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IDĄ ŚWIĘTA.. .

Banalny tytuł, bo nie ma nikogo, kto by o tym
nie wiedział czy nie pamiętał, wszak codziennie
zza rogu wyglądają Mikołaje, a po otwarciu
lodówki słyszymy - Weź szybką pożyczkę...
To już kolejne święta, podczas których
możemy Wam, Drodzy Czytelnicy towarzyszyć, bowiem niedawno minęła 5 rocznica
naszego istnienia. Nie sposób więc nie
podziękować w tym miejscu wójtowi
Droździukowi i przewodniczącemu
Bańkowskiemu za życzliwe wsparcie
jakiego udzielali Łomaskim stronom.
Dziękujemy !
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną
spory, znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiąc opłatek,
składamy życzenia.
Jest noc Narodzin, wyjątkowa,
jedyna, niepowtarzalna noc
Bożego Narodzenia.
Właśnie na te czas życzymy
wszystkim czytelnikom Niech ta magiczna moc
wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość,
niech każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia żyje
własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i
szczęściem.

Wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos bardzo dziękuję.
Swemu następcy gratuluję wyboru
życząc mu wytrwałości w
pokonywaniu problemów
oraz wielu sukcesów w pracy
na rzecz naszego wspólnego
dobra.

Mieszkańcom gminy składam
tradycyjne, najszczersze
życzenia - Wesołych Świąt
i roku następnego szczęśliwego.
Oby Boże Dzieciątko
przyniosło Wam ze sobą
radość, pokój, nadzieję i
miłość.
Waldemar Droździuk

MAŁA ALE ZGRANA EKI PA
GMI NNEGO OŚRODKA KULTURY
I ŁOMASKI CH STRON

Drodzy mieszkańcy Gminy Łomazy,
Wimieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy, składam Państwu serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będzie to czas szczególny, pełen radości i ciepłej rodzinnej atmosfery.
Życzę, aby w nadchodzącym 2015 roku spełniły się Państwa marzenia,
abyśmy z nadzieją spoglądali w przyszłość, podejmując mądre decyzje.
Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH
NOWE WŁADZ E GMI NY

Wójt - JERZY CZYŻEWSKI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy
- ANDRZEJ WIŃSKI
- MAŁGORZATA DERLUKIEWICZ

Jerzy Czyżewski - związany jest z gminą Łomazy od blisko 30
lat, wywodzi się bowiem z Jusaków-Zarzeki. Tam dorastał na
gospodarstwie rolnym i, jak mówi, nieobca była mu ciężka praca,
ale te doświadczenia nauczyły go pokory i tego, że w życiu na
wszystko trzeba sobie zapracować.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe
w Akademii Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim,
kończąc je pracą pt. "Szanse i zagrożenia rozwoju Polski
Wschodniej". Brał udział w licznych kursach, szkoleniach oraz
Szanowni mieszkańcy gminy Łomazy,
Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy
wzięli udział w wyborach i przyczynili się do tak wysokiej
frekwencji zarówno w pierwszej jak i drugiej turze.
Chciałbym zauważyć, że efektem minionej kampanii wyborczej
oprócz zmian w składzie rady gminy oraz na stanowisku wójta
gminy Łomazy jest wyraźnie zauważalna, zwiększona aktywność społeczna. Poznałem w tym czasie wiele wartościowych
osób, które już aktywnie działają na rzecz naszej gminy lub są
otwarte na działanie w naszej lokalnej społeczności.

konferencjach m. in. z tematyki pozyskiwania funduszy unijnych,
zamówień publicznych oraz ekonomicznego zarządzania.
W trakcie studiów podjął pracę w jednostce samorządu terytorialnego w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, gdzie przez ponad 3
lata nabierał doświadczenia w administracji samorządowej.
Administrował nieruchomościami publicznymi, biorąc udział w
przetargach publicznych i współorganizował imprezy masowe.
Dzięki temu poznał od podstaw realia działania jednostek samorządowych.

Małgorzata Derlukiewicz - 35 lat, matka 4 córek, mieszka w
miejscowości Jusaki-Zarzeka, gdzie wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Od blisko 20 lat udziela się też jako wokalistka w
grupach muzycznych. Obecnie współpracuje z Agencją Muzyczną z
Włodawy. Pasjonuje się dekoratorstwem i rękodziełem, wystawiając
swoje prace na licznych kiermaszach.
Na pierwszym miejscu stawia rodzinę, lecz przyjętą funkcję
traktuje z odpowiedzialnością i zaangażowaniem.
Do rady kandydowała z listy KWW Aktywna Gmina w okręgu nr 10.

Serdecznie gratuluję radnym, którzy w tej kadencji uzyskali
mandat. Przed nami cztery lata wytężonej pracy, którą powinniśmy wykonywać zgodnie z zasadą: słuchać ludzi i zmieniać
na lepsze nasze najbliższe otoczenie dla dobra mieszkańców.
Chciałbym również podziękować ustępującemu wójtowi.
23 lata potwierdzają, że cieszył się zaufaniem mieszkańców
Naszej gminy.
Wielu włodarzy życzyłoby sobie tak długiego urzędowania.
Dziękuję w imieniu swoim oraz mieszkańców!
Pragnę podkreślić, że przychodzę z intencjami współpracy.
Deklaruję otwartość na wszelkie nowe pomysły, które mogą
przyczynić się do poprawienia poziomu życia w naszej gminie,
jak i zmiany wizerunku. Swoją pracą i zaangażowaniem będę
starał się udowodnić, że dokonali Państwo właściwego wyboru.
Jestem do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem

Jerzy Czyżewski

Wójt Gminy Łomazy przyjmuje
interesantów w Urzędzie Gminy w każdy:
wtorek w godz. 8.00 - 1 0.00
czwartek w godz. 1 0.00 -1 2.00
W sprawach b. pilnych - w godzinach urzędowania lub po
wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Urzędu
Gminy bądź telefonicznie pod numerem tel. 83 341 70 03
Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur
w Urzędzie Gminy w każdy:
wtorek i piątek w godz. 9.00 -11 .00
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Radości przy świątecznym stole i ciepła w najbliższym gronie.
Aby wszystkie marzenia doczekały się spełnienia, a kolejny dzień był lepszy od drugiego.
Bądźmy serdeczniejsi dla siebie i spróbujmy dostrzec to co dobre, a nie to co nas dzieli.
Niech ten czas sprawi, że Nowonarodzony Jezus wypełni Nasze serca wrażliwością.

Wszystkiego najlepszego na Święta i w Nowym Roku mieszkańcom gminy
w imieniu swoim i Rady Gminy życzy
Przewodnicząca Rady - Małgorzata Derlukiewicz
Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie

"Świąteczne Anioły"

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łomazach

W konkursie wykonywane będą prace przedstawiające anioła w
formie przestrzennej, w dowolnej technice i z dowolnego materiału.
Prace należy dostarczać do GOK w Łomazach przy ul. Szkolnej 1 8a
do dnia 13 stycznia 2015
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie.

Dziękuję wszystkim, którzy 16 listopada poparli moją
kandydaturę w wyborach do Rady Gminy Łomazy.
Deklaruję pracę i zaangażowanie na rzecz samorządu
oraz wsparcie wszelkich inicjatyw lokalnych.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia składam
wszystkim najlepsze życzenia:
zdrowia, radości, czasu spędzonego w gronie rodziny.
Na Nowy Rok 2015 życzę - pomyślności i zgody.
Kamil Szostakiewicz
Radny Gminy Łomazy

Regulamin konkursu:

• Kategoria wiekowa: przedszkole, kl. I-III, IV-VI, gimnazjum.
• W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane
samodzielnie.
• Każdą prace należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko autora,
klasa, adres szkoły.
• Kategoria oceny: wartość artystyczna, pracochłonność,
różnorodność technik wykonania i zdobienia.
• Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane.
• Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę. Prace grupowe nie
będą brane pod uwagę.
Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.
Bliższe informacje na temat konkursu pod numerem telefonu
GOK w Łomazach - 83 341 70 13

Moim wyborcom dziękuję za okazane zaufanie,
życzliwość oraz oddane podczas wyborów głosy.
Wszystkim mieszkańcom gminy życzę, aby przy
świątecznym stole nie zabrakło radości
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok przyniósł im ze sobą
szczęście i pomyślność.
Wiesław Bańkowski

KU CHWALE NIEPODLEGŁEJ
Tegoroczne uroczystości 96 rocznicy odzyskania niepodległości
tradycyjnie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy jej
uczestnicy, z orkiestrą strażacką i pocztami sztandarowymi na
czele, przemaszerowali pod pomnik przy hali Zespołu Szkół.
Tam przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, kościelnych
i szkolnych złożyli wieńce. Część oficjalna obchodów, z udziałem
zaproszonych gości, młodzieży szkolnej oraz licznie przybyłych
rodziców odbyła się na hali.
W okolicznościowych przemówieniach, wygłoszonych przez dyr.
A. Filipiuk, wójta W. Droździuka oraz wicestarostę J. Bajkowskiego
podkreślano, że Ojczyzna jest wartością najwyższą, a wpajanie
patriotyzmu młodemu pokoleniu jest naszym wspólnym
obowiązkiem.
Za wspieranie wszelkich inicjatyw i umożliwianie uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym Wójt z rąk p. dyrektor otrzymał puchar oraz gorące podziękowania.
Obchody Święta Niepodległości to także dobra okazja aby
uhonorować zasłużonych członków OSP medalami "Zasłużony
dla Powiatu" i "Zasłużony dla Pożarnictwa" oraz odznaką "Za
wysługę lat", a łomaską orkiestrę dętą wzbogacić o kolejny
instrument muzyczny. Ten upominek to już zasługa wicestarosty.
Na część artystyczną uroczystości złożyły się - montaż słownomuzyczny zatytułowany „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”,
przygotowany przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczycieli
E. Bieleckiej, E. Nazarewicz, B. Wińskiej i P. Tokarskiego oraz
występ chóru szkolnego pod dyr. G. Kulickiego.
Całości dopełnił krótki koncert orkiestry strażackiej.
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WYBRALIŚMY. . .
Za nami wybory samorządowe, wybory szczególnie ważne, nawet znacznie bardziej niż te na szczeblu
centralnym. Spośród wszystkich jednostek samorządowych to gmina ma najszerszy zakres zadań w ramach
zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców. To właśnie jej władze decydują o wydatkowaniu milionów
złotych rocznie, decydują w sprawach, na których nam zależy, takich jak ochrona zdrowia, oświata, usługi
komunalne, drogi, komunikacja publiczna, bezpieczeństwo w okolicy, domy kultury, świetlice.
Czy wybraliśmy dobrze czas pokaże. Część z radnych minionej kadencji, ubiegających się o ponowny wybór, najwyraźniej zyskała
akceptację dla swej dotychczasowej pracy i weszła w skład także nowej rady. Zarówno im jak i radnym debiutantom, a także
nowemu wójtowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy i współpracy oraz satysfakcji z pełnienia tej
odpowiedzialnej funkcji.

NOWA RADA - od lewej (siedzą) - Firysiuk Leszek, Jaśkiewicz Mirosława, Derlukiewicz Małgorzata, Moszkowska Elżbieta, Hołownia
Mirosława; (stoją) Hołonowicz Roman, Najdychor Bogdan, Wiński Andrzej, Sak Wojciech, Szutko Mirosław, Bugaj Adrzej,
Szostakiewicz Kamil, Korszeń Ireneusz, Sadownik Mariusz, Bańkowski Wiesław

1 grudnia

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy. Radni złożyli
ślubowanie, następnie poprzez tajne głosowanie wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Ustalili składy komisji
oraz diety za udział w pracach rady a także diety dla sołtysów
uczestniczących w jej sesjach. Gaża przewodniczącego to 1 200 zł
miesięcznie, dieta radnego za udział w sesji - 1 50 zł, a sołtysa 1 20 zł. Wiceprzew. rady A. Wiński zrzekł się przysługującej mu
gaży (7 200 zł rocznie), zadowalając się dietą radnego.
- Uważam, że tym co mamy trzeba dzielić się z innymi, zwłaszcza,
że sytuacja w rolnictwie nie jest najlepsza co rzutuje na gminne
finanse - powiedzial. Szacun p. Andrzeju!

Przewodniczący Rady Gminy - DERLUKIEWICZ MAŁGORZATA
Wiceprzewodniczący RG - WIŃSKI ANDRZEJ
Przew. Komisji Rewizyjnej - HOŁONOWICZ ROMAN
Przew. Kom. Budżetowej, Planowania Finansów i Rolnictwa JAŚKIEWICZ MIROSŁAWA

Przew. Kom. Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej - MOSZKOWSKA ELŻBIETA
Przew. Kom. Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska - SADOWNIK
MARIUSZ

W numerze wykorzystano m.in. materiały ze stron internetowych - www.lomazy.pl, www.szkolalomazy.pl, www.niwa.futbolowo.pl

www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com
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TAK GŁOSOWALIŚMY
na kandydatów do Rady Gminy

Okręg nr 1 (Dubów 1-61, Wola Dubowska)
1 33 głosy ważne
wybrany: Ireneusz Korszeń (Dubów) - 97 gł. (72,93%)
Bożena Skuza - 36 gł.
Okręg nr 2 (Bielany, Dubów 62 do końca)
1 70 głosów ważnych
wybr.: Mariusz Sadownik (Bielany) - 1 25 gł. (73,53%)
Izabela Kowalczyk - 45 gł.
Okręg nr 3 (Huszcza I)
1 29 głosów ważnych
wybr.: Elżbieta Moszkowska (Huszcza) - 53 gł. (41 ,09%)
Małgorzata Rudzka - 33 gł., Jarosław Kowieski - 26 gł.,
Tadeusz Rudzki - 1 7 gł.
Okręg nr 4 (Huszcza II)
88 głosów ważnych
wybr.: Mirosława Hołownia (Huszcza) - 35 gł. (38,64%)
Tomasz Łojewski - 34 gł., Barbara Jarocka - 1 3 gł.,
Renata Syrytczyk - 6 gł.
Okręg nr 5 (Korczówka, Kozły, Wólka Korczowska)
207 głosów ważnych
wybr.: Leszek Firysiuk (Wólka Korczowska) - 89 gł. (43,00%)
Krzysztof Panasiuk - 49 gł., Mariusz Martyniuk - 38 gł.,
Krzysztof Struczko - 31 gł.
Okręg nr 6 (Łomazy)
204 głosów ważnych
wybr.: Wojciech Sak (Łomazy) - 72 gł. (35,29%)
Elżbieta Bielecka - 57 gł., Rafał Cybulski - 35 gł.,
Mateusz Demidowicz - 32 gł., Agnieszka Kaliszuk - 8 gł.
Okręg nr 7 (Łomazy)
230 głosów ważnych
wybr.: Kamil Szostakiewicz (Łomazy) - 1 04 gł. (45,22%)
Karol Telaczyński - 53 gł., Krzysztof Abramek - 43 gł.,
Magdalena Sobechowicz - 30 gł.
Okręg nr 8 (Łomazy)
21 5 głosów ważnych
wybr.: Wiesław Bańkowski (Łomazy) - 11 0 gł. (51 ,1 6%)
Jarosław Sucharzewski - 78 gł., Kamil Tereszczuk - 27 gł.
Okręg nr 9 (Łomazy)
1 91 głosów ważnych
wybr.: Andrzej Wiński (Łomazy) - 91 gł. (47,64%)
Bogdan Raczyński - 30 gł., Marian Szudejko - 26 gł.,
Grzegorz Tereszczuk - 25 gł., Rafał Kulawiec - 1 9 gł.
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Okręg nr 1 0 (Jusaki-Zarzeka; Łomazy)
1 79 głosów ważnych
wybr.: Małgorzata Derlukiewicz (Jusaki-Zarzeka) - 69 gł. (38,55%)
Jan Charycki - 62 gł., Krzysztof Bajkowski - 48 gł.
Okręg nr 11 (Studzianka)
1 91 głosów ważnych
wybr.: Mirosława Jaśkiewicz (Studzianka) - 1 05 gł. (54,97%)
Jarosław Janowicz - 35 gł., Józef Szenejko - 31 gł.,
Witold Kowalewski - 20 gł.
Okręg nr 1 2 (Lubenka, Szymanowo)
1 61 głosów ważnych
wybr.: Roman Hołonowicz (Łomazy) - 91 gł. (56,52%)
Janusz Charkiewicz - 43 gł., Urszula Kurianowicz - 27 gł.
Okręg nr 1 3 (Burwin, Krasówka)
1 25 głosów ważnych
wybr.: Andrzej Bugaj (Burwin) - 45 gł. (36,00%)
Artur Matysiewicz - 35 gł., Henryk Mościbrocki - 27 gł.,
Marian Wysokiński - 1 8 gł.
Okręg nr 1 4 (Kopytnik, Stasiówka)
1 61 głosów ważnych
wybr.: Mirosław Szutko (Kopytnik) - 56 gł. (34,78%)
Witold Bujalski - 53 gł., Sławomir Wiński - 36 gł.,
Elżbieta Bańkowska - 1 6 gł.
Okręg nr 1 5 (Koszoły)
1 05 głosów ważnych
wybr.: Bogdan Najdyhor (Koszoły) - 47 gł. (44,76%)
Jerzy Besaraba - 28 gł., Rafał Tokarski - 21 gł.,
Elżbieta Wołosowicz - 9 gł.

Do Rady Powiatu Bialskiego

z naszego okręgu (Łomazy, Piszczac, Rossosz) weszli:
- Mateusz Majewski - Komitet Wyborczy PSL
- Marek Uściński - KW Prawo i Sprawiedliwość
- Jan Bajkowski - KKW SLD Lewica Razem

WYBORY WÓJTA
16.11 - I tura
30.11 - II tura
Czyżewski Jerzy
-1 065 gł. Czyżewski Jerzy -1 572 gł.
Droździuk Waldemar - 765 gł. Droździuk Waldemar - 736 gł.
Uściński Marek
- 371 gł.
Węda Łukasz
- 336 gł.

8 grudnia

Tego dnia, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Białej Podl., odbyło się drugie posiedzenie nowej Rady Gminy.
W sali łomaskiej remizy zebrali się radni obecnej i minionej
kadencji, sołtysi oraz zaproszeni goście.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zdzisław Szatałowicz
wręczył Jerzemu Czyżewskiemu zaświadczenie o wyborze na
Wójta gminy Łomazy, a ten złożył uroczyste ślubowanie (na zdjęciu)
i tym samym oficjalnie rozpoczął pełnienie swojego urzędu.
W swym pierwszym wystąpieniu podziękował wszystkim za
zaufanie, zapewniając, że wspólnie z wszystkimi mieszkańcami
będzie działał dla dobra ogółu.
Życzenia sukcesów dla nowo wybranego wójta złożyli przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy - Zespołu Szkół w Łomazach
Anna Filipiuk i Szkoły Podstawowej w Huszczy Joanna Kowalik,
radny Rady Powiatu Marek Uściński. Powodzenia życzył również
wicestarosta bialski Jan Bajkowski, deklarując również swą
życzliwą współpracę dla dobra i dalszego pomyślnego rozwoju
naszej gminy.

Dopełnieniem sesji było uchwalenie przez radnych wysokości
wynagrodzenia wójta.
Będzie ono wynosić, wraz z dodatkami, 8 000 zł brutto (zatem
netto czyli "na rękę" ok. 5 500) i jest niższe od pobieranego przez
poprzednika.
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TATARSKA STUDZIANKA
Zachwycamy się odległymi zakątkami, oryginalnymi
i egzotycznymi krajobrazami, walorami kuchni całego
świata zapominając lub nie zauważając często uroku i
wyjątkowości naszego regionu. Wiadomo, "Cudze
chwalicie swego nie znacie".
Cóż, promocja uroków własnego terenu nie zawsze
gminom wychodzi. Jak się jednak okazuje istnieją
projekty regionalne, realizowane przez pasjonatów,
niejako ponad działaniami lokalnych samorządów i
stowarzyszeń.
Atrakcje turystyczne Lubelszczyzny
kojarzą się większości z Roztoczem
czy Kazimierzem Dolnym.
Nie oznacza to, że nasza „mała
ojczyzna” nie jest atrakcyjna.
Jednak aby tereny naszej gminy zaistniały w świadomości przeciętnego turysty, należy pokazać czym gmina dysponuje i jakie są
jej możliwości.
Taką próbę 27 września br. podjęło Lubelskie Stowarzyszenie
Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” w ramach
projektu „Wielokulturowość Lubelszczyzny - wczoraj i dziś”.
To działanie można było podjąć dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, a jego beneficjentami są przewodnicy turystyczni
oraz piloci wycieczek z terenu województwa lubelskiego.
- Ideą projektu jest promowanie wielokulturowości poprzez
pokazywanie tradycji, kuchni, obyczajów oraz pieśni regionalnych
ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości etnicznych takich
jak: Tatarzy, Ormianie, Niemcy, Olędrzy czy Włosi – mówi
Małgorzata Zdzienicka, koordynator projektu - Pamiętajmy, że ci
ludzie tutaj żyli i pracowali.
- Nieocenioną pomoc w ukazaniu dziedzictwa tatarskiego
Państwa gminy oraz całego Podlasia, otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka oraz jej prezesa
Łukasza Wędy – powiedział Łukasz Fiuta, historyk, znany
lubelski przewodnik, prezes LSPiPT POGRANICZE.
- W Studziance spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciemH prawdziwego Tatara! Pan Łukasz nawiązał do nowatorskiej formy
oprowadzania w stroju historycznym – w tym wypadku stroju
tatarskim. W ten sposób udało nam się obejrzeć mizar, izbę
pamięci oraz odbyć warsztaty kulinarne.

Relacje uczestników także są pozytywne. Bogactwo jednej tylko
miejscowości zaskoczyło wszystkich:
- Nie spodziewałam się tak wielu atrakcji. Turyści wciąż szukają nowych form spędzania czasu wolnego, a tutaj to wszystko
jest – podsumowała Iwona Kwiecińska – Goździk, uczestniczka
projektu.
Słowa Pani Iwony już znalazły potwierdzenie, a projekt, pomimo
tego, że się jeszcze nie zakończył, przyniósł nowe pomysły.
23 listopada w Studziance, dla chętnych z regionu, odbyły się
warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej.
Czekamy zatem na dalszy rozwój wypadków i możliwość
promocji naszej gminy przez przewodników z regionu.
materiały nadesłał - Łukasz Fiuta

ODKRYWANIE STUDZIANKI

Rada Sołecka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka w okresie 01 .09.201 4r. do 31 .1 0.201 4r. zrealizowało
projekt „Odkrywanie Studzianki”. Jego cel to zwiększenie
atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez stworzenie dla
turystów trasy tematycznej - Śladami miejscowych nazw.

Ustawiono 1 5 tablic zawierających informacje o danej nazwie
miejscowej i historii jej pochodzenia oraz tzw. witacze przy
wjeździe i wyjeździe ze Studzianki.
Rada Sołecka otrzymała na to działanie wsparcie w ramach konkursu grantowego, organizowanego przez Fundację Fundusz
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu „Mikrodotacje FIO
Lubelskie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
fot. Łukasz Węda
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AKTYWNA BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach zakończyła realizację projektu pt. ,,Biblioteka – przyjazne miejsce aktywizacji dzieci i rodziców” w ramach Konkursu Grantowego
,,Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Projekt biblioteki polegał na stworzeniu przyjaznych warunków
oraz propozycji działań dążących do zwiększenia animacji oraz
aktywizacji kulturalnej i czytelniczej małych dzieci jednocześnie
stwarzając miejsce do spotkań i działalności ich rodziców.
W ramach projektu utworzono w bibliotece ,,Kącik Małego
Czytelnika’’ - wyposażony w odpowiedni sprzęt do potrzeb małych
dzieci, przeprowadzono warsztaty ceramiczne dla dzieci oraz
cykl zajęć muzyczno-rytmicznych.
Dzięki uzyskanym środkom finansowym powstała nowa forma
oferty bibliotecznej: ,,Biblioteczka dla Najmłodszych’’ - innowacyjna forma wypożyczalni zestawów gier, zabawek edukacyjnych
i książek dla dzieci od 7 miesiąca do 6 roku życia.
Celem zajęć muzycznych było zaznajomienie dzieci z nazwami
poszczególnych instrumentów, doskonalenie percepcji muzycznej,
wzmacnianie świadomości własnego ciała, doskonalenie wrażliwości na zmiany wysokości dźwięków, kształtowanie pozytywnego obrazu własnego ,,ja’’, poprzez wspólne muzykowanie oraz

pobudzanie dzieci do wypowiedzi na temat własnych odczuć
podczas słuchania utworu, pokonywanie nieśmiałości i
integrowanie grupy.
Zajęcia z gliną były wspaniałą, kreatywną zabawą, dzięki której
dzieci odkrywały swoje możliwości i talenty, realizowały fantastyczne pomysły oraz cieszyły się tworzeniem własnych pięknych
i niepowtarzalnych dzieł. Ugniatanie i lepienie masy rozwijało
aktywność dzieci, kształtowało ich wyobraźnię artystyczną,
wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Uczestnicy
ćwiczyli swoją cierpliwość oraz uczyli się pracy w grupie. Piękne i
oryginalne prace dzieci uzmacniają w nich wiarę we własne
możliwości i zdolności oraz stanowią trwałą pamiątkę z pobytu w
bibliotece.
Celem przeprowadzonych zajęć było ukazanie biblioteki jako
przyjaznego miejsca, w którym dzieci wraz z rodzicami mogą
korzystać z różnych form rozrywki, edukacji oraz możliwości
ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu. Dzieci zachęcone bogatą ofertą zabaw utrwalają nawyk korzystania z zasobów biblioteki także w późniejszych latach życia.
Partnerzy projektu: Urząd Gminy w Łomazach, Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach, Zespół Szkół w Łomazach, Przedszkole
Samorządowe w Łomazach.

OSKOŁA
26 października

Tego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbył się
wernisaż malarstwa Olgi Kiepas pt. „Oskoła”, artystki związanej z
bialskim środowiskiem malarskim.
Oskoła to staropolska nazwa soku z brzozy i tak właśnie nazywa
się cykl prac malarki.
Pani Olga urodziła się we Wrocławiu i tam ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.
Od 201 0 r. mieszka w Bokince Królewskiej.
Zajmuje się malarstwem, fotografią i obserwacja natury.
Od lipca 201 3 r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w
świetlicy środowiskowej „Jaskółka” w Piszczacu, gdzie prowadzi
również pracownię plastyczną.

Natura - to wszystko co człowieka otacza, a także to, co jest w
nim samym, potencjał zawsze bogatszy od tego co człowiek jest
w stanie uchwycić w myśli, słowa, obrazy.
Mam swoje miejsce w świecie, a przez twórczość próbuję je
określić, rozpoznać, zbadać. Z kolei malarstwo, praca nad
obrazem, daje możliwość określenia własnej przestrzeni
wewnętrznej - mówi artystka.

Wystawę będzie można oglądać do 31 .1 2.201 4r.

Olga Kiepas na tle jednego ze swych obrazów
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PÓŁ WIEKU RAZEM
Być z drugim człowiekiem przez pięćdziesiąt lat to nie lada wyzwanie, wymagające nie tylko miłości ale również
cierpliwości i wyrozumiałości. W tym roku kolejna grupa jubilatów z naszej gminy świętowała Złote Gody. Była msza w
łomaskim kościele, a potem przyjęcie w pomieszczeniach GOK, w trakcie którego Dostojni Jubilaci odznaczeni zostali
medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Każdy gdy stanie na ślubnym kobiercu
to myśli sobie, przynajmniej ma w sercu
dążenie do długiej owocnej miłości
od pierwszej chwili do późnej starości.
Ale niestety jak ze statystyk znamy
nielicznym się udaje choć wszyscy się staramy
bo prawdę mówiąc tak to mi się zdaje
że małżeństwo to taka wyprawa w Himalaje

Maria i Aleksander Bieleccy
Zofia i Jan Cydejko
Kazimiera i Czesław Gierczuk
Krystyna i Jan Kalinowscy
Teresa i Władysław Łojewscy
Franciszka i Józef Olesiejuk
Janina i Bolesław Panasiuk

Kamila i Hieronim Panasiuk
Jadwiga i Ludwik Piwoni
Danuta i Mieczysław Sawiccy
Helena i Jan Sobechowicz
Janina i Wacław Soroka
Aniela i Franciszek Szoplińscy
Bogusława i Tadeusz Uścińscy

Jubilatom życzymy szczęśliwej wędrówki w stronę kolejnych Jubileuszy, w zdrowiu i szczęściu rodzinnym

DZIEŃ SENIORA

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

fot. Ł.Węda

23 października

Obchody Dnia Seniora, organizowane zwykle w GOK, służą
lepszej integracji osób w podeszłym wieku, osób nierzadko
samotnych. Takie spotkania pozwalają im miło spędzić trochę
czasu w towarzystwie rówieśników, przy okazji przekąsić co
nieco, posłuchać występów.
Podczas tegorocznej imprezy koncertował zespół śpiewaczy
„Studzianczanie” ze Studzianki prowadzony przez Andrzeja
Chwaluczyka z Białej Podl.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt W. Droździuk, przew. Rady
Gminy W. Bańkowski, ks. proboszcz Adam Kamecki, ks. wikary
Andrzej Ognik, przew. bialskiego Oddziału Związku Emerytów i
Rencistów Maria Skonieczna.

8 listopada

Świetlica w Studziance była tego dnia miejscem Przeglądu
Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych "Ocalić od zapomnienia".
Organizatorem przedsięwzięcia był łomaski GOK, sołectwo
Studzianka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka.
Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się grupy
śpiewacze: "Tęcza" z Dąbrowicy Dużej, "Bokinczanka" z Bokinki
Królewskiej, "Razem" z Tucznej, "Biesiadnicy" z Żeszczynki,
"Kaczeńce" z Czosnówki, a z naszej gminy "Studzianczanie",
"Śpiewam bo lubię" i "Zielona Kalina".
Przegląd zakończył się wspólnym śpiewaniem oraz zabawą
taneczną.
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WIEŚCI SZKOLNE
PASOWANIE PIERWSZAKÓW

17 października

W łomaskim Zespole Szkół odbyła się uroczysta akademia pasowania
na ucznia dzieci z I klas Szkoły Podstawowej. W odświętnej atmosferze,
w obecności zaproszonych gości „pierwszaki” złożyły pierwszą w życiu
przysięgę.

Ceremonii pasowania na ucznia dokonała dyr. A. Filipiuk poprzez
symboliczne dotknięcie piórem ramienia każdego pierwszoklasisty.
Uroczystość uświetnił występ świeżo pasowanych uczniów.
Słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców, umilił dzieciom tę tak
ważną dla nich uroczystość.

ŚWIĘTO PEDAGOGÓW

14 pażdziernika

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół. Uroczystą galę uświetnili
przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą bialskim i wójtem
na czele. Zaproszeni zostali również emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Goście złożyli życzenia pedagogom i pracownikom szkoły,
dziękując za ogromny trud, poświęcenie oraz serce włożone w
kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.
Wiele ciepłych i serdecznych słów oraz życzeń i podziękowań popłynęło
w stronę nauczycieli z ust dyr. Filipiuk: „To dzięki Wam szkoła uczy i
wychowuje, jest miejscem, w którym młody człowiek wyrusza w podróż
ku dojrzałości. Dziękuję Wam za przewodnictwo w drodze do zdobywania
wiedzy, z której będą korzystać kolejne pokolenia uczniów przez resztę
swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej. Dziękuję za zaangażowanie
w rozwój naszej szkoły. Pragnę wyrazić wszystkim Państwu wdzięczność
za codzienny wysiłek, wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, za
ciągłe doskonalenie umiejętności merytorycznych i wychowawczych.
Dziękuję także za rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka
oraz dbanie o jego wszechstronny rozwój. Bo jak powiedział święty Jan
Paweł II ,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”.

P. dyrektor złożyła gratulacje nauczycielom, których trud został doceniony przez władze oświatowe. Za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej Minister Edukacji Narodowej przyznał Złoty
Medal za Długoletnią Służbę T. Paszkowskiej, natomiast T. Wysocka
otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia te wręczone były 1 3 października na uroczystości w Białej Podl.
Miłym akcentem akademii było nadanie wicestaroście J. Bajkowskiemu
honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły” za bezinteresowną pomoc oraz

wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw.
Wójt Gminy Łomazy w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno
-wychowawczej nagrodził: dyr. Zespołu Szkół A. Filipiuk, dyr. SP w Huszczy
J. Kowalik, nauczyciela SP T. Paszkowską oraz nauczyciela gimnazjum
B. Wińską.
Nagrodami dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej wyróżnieni zostali: E. B. Bielecka, E. Bielecka,
M. Chotkowska, D. Derlukiewicz, E. Derlukiewicz-Rusek, K. Hryniewicz,
D. Jeruzalska, M. Kaczan, E. Kapłan, E. Karpowicz, D. Kulicka,
G. Kulicki, A. Lesiuk, E. Nazarewicz, B. Piotrowska, M. Prokopiuk,
M. Rogoźnicka, P. Sautycz, G. Skrzyńska, W. Kobrzyńska, E. Dekiert,
A. Tremeska.
Za wysiłek i serce wkładane w wykonanie powierzonych zadań
nagrodę specjalną dyr. szkoły otrzymali również pracownicy administracji i
obsługi: M. Bańkowska, M. Dżyg, E. Gierczuk, U. Jarocka, B. Juszczuk,
M. Telaczyńska, W. Bujwid, Z. Kowieska, Z. Maksymiuk, I. Śnitko,
D. Uściński, T. Łukaszuk, M. Zadrożna.
Wójt odebrał ślubowanie i wręczył akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego A. Tremeskiej i A. Romaniukowi.
Spotkanie umilił program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów
klas: II b oraz VI a i b.
Na zakończenie uroczystości dyr. Filipiuk życzyła wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie takich myśli i marzeń, które dają się
urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje
serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom, tym starszym i tym
młodszym, zrodziła wiele szlachetnych owoców, zaś władzom samorządowym podziękowała za wspieranie szkoły w realizacji wszystkich
przedsięwzięć.
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WIWAT WARZYWA I OWOCE
18 października

„Już owoców pełen kosz” to hasło IV Balu Jarzynkowego, w którym
udział wzięły dzieci z łomaskiego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Głównym jego celem była wesoła zabawa promująca spożywanie owoców
i warzyw oraz utrwalanie zasad właściwego odżywiania.
Impreza rozpoczęła się od inscenizacji pt.: „Jaś i Małgosia w krainie
owoców”, w której dzieci zamieniły się w owoce i warzywa, a potem
wspólnie z Babą Jagą, zachęcającą je do zdrowego stylu życia, uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych i tanecznych.
Na zgłodniałych oczekiwał, przygotowany przez rodziców, zdrowy poczęstunek w postaci owocowych szaszłyków i koreczków.
Taka dawka zabawy sprawiła zapewne, że wszystkie przedszkolaki
wróciły do domów uśmiechnięte i pełne radości.

OLIMPIJSKIE ZMAGANIA
8 listopada

W szkolnej hali sportowej odbyła się III Olimpiada Przedszkolaków,
impreza uaktywniająca sportowo najmłodszych i ich rodziców.
Organizatorzy przedsięwzięcia: GLKS-T „NIWA”, GOK, Andrzej Lubański
Doradztwo Gospodarcze oraz Zespół Szkół w Łomazach we współpracy
z Wydziałem Turystyki i Zdrowia AWF w Białej Podl.
Otwarcia Olimpiady dokonała dyr. Filipiuk, która serdecznie wszystkich
witając, skierowała dużo ciepłych słów do przedszkolaków oraz ich
rodziców i podziękowała za liczne przybycie.
Każdy z uczestników otrzymał kartę startową, na której notowany był
udział w poszczególnych konkurencjach. Zawody prowadzili studenci
AWF pod czujnym okiem dr Piechy.
Podczas zmagań sportowych zarówno dzieci jaki rodzice wykazali się
dużą sprawnością fizyczną, siłą woli, wytrwałością, godnie znosząc
drobne potknięcia.
Na najmłodszych, po wspólnej zabawie, oczekiwała niespodzianka spotkanie ze strażakiem z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Białej
Podl. oraz z policjantem z Komisariatu Policji w Wisznicach.

DZIADEK ZA RZEPKĘ...
26 listopada

To odbyło niecodzienne wydarzenie. W ramach projektu „Szkoła
współpracy” nauczyciele i rodzice wcielili się w bohaterów znanego i
popularnego utworu Juliana Tuwima „Rzepka”.
Żywą scenografię w postaci grządki stanowili wychowankowie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Inicjatorem i reżyserem przedstawienia była Anna Telaczyńska, pedagog specjalny łomaskiej szkoły.
Wspaniałe kostiumy i doskonała gra aktorska wzbudziły entuzjazm wśród
„małej” i „dużej” publiczności. Nauczyciele pokazali, że świetnie radzą
sobie zarówno przy tablicy, jak i na scenie.
Maluszki bardzo żywo reagowały na występ. Jedne tuliły się do wychowawców, inne próbowały rozpoznać, jaki nauczyciel ukrywa się pod
kostiumem.
Dyr. Filipuk, dziękując za niezwykle atrakcyjną formę realizacji projektu
podkreśliła, że tego rodzaju inicjatywy powinny stać się tradycją szkoły.
Dla młodych widzów, pełen humoru spektakl był niewątpliwie niezapomnianym widowiskiem.

KANON - PATRIOTYCZNIE
9 listopada

Tego dnia odbył się XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w
Tucznej. Wystąpił na nim, reprezentujący Zespół Szkół w Łomazach,
chór KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego – nauczyciela
muzyki. To on muzycznie opracował wykonywane podczas występu dwie
pieśni - „Piechotę” i „O mój rozmarynie”.
Festiwalowe jury wysoko oceniło umiejętności wykonawcze łomaskiego
chóru przyznając mu I miejsce w kategorii młodzieży.
KANON wystąpił w strojach ufundowanych przez W. Droździuka – wójta
gminy Łomazy i Radę Rodziców Zespołu Szkół.
Festiwalowe występy można obejrzeć na stronie http://www.youtube.com/watch?v=K0rlm__DYQ4

Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek oraz
zestaw odblaskowy, dzięki któremu będzie widocznym uczestnikiem
ruchu drogowego.
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WIWAT WARZYWA I OWOCE
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach znalazła
się w gronie 1 5 wyróżnionych szkół w XVIII edycji ogólnopolskiego
konkursu dla najaktywniejszych liderów programu „Szkolne i przedszkolne
projekty recyklingowe” Fundacji Recal.
Nagrodą za osiągnięty sukces był wspaniały wyjazd na Zieloną Szkołę
do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Uczestniczyły w nim
dwie najbardziej zaangażowane w działalność ekologiczną uczennice Patrycja Derlukiewicz i Natalia Guz oraz szkolny koordynator programu Dorota Jeruzalska.
Sponsorem nagrody była Fundacja Recal z Warszawy, z którą nasza
placówka od kilku lat współpracuje.
wejścia na rynek pracy.

OTWARTA FIRMA
14 listopada

Podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w sali Centralnej Biblioteki
Rolniczej w Warszawie, wręczone zostały statuetki „Otwarta Firma” dla
najaktywniejszych szkół z całej Polski, biorących udział w tym programie
w roku 201 3/1 4.
W tamtej edycji projektu wzięło udział ponad 60 000 uczniów (ze
wszystkich etapów edukacji). Już po raz drugi w zaszczytnym gronie
dziesięciu laureatów (najbardziej aktywnych szkół podstawowych)
znalazła się łomaska szkoła podstawowa. Statuetkę i pamiątkowy
dyplom dla szkoły wręczyła Monice Trochonowicz i uczniom: Jolancie
Piętce i Jakubowi Tereszczukowi wiceprezes Zarządu HSBC Bank Polski
SA.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapewniła wszystkim wyróżnionym ciekawe atrakcje. Udział w projekcie to dla przedsiębiorstwa
wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w
środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia
swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia, przygotowujące uczniów do

17-23 listopada

W tych dniach łomaski Zespół Szkół po raz kolejny realizował program
„Otwarta firma”. Jego pomysłodawca i organizator to Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Koordynatorami przedsięwzięcia w Zespole Szkół w Łomazach były
Monika Trochonowicz i Ewa Prokopiuk.
Projekt składa się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych
etapów edukacji:
· szk. podst., kl. I-III: „Poznajemy zawody w miejscu pracy”;
· szk. podst., kl. IV-VI: „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”;
· gimnazjum: „Pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo”.
Jego celem jest m.in. jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w
warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy i
praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.
W tegorocznej edycji projektu „Otwarta firma” uczestniczyło około 250
uczniów szkoły podstawowej i 200 gimnazjum. Gościliśmy w 1 3 przedsiębiorstwach i instytucjach.
Szczególne podziękowania składamy:
Bankowi Spółdzielczemu w Łomazach (p. Krzysztofowi Łojewskiemu)
Biogazowni w Korzanówce gm. Rossosz
Farmie fotowoltaicznej Bordziłówka - Energia Doliny Zielawy (p. Mateuszowi
Majewskiemu)
Green Office Ecologic Sp. z o.o. w Łomazach (p. Monice Jaroszuk)

TRUDNE TEMATY
20-21 listopada

Dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Gminy, w Zespole
Szkół w Łomazach zorganizowano warsztaty dla uczniów kl. I-VI szkoły
podstawowej oraz I-III gimnazjum. Tematyka spotkań obejmowała m.in.
cyberprzemoc, używki, agresję i przemoc w relacjach rówieśniczych.
Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnego trenera i psychologa
Bogumiła Stoksika z Centrum Działań Profilaktycznych w Krakowie.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w warsztatach dzieci i młodzież mieli
okazję lepiej poznać siebie, rozwinąć swoje umiejętności w danym
zakresie oraz spojrzeć na niektóre zagadnienia z innej perspektywy.

Monika Trochonowicz

Klasa 3a w Zakładzie Fryzjerskim EWA

Just-Decor Kwiaty i Upominki (p. Justynie Tykałowicz)
Pasmanterii Guziczek (p. Katarzynie Talarowskiej)
Pieczarkarni Łochina Wojciech w Dubowie
Piekarni Quality Goods Polska Sp. z o.o. (p. Barbarze Tereszczuk)
Zakładowi Fryzjerskiemu (p. Annie Lewkowicz)
Zakładowi Fryzjersko-Kosmetycznemu „Ewa” (p. Ewie Hordejuk)
Zakładowi Krawieckiemu „Magdalena” (p. Katarzynie Tokarskiej)
Zakładowi Stolarsko-Budowlanemu (p. Zdzisławowi Serhejowi)
Zakładowi Usługowo-Handlowemu „Mader” (p. Krzysztofowi Derlukiewiczowi)

Zapraszamy do współpracy oraz aktywnego udziału w kolejnych edycjach
projektu.
Monika Trochonowicz
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Strona sportowa

Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach

Oficjalna rejestracja klubu przez Starostę Bialskiego rozpoczęła nowy rozdział w łomaskim
Taekwon-Do.
- Przez lata dobrze układająca się współpraca i zmiany organizacji działania Taekwon-Do w
Łomazach prognozują rozwój tej pięknej dyscypliny sportu i sztuki walki w Naszej gminie.
Pamiętając zawsze o promocji Łomaz na wszystkich zawodach w Polsce i za granicą nadmieniamy, że nowy wizerunek łomaskiego Taekwon-Do, nawiązujący swoją grafiką do herbu Łomaz
i cennych wartości w wychowywaniu młodego pokolenia tym bardziej będzie temu służył - mówi

prezes Akademii Artur Romaniuk.

- Rok 2014 jest szczególnym dla historii polskiego Taekwon-Do, będącego światową czołówką.
Obchodzimy bowiem Jubileusz 40-lecia Taekwon-Do w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt, że
www.tkdlomazy.blogspot.com
łomaskie Taekwon-Do przechodzi w tym roku tak rozwojowe przemiany - dodaje.

Usportowiona szkoła

7 listopada w Janowie Podlaskim odbyły się Powiatowe
Przełajowe Biegi Niepodległości. Miejsca na podium zdobyli dziewczęta:
rocznik 2002 - 1 miejsce - niezawodna, Justyna Bajkowska
rocznik 2001 – 1 miejsce - Daria Hordejuk, 2 - Ewelina Przyłucka
chłopcy:
rocznik 2002 - 2 miejsce - Damian Pietruszka, 3 – Kacper Kur
6 listopada w międzyrzeckim liceum podsumowano Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny
201 3/201 4.
Nasza szkoła znalazła się w pierwszej trójce najlepszych szkół
w powiecie. Dyrektor Filipiuk, nauczyciele wychowania fizycznego: Marta Bednaruk – Bańkowska, Ireneusz Korszeń oraz
uczniowie: Kamil Tokarski i Justyna Bajkowska, odebrali z rąk
Starosty Powiatu Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego
puchary za zajęcie III miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych
i I miejsca w gimnazjum.

W kat. szkoła podstawowa Łomazy zdobyły we współzawodnictwie 869 pkt., a zwycięzca SP 1 Terespol 1 023 pkt.
W kat. gimnazjum łomaska szkoła uzyskała 966 pkt, drugie było
Gimnazjum 1 z Terespola 799 pkt.

Mali olimpijczycy

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. pl >publikacje i lomazy. eu (w kolorze!)

