście: Wicestarosta Powiatu
Bialskiego – Jan Bajkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach –
Anna Filipiuk, Wójt Gminy Łomazy – Waldemar Droździuk i
Przewodniczący Rady Gminy Łomazy – Wiesław Bańkowski.
Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy aktywnie
włączyli się w organizację tej imprezy.

Starosta Bialski Tadeusz Łazowski dekoruje dyr. Annę Filipiuk

Ach! Cóż to był za bal!
Dowodem na to są radosne miny jego uczestników

W bardzo miłej atmosferze przebiegało uroczyste spotkanie, jakie,
pod okiem nauczycieli, zorganizowały dzieci ze wszystkich klas
studziańskiej szkoły dla uczczenia Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji
zaprezentowały program artystyczny, podczas którego pięknie
recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Na koniec występu dzieci
złożyły życzenia swoim Babciom i Dziadkom, było też gromkie 1 00
lat i wręczanie własnoręcznie wykonanych upominków.
Uczeń klasy I Szkoły Filialnej w Studziance – Mateusz Niedźwiedź
zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym (praca
wykonana pod kierunkiem Wiesławy Kobrzyńskiej) „Kartka z okazji
świąt Bożego Narodzenia” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Jaworznie. Na konkurs wpłynęło prawie 200 prac z
całej Polski. Komisja oceniała ich walory artystyczne, pomysłowość,
oryginalność i samodzielność wykonania. Gratulujemy!

Na spotkaniu z Dziadkami było nie mniej radośnie

DOSTOJNY GOŚĆ
24 lutego w łomaskiej szkole gościł Zdzisław Sobkiewicz; emerytowany nauczyciel, w latach 1 966-84 dyrektor tutejszej szkoły
podstawowej, wraz ze swoim przyjacielem Kazimierzem
Artyszukiem, również emerytowanym nauczycielem i wizytatorem.
Spotkali się z dyrekcją szkoły, potem z nauczycielami i młodzieżą
gimnazjalną. Gość ze wzruszeniem opowiadał o tym, jak wyglądała
nauka w tutejszej szkole, kiedy tu pracował. Podziwiał obecny
wygląd i wyposażenie szkoły. Zwrócił też uwagę na to, z jak wielkich
dobrodziejstw mogą korzystać teraz uczniowie. Tego wszystkiego
wtedy nie było, co też niewątpliwie pamiętają byli uczniowie
p. Zdzisława.

Zdzisław Sobkiewicz

Mateusz Niedźwiedź
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„Solidarność RI” w woj. bialskopodlaskim
w latach 1980 - 1989 (2) (fragmenty)

o k 1980. Strajki w zakładach
pracy – w Lublinie, w Stoczni
Gdańskiej, Szczecinie, Jastrzębiu... i wreszcie podpisanie porozumień sierpniowych. O tym
wszystkim rolnicy województwa
bialskopodlaskiego dowiadywali
się z przekazów ustnych oraz
wiadomości podawanych przez
państwowe media, a także, chociaż rzadziej, z Radia Wolna Eu- Autor na wiecu w Białej Podl.
fot. Bialska Biblioteka Cyfrowa
ropa. Zainteresowanie było
powszechne, lecz wyraźnych przejawów włączania się w ogólny
ruch protestu nie dało się zauważyć. Wieś podlaska z rezerwą
czekała na rezultaty ogólnopolskiego poruszenia.
W tym czasie bardzo często słuchałem „Wolnej Europy”,
zwłaszcza audycji redaktora Świejkowskiego, zawsze poprzedzanych hasłem: Tym, którzy żywią i bronią chłopom polskim,
szczęść Boże. Poruszenie w całym kraju, także na wsi, było wówczas powszechne. Powstawały chłopskie komitety protestacyjne,
związki zawodowe „Solidarności Chłopskiej”, „Wiejskiej” oraz
„Rolników Indywidualnych”. Nie była to już działalność tajna; zaczynała obowiązywać zasada działania jawnego, nie zważając na
zagrożenia, jakich można było się spodziewać ze strony władz
„ludowego państwa”.
Najcenniejszą dla mnie wiadomością z Radia „Wolna Europa”
była informacja, iż w Warszawie, w domu Wiesława i Marzeny
Kęcików, odbywają się ogólnopolskie narady chłopskich działaczy
związkowych. Byłem zażenowany, bowiem w kraju wrzało, a we
wsiach mojego województwa panowała raczej cisza. Marazm!
Zwyczajna przyzwoitość nakazywała mi podjąć jakieś działania.
Była jesień. Pojechałem więc do Kęcików, aby zasięgnąć jakichś
konkretnych informacji, a następnie zainicjować co nieco na
swoim terenie. (...) Zaopatrzyłem się w broszury propagandowe,
ogłoszenia i plakaty. Dysponując niezbędnymi materiałami
wróciłem do domu i zabrałem się do konkretnej pracy
związkowej.

Działania organizacyjne

Łomaskiestrony

Zacząłem od rozmów ze znajomymi rolnikami. Pamiętam taką
rozmowę z Edmundem Oniszczukiem z Rossosza oraz Władysławem Wilbikiem ze Studzianki. Konkluzja była oczywista, trzeba
było powoływać gminne struktury zawodowe. Także moi sąsiedzi
z Bielan przyjęli tę propozycję z przychylnością. Argumentowałem nieco demagogicznie: jeśli nie zorganizujemy się, to prędzej
czy później wszyscy znajdziemy się w kołchozie. (...)
Z Edmundem Oniszczukiem byliśmy na zebraniu organizacyjnym w Dubowie. Przyszło kilkanaście osób, lecz do związku wstąpiło zaledwie kilku. Miałem bliższą znajomość z proboszczem
dokudowskiej parafii – ks. Wiesławem. Zawiozłem mu materiały
jakie otrzymałem od Kęcików, z prośbą, aby zainteresował nimi
parafian. Zainteresowało się dwóch. Na uwadze przede wszystkim mieli jednak zdobycie przydziału na traktor. Mimo to, doprowadziłem w tej wsi do zebrania. Przyszło kilkanaście osób, jednak
chyba z ciekawości, gdyż do „Solidarności” nikt nie wstąpił. Inne
spotkania z rolnikami dawały dużo lepsze efekty. Wieczorne zebrania w Burwinie i Dubicy zakończyły się założeniem wiejskich
kół „Solidarności”. Po wielu spotkaniach i licznych rozmowach
doszliśmy do wniosku, że przyszła pora na powołanie Gminnego
Komitetu Założycielskiego w Łomazach. Postulowałem, aby zebranie założycielskie miało równocześnie mocne akcenty polityczne. Postanowiliśmy więc zaprosić kogoś znanego z opozycji
politycznej, w efekcie złożyłem propozycję Kęcikom.
Była późna jesień 1980 r. Zwołaliśmy zebranie rolników w Do-

mu Ludowym w Łomazach (obecnie nie istnieje). Z Warszawy
przyjechała Marzena Górszczyk-Kęcik, działaczka ludowa i antykomunistyczna, mająca także za sobą więzienie polityczne. Cała
sala wypełniona była po brzegi. Pojawili się również rolnicy z sąsiednich gmin. Zebranie prowadził Edmund Oniszczuk z Rossosza. Górszczyk-Kęcik wygłosiła płomienne antykomunistyczne
przemówienie. Mówiła o prawdziwym obliczu władzy ludowej, o
położeniu wsi, o możliwościach organizacyjnych rolników. Nikt w
Łomazach czegoś podobnego w latach powojennych nie słyszał.
Najpierw nastąpiło powszechne poruszenie, a następnie ożywiona
dyskusja. Rozprawiano o wypaczeniach i niegodziwościach wynikających z niedemokratycznego ustroju PRL. Na sali obecny był
również sekretarz Komitetu Gminnego PZPR – Jan Kozak. Należy nadmienić, że znaczenie gminnych organizacji partyjnych zależne było od ich liczebności. Werbunek do partii przybierał na
wsi różnorodne formy. W zasadzie była to korupcja polityczna –
według zasady „coś za coś”. Wobec powszechnego braku ciągników, maszyn rolniczych oraz materiałów budowlanych obowiązywały przydziały. A na rozdzielnikach przydziałów „łapę”
trzymała PZPR! Nie inaczej było w Łomazach. Często zdarzało
się, że ten kto wypełnił deklarację przystąpienia do PZPR otrzymywał przydział na potrzebny mu sprzęt. Chętni zawsze się znajdowali. Z jednym z rolników, który zapisał się do PZPR za
„kartkę” na traktor, wystąpił kłopot. Otóż, gdy ciągnik już się
znalazł na jego podwórku, wziął on swoją legitymację partyjną i
odniósł do partyjnego biura. Oświadczył przy tym, że do żadnego
PZPR-u należeć nie będzie, a traktor, czy ktoś tego chce czy nie, i
tak mu się należy. Wynikła z tego niezła awantura. Próbowano
mu nawet zabrać ciągnik siłą. Chłop się obronił, ale od tej pory
był pod tzw. kreską.
I właśnie z tej strony skierowany został atak na sekretarza Jana
Kozaka. Zaczął Andrzej Hołownia z Huszczy, a za nim poszli inni.
Sekretarz stał się niejako podsądnym na tym zebraniu, aż żal było
na to patrzeć. Zaczął przepraszać, tłumaczyć, że był to jedynie incydent i że więcej coś takiego się nie powtórzy. Rolnicy mieli poczucie pełnego zwycięstwa. Monopol partii w Łomazach został
złamany. Po zakończeniu burzliwego zebrania pozostało na sali
około dwudziestu rolników, którzy pragnęli wstąpić do „Solidarności Rolników”. Emocje opadły, cały nasz wysiłek nie poszedł
jednak na marne. Uczestnicy wypełnili deklaracje członkowskie,
po czym wybrano Gminny Komitet Założycielski. Przewodniczącym został Zdzisław Kozysa, zaś w składzie Komitetu znaleźli się
jeszcze: Edmund Derlukiewicz, Jan Głowacki, Stanisław Hryniewicz, Andrzej Hołownia (Huszcza), Jan Jakubiuk (Rossosz), Stefan Jarocki, Jan Kożuchowski (Studzianka), Edmund Oniszczuk
(Rossosz) i Władysław Wilbik (Studzianka).
Zastanawialiśmy się, co dalej? Na zebraniu był także przedstawiciel sąsiedniej gminy Komarówka – Henryk Gmitruczuk z Walinny. „Solidarność RI”była tam już w stadium organizacyjnym.
Dochodziły też słuchy, że i w gminie Wohyń chłopy się skrzykują.
Mielibyśmy więc trzy gminy zorganizowane, a więc, niezbędną
liczbę podstawowych struktur dla powołania Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego. Decydowaliśmy, że będziemy mieć ich co
najmniej pięć. Trzeba było ruszyć w teren.
Kolejne zebrania obsługiwałem w Sławatyczach, Dubicy, Tłuśćcu,
Sławacinku Starym. Ponadto odbyłem wyjazdy do gmin Hanna i
Olszanka. Również i tam powołane zostały Komitety Założycielskie.
Okoliczności zwołania zjazdu wojewódzkiego trochę się zatarły
w mojej pamięci. Najprawdopodobniej odbył się on w lutym 1981
r., w sali Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Białej Podlaskiej (ul.
Brzeska), gdzie swoje biuro miała bialska „Solidarność”
prawnicza.
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Powołano wówczas Wojewódzki Komitet Założycielski, z zarządem w składzie: Mieczysław Trochimiuk (przewodniczący), Mieczysław Hyz ze Sławatycz (wiceprzewodniczący) oraz Helena
Osypiuk z Dubicy (gm. Wisznice), Tadeusz Gadamski z Wohynia,
Henryk Gmitruczuk z Walinny (gm. Komarówka Podlaska), Stanisław Barczuk z Tłuśćca (gm. Międzyrzec Podlaski), p. Ruszczyński z gm. Sosnówka.
Uchwalony na zjeździe plan działania był prosty:
1. Zorganizować ciągłą pracę Zarządu i uruchomić biuro związkowe.
2. Powołać struktury związkowe w pozostałych gminach województwa.
3. Rozpocząć działalność statutową.
Z biurem kłopotów nie było, gdyż bialska „Solidarność” odstąpiła nam jeden z pokoi w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Poza
tym mogliśmy tam również korzystać z sali konferencyjnej. Dowoziłem w tym czasie swoje dzieci do szkoły w Białej Podlaskiej,
to i w biurze bywałem codziennie. Z czasem zatrudniliśmy na pełnym etacie sekretarkę – p. Olesiejuk, która oprócz prac dokumentacyjnych prowadziła także księgowość, oraz dwóch radców
prawnych – Mariana Dudę i Zbigniewa Perzynę. Udzielali oni
bezpłatnych porad prawnych dla zainteresowanych, brali też
udział w poczynaniach interwencyjnych Związku. Z funduszami
na utrzymanie biura nie było większych kłopotów. Szczególny nacisk kładliśmy na to, by przynależność do związku nie ograniczała
się wyłącznie do złożonej na papierze deklaracji, ale żeby poświadczana ona była systematycznymi wpłatami składek członkowskich. Zdało to egzamin. Mieliśmy około 700 deklaracji
członkowskich, tak więc środków na prowadzenie działalności
wystarczało. Byliśmy w tym względzie samodzielni. Ani jedna złotówka nie wpłynęła do kasy naszego związku z zewnątrz. Wszystko było skrupulatnie rozliczane, tak po stronie „ma”, jak i
„winien”. W przypadku jakiejś kontroli ze strony władz byliśmy
autentycznie w porządku.
Tworzenie struktur gminnych przebiegało niejako dwutorowo.
Zdarzało się, że były to inicjatywy oddolne, jak np. w gminie Jabłoń. Wcześniej do naszego biura wpłynęło od nich zapotrzebo-

wanie na obsłużenie zebrania organizacyjnego. Byłem tam.
Wszystko poszło według schematu: ogólna informacja o sytuacji
w kraju, o stanie organizacyjnym Związku RI, o jego celach strategicznych oraz zadaniach bieżących. Następnie rozmowa o tym
jak jest i jak powinno być. Na końcu wypełniano deklaracje
członkowskie oraz przeprowadzono wybory do zarządu gminnego. Spośród ok. 40. uczestników do Związku wstąpiło ponad
dwadzieścia osób. Przewodniczącym został bodajże p. Prystupa z
Paszenek. Odmiennie rzecz się miała w Kąkolewnicy k. Radzynia
Podlaskiego. Zebranie organizacyjne zwołane zostało tam przez
Wojewódzki Komitet Założycielski Rolników Indywidualnych.
Miało to miejsce w niedzielę, po sumie, w sali domu kultury
(możliwe, że była to remiza strażacka). Przybyło ok, 150 – 200
osób. Po zakończeniu wiecu (taki charakter miało to zebranie)
pozostało kilkunastu chętnych rolników, którzy utworzyli Związek Gminny (wybrano też zarząd).
W Leśnej Podlaskiej skorzystałem z uprzejmości o. Rakoczego,
przeora tutejszego Klasztoru o.o Paulinów, który podczas niedzielnej mszy poinformował wiernych o mającym się odbyć zebraniu organizacyjnym Związku RI. Zjawiło się kilkanaście osób,
wystarczająco dużo, aby wybrać Zarząd Gminy. W1981 r. mieliśmy już zorganizowanych kilkanaście gmin. Z tego co pamiętam,
zarządy gminne miały: Łomazy, Komarówka, Wohyń, Sławatycze,
Wisznice, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Jabłoń, Olszanka, Leśna Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Piszczac, Biała Podlaska, Hanna, Sosnówka...
Działalność statutową prowadziliśmy jawnie, co przynajmniej
w jakimś stopniu czyniło bezprzedmiotową inwigilację ze strony
SB. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na celach
statutowych, tzn. obronie interesów wsi i rolników. (...) Dzięki
systematycznym wpływom z rzetelnego płacenia składek członkowskich biuro pracowało bez zakłóceń. Radcy prawni służyli
poradą, a w razie potrzeby interweniowali u władz. Członkowie
zarządu, a także inni działacze związkowi, pracowali społecznie bez jakichkolwiek diet, rozliczeń, delegacji. Żadnych apanaży z tej
pracy nie było.

Od 1 stycznia 2014 r nadzór nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bialskiego przejmuje utworzony
w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Oddział Leśnictwa.

przypadku niewykonania zadań i obowiązków określonych w
dokumentacji i ustawie o lasach.
1 2. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za
prowadzenie upraw leśnych.
1 3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem i legalizacją
drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w
tym cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności
pozyskania drewna.
1 4. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach
urządzenia lasu i decyzjach z zakresu gospodarki leśnej.

Do jego zadań należy:
1 . Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o wykonaniu
na koszt nadleśnictw zabiegów ochronnych i zwalczających
szkodniki w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa.
2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu
państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia
drzewostanu w lasach prywatnych w przypadku klęsk żywiołowych.
3. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji
zezwalających na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do
lasów prywatnych.
4. Zliczanie wykonania planów urządzania lasów należących do
osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z oceną udatności upraw
leśnych.
6. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości dotacji z
budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesiania.
7. Prowadzenie spraw dotyczących pozyskania drewna w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z
dokumentacją urządzeniową.
8. Ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów
rozdrobnionych o powierzchni do 1 0 ha na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu.
9. Prowadzenie spraw związanych z uznawaniem lasu za ochronny,
lub pozbawienie tego charakteru w przypadku lasów prywatnych.
1 0. Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów
rasowych lub ich mieszańców.
11 . Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w

Pełny tekst wspomnień został opublikowany w "Podlaskim Kwartalniku
Kulturalnym" nr. 3/2013.

W zakresie prawa łowieckiego:

1 . Naliczanie, fakturowanie i przekazywanie czynszów
dzierżawnych za polne obwody łowieckie.
2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na
przetrzymywanie zwierzyny.
3. Prowadzenie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego spraw
związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na
odłów lub odstrzał redukcyjny.
W zakresie transportu kolejowego

1 . Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew utrudniających
widoczność sygnałów pociągów, eksploatację urządzeń kolejowych,
a także powodujących zaspy śnieżne.
2. Ustalanie odszkodowań za wycinkę drzew i krzewów, ustawianie
zasłon odśnieżnych, zakładanie żywopłotów i urządzanie pasów
przeciwpożarowych w przypadku braku umowy stron.
Tel. kontaktowy do dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 83-35-11 -343.
Romuald Kulawiec
Radny Powiatu Biała Podlaska
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Z TAEKWON-DO W ŚWIAT
Trenuj
a będziesz
wygrywał
Taekwon-do w Łomazach jest już dobrze znane.
Większość zna je tylko ze słyszenia, a co niektórzy
z własnego doświadczenia.

Chyba każdy, kto spróbował swoich sił w
treningu tej koreańskiej sztuki walki i związał
się z nią na dłużej, nie zmarnował swojego
czasu. O sukcesach sportowych można było
czytać w prasie lokalnej od wielu już lat.

Innym ważnym aspektem, którego nie da się
zmierzyć ani ukazać bezpośrednio jest
charakter. Taekwon-do kształtuje w nim to
co jest potrzebne, aby móc poradzić sobie w
otaczającym świecie. Większość młodych
ludzi nie zdaje sobie sprawy, albo nie chce
zdawać, że kiedyś dorośną i będą musieli
się usamodzielnić. Wziąć odpowiedzialność
za siebie a w dalszej przyszłości również i
za innych. Jak się do tego przygotować?
Ciężka praca w postaci nauki, treningu
pozwoli zwiększyć szanse na lepszy start w
dorosłe życie. Pierwsi wychowankowie
Taekwon-do z Łomaz już są studentami. W
dużej mierze to właśnie Taekwon-do ich
ukierunkowało. Dało siłę i odwagę do tego,
aby móc podejmować kolejne wyzwania,
stawać się lepszym, poznawać nowych ludzi
i nowe miejsca, cieszyć się zdrowiem. Wielu

absolwentów gimnazjum w Łomazach
wybiera szkoły średnie o kierunkach
mundurowych. Dopiero wtedy dociera do
nich, jak wielka jest różnica pomiędzy
ćwiczącymi a nie ćwiczącymi Taekwon-do,
gdy spotykają się w jednej klasie liceum.
Taką m. in. szkołą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.
ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE
PODLASKIM. Można w niej kontynuować
lub rozpocząć swoją przygodę z Taekwondo. Wszyscy, którzy mieli wcześniej
możliwość trenowania są bardzo dobrze
postrzegani w tej szkole przez dyrekcję jak i
nauczycieli. Wielokrotnie stawiano za wzór
osoby trenujące Taekwon-do w Łomazach,
które wybrały do dalszej edukacji tę właśnie
szkołę.
Warto więc przybliżyć ofertę
Zespołu Szkół z Janowa Podlaskiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE PODLASKIM JEST SZKOŁĄ, KTÓRA OFERUJE ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW:
- możliwość uczestnictwa w licznych zaję- gimnazjów, którzy w wyniku rekrutacji
Zdawalność egzaminu maturalnego w całej
ciach pozalekcyjnych rozwijających zainte- uzyskają co najmniej 140 pkt.

resowania uczniów, jak również umożliwia- wysoki poziom nauczania potwierdzony sesji egzaminacyjnej w 2013 roku:
jących nadrobienie zaległości edukacyjnych, bardzo dobrymi wynikami egzaminów
wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów,
zewnętrznych i sukcesami zawodowymi
- stypendia za wyniki w nauce, najlepsi w naszych absolwentów,
obu typach szkół – Stypendium Prezesa
- wysoki procent absolwentów, którzy
Rady Ministrów, pozostali od średniej 4,5 – dostają się na studia.
Stypendium Starosty, również absolwenci
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa straży granicznej

• Funkcjonuje od 2003 roku. Patronat nad
klasą sprawuje Nadbużański Oddział Straży
Granicznej im. 27 Dywizji AK w Chełmie.
• Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach
straży granicznej następujące zagadnienia:
- regulaminy i szkolenie graniczne, ogólne
wiadomości o straży granicznej, ceremoniał
wojskowy, szkolenie sanitarne i strzeleckie,
terenoznawstwo.
• Zajęcia prowadzone są przez funkcjonariusza straży granicznej w szkole, placówce
straży granicznej, jak również w ramach zajęć
uczniowie wyjeżdżają na przejścia graniczne.

Klasa policyjna

• Powstała w 2006 roku w wyniku
podpisanego porozumienia zawartego
pomiędzy Komendantem Wojewódzkim
Policji w Lublinie a Starostą Bialskim.
• Na zajęciach z policji uczniowie realizują
następujące zagadnienia:

- organizacja policji, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa
wykroczeń oraz ruchu drogowego, zajęcia z
musztry.
• Zajęcia prowadzi funkcjonariusz policji.
W ramach zajęć realizowane są wyjazdy
edukacyjne do jednostek policyjnych, do
sądu, zakładu karnego.
• Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:
- obowiązkowych zajęciach wychowania
fizycznego z elementami samoobrony,
- obozie szkoleniowym w szkole
przetrwania „AS” w Serpelicach
- letnim obozie Taekwon-do z nauką windsurfingu nad morzem, w Zatoce Puckiej koło
Władysławowa
- wyjazdach edukacyjnych na przejścia
graniczne,
- zajęciach koreańskiej sztuki samoobrony
Taekwon-do,
• Uczniowie liceum mają możliwość nauki
również w klasie ogólnej
• Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym samodzielnie od klasy drugiej.

TECHNIKUM
Technik mechanizacji rolnictwa

• Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się raz w tygodniu w parku maszyn
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.
• W ramach zajęć odbywa się bezpłatne
szkolenie na prawo jazdy kategorii T.
• W ramach zajęć organizowane są
wyjazdy edukacyjne do dealerów sprzętu
rolniczego oraz na wystawy sprzętu

rolniczego AGRO-SHOW w Bednarach koło
Poznania i AGRO-TECH w Kielcach.

Technik hodowca koni

• Zajęcia praktycznej nauki zawodu
odbywają się w Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim.
• W ramach zajęć organizowane są
szkolenia, seminaria, wykłady, wycieczki
dydaktyczne jak również obowiązkowe
zajęcia jazdy konnej.
• W ramach zajęć odbywa się bezpłatne
szkolenie na prawo jazdy kategorii T.
• Uczniowie biorą udział w wielu pokazach
m.in.: w Jesiennym Pokazie Koni Arabskich
w Janowie Podlaskim, w Cavaliadzie w
Lublinie, Poznaniu i Warszawie, w
Sportowych Mistrzostwach Europy Koni
Arabskich.
• Uczniowie technikum biorą udział w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i
umiejętności Rolniczej, zdobywając tytuły
finalisty i laureata etapu centralnego i
indeksy na studia.
Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat. Dysponujemy 105 miejscami w
22 pokojach mieszkalnych.
• Mieszkańcom internatu zapewniamy:
całodobową opiekę pedagogiczną (również w
czasie weekendów), całodzienne, smaczne
wyżywienie w stołówce, przyłącze do szkolnej
sieci internetowej, możliwość korzystania z
sali tenisowej oraz położonej w pobliżu hali
sportowej.
Tekst i zdjęcia - Artur Romaniuk
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Plebiscyt SŁOWA PODLASIA
Wyniki Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Południowego Podlasia, organizowanego już po raz XXVII przez tygodnik
SŁOWO PODLASIA ogłoszono w sobotę 1 5 lutego w hali sportowej szkoły nr 5 w Białej Podlaskiej.
W obu kategoriach pierwsze miejsca zajęli wychowankowie Artura
Romaniuka. Wśród juniorów triumfowała Monika Chwalewska, a
wśród seniorów Dariusz Stanilewicz. Pośród juniorów trzecie
miejsce zajęła Karolina Juszczak, zaś Emilia Pieńko miejsce
czwarte. Zatem taekwon-do górą.
Na zdjęciu (od prawej) - prezydent Białej Podl. Andrzej Czapski, Dariusz
Stanilewicz, Monika Chwalewska, Karolina Juszczak
fot.Słowo Podlasia

Taekwon-do
Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów i Juniorów - Ciechanów 7-9 marca.

Pierwszego dnia rywalizowali seniorzy. Brązowe medale zdobyli Monika Chwalewska w układach I Dan (5 m-ce walki -68 kg) i
Dariusz Stanilewicz w technikach specjalnych. Magda Bańkowska
zajęła 5 miejsce w walkach kat. -56 kg oraz 9 miejsce w układach I
Dan. W drugim dniu rywalizowali juniorzy. Ogromną niespodziankę
w postaci brązowego medalu w układach stopni uczniowskich
sprawił Błażej Sacharczuk (9 m-ce walki kat. -68 kg). Jak mówi
trener Artur Romaniuk – Błażej, zawsze obecny na treningu, może
służyć jako wzór ciężkiej pracy, stąd taki wynik. Podobnie jak
Karolina Juszczak, która zajęła 5 miejsce również w ukł.st.uczn.
(9 m-ce walki kat. -50 kg).
II miejsce na podium wywalczyła Emilia Pieńko w walkach kat. +65
kg (1 7 m-ce ukł.st.uczn.), zdobywając srebro w konkurencji, w której chyba czuje się najlepiej.

Błażej Sacharczuk w akcji

Na hali sportowej SPodst. nr 2 w Międzyrzecu Podl. odbył się, w
sobotę 8 marca, turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion”.
Z powodzeniem uczestniczyły w nim drużyny dziewcząt i chłopców
z łomaskiej podstawówki (kl. I-III).
Dziewczęta zajęły I miejsce i awansowały do finału wojewódzkiego w Zamościu. Dla większości naszych zawodniczek był to pierwszy turniej piłkarski, w jakim brały udział.
Występowały w składzie: Chotkowska Karolina, Demianiuk Karolina,
Juchimiuk Karolina, Korszeń Agnieszka, Korszeń Julia, Nowosielska Aneta,
Powszuk Dominika.

Chłopcom do wygranej zabrakło niewiele, bowiem turniej zakończyli na drugim miejscu.
Skład drużyny chłopców: Dymowski Michał, Hryniewicz Szymon,
Martyniuk Kacper, Nazarewicz Cezary, Pietruczuk Filip, Tokarski Dawid,
Uss Patryk, Waśkiewicz Dawid.

Waleczne

W niedzielę 23 marca odbyły się w Lublinie Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do będących
pierwszą eliminacją do Mistrzostw Polski. Uczestniczyli w nich uczniowie naszej szkoły, w tym najbardziej doświadczeni - Błażej
Sacharczuk oraz Karolina Juszczak na swoim, dobrym poziomie.
Błażej zdobył złoty medal w ukł. st. Dan, brązowy w walkach kat.
-64 kg oraz brązowy w tech. spec. mężczyzn. Karolina zdobyła
złoto w walkach kat. -50 kg, srebrny w ukł. st. Dan.
Aleksanda Sacharczuk oraz Ernest Szopliński to początkujący
juniorzy młodsi. Ola zdobyła srebrny medal w walkach kat. -42 kg,
brązowy w tech. spec. kobiet oraz była 1 7 w ukł.st.uczn., Ernest był
5 w walkach kat. -58 kg, dodatkowo 1 7 w ukł.st.uczn. oraz 1 3 w
tech. spec. Równie dobrze zaprezentowały się łomaskie absolwentki. Katarzyna Gicewicz wywalczyła złoty medal w walkach kat.
+65 kg, brązowy w tech. spec. oraz była 5 w ukł.st.uczn. Emilia
Pieńko wywalczyła srebrny medal w walkach kat. +65 kg oraz
brązowy w ukł.st.uczn.
Niewątpliwie wszyscy godnie reprezentowali łomaskie taekwon-do
oraz powiat bialski na arenie międzywojewódzkiej.

Pierwszy krok na stadion
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WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY

Tradycji stało się zadość. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej Szkoły Filialnej w Studziance pod okiem nauczycieli wykonali piękną Marzannę, symbol
„złej zimy”.
21 marca wszyscy razem wybrali się na wycieczkę nad miejscową rzekę Zielawę i tam dokonali symbolicznego pożegnania
mroźnej pory roku. Recytując wierszyk o zimie wrzucili zimową
pannę do wody, a w drodze powrotnej, zadowoleni, radośnie
śpiewali piosenki o wiośnie. Szukali także z zaangażowaniem jej
znaków w przyrodzie. Tak więc, witaj wiosno!

W łomaskiej podstawówce uczniowie z klasy III b, pod kierunkiem wychowawcy - Małgorzaty Rogoźnickiej, przygotowali dla
swych koleżanek i kolegów z klas I - III przedstawienie pt. "Gdzie
jest wiosna?". W jednej z głównych ról oczywiście, bo jakżeby
inaczej, wystąpiła Marzanna.
Pytanie o miejsce przebywania wiosny jest o tyle zasadne, że
jakoś tak chłodno jest. Może te wszystkie spławione do morza
Marzanny zrobiły zator na Wiśle, co utrudniło wiośnie szeroki
dostęp do naszych stron...

Uczniom starszych klas nie w głowach topienie Marzanny, a jeśli
coś, to już raczej Dzień Wagarowicza.
Zdopingowani jednak przez p. Teresę Paszkowską, podjęli, na
pozór karkołomną, próbę kostiumową pod tytułem "Na wagary
nie chodzimy, ale świetnie się bawimy".
Miny świadczą, że faktycznie było nieźle...

Najbardziej ze wszystkich zajęć dzieciaki lubią zabawę na powietrzu. Zwłaszcza gdy świeci wiosenne słoneczko, a na dodatek
jest gdzie biegać, wspinać się i huśtać.
Wyraźnie świadczy o tym głośny i radosny gwar, dobiegający z
położonego przy Orliku placu zabaw.
Szczególnie właśnie w takich momentach widać, że warto było
zrealizować tą inwestycję.
Wszak to nie tylko zabawa i relaks ale także rozwój fizyczny...
Nie uzyska się go przed komputerem bądź telewizorem.

Łomaskiestrony

Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Redaguje zespół Kontakt: telefon : 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl
Skład programem Scribius 1.4.1.
druk: GOK Łomazy
nakład podstawowy - 1 000 egz.
Archiwalne numery kwartalnika dostępne są na stronach: www. lomazy. eu i lomazy. pl (w kolorze!)

