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Wiele osób pisze prozę, wiersze. Niewiele jednak z tych
utworów jest potem publikowanych w periodykach
ogólnokrajowych. Dlatego też z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze miesięcznika AKANT,
wśród zamieszczonych tam wierszy, jest także jeden
autorstwa R. Bieleckiego, dyrektora naszego GOK.
AKANT to ogólnopolski miesięcznik literacki, publikujący
poezję, prozę, artykuły polemiczne i recenzje.
P. Ryszardowi gratulujemy.
Wspomniany wiersz - poniżej.

z myślą o tobie
we mnie ten fakt zaczyna się budować
nie j estem bezradny i nie zapominam
że tu nie tylko j a
obok mnie ktoś j eszcze
sytuacj i nie da się ukryć
w kwiatach co łąki złocą
w słowach które morzem płyną
trafiam do tylu miej sc
nie tonę
myśli myśl niosą i ziemi niczyj ej nie widać
chodź zatańczmy z sąsiadem
z doj rzałym ogrodem przy płocie pogwarzmy
j est dobrze

Ryszard Bielecki

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka oraz Urząd Gminy Łomazy
zapraszają na

IV TATARSKĄ PIĄTKĘ

1 2 lipca godz.1 6.30 w Studziance

- Rywalizacja biegaczy i Nordic Walking na dystansie 5 km,
na drogach polnych, ze startem i metą przy szkole
- Zwiedzanie zabytkowego cmentarza tatarskiego
- Biegi dla dzieci i młodzieży
- Tatarski Turniej Rodzinny
- Strzelanie z łuku
- Kuchnia tatarska
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH
Wieści z Urzędu
1 maja br. odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka w
Burwinie. Impreza ta zostanie wpisana do kalendarza

imprez i będzie odbywać się corocznie w maju, w
różnych miejscowościach gminy.
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek,
wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, dotyczący
instalacji baterii fotowoltaicznych w naszej gminie.
Dofinansowanie zostanie przekazane tylko kilku gminom.
Jednym z kryteriów wyboru gmin z województwa
lubelskiego jest dochód na 1 mieszkańca oraz tereny
przyrodniczo chronione. W następnym miesiącu powinny
zostać ogłoszone wyniki naboru.
Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę remizy w Łomazach - środki
na ten cel zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego.
Podpisano porozumienie na remont ul. Spółdzielczej.
Został ogłoszony przetarg przez Starostwo Powiatowe i w
następnych miesiącach zostanie przeprowadzony remont.
Z dniem 1 kwietnia br. region sieci pocztowych w Lublinie
zawiesił funkcjonowanie agencji pocztowych w Dubowie i
w Huszczy Pierwszej. Na terenie Gminy działa Urząd
Pocztowy w Łomazach czynny od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 1 6.00, a usługi świadczone przez
agencje pocztowe mogą być realizowane przez listonoszy.
W dniach 29.06.201 5 - 1 0.07.201 5 będą przyjmowane
wnioski na dofinansowanie nowych pokryć dachowych z
terenu gminy. Realizacja odbędzie się do końca 201 5 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
pokój 1 2, tel.: 83 341 70 76
Urząd Gminy informuje, że posiada do sprzedaży pojemniki
na odpady komunalne.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w spotkaniach wyborczych Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej.
Gratuluję wszystkim sołtysom życząc sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz sołectw, jednocześnie dziękując
ustępującym, którzy nie zostali wybrani lub też zrezygnowali z kandydowania.
Z poważaniem
Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski

Kadencja sołtysów 201 5 - 201 9

1 . Juszczak Małgorzata - Bielany
2. Maziejuk Zbigniew - Burwin
3. Stankiewicz Krystyna - Dubów
4. Hołownia Tomasz - Huszcza Pierwsza
5. Malewicz Joanna - Huszcza Druga
6. Piotrowski Bolesław - Jusaki-Zarzeka
7. Głowacki Zbigniew - Kopytnik
8. Cydejko Jan - Koszoły
9. Bachonko Damian - Korczówka
1 0. Oniszczuk Bożena - Kozły
11 . Stanilewicz Wanda - Krasówka
1 2. Panasiuk Joanna - Lubenka
1 3. Serhej Marian - Łomazy I
1 4. Gicewicz Sławomir - Łomazy II
1 5. Bujalski Witold - Stasiówka
1 6. Kukawski Dariusz - Studzianka
1 7. Derlukiewicz Grzegorz - Szymanowo
1 8. Michalczuk Zbigniew - Wólka Korczowska
1 9. Krasa Zdzisław - Wola Dubowska

PROGRAM STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji
programu Stypendia Pomostowe na terenie gminy
Łomazy dla studentów I roku.
Stypendium wynosić będzie 5000 zł,
wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Plastikowy na kółkach
(MGB11 0K) - 1 25 zł brutto

Metalowy na kółkach
(SM11 0K) - 1 55 zł brutto

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 83 341 70 76
PRZYPOMINAMY
Od 1 lipca stawka opłat za odpady komunalne wynosi:

- odpady segregowane

a) 5 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
b)
1 0 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby itd .
.....................................
e) 24 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej ;

- odpady niesegregowane

a) 9 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
b)
1 8 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby itd.
.....................................
h) 80 zł od gospodarstwa domowego liczącego 8 i więcej osób.

Wymagania:
- trzeba ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 201 5 r. i być
maturzystą z 201 5 roku;
- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok
dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w
polskich, akademickich uczelniach publicznych;
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców;
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia
Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza
1 .225 zł netto, lub 1 .400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. minimum 90 punktów na
maturze wg. specjalnego algorytmu.
Wnioski kandydaci składają on-line od 1 lipca do 1 7 sierpnia 201 5

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie
Urzędu Gminy Łomazy
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Izby Rolnicze
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DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE

W dniu 31 maja b.r. odbyły się wybory przedstawicieli do izb rolniczych.
Z terenu naszej gminy do Rady Powiatowej
Lubelskiej Izby Rolniczej zostali wybrani:
Wiesław Bańkowski i Marek Wilbik.
Izby rolnicze działają na podstawie ustawy z dnia 1 4 grudnia
1 995 roku o izbach rolniczych i są jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne,
będące podatnikami podatku rolnego oraz osoby fizyczne i
prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej.
Terenem działania izby jest obszar województwa.
Do zadań izb rolniczych należy m.in.:
1 ) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu
produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich
organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2) występowanie do organów administracji rządowej w
województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych, dotyczących rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych
przepisów;
3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego
oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów
rolnych;
4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji
rolnej;
5) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego
gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników
dodatkowych dochodów.
Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę
Izb Rolniczych, która reprezentuje samorząd rolniczy przed
Sejmem, Senatem i administracją rządową; ponadto opiniuje
założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa
dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Mszą świętą dziękczynną, w intencji powstania odrodzonego
samorządu terytorialnego w Polsce, odprawioną 27 maja w
łomaskim kościele, rozpoczęła się uroczystość Jubileuszu
XXV–lecia Samorządu Gminy Łomazy.
Jego następnym punktem było uroczyste spotkanie, które
prowadziła wraz z Wójtem Przewodnicząca Rady Gminy.
Uczestniczyli w nim: ks. proboszcz A. Kamecki, urzędujący w
latach 1 991 - 201 4 wójt W. Droździuk, wicestarosta bialski
J. Bajkowski, radny pow. bialskiego Mateusz Majewski, radni
powiatowi poprzednich kadencji m.in. Romuald Kulawiec,
radni gminy Łomazy od I inauguracyjnej do obecnej VII kadencji,
sołtysi, pracownicy samorządowi.
- Przez wiele lat byliśmy świadkami zmieniającej się gminy, która

Ławnik potrzebny od zaraz

W. Droździuk podziękował serdecznie radnym, sołtysom i
pracownikom urzędu za współpracę w tworzeniu samorządu
gminnego przez okres sześciu kadencji. Podkreślił znaczenie
samorządności w rozwoju gminy, przypomniał trudności, ale
też entuzjazm i zaangażowanie samorządowców i mieszkańców w tworzeniu nowego oblicza naszej małej Ojczyzny –
gminy Łomazy, a wójtowi i radnym obecnej kadencji życzył
sukcesów w pracy na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy.
Wicestarosta, w swojej wypowiedzi, omówił rozwój samorządu
terytorialnego, życzył też wójtowi, radnym, sołtysom i mieszkańcom wytrwałości oraz zaangażowania w realizacji planów i
zamierzeń.
Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć nieżyjących samorządowców.
To radny i wójt Stefan Jarocki (Szymanowo) , radni - Krzysztof
Doluk (Wólka Korczowska) , Antoni Mańko (Korczówka) ,
Andrzej Hołownia (Huszcza II) , Mieczysław Myciuk (Dubów) ,
Zbigniew Derlukiewicz (Łomazy) , Józef Semeniuk (Jusaki Zarzeka) , Henryk Parafiniuk – Inspektor ds. inwestycji w
Urzędzie Gminy (przez 32 lata) .
Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe upominki
oraz opracowanie dotyczące XXV–lecia Samorządu Gminy.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku kadencji
ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w
Sądzie Rejonowym w Białej Podl. Prezes Sądu Okręgowego
w Lublinie zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego w Białej Podl. w liczbie 1 osoba.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.
Informacji związanych z wyborem ławników udziela
Sekretarz Gminy tel.: 83 341 70 38

1 0 maja w Huszczy Pierwszej odbyło się doroczne spotkanie
członków Związku Pszczelarskiego "PODLASIE” z Białej
Podl. Wcześniej zdecydowano, że tym razem odbędzie się
ono w miejscowości w gminie Łomazy, właśnie w Huszczy.
Zjawili się pszczelarze z kół gminnych z Jabłonia, Rokitna,
Kąkolewnicy, Komarówki Podl., Konstantynowa, Piszczaca,
Terespola, Białej Podl. oraz Łomaz.
Jak mówi huszczański pszczelarz Andrzej Czarnacki -

niektórzy z przybyłych byli w Huszczy po raz pierwszy,
niemniej wszyscy byli zachwyceni tym urokliwym zakątkiem
naszej gminy.
- Mamy nadzieję, że jeszcze tu zorganizujemy kolejne
spotkanie naszego Związku Pszczelarskiego 'Podlasie” z
Białej Podl. - dodaje.

piękniała, tworzyła się na nowo. Doceniając wkład złożonej i
wkładanej nadal pracy chcemy Was wszystkich powitać w tym
podniosłym dniu - tymi słowami witała zebranych M. Derlukiewicz.

Z kolei J. Czyżewski odniósł się do roli odrodzonego samorządu w naszym kraju i w naszej gminie.
- Wybory z 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd

umożliwiając lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich
problemów zgodnie z ich potrzebami. Jednocześnie powinniśmy
sobie uświadamiać, że czekają nas nowe wyzwania, powinniśmy
wyznaczać sobie nowe cele - mówił.
Przewodnicząca
M. Derlukiewicz
i wójt J. Czyżewski
przekazali
szczególne
podziękowanie
W. Droździukowi,
wójtowi gminy
poprzednich
kadencji,
pełniącemu tę
funkcję przez 23
lata

Plenerowe kino

Kino plenerowe w łomaskim parku, w lipcu, sierpniu i wrześniu.
Pierwsze seanse planowane są na 9 i 1 9 lipca, o godz. 21 .
Wcześniej, na Facebooku GOK będą zamieszczane
propozycje filmów, do wyboru poprzez głosowanie.
Wyświetlane będą oczywiście te, które uzyskają największą
liczbę głosów.
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Strażackie świętowanie

Pierwsze gminne obchody „Dnia Strażaka" odbyły się 1 maja w
Burwinie, na placu przy budynku poszkolnym. Zorganizowała
je OSP w Krasówce-Burwinie wraz z miejscowymi mieszkańcami,
przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Łomazach.
Na początek była msza św., koncelebrowana wspólnie przez

ks. kapelana diecezjalnego - Romana Sawczuka, ks. kapelana
powiatowego - Henryka Jakubowicza, ks. proboszcza parafii
Korczówka - Andrzeja Siedlanowskiego, ks. wikariusza parafii
Łomazy - Andrzeja Ognika.

Ceremonii oficjalnego powitania gości, w tym Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podl st. bryg. Zbigniewa Łaziuka oraz
wszystkich obecnych dokonał wójt J. Czyżewski. Po nim odbyło
się uroczyste wręczanie odznaczeń resortowych. Uhonorowano
nimi 44 druhen i druhów.
Na imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć koncertu Strażackiej
Orkiestry Dętej z Łomaz ... oraz strażackiej grochówki.

Część artystyczną dopełniło wystąpienie grupy wokalnej „Zielona
Kalina" z Dubowa.
Na zakończenie imprezy strażacy zawodowi z Białej Podl.
wspólnie z ochotnikami z Łomaz przeprowadzili pokazową
akcję ratownictwa technicznego.

Woda naprzód!
W niedzielę 7 czerwca, na stadionie sportowym w Łomazach
odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze.
Do rywalizacji przystąpiły 22 drużyny męskie i 3 kobiece,
reprezentujące jednostki OSP z gmin: Rossosz, Wisznice,
Sosnówka i Łomazy, walczące o miano najlepszej w obrębie
swoich gmin.
Z gminy Łomazy do zawodów przystąpiło 8 drużyn męskich z
jednostek OSP: Dubów, Korczówka, Koszoły, Kozły, Krasówka Burwin, Lubenka, Łomazy i Studzianka oraz 2 drużyny kobiece
z Dubowa i Lubenki.
Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Gminnego OSP w
Łomazach, wójt J. Czyżewski.
Zmagano się w konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza
7x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.
W generalnej klasyfikacji zawodów najlepszy rezultat uzyskała
jednostka z Dubowa.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody finansowe,
zaś te, które zajęły miejsca I-III, tradycyjnie już, ufundowane

przez Zarząd Gminny pamiątkowe puchary.
Rywalizację gminną, w kat. mężczyzn i kobiet wygrał Dubów, i
te drużyny wystartują w zawodach powiatowych, które odbędą
się w 28 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim.
Pozostałe miejsca na gminnym podium kat. męska: II m. – OSP Łomazy, III m. – OSP Studzianka
kat. kobieca: II miejsce – OSP Lubenka

Koński przegląd
Hodowla koni zimnokrwistych wiąże się ściśle z ich produkcją
do celów użytkowych jako żywej siły pociągowej, wykorzystywanej przy różnego rodzaju pracach rolniczych i transportowych,
rozwijającym się sporcie zaprzęgowym, agroturystyce,
hipoterapii itp.
Aby wiedzieć, w którą stronę dana hodowla zmierza Lubelski
Związek Hodowców Koni organizuje przeglądy także rocznych i
dwuletnich zwierząt. Na ich podstawie prowadzona jest
ewidencja i dokumentacja hodowlana.

- W ten sposób uzyskiwana jest m.in. informacja, które ogiery
są najlepsze w okolicy, które należy wypromować – mówił dyr.

lubelskiego Związku Jacek Kozik.
Był on szefem komisji oceniającej konie 1 9 maja, podczas
przeglądu zorganizowanego w Lubence.

Oceniano 27 koni przywiezionych z Radzynia, Piszczaca, Ortela
Książęcego, Romanowa, Bokinki Królewskiej, Bordziłówki (gm.
Rossosz), Białej Podl., Łomaz i najwięcej (1 2 sztuk) z Lubenki.
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Dzieje sie¸ ...
www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

LEGIONY I PASJA
Podczas IV sesji Rady Powiatu Bialskiego, 30 stycznia
br., radni uchwalili, iż w naszym powiecie rok 201 5 będzie
Rokiem Legionów Polskich. Uhonorowali w ten sposób
zbliżającą się 1 00 rocznicę przemarszu Legionów Polskich
przez Podlasie.

Obchody zainaugurowane zostały 28 kwietnia w Łomazach,
w Gminnym Ośrodku Kultury, prezentacją wystawy "U Progu
Wolności Legiony Polskie 1914–1916", udostępnionej przez Muzeum
Regionalne w Siedlcach. W realizację przedsięwzięcia
zaangażowali się: wójt Jerzy Czyżewski, dyr. Zespołu Szkół
Anna Filipiuk, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej Agata
Chwalewska oraz pracownicy GOK z dyr. Ryszardem
Bieleckim na czele.
Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane na
przestrzeni lat 1 91 4-1 6. Są to odbitki z części szklanych
negatywów należących do kolekcji Wiesława Słupczyńskiego.
Poświęcone są one głównie działaniom 3 pułku piechoty
Legionów i współdziałającego z nim 2 szwadronu kawalerii
podczas kampanii karpackiej i wołyńskiej.
Zdjęcia uzupełniane są biogramami oficerów walczących
w wyżej wymienionych formacjach.
Otwarcie wystawy połączone było z kolejnym spotkaniem z
cyklu "Ludzie z pasją". Tym razem gościem był zastępca
dyrektora siedleckiego muzeum Sławomir Kordaszuk.

KULTURALNA GMINA
Wielu twórców - amatorów zjawiło się 1 7 maja w hali
sportowej Zespołu Szkół, która tego dnia stała się miejscem
Festiwalu Kultury Lokalnej.
Jego głównym założeniem było przybliżenie mieszkańcom
naszej gminy twórczości artystów z nią związanych. Sądząc
po licznej widowni cel został w znacznej mierze osiągnięty.
Z zaproszenia do uczestnictwa w imprezie skorzystało 25
twórców, prezentując przybyłym widzom różnorodne prace i
dając im, być może niepełny, niewątpliwie jednak dość
wyraźny obraz bogactwa gminnej kultury.
Obecni na Festiwalu mogli również posłuchać działających na
naszym terenie zespołów wokalnych. Na scenie zaprezentowali się: dziecięcy zespół „Wiem dokąd idę”, a także zespoły „Śpiewam bo lubię” z GOK, „Zielona Kalina” z Dubowa,
„Luteńka” z Koszoł i „Studzianczanie”.
Twórcy, uczestnicy Festiwalu Kultury Lokalnej
1. Mieczysław Trochimiuk – rzeźba
2. Teresa Kulicka – malarstwo (obrazy)

Obecna na spotkaniu młodzież gimnazjalna miała okazję
posłuchać opowieści związanych z otwartą właśnie wystawą
o legionach, o pracy historyka regionalisty, a także związanych
z nią ciekawostek. Mogła również zapoznać się ze zbiorami
monet, zapalniczek, okolicznościowych kart prezentowanych
przez kolekcjonerów - Tadeusza Bohatyrewicza, Zbigniewa
Jesionowskiego, Piotra Grabowskiego i Grzegorza Rostka.
Gośćmi specjalnymi spotkania byli - starosta bialski Tadeusz
Łazowski i dyr. Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej
Matuszewicz.
3. Zuzanna Kossowska – wiersze
4. Ewa Kossowska – haftowane kartki
5. Marian Demczuk – rękodzieło artystyczne
6. Małgorzata Kołpak – haft krzyżykowy
7. Bogusława Piotrowska – wiklina papierowa, serwetki
8. Kazimierz Kusznierow – wiersze, scenariusze
9. Barbara Zdunek – wiklina papierowa
10. Katarzyna Sakiewicz – wiklina papierowa
11. Jerzy Bessaraba – malarstwo (obrazy)
12. Henryka Murawska – szydełkowanie, wyszywanie
13. Mieczysław Józefaciuk – zbiory muzealne
14. Wiesław Mikiciuk – rzeźba, muzyka – organki
15. Anna Mikiciuk – wiersze
16. Anna Wołosowicz – wiklina papierowa
17. Witold Kowalewski – rękodzieło artystyczne
18. Teresa Dziobek – tkactwo
19. Aneta Wołosowicz – haft krzyżykowy
20. Izabela Kowalczyk – formy użytkowe
21. Radosław Stankiewicz – decupage
22. Henryk Mościbrodzki – muzyka – organki
23. Lucyna Stanilewicz - haft krzyżykowy
24. Helena Głowacka – haft krzyżykowy
25. Halina Steckiewicz - poezja ludowa
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POWIATOWE ŚPIEWANIE
Powiatowe Prezentacje Wokalne to konkurs muzyczny,
organizowany corocznie przez GOK, a obecnie także przez
Gminną Bibliotekę.
Tegorocznemu, już jedenastemu, patronowali – Starosta
Bialski i łomaski Wójt. Starosta dodatkowo udzielił imprezie
wsparcia finansowego.

Prezentacje odbyły się w GOK 29 maja, a wzięło w nich
udział 27 młodych wykonawców z placówek w Rokitnie,
Kodniu, Sławatyczach, Konstantynowie, Drelowie, Rossoszu,
Białej Podl., Tucznej, Piszczacu, Janowie Podl.. i, oczywiście,
w Łomazach. Każdy z nich zaprezentował się w jednej
piosence. Ocenie podlegały - poprawność wykonania, dobór
repertuaru i wyraz artystyczny.
Jury w składzie - Małgorzata Markiewicz, Janusz Maleńczuk i
Radosław Żyła, po wysłuchaniu wszystkich wykonań, przyznało
nagrody i wyróżnienia.

Z naszych reprezentantów "na pudło" załapał się tylko,
zajmując II miejsce w kat. - soliści z klas IV-VI szkół podst.,
wszechstronnie uzdolniony Maciej Golba (na zdjęciu).
W międzyczasie, podczas obrad jury, wystąpił równie zdolny
zespół TENTATIVE z GOK.

Z KAMERĄ NA TY
Dla młodzieży, zwłaszcza tej interesującej się filmem
i telewizją, a w szczególności realizacją filmów, GOK
zorganizował warsztaty filmowe i telewizyjne.
Zajęcia trwały 2 dni – 6 i 7 czerwca.
Być może, dla niektórych uczestników udział w nich stał się
inspiracją do szerszego zainteresowania się tym tematem, by
później móc swoją przyszłość związać z pracą w branży
filmowej. Ci, którzy zadeklarowali obecność a nie przyszli,
mają teraz czego żałować.
Warsztaty prowadzili profesjonalni filmowcy, zawodowo
związani z filmem i telewizją - Michał Baranowski i Marek
Mikielewicz,
Uczyli obsługi kamery, ustawiania światła na planie zdjęciowym, realizacji animacji i efektów specjalnych, montażu, a
także realizacji spotu reklamowego, newsa oraz etiudy
telewizyjnej.

Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali
imienne dyplomy.
Efekty zdobytej przez nich wiedzy można obejrzeć na stronie
facebook GOK.

KAZIMIERZ WIELKI

WÓJTOWE PIÓRO

Mocą uchwały Zarządu Powiatu w Białej Podl. w sprawie
przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, nagrodą
pieniężną został uhonorowany Kazimierz Kusznierów, twórca
i prowadzący teatr obrzędowy "Czeladońka" przy WDK w
Lubence. Wręczenie nagrody nastąpi 30 sierpnia, podczas
Dożynek Powiatowych w Misiach (gm. Międzyrzec Podl.).
Wnioskodawcą o jej przyznanie był łomaski GOK.
Serdecznie gratulujemy!
Podczas Konkursu Teatrów Wiejskich w Drelowie, „Czeladońka”
została nominowana do udziału w Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych 201 5 w Stoczku Łukowskim.

8 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta”.
Wzięło w nim udział 1 2 dzieci ze szkół podstawowych w
Huszczy i Łomazach.
Pisemna rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach - klasy II-III
oraz IV-VI.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie,
a jego podsumowanie oraz wręczenie nagród odbędzie się
podczas zakończenia roku szkolnego.
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CHWILKA NA SZPILKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach oraz Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju były organizatorami II Łomaskich
Impresji Muzycznych z Piosenką Biesiadną.
Występy specjalnie zaproszonych, amatorskich zespołów
odbywały się w niedzielę 1 4 czerwca, w hali sportowej
Zespołu Szkół.

Na scenie swój repertuar zaprezentowały zespoły z powiatu
bialskiego: „Jarzębina” z Zabłocia, „Zorza” z Cicibora, kapela
PSS Społem z Białej Podlaskiej, „Chwilka na szpilkach” z
Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, a z naszej
gminy: „Śpiewam bo lubię” z Łomaz, „Studzianczanie” ze
Studzianki, „Luteńka” z Koszoł i „Zielona Kalina” z Dubowa.

ZAPROSZENIE
Od 1 0 czerwca GOK prezentuje wystawę malarstwa Janusza
Rybczyńskiego, znanego i cenionego artysty malarza z Białej
Podl.
Artysta ukończył PLSP w Lublinie, a od ponad 20 lat zajmuje
się malarstwem w technice akrylowej i olejnej.
Główną tematyką jego prac są pejzaże, ale maluje również
portrety, martwą naturę i sceny rodzajowe.
Zapraszamy do oglądania. Obrazy oczywiście są piękne i nawet
można je kupić.
Wystawa będzie czynna do 1 0 lipca 201 5.

„VI Spotkanie z kulturą tatarską
i regionalną"

ZAPRASZA
WAKACJE: „Kino plenerowe"
Lipiec-wrzesień

Projekcje filmowe dla dzieci i
dorosłych w parku przy Placu
Jagiellońskim

„Tłoka – Radość Dzieciom"
5 lipca - Koszoły

Prezentacje muzyki i śpiewu
zespołów dziecięcych i
folklorystycznych

12 lipca - Studzianka
Spotkanie plenerowe adresowane
do szerokiego grona odbiorców:
IV Tatarskie Bieganie, Tatarski
Turniej Rodzinny, warsztaty kuchni
tatarskiej i tańca tatarskiego,
pokazy łucznictwa historycznego,
promocja dziedzictwa kulturowego
regionu, występy artystyczne

„Piknik Rodzinny"

16 sierpnia - park przy Placu
Jagiellońskim w Łomazach

Impreza o charakterze
rozrywkowym, integrująca lokalną
społeczność
Dożynki Gminne
23.08 - park w Łomazach

Impreza nawiązująca do tradycji
związanych z zakończeniem żniw,
w której wezmą udział
Festiwal Piosenki Partyzanckiej mieszkańcy wszystkich sołectw z
terenu gminy Łomazy
2 sierpnia - Korczówka
Impreza o charakterze
„Żółty jesienny liść"
patriotycznym, nawiązująca do
Wrzesień
- GOK Łomazy
historii walk partyzanckich
zawartych w pieśniach na
Prezentacje konkursowe
przestrzeni wieków, począwszy od piosenek Janusza Laskowskiego
powstań narodowowyzwoleńczych
w wykonaniu solistów powiatu
do okresu II wojny światowej
bialskiego (młodzież i dorośli)
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GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Łomaskiestrony

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

Oswajanie komputera
Kolejne, bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i internetu
odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach,
Szkole Podstawowej w Huszczy oraz w Szkole Filialnej w
Dubowie.
Prowadzone były w ramach projektu ,,Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej’’, realizacja którego stawia za cel m.in.
naukę praktycznych umiejętności korzystania z komputera i
internetu, przydatnych w życiu publicznym, społecznym oraz
gospodarczym.
W zajęciach uczestniczyło 96 osób (powyżej 45 roku życia) z
różnych miejscowości gminy. Jak podkreślają – to nie jest
takie trudne, jak początkowo się wydawało.
W związku z dużym zainteresowaniem tymi szkoleniami,
organizatorzy przedsięwzięcia - Wójt Gminy Łomazy oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach - planują w
przyszłości organizację ich dalszych edycji.
Agata Chwalewska GBP Łomazy

Piękne czytanie
Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu.
By wspomóc kształtowanie wrażliwości na piękno
polskiej mowy oraz rozwijanie nawyków czytelniczych
dzieci, gminne placówki kulturalno - oświatowe:
Biblioteka Publiczna, łomaska Szkoła Podstawowa
oraz Gminny Ośrodek Kultury zorganizowały, pod
patronatem Wójta, Gminny ,,Konkurs Pięknego
Czytania”.

Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-III z terenu całej gminy.
W szkolnych eliminacjach wyłoniono 11 laureatów, którzy
przystąpili do etapu gminnego.
Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach - klasy I, II i
III, uznając, że najpiękniej czytali:
w kat. klasa I – Julia Korszeń
w kat. klasa II – Michał Gadomski
w kat. klasa III – Tomasz Kulawiec
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Konkurs swoją obecnością uświetnili - dyr. ZS Anna Filipiuk
oraz wójt Jerzy Czyżewski.

Goście przeczytali wybrane fragmenty książek, a także
opowiadali o swoich ulubionych lekturach z dzieciństwa.
Koordynatorki przedsięwzięcia: Elżbieta Bielecka i Agata
Chwalewska mają nadzieję, że konkurs stanie się corocznym,
ważnym wydarzeniem, mobilizującym uczniów do pracy nad
doskonaleniem techniki czytania.

Nowinka z Lubenki
Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że zawiązało się kolejne stowarzyszenie w naszej gminie, tym
razem w Lubence.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubenki „Grabarka”, z siedzibą
w remizie OSP w Lubence, zostało 1 0 kwietnia zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Współpracuje ono z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną,
więc brało czynny udział w przygotowaniach do czerwcowych
zawodów strażackich w Łomazach.
Obecnie należy do niego 1 9 osób.
W okresie wakacji „Grabarka” planuje zorganizowanie zajęć
plastycznych i sportowych dla dzieci oraz ogłoszenie konkursu
na logo Stowarzyszenia.
Członkinie zarządu - prezes Urszula Panasiuk, sekretarz
Irena Rudzka i skarbnik Agnieszka Mirońska zapraszają
wszystkich chętnych do współpracy z „Grabarką”.

Ze swej strony redakcja, w oczekiwaniu na kolejne wieści,
życzy nowemu stowarzyszeniu sukcesów w działaniach
podejmowanych na rzecz mieszkańców Lubenki i nie tylko ich.
Życzymy również wielu aktywnych, nieustająco chętnych i
mających zapał do działania członków oraz licznego grona
osób życzliwych.
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WIEŚCI SZKOLNE
Owocna współpraca

BRZEŚĆ

25 kwietnia uczniowie i nauczyciele łomaskiego ZS ponownie
odwiedzili gościnną Białoruś. To był kolejny wyjazd związany z
podpisaną w listopadzie 201 4r. umową o współpracy międzynarodowej pomiędzy Zespołem Szkół w Łomazach i Średnią Szkołą
nr 1 3 w Brześciu.
W programie wycieczki znalazły się: zwiedzanie brzeskiej szkoły i
udział w żywej lekcji historii w muzeum szkolnego patrona, wizyta
w znajdującej się w Puszczy Białowieskiej siedzibie Dziadka
Mroza, zwiedzanie Muzeum Parowozów i Twierdzy Brzeskiej, a
także spacer ulicami Brześcia. Ponadto uczniowie obu szkół
wzięli udział w zajęciach integracyjnych, podczas których mieli
okazję lepiej się poznać, sprawdzić swoje umiejętności językowe
i zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcia.

ŁOMAZY

W tym czasie nauczyciele obu szkół mogli wymienić swoje
doświadczenia i poglądy dotyczące dydaktyki i wychowania.
W sobotę 23 maja delegacja nauczycieli i uczniów ze szkoły w
Brześciu po raz kolejny odwiedziła Łomazy.
Dzięki gościnności ks. proboszcza Adama Kameckiego oraz ks.
Andrzeja Ognika goście zostali przyjęci na sali katechetycznej i
placu parafialnym przy kościele.
Przy ognisku rozbrzmiały piosenki śpiewane po polsku i po
rosyjsku. Po smacznym poczęstunku, przygotowanym przez
panie z kuchni szkolnej, przyszedł czas na integrację przy
dźwiękach muzyki.
Prawdziwym hitem spotkania okazał się taniec „Belgijka”.

Te dni szczególne
Najważniejsze dni wiosenne to Dzień Matki i Dzień Dziecka.
Obchodzone uroczyście nie tylko w Polsce, ale również w

W Huszczy tradycyjnie

W szkole podstawowej w Huszczy 26 maja był dniem szczególnym.
Zaproszone do szkoły mamy najpierw obejrzały specjalnie poświęcony im program artystyczny w wykonaniu, przygotowanych
przez Bożenę Habiedę dzieci z oddziału przedszkolnego, a
następnie przez dziatwę szkolną pod kierunkiem Moniki Walczuk
i Reginy Dzyr. Na zakończenie uczniowie klasy V wręczyli
mamom własnoręcznie wykonane prezenty.
Po występach mamy wraz z dziećmi wzięły udział w specjalnie
dla nich zorganizowanych konkurencjach, takich jak: zaplatanie
warkoczyków, nawlekanie koralików, spożywanie jogurtu na czas.
Po części artystycznej i konkursach był poczęstunek, przy którym
zrelaksowane mamy i dzieci miło spędziły czas.

Święto Rodziny w Studziance

Dzień Matki i Dzień Ojca to szczególnie ważne dni w życiu
każdego dziecka.
W Szkole Filialnej w Studziance połączono oba święta i 26 maja
obchodzono Święto Rodziny. Z tej okazji dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz uczniowie z klasy I i II pod kierunkiem
wychowawczyń: Elżbiety Szczęsnej i Wiesławy Kobrzyńskiej
przygotowali program artystyczny. Zaprezentowali montaż
słowno - muzyczny „Naszym Mamusiom i Tatusiom”, w którym
poprzez wiersze i piosenki wyrażali swoją wdzięczność i miłość
do Rodziców.
W finale złożyli im szczere i z serc płynące życzenia, zaśpiewali
gromkie „Sto lat” oraz wręczyli własnoręcznie wykonane, piękne
kwiaty i inne upominki. Wspólne spotkanie, przebiegające w
serdecznej atmosferze, sprawiło wszystkim wiele radości.

większości krajów na świecie. Dzieje się wtedy bardzo wiele,
jednak szczupłość miejsca wymusza relacje skrótowe.
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Te dni szczególne c.d.
Wyjątkowy Dzień Dziecka w łomaskiej szkole

Przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej ten dzień spędzili
wyjątkowo wesoło.
Już o godz. 8.30 hala gimnastyczna zamieniła się w arenę cyrkową, na której swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie ze
szkoły w Podedwórzu - grupa cyrkowa „Mali Wytrwali”, prowadzona przez stowarzyszenie w Zaliszczu. Po spektaklu odbyły
się mini warsztaty cyrkowe dla poszczególnych grup wiekowych.
Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności, uczestnicząc w
różnorodnych grach i zabawach ruchowych, takich jak zabawy z
chustą, tor przeszkód i innych, prowadzonych przez animatorów
z firmy „Bawit”. To były dary na Dzień Dziecka od GOK.
Niezwykły prezent podarowali dzieciom także nauczyciele i rodzice,
wystawiając spektakl „Opowieści wesołej babci”, który był nie
tylko ciekawą lekcją teatralną, ale również doskonałą formą
propagowania wartości prozdrowotnych. W bajkowe postacie
wcielili się nauczyciele oraz rodzice. Uśmiechy na twarzach
dzieci oraz głośne brawa były dowodem uznania i wspaniałej
zabawy. Reżyserom i aktorom gratulujemy, życząc sukcesów w
dalszej pracy aktorskiej.
Cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Szkoła bez
przemocy”, podczas której przedstawiciele wszystkich klas
podpisali deklarację przeciwdziałania agresji.
O godzinie 1 4.00 w całej Polsce i również w naszej szkole odbył
się „Zryw Wolnych Serc” w ramach programu Komendy Głównej
Policji „Profilaktyka a Ty”.

Po obiedzie – słodka niespodzianka – Łomaskie Stowarzyszenie
Rozwoju ufundowało wszystkim dzieciom ze szkoły podstawowej
smaczne lodowe rożki, a przedszkolakom – lizaki.
Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Łomazach zakończył się w
rytmie najnowszych hitów. Uczniowie bawili się na szkolnej
dyskotece. Rodzice zadbali o to, aby młodym tancerzom nie
zabrakło sił do szaleństw na parkiecie organizując „Kawiarenkę”.
Mamy już kolejny raz udowodniły, że można przygotować
przekąski zdrowe i zarazem smaczne.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, zaangażowanym
rodzicom i nauczycielom, a także dyrektorowi GOK, którzy
sprawili, że oczy wszystkich dzieci były tego dnia pełne radości.

1 czerwca w gimnazjum

Impreza w gimnazjum promowała zdrowy styl życia poprzez
właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczną. Dzień Dziecka
połączony został bowiem z Rodzinnym Dniem Promocji Zdrowia
i przebiegał pod hasłem „RODZINNIE, AKTYWNIE I ZDROWO”.
W ramach obchodów zorganizowano:
- IX edycję Biegu Po Zdrowie pod hasłem „BIEGAĆ KAŻDY MOŻE”.
Bieg odbywał się w trzech kategoriach: dziewcząt, chłopców oraz
open (nauczyciele, rodzice).
- międzyklasowy konkurs na najlepiej przygotowane stoisko ze
zdrową żywnością pod hasłem „KOLOROWO, SMACZNIE,
ZDROWO”. Wzięły w nim udział wszystkie klasy gimnazjalne,
wspólnie z wychowawcami i rodzicami.
Każda przygotowała stoisko zdrowych przekąsek i dań, ocenianych
przez jury, które przyznało I miejsce klasie IB (wychowawca
Elżbieta Derlukiewicz-Rusek). Następnie odbyła się degustacja
przygotowanych potraw.
- turniej piłki siatkowej „Nauczyciele i rodzice kontra uczniowie”
pod hasłem „TRZYMAJ FORMĘ - BĄDŹ AKTYWNY”, zakończony
zwycięstwem drużyny nauczycieli i rodziców.
- prezentacja prac konkursowych uczniów na temat: „Dbam o

zdrowie”, „Wierzę w siebie – odrzucam nałogi”, „Papieros mój
wróg”, „Piramida żywieniowa”.

Wszystkie zaproponowane konkursy i zawody cieszyły się
dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli.

W Kozłach również świętowano

Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłach, przy współudziale druhów z
OSP, zorganizowało „Dzień Dziecka” w niedzielę 31 maja, na
placu przy remizie OSP. W grach i zabawach uczestniczyło 35
dzieci, nie tylko miejscowych, wraz z rodzicami.
W programie były m. in. foto-budka, pieczenie kiełbasek na
ognisku, trampolina, konkurs plastyczny, loteria fantowa, oraz gry
i zabawy prowadzone przez "profesjonalnych" wodzirejów.
Dzieciom zapewniono ponadto kanapki, słodycze, owoce, a
także napoje. Nad całością imprezy czuwała przewodnicząca
KGW i zarazem sołtys wsi – Bożena Oniszczuk.

Impreza zakończyła się wręczeniem pucharu przechodniego
oraz rozdaniem nagród, dyplomów, a także zdrowych produktów,
tj.: soczków, jogurtów i batonów musli, ufundowanych przez:

wójta Jerzego Czyżewskiego, uczniowski klub „Niwka”, Romana
Bańkowskiego i Romana Hajbosa – właściciela sklepu spożywczego
w Dubowie.

Wszyscy uczniowie gimnazjum otrzymali z okazji Dnia Dziecka
smaczne lodowe rożki, których fundatorem było Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Organizatorzy dziękują sponsorom za hojność i dobre serce, a
rodzicom i nauczycielom za ofiarne włączenie się w organizację
całej imprezy.
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B R Ą ZOWE PIŁ KA R KI

W AT VIRTUS Artura Romaniuka wyrastają nowe gwiazdy.
XXII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Taekwon-Do,
które odbyły się w dniach 08-10 maja w Nowej Rudzie-Słupcu,
zgromadziły 2015 zawodników z 43 klubów z 14 województw.
Życiowy sukces, jak do tej pory, odniosła na nich Aleksandra
Sacharczuk. Po eliminacjach Ola dotarła do finału, zdobywając
złoty medal i tytuł Mistrza Polski w walkach kat.-46 kg. Z kolei
w układach formalnych brązowy medal wywalczył Ernest
Szopliński. Również bardzo dobrze na tak dużej imprezie
zaprezentowała się Magda Bańkowska. Tym razem jako sędzia
planszowy.
12-13 czerwca w Rybniku, na Mistrzostwach Polski Juniorów
zawodniczki łomaskiego klubu zdobyły dwa brązowe medale.
Pierwszy wywalczyła Karolina Juszczak w walkach kat. -50 kg,
a kolejny Katarzyna Gicewicz w walkach kat. +65 kg. Obie
dziewczyny mają również kwalifikacje do wrześniowych
Mistrzostw Polski Seniorów. Gratulujemy!

Wojewódzka GIMNAZJADA 2014/2015 w piłce nożnej
dziewcząt odbyła się 5 maja na boisku Orlik w Milanowie.
Do rozgrywek przystąpiło 6 najlepszych drużyn (mistrzowie
rejonów), które drogą losowania podzielono na 2 grupy. W
grupach grano "każdy z każdym", czas gry: 2 x 10 minut z
przerwą 1 min.
Były to - PG nr 1 Kraśnik, Gimn. Łomazy, Gimn. nr 2 Ryki,
Gimn. nr 9 Lublin, Gimn. Łaszczówka, Gimn. nr 2 Chełm
Nasze dziewczęta trafiły do grupy B.
Wyniki:
Lublin – Chełm 3 : 1 (2:0)
Łomazy – Lublin 1 : 1 (0:0) karne 1:3
Chełm – Łomazy 1 : 3 (1:2)
W meczu o III miejsce łomaskie gimnazjalistki rozgromiły
Łaszczówkę 5 : 0 (3:0) (najwyższy wynik rozgrywek), zaś w
finale Lublin pokonał Kraśnik 1 : 0 (0:0).
Łomaska drużyna miała pecha, bowiem z późniejszym zwycięzcą
turnieju przegrała dopiero w rzutach karnych. Należy tu dodać,
że lubelskie zawodniczki uczą się w klasie sportowej i wiele z
nich gra na codzień w meczach ligowych.

Wyjazdy na zawody były możliwe dzięki wsparciu Wójta Gminy Łomazy
i firm - SERHEJ z Łomaz, Zbigniewa Gołosia (sklep MARS w Łomazach),
Green Office Ecologic z Łomaz oraz ROBEX (Stacja Paliw w Dubowie)

30 lecie GLKST NIWA Łomazy

ŁOMAZY - Park Jagielloński, sobota 4 lipca, godz. 15:00

VI LETNIA GALA PIŁKARSKA BIALSKOPODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W BIAŁEJ PODL.
Podsumowanie sezonu w ligach BOZPN

Na koniec sezonu wybierani są najlepsi w różnych kategoriach i w tym roku również mamy swoich nominowanych, co już
wyróżnieniem jest! Są to: NADZIEJA PIŁKARSKA - Anita Bosak, Krystian Żelisko i TRENER MŁODZIEŻY - Ireneusz Korszeń
Gratulacje i trzymamy kciuki!

PA R A FIA D A
VI Powiatową Parafiadę Dzieci i Młodzieży zapoczątkowała o
godz. 9:30 msza św. w łomaskim kościele. Po niej uczestnicy
przeszli na stadion, gdzie uroczystego otwarcia imprezy dokonał
wójt Jerzy Czyżewski.
Młodzi sportowcy rywalizowali w następujących konkurencjach:
biegi przełajowe, szachy, pchnięcie kulą, skok w dal, siatkówka
plażowa, piłka nożna, przeciąganie liny, strzelanie z łuku.
Było także współzawodnictwo kulturalne w przygotowanych
konkursach - plastycznym pt. "Pierwsza Komunia Święta" oraz
wiedzy religijnej.
W rywalizacji parafiadowej wzięło udział 218 uczestników z
pięciu parafii: Dokudów, Huszcza, Komarówka Podl., Rossosz i
Łomazy. W końcowej klasyfikacji drużynowej zwyciężyła
parafia z Łomaz przed Huszczą i Rossoszem.
Zwycięska drużyna uzyskała prawo startu w finałach 27 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w
Warszawie w dniach 13-18 lipca.

Nagrodami dla zwycięzców poszczególnych konkurencji były
dyplomy, medale, puchary, nagrody książkowe. Wszyscy zaś
uczestnicy otrzymali upominek niespodziankę - słodycze.
Organizator, ULKS Niwka Łomazy, zapewnił im także gorącą
kiełbaskę z kuchni polowej oraz, szczególnie przydatne tego
dnia, napoje chłodzące.
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O B S E R W AT O R
WIOSENNE WĘDKOWANIE

Zimny poranek 1 7 maja to czas rozgrywania Towarzyskich
Zawodów Spławikowych o Mistrzostwo Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Łomazach. Rywalizacja polegała
na złowieniu wymiarowych ryb o jak największej wadze.
Ziąb nie odstraszył 1 6 zawodników, którzy, po wylosowaniu
stanowisk i rozstawieniu wędek, usiłowali od godz. 6 do 1 0
na łomaskich zbiornikach „Cegielnia” coś złowić. A nie było
to łatwe tego dnia, bo ryby jak na złość po prostu nie brały.
Dlatego też osiągane wyniki rewelacyjne nie były.
Nie było zatem większych problemów przy ważeniu trofeów,
co skrupulatnie wykonywał prezes koła i jednocześnie
sędzia zawodów Stanisław Żukowski. Tym razem szczęście
dopisało Zdzisławowi Horaczyńskiemu z Łomaz, który
złowił karpia o wadze 1 332 g. To pozwoliło mu wygrać
zawody i pozyskać w nagrodę wędkę karpiową, ufundowaną
przez łomaskie koło.
Pozostali wędkarze mieli o wiele słabsze osiągnięcia.
Drugie miejsce zajął Zygmunt Chazan z Białej, a trzecie
Roman Bessaraba z Łomaz.
Po zakończonych zawodach wszyscy obecni mogli ogrzać
się nieco przy ognisku oraz posilić pieczoną nad nim
kiełbasą. Nie zabrakło także rozmów, podczas których
członkowie koła, sprawującego pieczę nad stawami,
wyrażali niepokój o dalszy ich los, ze względu na krążące
plotki o sprzedaży tego terenu.
Jak się okazuje, ich obawy są jednak nieuzasadnione, bowiem
zapytany przez nas o to wójt kategorycznie zaprzeczył
plotkom. Wręcz przeciwnie, był na stawach i jest tym
miejscem zauroczony.

Aktualny Mistrz Koła PZW

Zdzisław Horaczyński

Kompleks wodny stanowi 9 zbiorników, zajmujących 2 ha.
Pływają w nich karpie, amury, płocie, liny, okonie, a także
sumy, sandacze i szczupaki. Teren pokryty jest bujną, dodającą uroku i tajemniczości roślinnością. Naszym zdaniem
można z tego terenu uczynić świetne miejsce do rekreacji
dla mieszkańców naszej miejscowości i okolic.
Do jego dotychczasowego rozwoju wydatnie przyczyniła
się grupa miejscowych wędkarzy, bezinteresownie także
dbająca, by panował tam porządek.
Z drugiej strony są też tacy, co to jadą tam po ryby a nie
na ryby, bo głównie nocą i z siateczką.
Wędkujący wiedzą kto to robi, ale milczą, nie chcąc mieć
dodatkowych problemów.
Łomaskie koło PZW liczy obecnie 54 członków, nie tylko z
Łomaz. Zezwolenia na wędkowanie na Cegielni, obecnie
po 70 zł rocznie, wykupiło w tym sezonie 1 30 osób.
Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na
zarybianie stawów.

Z PSEM DOOKOŁA POLSKI

Legnicki biegacz Franciszek Gogół samotnie biegnie
dookoła Polski. Wystartował 1 maja ze stadionu miejskiego
w Legnicy. Finisz zaplanowano na 30 czerwca.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Legnicy –
Tadeusz Krzakowski. Przesłaniem tego biegu jest obrona
praw zwierząt oraz pokazanie, że bieganie jest sportem
dla wszystkich.
Pan Franciszek jest 57 letnim biegaczem, nie bojącym się
trudnych wyzwań sportowych. W biegu towarzyszy mu jego
pies Dingo.
W 60 dni mają do pokonania dystans około 3-3,5 tys. km.
Bieg nie jest sponsorowany, więc w czasie jego trwania
biegacz nie ma zaplecza w postaci wozu technicznego.
W kwestii wyżywienia, odnowy biologicznej i noclegów
zdany jest zatem całkowicie na siebie.
W święto Bożego Ciała legniczanin przebiegał przez
Łomazy, kierując się do Huszczy. Tam nocował w świetlicy.

fot. Marek Rusek
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