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BIULETYN INFORMACYJNY

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach jest już na Facebooku

https://www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Łomazy informuje, iż każdy rolnik, który
chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien w
terminie - od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Łomazy wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

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
Ferie w GOK. Zajęcia prowadzi instruktor plastyki Bożena Kaczmarek
Gminy bądź telefonicznie pod numerem tel. 83 341 70 03
Przez cały okres ferii zimowych, w dniach 2-1 3 lutego, wiele się
Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur
działo w łomaskim GOK i Gminnej Bibliotece. Liczne zabawy
w Urzędzie Gminy w każdy:
ruchowe i konkursy, zajęcia plastyczne, teatrzyk oraz projekcje
filmowe dostarczyły dzieciom wiele radości i uśmiechu.
wtorek i piątek w godz. 9.00 -11 .00
więcej na str. 1 5

Gminny Konkurs Plastyczny
"Stroik Wielkanocny"

Spotkania z ludźmi z pasją

Prezentacje upodobań i dążeń ludzi do
osiągnięcia celów swoich zainteresowań

(luty, marzec, kwiecień, październik, listopad,
grudzień)
27 lutego, godz. 13.00 - spotkanie z byłym

ZAPRASZA

senatorem Mieczysławem Trochimiukiem
Klubowy Turniej Tańca
koniec marca - spotkanie ze Sławomirem
Towarzyskiego
Kordaczukiem, wicedyrektorem Muzeum
22 marca
Regionalnego w Siedlcach, połączone z
otwarciem wystawy "Legiony Polskie"
Patronat - Wójt Gminy Łomazy
Organizatorzy - GOK i Gminna Biblioteka
Publiczna

Organizatorzy - Szkoła Tańca
"Amigo Dance" i GOK

Kultywowanie polskich obrzędów i tradycji
związanych ze Świętami Wielkanocnymi
kwiecień 2015
Organizatorzy - GOK i Gminna Biblioteka
Publiczna

XXXIV Mały Konkurs Recytatorski
dla Dzieci

Eliminacje gminne konkursu dla dzieci
ze szkół podstawowych
kwiecień 2015

Organizatorzy - GOK i Gminna Biblioteka
Publiczna
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH
Wieści z Urzędu
• Rozpoczęcie kadencji w pierwszych tygodniach
przejawiło się długimi kolejkami do nowego wójta.
Ze względu na dużą liczbę interesantów określono
terminarz przyjęć w gabinecie.
Wójt informuje, że godziny przyjęć mieszkańców nie
ograniczają się tylko do wskazanych dni, a wyznaczone
terminy mają na celu zagwarantowanie spotkania bez
długiego oczekiwania, przy zachowaniu prawidłowego
funkcjonowania urzędu.
• Początek urzędowania rozpoczął się koniecznością
zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 1 35 000 zł na sfinansowanie inwestycji budowy wodociągu w Studziance i
Koszołach oraz modernizację świetlicy w Koszołach.
Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu środków z PROW
do końca czerwca 201 5 roku na podstawie umów
podpisanych z urzędem marszałkowskim. Stan zadłużenia
gminy na koniec 201 4 roku wynosił 5 549 485,1 7 zł.
• Został uchwalony budżet gminy na 201 5 rok. Zakłada
on dalsze wodociągowanie gminy w takich miejscowościach
jak Korczówka, Kozły i Wólka Korczowska (wstępne
rozpoczęcie prac jesienią 201 5 roku i dalsza kontynuacja
w 201 6 roku). Planowana jest przebudowa ul. Spółdzielczej
(wjazd do Łomaz od strony obwodnicy) - inwestycja
finansowana wspólnie z powiatem. Rozpocznie się także
budowa ulicy Słonecznej i Wesołej. Budżet uwzględnia
również środki na przystosowanie Ośrodka Zdrowia dla
osób niepełnosprawnych oraz dokończenie remontu
świetlicy w Studziance.
• Zostały uchwalone stawki podatkowe na 201 5 rok.
Pozostały one na poziomie z poprzedniego roku, tj.
podatek rolny 50 zł za 1 dt żyta i podatek leśny 1 50 zł za
1 m3 drewna. Stawki podatków od nieruchomości i od
środków transportowych będą naliczane na podstawie
uchwał obowiązujących w 201 4 roku.
• Na przełomie kwietnia i maja 201 5 roku rozpoczną się
wybory sołtysów na kolejną kadencję. Ogłoszenia o
terminach spotkań sołeckich pojawią się na tablicach
ogłoszeń oraz na łamach "Łomaskich stron".

Duszpasterska kolęda - pierwsza w historii Urzędu Gminy

Z Rady Gminy
Podczas IV sesji, 1 9 stycznia, radni wysłuchali informacji
Wójta o aktualnej sytuacji w gminie, a przede wszystkim
przyjęli kilka istotnych uchwał:
- uchwałę budżetową, decydującą o polityce finansowej
gminy w 201 5 roku;
- przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
w którym zdecydowano m.in., że w przypadku, gdy zajdzie
potrzeba właściwej opieki nad zaniedbanymi zwierzętami
gospodarskimi to zajmie się nimi gospodarstwo rolne
Henryka Bańkowskiego ul. Polna 4, 21 -532 Łomazy, z
którym Wójt Gminy Łomazy zawarł stosowną umowę;
- zdecydowali, że Gmina Łomazy będzie współfinansowała z własnych dochodów operację pn. „Modernizacja i
doposażenie świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy stadionie w Łomazach”. W jej ramach wymieniono już dach i
drzwi oraz ocieplono strop.
Na ten projekt klub "Niwa" Łomazy otrzymał 50 tys. dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego, ale konieczna była również
dotacja w wysokości 32.1 39,48 zł jako wkład własny
niezbędny do jego sfinansowania.
Decyzję tą radni podjęli ze względu na oświadczenia
Wójta Gminy poprzedniej kadencji, deklarujące współfinansowanie projektu przez Gminę, a także mając na
uwadze ciągłość władzy i odpowiedzialność za
zobowiązania.

• Urząd gminy wystąpił z pismem do prywatnej firmy
przewozowej w sprawie dodatkowych kursów
autobusowych na terenie naszej gminy uwzględniających
miejscowości, z których utrudniony jest dojazd.
• Z końcem stycznia 201 5 roku urząd gminy rozstał się
z wieloletnim pracownikiem, który przeszedł na emeryturę.
Aby zredukować wydatki administracyjne obowiązki
odchodzącego pracownika zostały przekazane innemu
urzędnikowi.
W numerze wykorzystano również materiały m.in. ze stron internetowych - www.lomazy.pl, www.szkolalomazy.pl,

www.niwa.futbolowo.pl, www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com
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WÓJT INFORMUJE
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drelowie powiadamia,
że od dnia 14 kwietnia będą wykonywane przeglądy
opryskiwaczy. Ich dokładne daty będą uzgadniane z
sołtysami poszczególnych miejscowości z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
Koszt jednego przeglądu, z okresem ważności na
trzy lata , wyniesie 100 zł. Będzie je wykonywał uprawniony pracownik Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białej Podl.

Przewidywane terminy przeglądów:

1 . Kozły
2. Wólka Korczowska
3. Korczówka
4. Burwin
5. Krasówka
6. Dubów
7. Kopytnik
8. Stasiówka
9. Lubenka
1 0. Szymanowo
11 . Jusaki-Zarzeka
1 2. Studzianka
1 3. Koszoły
1 4. Huszcza I,II,III
1 5. Łomazy
1 6. Bielany

1 4,1 5 kwietnia
1 6 kwietnia
1 7,20,21 kwietnia
22 kwietnia
23,24 kwietnia
27,28 kwietnia
29,30 kwietnia
04 maja
05 maja
06 maja
07,08 maja
11 ,1 2,1 3,1 4 maja
1 5,1 8 maja
1 9,20,21 ,22 maja
25,26,27 maja
28 maja

Szkolenia

Spotkanie w Łomazach

W dniach 11 -1 3 lutego, w miejscowościach - Łomazy,
Huszcza i Dubów miały miejsce szkolenia skierowane do
rolników. Przeprowadzone zostały przez przedstawicieli
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ich tematem były:
- wnioski o przyznanie płatności obszarowych na 201 5 rok i
nowe zasady ich przyjmowania,
- przyznawanie płatności w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 201 5-2020.
Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W związku z porozumieniem zawartym 1 4.01 .201 5 r. pomiędzy Urzędem Gminy Łomazy a Urzędem Skarbowym
w Białej Podl. zapewniamy wsparcie ze strony pracownika
Urzędu Gminy oraz warunki lokalowe i sprzętowe do
pomocy przy wypełnianiu PIT oraz przesłaniu drogą
elektroniczną zeznań o wysokości osiągniętego dochodu
za rok 201 4 (PIT-37).
Warunkiem elektronicznego przesłania PIT-u jest znajomość wysokości przychodu za 201 3 rok.

W urzędzie znajdą Państwo również wykaz łomaskich
stowarzyszeń oraz fundacji, na które można przekazać
1% podatku.

Wokresie od 03.02.2015r. do 04.04.2015r.
w siedzibie urzędu gminy - pokój nr 11, w godz. 7.30 -15.30

będą wyłożone do publicznego wglądu uproszczone
plany urządzenia lasu będącego podstawą naliczania
podatku leśnego.
Zainteresowani właściciele lasów, jeśli widzą niezgodność
planu ze stanem faktycznym, mogą składać zastrzeżenia i
wnioski w sprawie opracowanego planu w terminie
do dnia 05.03.2015 roku.

Póki co parking

Trwają prace związane z remontem i przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Łomazach.
Na chwilę obecną wykonano utwardzenie terenu, dodatkowy parking, na którym zostaną wyznaczone miejsca dla
niepełnosprawnych oraz podstawę pod planowaną windę
osobową.
Prace wewnątrz budynku, polegające na dostosowaniu
pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonywane będą także w okresie zimowym.
Wraz z poprawą warunków pogodowych przewiduje się
montaż windy osobowej.
Całość prac wraz dodatkowymi miejscami parkingowymi
to koszt ok. 360 tys. zł.

str 4

styczeń-luty 201 5

INFO R MA CJE

Łomaskiestrony

Strażacka kampania
Kampania zebrań sprawozdawczych jednostek OSP z
terenu gminy Łomazy odbywała się w okresie od 1 stycznia
do 28 lutego.
Zostały przeprowadzone we wszystkich 1 0 jednostkach
OSP, a udział w nich wzięło 244 członków zwyczajnych i 2
honorowych.
We wszystkich uczestniczył wójt Jerzy Czyżewski oraz
przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, będący
jednocześnie członkami Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, w osobach dh. Krzysztofa Łojewskiego oraz
dh. Romana Stanilewicza.
W kilku zebraniach uczestniczyła przewodn. Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz oraz wicestarosta bialski Jan
Bajkowski.

Ponadto w OSP w Łomazach wziął udział przedstawiciel
KM PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. Tomasz Olesiejuk.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi na zebraniach
były: remonty strażnic, zakupy sprzętu ratowniczego, itp.

Wodny problem
23 stycznia w Huszczy odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Huszcza, Kopytnik i Stasiówka, podłączonych w
październiku minionego roku do ujęcia wody z Łomaz.
Poruszany był na nim temat budzącej wątpliwość jakości
wody z gminnego wodociągu.
Wójt gminy zorganizował spotkanie mieszkańców z
przedstawicielem Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.
- Uważam, że mieszkańcom należą się wyjaśnienia co do

zaistniałej sytuacji oraz, że należy poczynić niezbędne
działania w celu rozwiązania problemu. Jeszcze przed
wyborami dochodziły do mnie głosy o tym, że woda budzi
zastrzeżenia - powiedział.

Nowy wójt po objęciu urzędu zapoznał się ze sprawą i
podjął pierwsze działania. Na przełomie grudnia i stycznia
badania przeprowadził Sanepid, miały również miejsce
wizyty w domach osób, które zgłaszały problem z wodą.
Prawdopodobnie sytuację tą spowodowała zmiana
kierunku wody oraz niedostateczne wypłukanie nowych
elementów wodociągu, gdzie mógł znaleźć się piasek lub

Zmiana prezesa

inne zanieczyszczenia. Instalacja ponownie została oczyszczona, a woda poddana badaniom w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podl.
Wszelkie problemy związane z jakością wody prosimy
zgłaszać bezpośrednio do:
Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku
Komunalnego
21-200 Parczew, Lubartowska 4
tel. 83 355 20 06 lub bezpośrednio do dyr. Andrzeja
Lipskiego - 606 762 377

Grały w Wielkiej Orkiestrze

fot. Izabela Jaroszewska BIAŁA 24

Wojciech Sak, w związku z tym, że został radnym gminnym,
musiał ustąpić ze stanowiska prezesa Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Z tego powodu zostało zwołane nadzwyczajne, walne zebranie stowarzyszenia, mające wybrać
nowego prezesa. Został nim, uzyskując jednogłośne
poparcie, Jan Charycki.

Siostry Michalina i Weronika Bańkowskie po raz kolejny
brały udział w Akcji WOŚP (na zdjęciu - wraz z rodzicami i
Riadem Haidarem podczas Finału Akcji na bialskim Pl. Wolności).

W tym roku dołączyła do nich Karolina Juszczak. Pośród
najlepiej kwestujących wolontariuszy bialskiego sztabu Akcji
Michalina zajęła 4 miejsce.
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Kurs dla osób 50+
29 lutego rozpoczyna się Bezpłatny Kurs Komputerowy z zakresu
podstaw, dla mieszkańców naszej gminy w wieku 50-64 lat, zarówno
pracujących jak i bezrobotnych.
Kurs trwa 1 20 godzin lekcyjnych, przez 5 weekendów marca (sobota,
niedziela). Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, podpisuje umowę na uczestnictwo w projekcie i składa oświadczenie, że
nie uczestniczył w szkoleniu z zakresu OCDL współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej.
Bardzo duże zainteresowanie kursem powoduje, iż organizatorzy
czyli Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury podjęli
działania zmierzające do organizacji następnych takich kursów.
We właściwym czasie poinformujemy o ich terminach, zwłaszcza te
osoby, którym nie udało się skorzystać z obecnego.

TŁOKA z rejestrem
Po Łomaskim Stowarzyszeniu Rozwoju i Stowarzyszeniu
Rozwoju Miejscowości Studzianka od lutego, już oficjalnie,
rozpoczęło działalność kolejne w naszej gminie stowarzyszenie, mające siedzibę w Koszołach Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne "TŁOKA".

Tołoka

[...] u nas był taki zwyczaj, nazywał się tołoka, czyli tłoka
po polsku. To jest takie wspólne roboty, na przykład
trzeba było z lasu drzewa przywieść na budowę, to on
zwoływał tłoke, czyli tołoke i gospodarze za darmo z
całej wsi jechali do lasu, kładli te sztuki drzewa na wozy
i przywozili, a on im za to stawiał obiad.
Jan Ignaciuk (1928 - 2013)

Celem głównym stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
społeczności lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury.
Może ono także prowadzić, w określonym zakresie,
działalność gospodarczą
Prezesem jest Cezary Nowogrodzki, wiceprezesem
Danuta Nazarewicz, a członkami zarządu Magdalena
Adamska, Krzysztof Wołosowicz, Rafał Tokarski.
Stowarzyszeniu życzymy spektakularnych sukcesów, a
inne miejscowości zachęcamy do pójścia w ślady Koszoł.

Nowy sołtys
W wyniku wyborów samorządowych Mirosława Jaśkiewicz
ze Studzianki, została radną gminną i w związku z tym
zrezygnowała z pełnienia dotychczasowej funkcji sołtysa.
11 lutego odbyły się w tej miejscowości przyspieszone
wybory i nowym sołtysem został wybrany Dariusz Kukawski.

W skład Rady Sołeckiej weszli - Rozwadowski Kazimierz,
Szenejko Józef, Owczaruk Henryk, Janowicz Jarosław,
Kowalczyk Tadeusz
W pozostałych miejscowościach gminy wybory sołtysa
zostaną przeprowadzone zgodnie z terminarzem.

Ławki - Krzesła
Wszyscy mający sposobność przebywać w ostatnich
miesiącach na sali w łomaskiej remizie, np. przy okazji
jakiegoś zebrania, niewątpliwie zauważyli, że nie zawsze
praktyczne ławki zostały zastąpione o wiele bardziej
praktycznymi krzesłami.
Z granatowymi, w miarę miękkimi siedzeniami.
Pora więc poinformować, iż za tą zmianą stoi Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju, które zakupiło rzeczone krzesła
w ilości 1 20 sztuk. Ze środków własnych i ze wsparciem
finansowym łomaskiej Wspólnoty Gruntowej.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁOMAZY W 2015 r.
ŁOMAZY

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI
Odpady zmieszane (niesegregowane)

2 4 I I I , 2 8 I V, 2 6 V, 2 3 VI , 2 8 VI I , 2 5 VI I I , 2 9 I X, 2 7 X, 2 4 XI , 2 9 XI I

2 3 I I I , 2 7 I V, 2 5 V, 2 2 VI , 2 7 VI I , 2 4 VI I I , 2 8 I X, 2 6 X, 2 3 XI , 2 8 XI I

Papier i tektura
Metale
Tworzywa sztuczne i wielomateriałowe
31

I I I , 2 3 I V, 2 9 V, 2 6 VI , 2 3 VI I , 2 0 VI I I , 2 5 I X, 2 9 X, 2 6 XI , 2 3 XI I

3 0 I I I , 2 4 I V, 2 8 V, 2 5 VI , 2 4 VI I , 2 1

VI I I , 2 4 I X, 3 0 X,

2 7 XI , 2 3 XI I

Szkło opakowaniowe
2 6 I I I , 3 0 I V, 2 1

V, 3 0 VI , 3 1

VI I , 2 8 VI I I , 1 8 I X, 2 3 X, 3 0 XI , 3 1

XI I

2 7 I I I , 3 0 I V, 2 0 V, 3 0 VI , 3 0 VI I , 3 1

VI I I , 2 1

I X, 2 2 X, 3 0 XI , 3 1

XI I

Biodegradacja
1 6 I V, 1 5 V, 1 9 VI , 1 7 VI I , 1 4 VI I I , 1 1

I X, 2 X, 2 XI

1 6 I V, 1 5 V, 1 9 VI , 1 7 VI I , 1 4 VI I I , 1 1

I X, 2 X, 2 XI

Popiół i żużel
1 3 I I I , 1 7 I V, 1 6 X, 2 0 XI , 1 1

XI I

1 3 I I I , 1 7 I V, 1 6 X, 2 0 XI , 1 1

XI I

Odpady wielkogabarytowe (na telefon)
1 2 I V, 2 7 X

1 2 I V, 2 7 X

Odpady resztkowe
2 5 I I I , 2 9 I V, 2 7 V, 2 4 VI , 2 9 VI I , 2 6 VI I I , 3 0 I X, 2 8 X, 2 5 XI , 3 0 XI I

2 5 I I I , 2 9 I V, 2 7 V, 2 4 VI , 2 9 VI I , 2 6 VI I I , 3 0 I X, 2 8 X, 2 5 XI , 3 0 XI I

SEGREGACJA

Papier, tektura - gazety, książki, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe, kartony.
Tworzywa sztuczne - zgniecione butelki po napojach (typu PET), opakowania po śmietanie, jogurtach, sokach,
kosmetykach, chemii gospodarczej, styropian.
Metal
- metalowe zakrętki do słoików i butelek, metalowe pudełka po paście do butów, puszki po
napojach i konserwach, drobny złom, metale kolorowe, folia aluminiowa.
Szkło
- butelki, słoiki, szklane pojemniki.
białe i kolorowe
Odpady
- kwiaty, liście, skoszona trawa, chwasty, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie,
biodegradowalne
owoce, warzywa, resztki żywności.
Odpady budowlane - gruz, cegły, pustaki, ramy okienne, pobite szyby, płytki, styropian.
PSZOK* lub telefon

Odpady resztkowe - tłusty i zabrudzony papier, ręczniki papierowe, tapety, zdjęcia, papier woskowy, worki po materiałach
budowlanych (cement itp.), pełne worki z odkurzacza, opakowania z zawartością, puszki po
farbach, olejach i smarach, opakowania po aerozolach, dezodorantach, fiolki i flakoniki po
kosmetykach, stare buty, lustra, porcelana, doniczki, szkło stołowe, zużyte pampersy i artykuły
higieniczne, kości zwierzęce.
UWAGA !
- Odpady wystawiamy w dniu wywozu do godz. 7.00
- Popiołu nie mieszamy z innymi odpadami.
- Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy
okienne, tapety, wykładziny) a także meble można przekazać do *P unktu S elektywnej Zbiórki O dpadów Komunalnych w
Łomazach, ul. Robotniczej w dniach: wtorek w godz. 8.00 - 12.00 i czwartek w godz. 12.00 - 16.00 bądź zgłosić do
P.W. „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej tel. 83 343 46 91
Opłaty za wywóz śmieci pozostają tymczasowo na ubiegłorocznym poziomie, miesięcznie od domownika - 4 zł za
segregowane i 5 zł za niesegregowane, regulowane pod koniec każdego kwartału.
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Z każdym roki em kol ędn i ków odwi edzaj ących w świ ęta n asze dom y u bywa. Zan i ka równ i eż zwyczaj wspól n ego,
rodzi n n ego śpi ewan i a kol ęd. Dl atego dobrze si ę dzi ej e, że zn aj du j ą si ę l u dzi e, którzy organ i zu j ą kon certy kol ęd
dostarczaj ące pozytywn ych przeżyć wszystki m i ch u czestn i kom . Zwłaszcza, że śpi ewan i e kol ęd j est j edn ym z
n aj pi ękn i ej szych pol ski ch zwyczaj ów.

4 stycznia - Kościół parafialny św. Jozafata w Korczówce

Tego dnia odbył się tam koncert kolęd w wykonaniu zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach. Po
mszy św., o godz. 1 2.00, przed publicznością wystąpiły: zespół wokalny „Śpiewam bo lubię" oraz wokalno-instrumentalny
„Tentative".
pastorałka.
W okresie Bożego Narodzenia istnieje zwyczaj kolędowania
po domach, praktykowany w szczególności na wsi.
Pamiętam z dzieciństwa jak ciekawe było kolędowanie
przebierańców, wśród których nie brakowało tura, kozy,
niedźwiedzia czy pastuchów. Z czasem kolędowanie
przybrało formę wędrówki z gwiazdą. Na wsi mieszkańcy
domostw wyczekiwali kolędników, jeśli bowiem gospodarstwo zostało przez nich pominięte to nie wróżyło dobrze jego
domownikom. W Lubence popularne było ludowe, bożonarodzeniowe przedstawienie, odgrywane przez kolędników
tzw. herody, które przysporzyło jej znacznego rozgłosu.
Inną formą kolędowania było też chodzenie z szopką, w
której przy pomocy zestawu kukiełek odgrywano przedstawienia podobne do jasełek czy herodów.
Łukasz Węda

fot. Łukasz Węda

Pochodzenie słowa kolęda sięga czasów starożytnego
Rzymu. Jednym z pierwszych, który ją zaprezentował był
św. Franciszek z Asyżu. Początkowo twórcy kolęd czerpali z
ewangelii, zwłaszcza św. Łukasza, u którego pojawiła się
pierwsza wzmianka o śpiewie w dniu narodzin Jezusa.
Najsłynniejszą na świecie kolędą jest niewątpliwie powstała
w 1818 r. w Austrii „Cicha noc”, słowa której przetłumaczono
na ponad trzysta języków. W Polsce za najstarszą uznaje się
datowaną na pierwszą połowę XV wieku pt. „Zdrow bądź
krolu anjelski”, spisaną przez Jana Szczeknę - spowiednika
królowej Jadwigi.
Na przełomie XVII i XVIII w. powstała, do melodii poloneza
koronacyjnego króla Władysława IV, znana kolęda „W żłobie
leży” , autorstwo której przypisywane było Piotrowi Skardze.
Odmianą kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia
codziennego jest natomiast mająca świecki charakter

6 stycznia - świetlica w Studziance

Na noworoczne spotkanie z kolędą przybyło tam blisko 50 osób. Do koncertowania, zorganizowanego przez grupę śpiewaczą
„Studzianczanie” i mieszkańców Studzianki, zaproszony został zespół „Luteńka” z Koszoł. Na świetlicowej scenie obie grupy
zaprezentowały po kilka kolęd, po czym goście czyli wójt Jerzy Czyżewski z małżonką oraz przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz z mężem podzielili się z uczestnikami opłatkiem składając nawzajem życzenia. Było jeszcze kolędowanie solowe (m.in. Władysława Sawicka, Małgorzata Derlukiewicz) i oczywiście wspólne. Całość zwieńczyła degustacja
potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie.
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6 stycznia - kościół parafialny w Łomazach

Koncert kolęd w kościele parafialnym w Łomazach, w którym uczestniczyły zespoły i soliści naszej gminy - Tentative, Śpiewam
bo lubię, Orkiestra OSP Łomazy, Chór Parafialny oraz Schola

11 stycznia - kaplica parafialna w Dubowie
Za Kolędę Dziękujemy – takim tytułem opatrzony był koncert kolęd. W prezentacjach popularnych a także mniej znanych i
bardzo pięknych kolęd uczestniczyły zespoły z terenu gminy Łomazy i gminy Biała Podlaska: „Studzianczanie” ze Studzianki,
„Luteńka” z Koszoł, Schola i chór parafialny z Łomaz, „Kaczeńce” - zespół dziecięcy i solistka z Czosnówki, „Zielona Kalina” z
Dubowa, „Śpiewam bo lubię” z Łomaz.
25 stycznia - kościół parafialny w Łomazach
W jego wiekowych murach po raz pierwszy wystąpił zespół
jazzowy. Tej niedzieli, z repertuarem kolęd w jazzowych
aranżacjach, zaprezentowała się Małgorzata Markiewicz w
towarzystwie bialskiego Jazz Trio w składzie: Bogusław
Kutnik – piano, organy Hammonda, Jarosław Michaluk –
kontrabas i Radosław Żyła – perkusja. Nie obyło się również
bez wspólnego kolędowania ze słuchaczami.
Pochodząca z Janowa Podl. wokalistka jest laureatką Festiwalu Piosenki w Opolu, a Polskie Radio objęło ją swoim
patronatem i opieką artystyczną. Wykonywana przez nią, w
duecie z Januszem Radkiem, kompozycja Piotra Rubika
Psalm dla Ciebie stała się wielkim przebojem.
Koncert zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.

Śpiewajmy Dziecinie
Pod patronatem Wójta, Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował dla dzieci i młodzieży w wieku 6-1 5 lat
Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Śpiewajmy
Dziecinie”. 1 8 stycznia uczestniczyło w nim 32 wokalistów z całego pow. bialskiego.
Każdy wykonawca zaprezentował jedną tradycyjną
kolędę lub pastorałkę, bądź też współczesną piosenkę bożonarodzeniową. Jury dodatkowo preferowało stare, zapomniane kolędy i pastorałki.
Reprezentujące naszą gminę - Amelia Wołosowicz
zajęła I miejsce w kat. soliści z klas I-III szk. podst. , a w
kat. soliści z klas IV-VI szk. podst. Daria Głowacka zdobyła wyróżnienie.
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OPŁATEK SENIORÓW
Podobnie jak w poprzednich latach, seniorzy z Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w
czwartek 22 stycznia, w sali łomaskiego GOK na noworocznym
spotkaniu opłatkowym. Rolę gospodarza tradycyjnie pełniła
przewodn. łomaskiego koła związku Barbara Kapłaniuk.
Wśród zaproszonych gości byli – wójt, przewodn. Rady Gminy,
wikariusz łomaskiej parafii ks. Andrzej Ognik, przewodn. bialskiego oddziału PZERiI Maria Skonieczna.
Po okazjonalnych wystąpieniach zebrani, jak przystało na
wielką, emerycką rodzinę, podzielili się opłatkiem składając
nawzajem życzenia, po czym zasiedli do wspólnego poczęstunku.

- Jestem bardzo wzruszona. Miło jest zobaczyć dawne koleżanki i kolegów, wśród których spędziło się najpiękniejsze
lata swojego życia – powiedziała jedna z uczestniczek

spotkania.

ŚWIĄTECZNE ANIOŁY
Celem konkursu ,,Świąteczne Anioły’’ zorganizowanego przez GOK i Gminną Bibliotekę
Publiczną było, jak mówi jego koordynatorka
Bożena Kaczmarek - twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia,
kultywowanie tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie
wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
Uczestniczyło w nim 49 dzieci z naszej gminy z przedszkola, Zespołu Szkół oraz szkół filialnych w Dubowie i Studziance.
Prace przedstawiające anioła w formie przestrzennej oceniało 30 stycznia jury w składzie Anna Mańczyna, Urszula Lewkowicz i Grzegorz
Kulicki.
Wszystkie prace były piękne i niepowtarzalne,
a każdy uczestnik został nagrodzony.
Chwalewska Agata

CZELADOŃKA ZNOWU NAJLEPSZA
Za przygotowanie ciekawego repertuaru oraz wysokiego
poziomu prezentacji widowiska "Kolęda z gwiazdą, kozą
i Cyganami" jury V Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i
Grup Kolędniczych w Lublinie, który odbył się w dniach 1 0-11
stycznia, przyznało grupie „Czeladońka” z Lubenki pod
kierownictwem Kazimierza Kusznierowa I miejsce w kategorii
- grupy kolędnicze.
P. Kazimierz uhonorowany został również wyróżnieniem
osobistym.
Nie spodziewaliśmy się ponownego sukcesu. Pięć lat temu
zaproszono nas do udziału w pierwszej edycji przeglądu i
okazaliśmy się najlepsi w Polsce. Nagrodzono nas za
widowisko Herody. Przygotowując nowe przedstawienie nie
liczyłem na nagrodę, ale jury doceniło przywiązanie do
tradycji i nie pokazywane dotąd zwyczaje. Kolędowanie z
Cyganami było kiedyś bardzo popularne w naszej gminie.
Pamiętając je z lat młodości przystosowałem tylko dawne
dialogi do współczesnych realiów – mówi Kusznierow.
–

K. Kusznierow w studio TVN-24 - 3 V 2014, program Xięgarnia

Przegląd zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Nasz
Piast”, Fundację Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej oraz
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wzięło w
nim udział 30 zespołów śpiewaczych i grup kolędniczych.
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SPO TKA NIA

AKTYWNA BIBLIOTEKA

, ,Bo jakie początki takie będzie wszystko’’ myśl przewodnia Jana Amosa Komeńskiego, jednego z
największych przedstawicieli myśli pedagogicznych, była
tematem warsztatów, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach dla rodziców małych dzieci.
Spotkanie prowadził Dominik Kmita - trener Fundacji Komeńskiego w Warszawie. Podczas zajęć zaprezentowane zostały
różnorodne metody pracy, celem których jest dążenie do
zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych
dzieci.
- Co małe dzieci mogą robić z rodzicami w bibliotece? Jakie
zabawy edukacyjne proponować dzieciom?

Jak pobudzać ich ciekawość świata? Jak przy tym samemu
się bawić? – odpowiedzią na te pytania były wspólne
warsztaty dla dzieci i rodziców.
Uśmiechnięte buzie świadczą o tym, że zabawa jest jedną z
naturalnych czynności dzieci, która połączona z obcowaniem
z książką otwiera mnóstwo możliwości rozwojowych oraz
uwrażliwia na piękno literatury już od najmłodszych lat.
Zapraszamy na kolejne spotkania rodziców z małymi dziećmi.
Odbywają się one w każdy czwartek w godz. od 1 0.00 do
1 2.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.
Agata Chwalewska

DO RZYMU PRZEZ ŁOMAZY

Strona z bloga pątniczki

21 grudnia ub. r. w domu Krystyny Korniluk w Łomazach
została ugoszczona Anna Sieben, Amerykanka irlandzkoniemieckiego pochodzenia, pielgrzymującą pieszo z Tallinu
w Estonii do Rzymu.
Łomazy stały się jej krótkim przystankiem na trasie biegnącej
przez takie kraje jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina,
Węgry i kraje bałkańskie. Droga, którą pielgrzymuje jest tzw.
szlak bursztynowy, którym niegdyś wędrowali kupcy rzymscy
na północ. Dziennie pokonuje maksymalnie 40 km i nie jest to
jej pierwsza zagraniczna wyprawa.
Do tej pory pielgrzymowała m.in. z Londynu do Rzymu, z
Niemiec do Santiago de Compostela w Hiszpanii, z Kijowa do
Petras w Grecji oraz z Hiszpanii do Jerozolimy. Przemierzyła
około 40 000 km przechodząc przez 35 państw.
Pani Sieben nie planuje swoich noclegów licząc na życzliwość
ludzi. Na trasie swojej pielgrzymki porozumiewa się z nimi w

języku angielskim, bądź gdy nie jest to możliwe, fragmentami
z Biblii. W gminie Łomazy znalazła schronienie dzięki uprzejmości Krystyny Korniluk i Andrzeja Wińskiego, którzy zaoferowali jej nocleg i pożywienie.
Pątniczka nosi przy sobie tylko niewielki plecak z niezbędnymi rzeczami oraz notatnik z pieczątkami parafii lub urzędów,
które odwiedziła na swej drodze. Pieczątka parafialna oraz
gminna została również przystawiona w Łomazach, przez
księdza proboszcza oraz wójta. Zapytana o cel tej podróży
odpowiedziała, że jest nim niesienie pokoju i budowanie
zaufania wśród osób, które spotyka na swej drodze.
Chcących poznać bliżej osobę Anny Sieben oraz zainteresowanych trasą pielgrzymkową zapraszamy na jej blog lub
stronę na facebooku
www.winterpilgrim.blogspot.com
www.facebook.com/pages/Winter-Pilgrim/144459438967917
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WIEŚCI SZKOLNE
JASEŁKOWE ANIOŁKI

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej ciepłymi i rodzinnymi
świętami, pozwalającymi poczuć wokół serdeczność i miłość.
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością
oczekują ich nadejścia. W przedszkolu okres poprzedzający
ten magiczny czas był niezwykle pracowity.
W środę, 1 9 grudnia o godz. 1 5.00 w szkolnej hali sportowej
odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane z wielkim zaangażowaniem i zapałem przez przedszkolaków.
Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odgrywali swoje role we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców. Przedstawili
historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. Ciekawa scenografia nadała temu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.
Po przedstawieniu i wspólnym odśpiewaniu kolędy ”Wśród

nocnej ciszy” przez widzów i aktorów zaproszeni goście czyli
wicestarosta J. Bajkowski, wójt J. Czyżewski, przew. Rady
Gminy M. Derlukiewicz, przew. Rady Rodziców W. Bańkowski
oraz prezes Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju W. Sak
wręczyli maluchom prezenty w imieniu św. Mikołaja.
Zarówno oni jak i dyr. Zespołu Szkół A. Filipiuk złożyli obecnym
życzenia — dobrych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku.
Spotkanie zakończyło się pysznym wigilijnym poczęstunkiem,
przygotowanym przez szkolne kucharki.
Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy oraz
wczucie się w role. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa
Chrystusa, kolędy, świąteczne dekoracje, prezenty oraz
wzajemne życzenia, kończące spotkanie, pozwoliły wszystkim
poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości
i bliskości.

WIGILIA W STUDZIANCE

1 9 grudnia w Szkole Filialnej w Studziance odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem dzieci, rodziców, dyr. A. Filipiuk i W.
Bańkowskiego – przew. Rady Rodziców łomaskiego Zespołu
Szkół. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – II
pod kierunkiem nauczycieli: Wiesławy Kobrzyńskiej i Elżbiety
Szczęsnej zaprezentowali jasełka p.t. „Narodziny Pana”.

Nie zabrakło również wspólnie śpiewanych kolęd.
W radosnym nastroju, w jaki wprowadzały zbliżające się
święta, wszyscy obecni podzielili się opłatkiem, składając
wzajemnie serdeczne życzenia, a następnie zasiedli przy
wigilijnym stole.
Wiesława Kobrzyńska
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„BABCIU! DZIADKU! COŚ WAM DAM…”

To zaledwie część gości imprezy

Dziadkowie to wielki skarb. Bezgranicznie kochają swoje
wnuczęta I zawsze mają dla nich czas. Dzień Babci i Dziadka
to święto, które już na stałe zagościło w przedszkolnym
kalendarzu imprez.
24 stycznia 201 5 - ten dzień Dziadkowie zapewne zapamiętają na długo, bo właśnie wtedy w łomaskiej hali sportowej
odbyła się największa w historii szkoły uroczystość im
dedykowana, ze specjalnie dla nich przygotowanym przez
przedszkolaki programem artystycznym.
Licznie przybyli goście (blisko 200 osób) zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na
rozpoczęcie występu swoich wnucząt.
Pod czujnym okiem wychowawczyń - Ewy Karpowicz, Małgorzaty Kaczan, Agnieszki Panasiuk, Krystyny Szydłowskiej i
Anny Zydlewskiej dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, a zaprezentowany skecz pt. „Dziadek, stołek i
rosołek” rozbawił publiczność, podziwiałającą i gromko oklaskującą swoje ukochane wnuki.
Po zakończeniu występów dyr. A. Filipiuk złożyła wszystkim

Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia - zdrowia,
zadowolenia z wnucząt i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Z kolei przedszkolaki wręczyły swym babciom i dziadkom
własnoręcznie wykonane upominki, zapraszając jednocześnie na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek,
którego miłym dodatkiem okazał się piękny, iskrzący się
gwiezdnym blaskiem tort wykonany przez mamę Michała.
Uroczystość uświetnił występ grupy tanecznej (złożonej z
przedszkolaków i dzieci z klas I-III) prowadzonej przez
instruktora ze Szkoły Tańca „Amigo Dance”.
Jak na karnawał przystało były także, wywołujące wielką
radość, zabawy z dawnych lat i wspólne pląsy wnucząt z
babciami i dziadkami.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków pokazały, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone razem.
Była radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. To doskonała
okazja do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia
czasu. Na pewno pozostanie na długo w pamięci.

BAL POKOLEŃ

28 stycznia świetlica w Studziance stała się miejscem
spotkania trzech pokoleń mieszkańców tej miejscowości.
Przybyli by wspólnie świętować Dni Babci i Dziadka.
Imprezę zapoczątkowały dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie klasy pierwszej i drugiej miejscowej szkoły,
pod kierunkiem nauczycieli – Elżbiety Szczęsnej i Wiesławy
Kobrzyńskiej, prezentując swoje umiejętności aktorskie w
przedstawieniu pt. „Kolędnicy”. Potem było deklamowanie
wierszy i śpiewanie piosenek, a w finale składanie życzeń i
wręczanie, własnoręcznie wykonanych, upominków swoim

babciom i dziadkom. Spotkanie zwieńczył wspaniały bal,
urozmaicany, dostarczającymi uczestnikom wielu radości,
wesołymi konkursami.
Imprezę swoją obecnością uświetnili goście - wójt J. Czyżewski,
sekretarz gminy M. Łojewska, radna gminna i sołtys
Studzianki M. Jaśkiewicz, dyr. Zespołu Szkół A. Filipiuk oraz
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka
Ł. Węda. Wyrazy uznania należą się rodzicom, którzy
aktywnie włączyli się w organizację imprezy.
Wiesława Kobrzyńska
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Nasi w Brześciu

7 listopada ub.r. Anna Filipiuk oraz Olga Krasko podpisały umowę
o współpracy międzynarodowej pomiędzy Zespołem Szkół w
Łomazach i Średnią Szkołą nr 1 3 w Brześciu (Białoruś).

W jej ramach1 6 grudnia odbyła się wycieczka do Brześcia, w
której wzięło udział 40 uczniów łomaskiej szkoły podstawowej i
gimnazjum. W bogatym programie wizyty znalazły się takie
atrakcje jak: zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, spacer pięknie
udekorowanymi ulicami Brześcia, zawody sportowe i zajęcia
integracyjne uczniów obu szkół oraz konferencja dla
nauczycieli na temat „ Edukacja szkolna – perspektywy
współpracy międzynarodowej”.
31 stycznia miała miejsce rewizyta. Do Łomaz przybyła 61 osobowa delegacja uczniów, nauczycieli i pracowników
Średniej Szkoły nr 1 3 w Brześciu. Goście zostali powitani
chlebem i solą, co jest, jak podkreślono w powitaniu, wspólnym elementem polskiej i białoruskiej tradycji. Wyższą rangę
nadała spotkaniu obecność naszych VIP-ów – wójta, przewodn.
Rady Gminy oraz przewodn. Rady Rodziców.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną, w
języku rosyjskim, o organizacji nauczania w naszej szkole oraz
sukcesach uczniów, potem nauczyciele pod kierunkiem
A. Telaczyńskiej zaprezentowali swoje umiejętności teatralne i
językowe w rosyjskiej wersji popularnej bajki pod tytułem
„Rzepka”. Naszym gościom podobał się również koncert chóru
szkolnego KANON oraz zespołu gitarowego pod kierunkiem G.
Kulickiego.
Kolejnym punktem spotkania był spektakl teatralny pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, przygotowany przez uczniów klasy

W KRĘGU POEZJI
Uczennica klasy III b łomaskiego gimnazjum Paulina Biesiada
została laureatką XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
Młodych „Nadchodzące Pokolenie”.
To jeden z najstarszych konkursów poetyckich, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO
im. Jana Smolenia w Bytomiu „SMOLENIACY”.
Dlatego tym bardziej możemy być dumni bowiem Paulina po
raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych. Otrzymała
wyróżnienie, a jej prace znalazły się w wydawanym przez
organizatorów „Magazynie artystycznym KURHAN".
IX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Boże
Narodzenie w literaturze" odbyła się 31 stycznia w GOK w
Rossoszu. Uczestniczyło w nim 20 recytatorów reprezentujących szkoły podstawowe oraz gimnazja z pow. bialskiego.
II miejsce w kat. SP kl. IV-VI zajął Maciej Golba z kl. I V.

Łomazy - powitanie gości z Białorusi

III B pod kierunkiem E. Bieleckiej. Przedstawienie poprzedzone było krótkim streszczeniem fabuły w j. rosyjskim.
Uczniowie i nauczyciele z brzeskiej szkoły, oprowadzeni po
szkole, nie szczędzili słów podziwu dla nowoczesnego,
multimedialnego wyposażenia szkoły, bogatego zaplecza
sportowego oraz estetycznego wyglądu sal dydaktycznych i
szkolnych korytarzy.
Na hali sportowej goście podziwiali pokaz Taekwon-do w
wykonaniu uczniów prowadzonych przez A. Romaniuka.
Następnie uczniowie obu szkół zmierzyli się w meczu piłki
nożnej oraz w różnych dyscyplinach indywidualnych przygotowanych przez I. Korszenia. Uczniowie naszej szkoły okazali
się niezbyt gościnni i wygrali rywalizację.
Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na spotkania integracyjne. Podzieleni na dwie grupy uczniowie spotkali się przy
pysznych pączkach i gofrach przygotowanych przez panie
kucharki ze szkolnej stołówki oraz smacznym cieście, ofiarowanym przez rodziców uczniów. Młodzież miała okazję lepiej
się poznać, doskonalić umiejętność konwersacji w języku
rosyjskim i zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcia. Nauczyciele w
czasie rozmów rozważali zarówno podobieństwa, jak i różnice
między polską i białoruską szkołą oraz wymieniali swoje
doświadczenia i poglądy, dotyczące dydaktyki i wychowania.
Wizytę zakończył wyjazd gości, w towarzystwie nauczycieli j.
rosyjskiego Ewy Korszeń i Teresy Wysockiej oraz dyrektor
Filipiuk, do Białej Podl., gdzie białoruscy uczniowie wzięli
udział w zajęciach w multicentrum bialskiej biblioteki, a
nauczyciele zwiedzili Muzeum Południowego Podlasia.
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DZIAŁO SIĘ W HUSZCZY

Choinka szkolna

słodyczy, pozyskanych przy wsparciu sponsora: Banku
Spółdzielczego w Łomazach oraz podarowanych przez
zaproszonych gości.
W trakcie wspaniałej zabawy do dzieci zawitał także Mikołaj,
oczywiście z dużą ilością prezentów.
.
Zabawa choinkowa udała się wyśmienicie, pozostawiając
wszystkim niezapomniane wrażenia.
Jej oprawę muzyczną zapewnił zespół „Koncert” prowadzony
przez Stanisława Pawluka.
Uroczystość swą obecnością uświetnili: wicestarosta powiatu
bialskiego - Jan Bajkowski, wójt gminy Łomazy - Jerzy
Czyżewski wraz z małżonką, przewodnicząca Rady Gminy
Łomazy - Małgorzata Derlukiewicz oraz gminni radni Mirosława Jaśkiewicz, Wiesław Bańkowski, Leszek Firysiuk,
Wojciech Sak, Kamil Szostakiewicz.

Święto Dziadków

występujący gościnnie zespół teatralny Czeladońka z Lubenki
pod kierunkiem Kazimierza Kusznierowa. Także niedawno
powstały zespół śpiewaczy z Koszoł dostarczył publiczności
wielu miłych wrażeń.
Po tych występach, dzieci wszystkim swym babciom wręczyły
róże a dziadkom laurki, zapraszając jednocześnie na przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Dziadków ugoszczono pysznym bigosem, ciastem i owocami,
a Beata Brodacka i Renata Hołownia specjalnie na tę okazję
upiekły smakowite sękacze.
O porywającą wszystkich gości do tańca muzyczną oprawę
zadbał Stanisław Pawluk.
Impreza była bardzo udana, a wszystkim babciom i dziadkom
życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
Mamy nadzieję, że co najmniej taka sama odbędzie się również
w przyszłym roku.

31 stycznia o godz. 1 5, już po raz czwarty, w świetlicy wiejskiej
w Huszczy Drugiej, rozpoczęła się noworoczna choinka
szkolna. Organizatorem tej imprezy dla dzieci była Szkoła
Podstawowa w Huszczy.
Najpierw uczniowie klas I-III zaprezentowali przedstawienie
jasełkowe pt. „Betlejemska Dobranocka”, przygotowane przez
wychowawczynie: Danutę Nazarewicz i Mirosławę Hołownię.
Po jego zakończeniu do akcji wkroczył wodzirej Jacek
Marczuk, który przy akompaniamencie muzyki poprowadził
zabawy dzieci, wykorzystując m.in. piłeczki, sznury i bańki
mydlane. Dzięki jego inwencji i pomysłowości dzieciaki bawiły
się wspaniale.
Na strudzone zabawą oczekiwał przygotowany przez
rodziców posiłek w postaci kanapek, a także owoców i

Impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła
się 1 lutego w świetlicy wiejskiej.
Przygotowali ją - Szkoła Podstawowa w Huszczy i Stowarzyszenie "Tłoka" z Koszoł z pomocą sponsorów. Byli to - prezes
GS Łomazy Irena Kasjaniuk, właściciel sklepu Delikatesy
Centrum w Łomazach Zbigniew Gołoś oraz właściciel sklepu
mięsnego w Łomazach Krzysztof Łojewski.
Licznie zebranych dziadków i babcie przywitała dyr. szkoły
Joanna Kowalik, a także zaproszony na tę uroczystość wójt
Jerzy Czyżewski. Jej obszerny program rozpoczęły występy
dzieci przedszkolnych pod kierunkiem Bożeny Habiedy oraz
przedstawienie „Nawrócenie wnuczki” w wykonaniu klasy V
pod opieką Moniki Walczuk i Doroty Rudzkiej.
Piękne widowisko „Z gwiazdą, kozą i Cyganami” przedstawił
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POMOC POTRZEBUJĄCYM
Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łomazach przy
współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas w Łomazach pozyskał
500 paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących
(w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201 4-2020).
Paczki żywnościowe otrzymały rodziny i osoby z terenu naszej
gminy, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty
684 zł., a dla osoby samotnie gospodarującej 81 3 zł.
Koordynatorem akcji był Wojciech Telaczyński ze Szkolnego Koła
Caritas w Łomazach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Serdeczne podziękowania za pomoc w transporcie należą
się p. Zdzisławowi Serhejowi.

FERIE ZIMOWE W GOK

Sala do zajęć plastycznych. To tutaj, pod okiem instruktora
plastyki - Bożeny Kaczmarek, dzieci własnoręcznie wykonywały
rozmaite cudeńka. A to świnki - skarbonki, a to ,,Ptaki cudaki'' wykonane techniką wydrapywanki. Kubeczki, z których w
przerwie mogły podjadać popcorn. Stworzyły także niezwykły
Podwodny Świat - Rafę Koralową.

Ostatni dzień ferii. Na dworze ni to zima, ni to wiosna, bo śniegu
nie ma nawet "jak na receptę". Za to na sali była "Śnieżna kraina"
z wieloma wesołymi bałwanami - zimowy program dla dzieci.
Dzieciaki zadowolone, choć jak widać, nieco strudzone zabawą,
trochę też zasmucone, bo to już koniec feryjnych zabaw i
wesołych igraszek, przy których nie było miejsca na nudę.

Sala do zajęć muzycznych. To królestwo instruktora muzyki Arkadiusza Saczuka. To on prowadził zabawy i teleturnieje
muzyczne, tu młodzi wykonawcy próbowali swych niewątpliwie
jeszcze niezgłębionych możliwości wokalnych w karaooke.
Zaś w bibliotece, u Agaty Chwalewskiej, były zabawy ruchowe,
projekcje filmowe i zajęcia komputerowe. Działo się :)

Podczas gier i zabaw dzieci
traciły mnóstwo kalorii. O ich
bilans energetyczny troskliwie
dbała Barbara Żukowska,
codziennie przygotowując
smakowity poczęstunek.

Spektakl teatru "Maska" pod
tytułem "Franio Niejadek".
Dyr. GOK Ryszard Bielecki, w
jakby stworzonej dla niego roli
księcia, ujawnił głęboko skryty
talent aktorski.
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URSZULA SUPERTENISISTKĄ

fot. Joanna Węda

Niwa Łomazy, Zespół Szkół i Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Studzianka to organizatorzy Gminnego
Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów w kategorii kobiet i mężczyzn, który rozegrany został w niedzielę, 1 8 stycznia, w szkolnej
hali sportowej.
Udział w nim wzięło ponad dwudzieścioro zawodników i zawodniczek. Poszczególne spotkania rozgrywane były do trzech wygranych setów. Przegrywający dwa pojedynki odpadali. Walka była
zacięta, a zwycięstwa nie przychodziły łatwo. Zażarte potyczki
toczyli zwłaszcza młodzi tenisiści.

Pierwsze miejsce wśród pań zdobyła, wygrywając wszystkie swoje
pojedynki, Urszula Lewkowicz. Kolejne miejsca zajęły: 2 - Beata
Piotrowska, 3 - Monika Stasiewska.
W kategorii mężczyzn, a tak naprawdę to open, zwyciężył Kamil
Łukaszuk. Drugie miejsce zajęła, rywalizująca wspólnie z panami, Urszula Lewkowicz, trzecie Marek Prokopiuk, a czwarte
Krzysztof Sobechowicz.
Na zakończenie turnieju najlepsi otrzymali z rąk wójta puchary i
dyplomy.
Sędzią zawodów był Ireneusz Korszeń.

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN
fot. Joanna Węda

Na hali sportowej w Łomazach, 7 lutego, odbył się Gminny Halowy
Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn. Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów - cztery z Łomaz (Old Boy, Promil, Pumping Team, Turbo
Laczki) oraz Zielawa Studzianka i Florian Dubów.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Old boy Łomazy
wygrali wszystkie mecze, nie tracąc nawet bramki i to oni zostali
zwycięzcą całego turnieju. Drugie miejsce zajęły Turbo Laczki, a
trzecie Zielawa Studzianka.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a trzy pierwsze -

medale ufundowane przez Stow. Rozwoju Miejscowości Studzianka.
Drużyna grająca Fair Play - Florian Dubów.
Najlepszy bramkarz - Roman Bańkowski (Old Boy) .
Król strzelców - Bartosz Demidowicz (Old Boy) .
Wyróżnienie - Monika Stasiewska (Promil).
Najmłodszy gracz - Łukasz Guz (Pumping Team) ,
najstarszy gracz - Artur Polubiec (Old Boy) .

Współorganizatorami turnieju byli - Urząd Gminy oraz radny
Ireneusz Korszeń.
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