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Szczęściu trzeba pomóc…

Napisane w przeszłości
Tak mało powiedziałem. Krótkie dni.
Krótkie dni, Krótkie noce, Krótkie lata.
Tak mało powiedziałem, Nie zdążyłem. . .

Czesław Miłosz

LECH. Był. Ciągle jeszcze z trudem przyzwyczajamy się
do tego określenia. Tak, był i odszedł sobie od nas rok
temu tak jakoś niespodziewanie, tak jakoś po cichu,
tak jak żył. BARDZO PRZEDWCZEŚNIE.
Przecież tyle miał jeszcze do zrobienia, tyle planów do
zrealizowania.
Nie zdążył ...
Wszyscy powoli przemijamy. Cóż, czas jest wymiarem
specyficznym, nie podlegającym ludzkiej kontroli.
Możesz poruszać się do przodu, cofać się czy nawet
stać, ale rytmu upływu czasu nie zmienisz. Możesz
zapierać się rękami i nogami, czasu nie zatrzymasz.
Musisz podążać w przyszłość czy tego chcesz czy nie.
Tu określenie wolność nie istnieje, jesteśmy podlegli
czasowi całkowicie, jesteśmy jego więźniami, choć nie
możemy się z tym pogodzić.
- Ależ ten czas szybko zleciał – mówisz nieraz.
Nasza przemijalność ciągle jest dla nas zaskoczeniem.
Przeciwko niej ustawicznie się buntujemy, często
podświadomie.
Chcemy jednak czy też nie to musimy się z nim liczyć.
Ludzi możemy oszukać, czasu nie. Jest okrutny
i bezwzględny, a przede wszystkim nieuchronny.
A Ciebie Leszku, póki jesteśmy, będziemy pamiętać.
„ Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

zaprasza
12 czerwca odbędzie się II Festiwal Kultury Lokalnej.

Cel imprezy to integracja środowisk twórczych
oraz prezentacja twórczości własnej lokalnych
artystów.
Gminny Ośrodek Kultury i Łomaskie
Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zapraszają
wszystkich twórców z terenu gminy Łomazy
(malarzy, rzeźbiarzy, poetów, muzyków, osoby
zajmujące się haftem, koronkarstwem itp.)

do udziału w tym festiwalu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
i zgłaszanie się do dnia 1 czerwca
tel. 83 34 17 013, 662 563 516
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Wieści z Urzędu Gminy
● 1 0 marca w łomaskiej remizie miały miejsce warsztaty
dietetyczne dotyczące zasad zdrowego żywienia oraz
sposobu wykorzystywania produktów pozyskanych z
Banku Żywności. Uczestniczyło w nich blisko 1 00 osób,
otrzymujących żywność pozyskaną przez GOPS w ramach
programu „Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej
potrzebujących”. Program ten finansowany ze środków
UE - 85% i krajowych -1 5%.
Wielkość pozyskanej w jego ramach pomocy dla gminy to
dokładnie 49 1 21 kg o wartości 1 60 273,03 zł.

● Wyniki trzeciego konkursu grantowego „Lubelskie
Lokalnie Mikrodotacje FIO” (201 6) przyniosły dobre wieści!
Aż trzem stowarzyszeniom z gminy Łomazy udało się
pozyskać dofinansowanie.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka” na
warsztaty teatralno-filmowe w Lubence "Bo Teatr to My" pamięć o obrzędach lokalnych otrzymało 4700 zł.
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Tłoka”- na Centrum
sportu i rekreacji w Koszołach - 5000 zł.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki "Grabarka" - na
zakup sprzętu komputerowego - 4800 zł.

Gmina Łomazy jest już na Facebooku

www.facebook.com/Gmina-Łomazy-1120961861251640

Zajęcia poprowadził dietetyk wespół z kucharzem. Zaprezentowano sposoby zdrowego odżywiania się. Był również
pokaz przygotowania posiłków połączony z degustacją.
Organizatorem spotkania był Bank Żywności w Lublinie przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
● Gmina Łomazy jest na etapie opracowywania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) . Jest to dokument
strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości
powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
pozwoli podnieść szanse Gminy Łomazy i podmiotów
działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze
środków krajowych i europejskich, w tym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 201 4-2020.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby
naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz
termomodernizacji budynków przekazana została dla
mieszkańców ankieta z prośbą o jej wypełnienie i
przekazanie. Wypełnienie ankiety nie było żadnym
wiążącym zobowiązaniem ze strony mieszkańców,
stanowi natomiast ważną informację dla UG o
możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej
Gminie.

● 1 7 marca 201 6 r. Wójt Gminy Łomazy oraz dyrektor
Zakładu Karnego w Białej Podl. ppłk Leszek Wojciechowski
nawiązali porozumienie dotyczące nieodpłatnego
zatrudnienia skazanych. Nasza gmina jest 1 2 jednostką
samorządową powiatu bialskiego, która korzystać będzie
z pracy osadzonych na swoim terytorium.

- Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności

jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w procesie
readaptacji społecznej. Aktualnie do pracy na rzecz lokalnej
społeczności poza teren jednostki wysyłamy aż 75 skazanych i jesteśmy przekonani, że wraz z poprawą warunków
atmosferycznych ta liczba będzie jeszcze rosła.
W ubiegłym roku skazani przepracowali łącznie przy
pracach publicznych i charytatywnych, prawie 110 tysięcy
roboczogodzin a szacunkowa wartość tychże prac wyniosła
ponad 1 milion złotych – mówi dyr. Wojciechowski.

Obecnie na terenie gminy pracuje trzech skazanych (za
lekkie wykroczenia). Pięć dni w tygodniu, po siedem godzin.
Zajmują się sprzątaniem ulic, chodników, trawników,
wycinaniem krzaków przy drogach.
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Wójt informuje
Gmina Łomazy przygotowuje wniosek
o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji
z odnawialnych źródeł energii

Do Urzędu Gminy wpłynęło 321 ankiet od osób
zainteresowanych instalacją w swoich gospodarstwach
domowych kolektorów słonecznych lub paneli
fotowoltaicznych. Odbyła się analiza złożonych ankiet.
Do osób, które zadeklarowały chęć instalacji zgłosił
się audytor, który sprawdził, czy jest techniczna
możliwość zainstalowania tego typu urządzeń.
Do 30.04.2016 samorząd musi podpisać umowy z
zainteresowanymi mieszkańcami, a jeśli w trakcie
realizacji projektu ktoś zrezygnuje ze starań o dotację
będzie musiał znaleźć kogoś na swoje miejsce.
Osoby, które nie złożyły takiego dokumentu powinny
to zrobić najpóźniej do 30.04.2016.
Dotacja na OZE może wynieść maksymalnie do 85 %
kosztów, a szczegółowe informacje w tej sprawie
można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Łomazy
lub telefonicznie pod numerem: 83 3417 069.
Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania
powinna być znana pod koniec tego roku. Jeśli tak się
stanie montaż instalacji rozpocznie się w 2017 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
informuje, że od 1 kwietnia 2016 są przyjmowane
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego .
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy
/tj. do 1 lipca br./rodzic dostatnie wyrównanie
wstecz /tj. od 1 kwietnia 2016 /.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego można pobrać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łomazach.
Wnioski o te świadczenia wpływają cały czas.
Do momentu oddawania numeru do druku
złożono ich 251.
Realizacja świadczeń rozpocznie się jeszcze
w kwietniu

Wójt Gminy Łomazy informuje,
że w dniach 18-29 kwietnia 2016
zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór
wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie
kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest zlokalizowany na dachach
oraz posesjach.
Nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób
fizycznych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy pod nr. telefonu (83)3417076 pok. Nr 12.
Z dniem 18 kwietnia 2016 r. w gminie Łomazy
został wdrożony system sms

System sms opiera się na wysyłaniu krótkich informacji
tekstowych dot. ważnych terminów, wydarzeń w gminie
na podany numer tel. komórkowego.
Aby znaleźć się w bazie osób, które
otrzymują komunikaty z UG Łomazy
należy:
1. wprowadzić numer telefonu
komórkowego na stronie
www.lomazy.pl (moduł System SMS
widoczny po prawej stronie pod
kalendarzem),
2. lub wysłać sms o treści "lomazysms" pod numer 4301
(koszt wg stawek operatora).

Wdrożenie systemu jest kolejnym krokiem do szerszego
i szybszego dotarcia z informacją do mieszkańców gminy.

Nie masz flagi?
Dostaniesz ją w urzędzie
Urząd Gminy pragnie zachęcić mieszkańców do
wywieszenia na swoich posesjach flagi Polski w
czasie ważnych świąt narodowych.
Osoby zainteresowane, które chciałyby odebrać flagę
mogą zgłaszać się do sekretariatu urzędu gminy
w godz. 7.30 - 15.30

Ilość flag ograniczona.

Jerzy Czyżewski
Wójt Gminy Łomazy
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Gminny Ośrodek Kultury

pragnie zorganizować wystawę fotografii

ukazujących życie codzienne naszej gminy

(uroczystości rodzinne, wydarzenia kulturalne,
architektura, pejzaż)

w minionych czasach, do lat 70-tych XX w.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POSIADAJĄCYCH TAKIE
FOTOGRAFIE DO ICH UDOSTĘPNIENIA ORGANIZATOROM
(w celu skopiowania) .

Wystawa fotografii będzie prezentowana
we wszystkich parafiach gminy Łomazy.
Pośród zgłaszających fotografie będą rozlosowane
atrakcyjne nagrody.

g

zapraszaja,

GPB ŁOMAZY

„XXXIV Mały Konkurs Recytatorski dla
Dzieci”
28 kwietnia – GOK

Eliminacje gminne Konkursu
Recytatorskiego dla dzieci ze szkół
podstawowych
Gminny Konkurs Plastyczny „Nasze Bociany”
kwiecień – maj

„Konkurs Pięknego Czytania”

Turniej wiedzy o gminie Łomazy

Konkurs skierowany do uczniów klas
I – III szkół podstawowych z terenu
gminy Łomazy
„XI Powiatowe Prezentacje Wokalne”

Turniej ma charakter quizu
indywidualnego, poprzedzonego
eliminacjami.
Ma na celu promowanie gminy Łomazy,
sprawdzenie wiedzy uczniów
i dorosłych na temat najbliższego
regionu i jego historii, ważnych
obiektów zabytkowych, tradycji,
sołectw, przyrody, kultury,
interesujących ludzi i ważnych
wydarzeń
„Noc Świętojańska”

10 maja

22 maja - GOK

Impreza o charakterze konkursowym,
w której wezmą udział wokaliści ze
szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu bialskiego
II Festiwal Kultury Lokalnej

12 czerwca
Konkurs, którego celem jest
Prezentacja twórczości artystycznej
zainteresowanie dzieci i młodzieży
tematyką ochrony i zwyczajami bociana twórców lokalnych tworzących obecnie
białego
oraz artystów ludowych z lat minionych

maj – czerwiec

24 czerwca - Studzianka

Impreza obrzędowa w wykonaniu
teatru obrzędowego „Czeladońka” z
Lubenki

INFO R MA CJE
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MDP w Piszczacu
1 marca w Zespole Placówek
Oświatowych w Piszczacu odbył
Halowy Turniej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, dalej
(MDP), z powiatu bialskiego. Udział w nim
drużyny z dziewięciu jednostek ochotniczych
pożarnych, a także jednostka z Brześcia
położonego na Białorusi.

się II
wzięły
straży

Główne cele tego turnieju to popularyzowanie wśród
dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru oraz nabycie praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym.
W tym roku do startu w zmaganiach zakwalifikowało się 1 40 członków MDP.
Podzieloni zostali na dwie kategorie wiekowe szkoła podstawowa oraz gimnazjum, z podziałem na
chłopców i dziewczęta.
W zmaganiach szkół podstawowych wzięło udział sześć
drużyn dziewczęcych i osiem chłopięcych, a w rywalizacji
gimnazjów pięć drużyn dziewcząt i osiem chłopców.
Nasi młodzi adepci pożarnictwa spisali się zupełnie dobrze,
choć niekiedy pech przeszkodził im w zajęciu lepszego
miejsca.

Kat. Szkoły Podstawowe – dziewczęta: 5 miejsce z

wynikiem 30,26 pkt zajęła Stanilewicz Anastazja
(od 4 miejsca dzieliło ją 0,07pkt, od 3 – 1 ,1 5 pkt).
Kat. Gimnazjum – dziewczęta: Hordejuk Daria - 2 miejsce
Kat. SP dziewczęta – drużynowo: 4 miejsce
Kat. SP chłopcy – drużynowo: 3 miejsce
Kat. Gimnazjum dziewczęta - drużynowo: 3 miejsce z
wynikiem 1 22,60 pkt (od 2 dzieliło 0,48 pkt)
Kat. Gimnazjum chłopcy - drużynowo: 5 miejsce

Młodzież zapobiega pożarom
Zmagania turniejowe w powiecie bialskim dotyczące
wiedzy pożarniczej z roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, o
czym świadczy rosnąca liczba uczestników na
poszczególnych szczeblach.

1 7 marca w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły
się eliminacje powiatowe XXXIX edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Poprzedziły je eliminacje gminne i miejskie, w których na
terenie powiatu bialskiego wzięło udział ponad 400 dziewcząt
i chłopców.
W zmaganiach powiatowych, w trzech grupach wiekowych,
tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
wzięło udział ogółem 39 uczestników – finalistów niższego
szczebla wraz z opiekunami, pod których kierunkiem
zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Eliminacje powiatowe składały się z dwóch etapów:
I etap - test pisemny składający się z 30 pytań, który pisali
wszyscy uczestnicy, II etap – to finał ustny, do którego
weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, z
największą ilością punktów z testu pisemnego. Laureaci
pierwszych miejsc trzech grup wiekowych awansowali do
eliminacji wojewódzkich w Lublinie.
Podczas przerwy, w trakcie której komisja sprawdzała
testy pisemne, uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć
sprzęt będący na wyposażeniu JRG PSP w Białej Podl.

Naszą gminę reprezentowało dwóch uczniów: w kategorii
gimnazjum - Michał Filipiuk z Zespołu Szkół w Łomazach,
a w kategorii szkół podstawowych - Paweł Hołownia ze
Szkoły Podstawowej w
Huszczy.
Paweł zajął w
eliminacjach IV miejsce
- gratulacje!
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„Supersołtys”
Portal internetowy Biała 24 był organizatorem
konkursu na Super Sołtysa.
Czytelnicy portalu, rodzina, znajomi, a przede wszystkim
mieszkańcy, w drodze głosowania sms-owego, wybrali
najlepszego ich zdaniem sołtysa powiatu bialskiego.
Nominowanych do udziału w konkursie było 59 sołtysów.
Na kandydatów oddano prawie 8 000 głosów.
Z naszej gminy zostali zgłoszeni: Bożena Oniszczuk z
Kozłów i Marian Serhej z Łomaz.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 11 marca,
w Międzynarodowy Dzień Sołtysa, podczas gali
zorganizowanej w świetlicy OSP w Ciciborze Dużym.
Miano Super Sołtysa uzyskał Mieczysław Popławski,
sołtys Rakowisk (gm. Biała Podlaska).
Przyznano także nagrody wyróżnienia dla najlepszych
sołtysów gmin powiatu bialskiego.
Otrzymał ją m.in. Marian Serhej, sołtys sołectwa
Łomazy I (na zdjęciu) .

Olimpijskie zmagania
Po sukcesie ubiegłorocznej olimpiady wiedzowej
dla pań Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju w tym
roku poszerzyło jej drugą edycję o konkurs dla panów.
Miała ona miejsce 1 0 kwietnia w łomaskiej remizie
strażackiej.
Zmagania z wiedzą były pisemne i dwuetapowe.
Część pierwsza dotyczyła wiedzy o sponsorach,
druga zaś wiedzy tematycznej i miała formę testu.
Konkurs dla kobiet „Kucharka Małej Gastronomii”
dotyczył wiedzy kulinarnej.
Przykładowe pytanie Filetowanie ryby ma na celu:
A. Usunięcie płetw i łusek
B. Podzielenie na dzwonka
C. Usunięcie wnętrzności
D. Oddzielenie mięsa od kręgosłupa i ości

Największą wiedzą gastronomiczną wykazała się
Alina Telaczyńska z Łomaz.
Grupa mężczyzn rozwiązywała test pt.„Rolnikiem
jestem!?”.
Przykład Która z podanych roślin wytwarza nasiona w drugim
roku uprawy?
A. Kukurydza
B. Łubin wąskolistny
C. Burak pastewny
D. Słonecznik

Tutaj najlepszym okazał się Marek Jaroszuk z Łomaz.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie
otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Organizatorzy olimpiady serdecznie dziękują sponsorom
za wsparcie . A byli to:
Wójt Gminy Łomazy – Jerzy Czyżewski
Bank Spółdzielczy w Łomazach – Krzysztof Łojewski
Delikatesy Centrum – Anna i Zbigniew Gołoś
Green Office Ecologic sp. z o.o. – Maciej Jaroszuk

Irena Derlukiewicz – Ogrody Łomaskie
P.H.U – Sylwia i Wojciech Łochina, Dubów
P.H.U – Agnieszka i Marek Wilbik
Firma „Szwagry” – Elżbieta i Wiesław Knyszewscy
Usługi Blacharsko-Lakiernicze – Lucyna i Krzysztof Kamińscy
Usługi Budowlano-Stolarskie – Anna i Marian Serhej
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Dzieje sie¸ ...
www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Konkurs

GBP ŁOMAZY

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

Fun English
"FunEnglish w bibliotece"
– interaktywny kurs angielskiego dla dzieci
Jak połączyć naukę angielskiego z grą na komputerze?

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach zaprasza
dzieci na bezpłatny, e-learningowy kurs angielskiego
FunEnglish.pl.
Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat.

FunEnglish.pl to interaktywna platforma nauczania języka
angielskiego, której podstawowym założeniem jest nauka na
odległość i z użyciem nowoczesnych technologii. Składa się
z setek filmów, edukacyjnych gier, foto-lekcji i
interaktywnych ćwiczeń. Łączy naukę z zabawą przy użyciu
komputera, co pozwala szybko zdobywać kolejne
umiejętności językowe.
Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie.
Dokładnie tak jak na co dzień korzysta z gier
komputerowych.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki
udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”
prowadzonym przez firmę Funmedia we współpracy z
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Więcej informacji:
GBP Łomazy tel. 83 341 70 43

Dobry PROGRAM
Gminna Biblioteka znalazła się
wśród 98 placówek zakwalifikowanych do udziału w IV edycji programu
„O finansachJ w bibliotece”. Projekt ma na celu: wzrost
wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania
z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy
wykorzystaniu nowych technologii – poprzez spotkania
edukacyjne na poziomie podstawowym dla osób w wieku
50 + (oraz młodszych zamieszkujących we wspólnym
gospodarstwie).
Zostanie przeprowadzony cykl pięciu spotkań na temat m.in.
zakładania kont i dokonywania przelewów przez Internet,
bezpiecznego korzystania z kart i bankomatów, zarządzania
budżetem domowym, zakupy przez Internet oraz wiele
innych.
Realizatorem projektu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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Kiedy finanse są bezpieczne
11 marca w łomaskiej Gminnej Bibliotece Publicznej
odbyły się bezpłatne warsztaty z edukacji finansowej
pt. "Bezpieczny Świat Finansów".
Na praktycznych przykładach w łatwy i przyjazny
sposób uczestnicy dowiedzieli się jak bezpiecznie
korzystać z konta internetowego, co to jest historia
kredytowa, jak chronić się przed kradzieżą tożsamości itp.
Warsztaty prowadziła Monika Marchalewska ze
Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
Na zakończenie każdy uczestnik miał możliwość
skorzystania z bezpłatnych porad prawno-finansowych.

Indianie w bibliotece
OPOWIEŚĆ BIBLIOTEKARKI

19 lutego z księgozbioru naszej biblioteki zginęły
dwie książki. Szukałyśmy ich wszędzie do samej
nocy - niestety bez efektu. Byłyśmy bardzo zmęczone
i smutne, dochodziła godzina 23:00........ I wtedy
usłyszałyśmy krzyki. To Plemię Indian, które przyszło
zobaczyć co tu się dzieje.
Dzielni wojownicy bardzo chętnie pomogli nam w
poszukiwaniach - i oczywiście znaleźli zaginione
książki oraz......gniazdo moli książkowych, które
pomogli nam wyłapać.
Dziękujemy wojownikom i ich wodzom za odwagę i
pomocną dłoń.
A wszystko to działo się w ramach ,,Indiańskiej Nocy
w Bibliotece".

Dzień Kobiet

Nasze piękne panie z terenu gminy Łomazy, stowarzyszone w gminnym kole Związku Emerytów i Rencistów,
spotkały się 8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury, by
wspólnie, przy kawie i herbacie uczcić Święto Kobiet.

W imieniu panów dyr. R. Bielecki złożył paniom serdeczne
życzenia i wręczył im czekolady.
Nasze instytucje kultury stale współpracują z członkiniami
koła, pamiętają o nich, a w takim dniu w szczególności.
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WIEŚCI SZKOLNE
Noc Wielkich Łowów

Czy to możliwe żeby uczniowie chcieli spędzić całą noc w
szkole i do tego w ferie zimowe?
Wydaje się to niemożliwe? A jednak......
Dnia (a właściwie w nocy) 1 9 lutego od godziny 1 9.30
uczniowie klas IV SP wzięli udział w Indiańskiej Nocy w
Bibliotece. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach
rządowego programu wspierania rozwoju czytelnictwa
„Książki naszych marzeń”. Koordynatorki - Dorota Łaska,
Elżbieta Kapłan i Katarzyna Hryniewicz przy wsparciu Ewy
Korszeń, Anety Najdyhor i Agnieszki Garbatiuk przygotowały
wspaniałą i atrakcyjną dla uczniów imprezę.
OPOWIEŚĆ BLADEJ TWARZY
Życzenia bezpiecznej i miłej zabawy od wodza wszystkich wodzów
czyli dyr. Filipiuk rozpoczęły nocną przygodę.
Jej młodzi uczestnicy, przybrani w indiańskie barwy, zdobywszy
indiańskie imiona, zasiedli przy indiańskim ognisku, gdzie wódz
Szybka Strzała (K. Hryniewicz), nauczyła „młodych czerwonoskórych”
pieśni i okrzyków indiańskich. Po tej lekcji, podzieleni na plemiona,
przystąpili do wykonania indiańskich pióropuszy i naszyjników.
Tak przyozdobieni wysłuchali indiańskich legend z książki „Dar
Totemów”. Nabyta z niej wiedza przydała się potem w trakcie quizu.
W sali gimnastycznej na dzieci czekały konkurencje przypominające
codzienne zmagania „czerwonoskórych”:
- przeprawa przez rwącą rzekę,
- polowanie na bizona,

Finalista Szymon
Uczeń klasy Va, Szymon Kożuchowski , przygotowany
pod kierunkiem Beaty Piotrowskiej, pokonując kolejne
etapy zmagań ortograficznych zdobył tytuł Finalisty
Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.
Mistrzowie ortografii spotkali się 1 lutego w Lubelskim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Lublinie.
Serdecznie gratulujemy!

- łapanie dzikiego rumaka na lasso,
- wyścigi plemion
- rzut tomahawkiem w niedźwiedzia.
Po wesołych zabawach ruchowych przyszedł czas na smaczną
kolację, przygotowaną przez niezastąpione i nieocenione mamy:
Małgorzatę Chotkowską, Magdalenę Stolarczyk, Edytę Łaską i
Agnieszkę Szostakiewicz.
Wzmocnieni strawą, „młodzi Indianie” wyruszyli w ciemnościach
na zwiedzanie szkoły, oświetlając sobie drogę jedynie latarkami.
Zabawa miała charakter gry terenowej, podczas której uczestnicy
musieli wykazać się znajomością życia i zwyczajów Indian, by
przejść kolejne etapy. W czasie wyprawy pojawiły się przyjazne
duchy (przebrane w odpowiednie stroje nauczycielki naszej
szkoły: Anna Telaczyńska, Marta Bednaruk-Bańkowska i Elżbieta
Derlukiewicz-Rusek). Trochę postraszyły, trochę pohukały i
zniknęły, jak to duchy, a dzieciom sprawiły wiele radości.
Na końcu szlaku wędrówki czekał na dzieci skarb w postaci
czekoladowych złotych monet.
Po sprawiedliwym podziale łupu, w ciemnościach i tajemnym
przejściem wszyscy udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej,
gdzie czekały nowe atrakcje, przygotowane przez Agatę
Chwalewską i Dorotę Wołosowicz. „Młodzi Indianie” musieli, m.in.
odnaleźć zaginione publikacje oraz obronić książki przed
sprytnymi molami. W nagrodę panie rozdały dzieciom
pamiątkowe zakładki i podziękowały za wspólną zabawę.
Po powrocie z Gminnej Biblioteki wszyscy zasiedli przy ognisku,
a wódz Szybka Strzała poprowadziła śpiewy przy akompaniamencie
gitary. Ani odpowiednio przygotowana "sypialnia", ani bajka na
dobranoc, Mój brat niedźwiedź”, nawiązująca do fascynującego
życia Indian, nie zdołały uśpić wszystkich „wojowników”.
Dopiero nad ranem senność zmogła większość z nich.
Uwieńczeniem Indiańskiej Nocy w Bibliotece był otrzymany przez
każdego uczestnika patent indiański zaświadczający o spędzeniu
12 godzin na Dzikim Zachodzie.

Poprzez wspólne przeżywanie tej „nocnej przygody w bibliotece”
WODZOWIE dyskretnie realizowali postawione sobie cele i
wykorzystali okazję do lepszego poznania swoich wychowanków.
Dzieci uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za
wykonanie zadań, kształtowały umiejętność uważnego słuchania,
miały możliwość współpracy w grupie i umacniania koleżeńskich
więzi oraz przełamywania różnorodnych barier. Spędzenie nocy
poza domem to dla dzieci możliwość poznania innych form
spędzania wolnego czasu i bycia współorganizatorami naprawdę
dobrej zabawy.
Organizatorzy serdecznie dziękują niezawodnym RODZICOM za
współpracę w organizacji przedsięwzięcia, a uczestnikom za wesoło
i bezpiecznie wspólnie spędzony czas!!!
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Ferie z EKONOMIĄ

Dzięki przystąpieniu Gminy Łomazy do projektu
„Na własne konto” uczniowie klas I–III Gimnazjum
uczestniczyli w czasie zimowych ferii w ciekawych
zajęciach, prowadzonych przez szkolnego psychologa
Małgorzatę Szewczyk.
Projekt „Na własne konto” jest programem edukacji
ekonomicznej przygotowanym przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej i realizowanym we współpracy z
Narodowym Bankiem Polskim.
I etap projektu obejmował zajęcia w wymiarze 30 godzin,
które odbywały się codziennie od 1 5 do 1 9 lutego. Zajęcia
warsztatowe i wycieczki dotyczyły realizacji IV modułów
tematycznych: postawa przedsiębiorcza, aktywność
gospodarcza, bankowość i pieniądze oraz oszczędzanie i
inwestowanie, a ich celem było:

- poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
- kształtowanie umiejętności planowania własnej ścieżki
zawodowej.
Uczniowie złożyli również wizytę w Banku Pekao SA
I Oddział w Białej Podlaskiej oraz zapoznali się dokładnie
z pracą lokalnego przedsiębiorstwa Piekarni Quality
Goods Polska Sp. z o.o. w Łomazach.
Uczestnicy zajęć wysoko ocenili ich przebieg oraz
zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącej:
„Trudno było nam się rozstać, mile spędziliśmy czas,
bawiąc się i ucząc jednocześnie. Ferie z ekonomią?
... nie sądziliśmy, że będzie to aż taka super przygoda.
Z przyjemnością będziemy więc realizować II etap projektu
- naszej przygody z Ekonomią”.

Wiosna! Nareszcie!
Mimo, że zima jest piękną porą roku, to wszyscy już nie
mogli doczekać się wiosny. I przyszła, 21 marca.
Tego dnia uczniowie klasy III b pod kierunkiem wychowawcy
A. Zięteckiej zaprezentowali się w inscenizacji pt. „Wróżki
pani Wiosny". Dzieci w ciekawych strojach przygotowanych
przez rodziców, wystąpili przed swoimi kolegami z klas
młodszych. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w ciszy i
z zapartym tchem śledzili poszukiwania wiosny.
„Hura!, hura!, Hura! Jest! Obudził się niedźwiedź,
przyleciały ptaki, zakwitły pierwsze wiosenne kwiaty,
w stawie kumkają żaby i słonko mocniej przygrzewa.
Możemy zdjąć ciepłe ubrania”.

Tańcem w rytm piosenki pt. „Powitanie wiosny” mali artyści
zakończyli występ. Brawom nie było końca.
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Czas Poliglotów

Już po raz kolejny w Zespole Szkół świętowanie nadejścia
wiosny połączono z obchodami Szkolnego Dnia Poligloty.
Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom była
promocja nauki języków obcych wśród uczniów. Bogaty
program artystyczny zachęcał do nauki języków oraz
zwracał uwagę na to, że ludzie, którzy chcą coś osiągnąć,
muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle się uczyć.
Tego dnia na uczniów czekało wiele atrakcji. Były przedstawienia, prezentacje i piosenki w językach obcych.
Dzień Poligloty był doskonałą okazją do podsumowania
ponadrocznej współpracy Zespołu Szkół w Łomazach ze
Szkołą Średnią nr 1 3 w Brześciu.
Uczniowie klasy IVb pod kierunkiem Ewy Korszeń przedstawili zgromadzonej publiczności prezentację dotyczącą
współpracy pomiędzy szkołami.

Następnie uczniowie klasy VIB pod opieką Iwony Szepety
zaprezentowali swoje umiejętności językowe w anglojęzycznej wersji bajki o Czerwonym Kapturku.
Uczniowie klasy IVa przygotowani przez Anetę Najdyhor
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając w
języku angielskim. Na uwagę zasługiwał również niezwykle
pieczołowicie przygotowany układ choreograficzny.
Na zakończenie przyszedł czas na podsumowanie konkursów
z j. rosyjskiego i angielskiego.
Ich wyniki przedstawiają się następująco:
Konkurs kaligraficzny „Cyrylica?- to proste!”
I miejsce – Zofia Panasiuk (IVa)
II miejsce – Klaudia Łaska (IVb)
III miejsce – Natalia Osak (IVa)
Wyróżnienia:
Amelia Wołosowicz (IVb), Wiktoria Hołonowicz (IVb),
Patrycja Wakulska (IVb)

Konkurs na plakat „Podróż po Rosji”
I miejsce – Agata Cichowska (Vb)
II miejsce – Cezary Sobechowicz (IVb), Weronika Mirońska (IVB)
III miejsce – Agnieszka Korszeń (IVa), Klaudia Łaska (IVb)
Wyróżnienia:

Michał Daniluk (VIa), Dawid Tokarski (Vb), Patrycja Wakulska (IVb)

A trip to London, czyli podróż po Londynie
I miejsce – Agata Cichowska (Vb)
II miejsce – Patrycja Wakulska (IVb), Oliwia Powszuk (VIa)

Tak, POMAGAM

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w Wielkopostnej
Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”
Dary zbierane były w Zespole Szkół, w sklepach Delikatesy
Centrum i Groszek.
Podczas tej zbiórki udało się zebrać 376 kg żywności.
Paczki żywnościowe, które z pewnością przydały się na
Święta Wielkanocne, otrzymało 30 rodzin.
Słodycze pozyskane w zbiórce zostały przekazane dzieciom
z Domu Dziecka w Komarnie.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas i członkowie Samorządu Uczniowskiego SP 2 kwietnia odwiedzili Komarno,
aby poprowadzić zajęcia dla dzieciaków oraz przekazać
im słodycze z łomaskiej zbiórki żywności.
Dla wolontariuszy, którzy zetknęli się z rówieśnikami
będącymi w trudnej sytuacji, była to prawdziwa szkoła
życia. Dodała im też sił i oraz wiary w sens prowadzenia
akcji pomocowych.
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Nowinki z Huszczy 34
Dziewczyny, palmy, nagrody ...
1 3 marca w Sosnówce odbył się III Powiatowy
Przegląd Tradycji Wielkanocnych.
Uczennice naszej szkoły z p. Bożeną Karpiuk wzięły
udział w konkursie na palmę wielkanocną zdobywając
nagrody.
- Palma wielkanocna Ewy Pawluk zajęła III miejsce w
kategorii indywidualnej.
- Palma wielkanocna Justyny Pawluk i Joli Hołownia
III miejsce w kategorii grupowej
Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy. W konkursie brała też udział Zofia Brodacka
z kl. IV i Julia Rudzka z kl.V
Gratulujemy dziewczynom !

Pisanki to jest TO
Tuż przed Wielkanocą uczniowie klasy I wraz z
rodzicami i wychowawczynią Danutą Nazarewicz
propagowali tradycje Wielkanocne.
Rodzice przygotowali naturalne barwniki z liści cebuli
„Cebulnik”, sok z jagód oraz sok buraczany, w których
dzieci barwiły jajka. Uczniowie dowiedzieli się także o
innych starodawnych sposobach kolorowania jaj np.:
w gotowanej oziminie czy korze drzewa dębowego.
Poznały również współczesne metody barwienia jaj
barwnikami oraz folijkami kupionymi w sklepie.
Pokolorowane jajka natłuściły oliwą (dowiedziały się,
że można też skórką od słoniny). Wszystkie pisanki
bardzo się podobały, ale największą furorę zrobiły
pisanki malowane w cebulniku, gdyż miały
najpiękniejszy kolor.
Kultywowanie tradycji to także świetna zabawa i
atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności.

Powitanie wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w
Huszczy, dla wszystkich uczniów był bardzo atrakcyjny.
Rozpoczął się już kilka dni wcześniej, gdy gospodarze
klas losowali kolory strojów, w których koleżanki i
koledzy powitają Wiosnę.
21 marca, już od rana w szkole zrobiło się wesoło i
bardzo kolorowo! Po dużej przerwie wszyscy
spotkaliśmy się przed szkołą i wyruszyliśmy nad
pobliską rzeczkę, by pożegnać zimę, czyli wrzucić
Marzannę do wody, by zima odpłynęła do morza.
Po tradycyjnych obrzędach powróciliśmy do szkoły i
rozpoczęliśmy wiosenne zabawy. Starsze klasy
rozwiązywały krzyżówki, a najmłodsi wykazywali się
wiedzą podczas rozwiązywania zagadek. Na koniec
wszyscy, za aktywny udział w zabawach, otrzymali
czekoladowe zajączki. Gdy zrobiło się słodko i miło
odpoczywaliśmy w „Szkolnym kinie” oglądając film
„ W głowie się nie mieści”.
Lubimy witać wiosnę, bo wiosną jest SUPER!
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Wyciskanie
Sztangi Leżąc

Wyciskanie sztangi leżąc to

typowa konkurencja siłowa.
Zawodnik leżący na ławeczce
zdejmuje sztangę ze stojaków (przy
większych ciężarach pomagają mu
w tym osoby asekurujące) i na
komendę sędziego opuszcza ją na
klatkę piersiową, by po krótkim
przytrzymaniu wycisnąć sztangę
do pozycji wyjściowej
(do zablokowania rąk w łokciach).
Wyciskanie leżąc jest także
popularnym ćwiczeniem
stosowanym przez sportowców
uprawiających inne dyscypliny
(rozwija mięśnie klatki piersiowej)
oraz przez osoby ćwiczące
rekreacyjnie.

Nasi najlepsi obecnie sztangiści w towarzystwie wójta i prezesa GLKST „NIWA”
Andrzeja Lubańskiego. Od lewej: Marcin Piotrowski - Jusaki-Zarzeka,
Paweł Szudejko – Łomazy, Adrian Demidowicz - Dubów

1 0 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej Zespołu Szkół
w Łomazach odbył się IV Otwarty Turniej Siłowy o Puchar
Wójta Gminy Łomazy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
W zmaganiach wzięło udział 36 zawodników, w tym 7 z terenu
Gminy Łomazy. Trzech spośród nich stanęło na podium.
Wśród uczestników byli przedstawiciele klubów z Białej
Podlaskiej, Łukowa, Łodzi i Zalesia oraz miejscowości
Dubów, Grabanów, Janów Podlaski, Komarno, Wisznice.
Inicjatorem i głównym sprawcą Turnieju był Paweł Szudejko,
który do spółki z Marcinem Piotrowskim wziął na siebie trud
zorganizowania wyposażenia do przeprowadzenia zawodów.
Sprzęt nagłośnieniowy użyczył GOK, a fundatorem
pucharów, medali i dyplomów byli Wójt Gminy Łomazy i
GLKST „NIWA”.
Wyniki zmagań naszych zawodników
kat. do 60 kg

Marcin Piotrowski właśnie zaliczył ciężar 140 kg

I – Damian Krasucki (AZS AWF Biała Podlaska) – wynik 1 00 kg
III – Adrian Demidowicz (Dubów) – 67,5kg

w kat. OPEN

I – Marcin Piotrowski (Łomazy) – wynik 1 40 kg
II – Bartosz Szucki (Grabanów) – 1 35 kg

Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

kat. do 75 kg

kat. do 90 kg

I – Paweł Szudejko (Łomazy) – wynik 1 90 kg
II – Albert Śledź (Energym Łuków) – 1 62,5 kg

W kategorii do 1 8 lat najsilniejsi (wg formuły Wilksa) okazali się :

I – Krzysztof Gieruszka (Komarno) – 57,81 pkt
II – Adrian Demidowicz – 57,6585 pkt
kat. do 23 lat

I – Adrian Kopania – 1 28,1 36 pkt
II – Paweł Szudejko – 1 21 ,847 pkt

III – Paweł Szudejko – 1 21 ,847 pkt
Tydzień wcześniej - 02-03 kwietnia w Zalesiu odbyły się
Gminę Łomazy reprezentowało dwóch zawodników :
Paweł Szudejko :
- I miejsce w kat wagowej do 90 kg wynikiem 1 80 kg
(wynik ten pozwolił Pawłowi pobić dotychczasowy REKORD
POLSKI w kat. J-23 lata do 90 kg),
- III miejsce w klasyfikacji punktowej juniorów do 23 lat
Marcin Piotrowski :
- III miejsce w kat wagowej do 82,5 kg.
Serdecznie gratulujemy!
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Taekwon-do ITF

Łomaskie strony

Zimowa akademia

Pięć dni, prawie 30 godzin,
ponad 50 zabaw i gier, niezliczona ilość ćwiczeń,
prawie 50 uczestników to krótki bilans I Zimowej Akademii
Sportowej organizowanej przez Akademię Taekwon-Do
VIRTUS w Łomazach we współpracy z Zespołem Szkół
oraz Wójtem.
Wraz z adeptami Akademii ćwiczyli wszyscy chętni, w tym
uczniowie szkoły podstawowej oraz jej absolwenci.
To były dni zmagań z własną wytrwałością, samozaparciem,
samodyscypliną i chęcią podniesienia własnej sprawności,
wytrzymałości, siły oraz determinacji.
Oprócz typowych ćwiczeń tkd były również gry i zabawy
ogólnorozwojowe.
Było ciężko, ale też wesoło i ciekawie.
Powiatowe stypendia

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał stypendia
sportowe za wysokie wyniki sportowe uzyskane w 201 5 r.
Wśród wyróżnionych znalazła się pięcioosobowa
reprezentacja Akademii Taekwon-Do VIRTUS - Magda
Bańkowska za wicemistrzostwo Polski, Karolina Juszczak,
Katarzyna Gicewicz, Monika Chwalewska oraz Ernest
Szopliński za brązowe medale wywalczone podczas
Mistrzostw Polski.

Sukcesów zawodników z Łomaz nie byłoby bez pomocy
życzliwych ludzi, wierzących w młodych mieszkańców
naszej gminy.

VIRTUS - wylęgarnia medalistów

RYBNIK - Prezentacja drużyn

W dniach 11-13 marca 290 najlepszych zawodników z 40
klubów z całej Polski rywalizowało podczas Pucharu Polski
Juniorów i Seniorów w Taekwon-do ITF.

W zawodach, których gospodarzem był Rybnik, udział brali
także zawodnicy Akademii Taekwon-Do VIRTUS, zdobywając
4 medale, wszystkie koloru brązowego.
Spośród seniorów pierwszy wywalczyła Magda Bańkowska w
konkurencji układów formalnych kobiet II Dan, kolejny Dariusz Stanilewicz w indywidualnych technikach specjalnych
mężczyzn, zaś trzeci medal zdobyła Monika Chwalewska w
indywidualnych walkach kobiet kat. -75 kg.
W rywalizacji juniorów bardzo dobrze zaprezentował się
Ernest Szopliński, zajmując 3 miejsce w układach indywidualnych stopni uczniowskich.
Sukces tym większy, jeśli nadmienić, że w jego kategorii
startowało aż 53 zawodników.

Ostatnie rady trenera

1-3 kwietnia

- Bartoszyce. Grand Prix Polski Juniorów i

Seniorów Taekwon-do.

W pierwszym dniu zawodów medale dla Akademii w kategorii
seniorów wywalczyli:
Magda Bańkowska - srebro w konkurencji układów formalnych
II Dan, Dariusz Stanilewicz - brązowy medal w konkurencji
technik specjalnych oraz również brąz - Monika Chwalewska
w walkach kat. -75 kg.
Karolina Juszczak, jeszcze juniorka, w konkurencji walk
seniorek -50 kg zajęła V miejsce.
W drugim dniu podczas rywalizacji juniorów Karolina zajęła
również V miejsce w układach I Dan oraz V miejsce w
walkach kat. -50 kg. Ernest Szopliński jeszcze junior młodszy
w konkurencji układów formalnych stopni uczniowskich kup
zajął także V miejsce.
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Tenis stołowy

W Gminnym Turnieju
Tenisa Stołowego
rozegranym 27 lutego w hali sportowo-widowiskowej
Zespołu Szkół najlepsi okazali się: Urszula Lewkowicz
oraz Andrzej Bondarzewski (zwycięzca grudniowego
turnieju tenisa stołowego rozgrywanego w Dubowie).
Wyniki
Kategoria kobiet:
I – Urszula Lewkowicz
II – Beata Piotrowska
III – Zofia Kowieska

Kategoria open:

I – Andrzej Bondarzewski
II – Grzegorz Miroński
III – Urszula Lewkowicz
IV – Mateusz Olichwirowicz

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary
ufundowane przez GLKST „NIWA”.
O kolejności miejsc na podium
zdecydowała tzw. „mała tabela”,
w której najkorzystniejszy bilans
28 lutego w hali przy Zespole Szkół
bramek miała drużyna z Parczewa.
odbył się VI Memoriał im. Damiana
Wszystkie drużyny zostały uhoStasiewskiego.
norowane pucharami i dyplomami.
Udział w nim wzięło 5 drużyn, w tym
Zawody sędziował Krzysztof
2 drużyny reprezentujące „NIWĘ”.
Hordejuk.
Obecni byli rodzice Damiana oraz
Nagrody indywidualne – statuetki
siostra. Maria Stasiewska w ciepłych
dla najlepszego bramkarza,
słowach podziękowała uczestnikom i
zawodnika i króla strzelców oraz
organizatorom za pamięć o jej synu,
spodenki piłkarskie reprezentacji
zachęcając do realizacji swych ambicji
Polski ufundował Zarząd BOZPN,
w uprawianiu sportu.
a wręczał je Stanisław Lesiuk –
Wcześniej przedstawiciele Klubu
kierownik Biura BOZPN.
Król strzelców - Tymoteusz Lewkowicz
wraz z pp. Stasiewskimi udali się na
Otrzymali je:
miejscowy cmentarz by złożyć wieniec i zapalić znicze na Kamil Gregoriew – najlepszy bramkarz (Orzeł Łosice),
grobie Damiana.
Albert Chomiuk – najlepszy zawodnik (Victoria Parczew),
Gospodarze okazali się bardziej gościnni niż rok temu, Tymoteusz Lewkowicz (NIWA II) – król strzelców oraz
kiedy to wygrali turniej. Drużyny kierowane przez bramkarze wszystkich drużyn biorących udział w Memoriale.
Ireneusza Korszenia zajęły 2 i 5 miejsce.
Nagrodę specjalną fair play tj. książkę autorstwa Kuby
Końcowa klasyfikacja:
Błaszczykowskiego i Małgorzaty Domagalik pt. KUBA,
I m. „Victoria” Parczew - 9 pkt, 8 bramek strzelonych,
ufundowaną przez Andrzeja Lubańskiego, otrzymał
3 stracone
zawodnik „Lutni” Piszczac Grzegorz Narojek.
II m. „NIWA II” Łomazy - 9 pkt, 8 - 4
Na zakończenie Memoriału każda z drużyn otrzymała
III m. „Orzeł” Łosice - 9 pkt, 7 - 4
ufundowane przez pp. Stasiewskich słodycze.
IV m. „Lutnia” Piszczac - 3 pkt, 3 - 7
Organizatorzy serdecznie dziękują Zarządowi BOZPN za
V m. „NIWA I” Łomazy - 0 pkt, 3 - 11
wsparcie rzeczowe Memoriału.

Piłka nożna

16 kwietnia - Dąbrowa Białostocka. II Turniej Kwalifikacyjny
do Mistrzostw Polski Juniorów oraz MP Juniorów Młodszych a
także Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Taekwon-do.
W kategorii junior młodszy złoty medal wywalczył Ernest
Szopliński w konkurencji walk -70 kg i srebrny medal w

konkurencji układów formalnych stopni mistrzowskich.
Brązowy medal w tej samej kategorii wiekowej zdobyła
Katarzyna Sucharzewska w konkurencji walk -55 kg.
W Mistrzostwach Młodzików dwa medale wywalczyła Anastazja
Stanilewicz, srebrny w technikach specjalnych oraz brązowy
w układach formalnych powyżej 6 kup.
W zawodach młodzików udział wzięli również Klaudia Łaska,
Karolina Chotkowska, Nikola Sobechowicz , Dominika Powszuk
oraz Tomasz Kulawiec i Dominik Derlukiewicz.

https://www. facebook. com/Akademia-Taekwon-DoVirtus-w-%C5%81omazach-218203001868357/

str 1 6

marzec - kwiecień 201 6

Łomaskie strony

•

Samo zycie
ZAWODY WĘDKARSKIE
Zapraszamy członków koła PZW
w Łomazach na zawody wędkarskie
w dniu 8 maja 201 6 r.
Miejsce zawodów - cegielnia Łomazy
Uczestnicy - członkowie łomaskiego koła PZW
Metoda połowu - spławikowa, na dwie wędki

Program zawodów

Kto pilnuje interesu?

Lech Zaciura wręcz uwielbiał ptaki. Były one bohaterami
pisanych przezeń opowieści, bardzo lubił je także fotografować.
Jako że był obdarzony niesamowitą wyobraźnią, więc niemal
natychmiast potrafił stworzyć małą historyjkę do każdego
zdjęcia. W połączeniu z jego poczuciem humoru dawało to
ciekawe rezultaty. Tak opisał zdarzenie z 1 czerwca 201 0.
Byłem dziś w Huszczy, bardzo fajnie było. Dzieci dużo
i grzeczne. Super miłe przyjęcie ze strony nauczycieli,
a przejazd z pomocą A. B. luksusowy.
Po południu wyjechałem jeszcze na chwilę do parku i
chwyciłem zdjęcia młodych gawronów
...

godz. 5. 30 - zbiórka, omówienie regulaminu
zawodów, losowanie stanowisk
godz. 5. 50 - przejście na stanowiska, nęcenie
godz. 6. 00 - 9. 00 - łowienie
godz. 9. 05 - ważenie ryb
godz. 9. 30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
a następnie

Garwon pierwszy, stróżujący przy amfiteatrze, żeby nikt
nam go nie ukradł.

wędkarskie opowieści przy ognisku
Dla usprawnienia organizacji zawodów prosimy o
wcześniejsze
zgłoszenie uczestnictwa u
prezesa bądź pod nr. tel. 664 495 607 lub 604 41 0 224

(do 3 maja)

Zarząd Koła

W dniu zawodów innych wędkarzy prosimy o
nie zajmowanie oznakowanych stanowisk

A ten z rozdartą gębą krzyczy: "Zapraszamy do Łomaz!"

Wiele lat temu pewien pisarz napisał propagandowy
reportaż p.t. „Traktory zdobędą wiosnę”.
Nie przewidział, że nadejdą czasy, kiedy prawie
wszystko będzie poddane procesowi miniaturyzacji,
i powstaną takie traktory „kieszonkowe”, niczym
zabawki dla dużych chłopców.
Od kwietnia na ulicach Łomaz można zauważyć
nowy traktorek z przyczepką, który zdobywa nie tyle
wiosnę co sympatię pracowników porządkowych Urzędu
Gminy Łomazy.
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Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Redaguje zespół. Koordynacja - Stanisław Hryniewicz
Kontakt: telefon: 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl
Druk: GOK Łomazy Nakład podstawowy - 1 300 egz.
Archiwalne numery kwartalnika dostępne są na stronach: www.lomazy.pl >publikacje (w kolorze!)

Korzystamy z materiałów nadesłanych a także zamieszczanych na stronach internetowych, m. in. - www.lomazy.pl,

www.szkolalomazy.pl, www.niwa.futbolowo.pl, www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com

