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Numer
bezpłatny

ŁŁoommaasskkiiee ssttrroonnyyŁŁoommaasskkiiee ssttrroonnyy

Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.
Antoine de Saint-Exupery

Kino plenerowe
Lipiec-sierpień / Łomazy

Koncert zespołów ludowych
15 lipca - Kopytnik

Impreza integracyjna dla
społeczności lokalnej

„Ludowy Koncert”
Lipiec - Korczówka

Prezentacje twórczości i muzyki
ludowej

Piknik Rodzinny
„Zachowaj trzeźwy umysł”
6 sierpnia - park przy Placu
Jagiellońskim w Łomazach

Impreza o charakterze rozrywkowym,
integrująca lokalną społeczność

Dożynki Gminne
27 sierpnia - park w Łomazach

Impreza nawiązująca do tradycj i
związanych z zakończeniem żniw,
w której wezmą udział mieszkańcy
wszystkich sołectw z terenu gminy

Łomazy

zapraszaja
GPB ŁOMAZY

-

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna

WAKACJE 2017

Lipiec

07 /Wyjazd do Aquaparku - zapisy dzieci w wieku od lat 10
do 04.07. Zapisy i informacje - tel. 83 341 70 13,

83 341 70 43. Odpłatność 7,50 zł
11 / godz. 11.00 - Warsztaty wokalne
14 / godz. 21.15 - Kino plenerowe
18 / godz. 11.00 - Warsztaty wokalne
25 / godz. 10.00 - Warcabowy zawrót głowy, tworzenie

własnych plansz oraz turniej
27 / godz. 21.15 - Kino plenerowe

Sierpień

01 / godz. 10.00 - Moja ulubiona postać z ksiażki, głośne
czytanie ksiażek.

- Malowanie na chodniku / konkurs z nagrodami
03-04 / godz. 10.30 - Warsztaty teatralne / teatr lalkowy
11 / godz. 10.00 - Wycieczka rowerowa / zwiedzanie miejsc

zwiazanych z legendami regionalnymi / zajecia
warsztatowe z teatrem obrzedowym "Czeladońka"
w Lubence

17 / godz. 11.00 - Gry, zabawy i animacje muzyczne
24 / Wyjazd do Aquaparku

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna

'

'

''

'

GPB ŁOMAZY

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka
zaprasza na

VI Tatarskie Bieganie
08-09 lipca / Studzianka

Spotkanie plenerowe.
VI Tatarskie Bieganie, zwiedzanie

cmentarza tatarskiego,
IX Tatarski Turniej Rodzinny,

warsztaty kuchni tatarskiej , pokazy
łucznictwa historycznego, spotkanie

ze społecznością tatarską i
potomkami Tatarów ze Studzianki

Nieco kapryśna momentami aura nie przeszkodziła
widzom podczas jarmarkowej imprezy
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Wieści zUrzęduGminy
Inwestycje

● Zakończyła się budowa sieci wodociągowej z przyłą-
czami dla wsi Burwin, Korczówka. Jej długość to ok. 1 0,5 km.
Wartość zadania : 598 887 zł. Wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „INVOD” Roman Pacek.

● Ukończona jest także sieć wodociągowa z przyłączami
dla wsi Wólka Korczowska o długości ok. 3,2 km. Wyko-
nawca: P.P.H.U. WA-MAX. Wartość zadania: 1 96 447 zł.

Powyższe zadania zrealizowane zostały z udziałem
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

● Został rozstrzygnięty przetarg na budowę sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami na kolonii Łomazy. Wodociąg
ma długość 1 2 km oraz zawiera 35 przyłączy. Koszt
budowy wynosi 985 329 zł, wykonawca P.P.H.U. WA-MAX
Zygmunt Wawryk. Realizacja inwestycji rozpocznie się w
bieżącym roku.

● Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji budowy
dróg gminnych w miejscowościach:
1 . Koszoły na odcinku ok. 1 ,3 km, wykonanie: ARIGOLD
Paulina Kukla. Koszt 23 370,00 zł.
2. Huszcza Druga na odcinku ok. 0,1 km, wykonanie:
Projektowanie i nadzór Dariusz Borowski. Koszt 7 995,00 zł.
3. Łomazy, ul. Ogrodowa, wykonanie: ARIGOLD Paulina
Kukla. Koszt 11 070,00 zł.
4. Dubów, droga gmina na odcinku ok. 1 ,2 km oraz trzy
włączenia drogi gminnej z drogi wojewódzkiej, wykonanie:
MARGIT Jerzy Dobosz. Koszt 24 906,00 zł.

Część środków na wykonanie dokumentacji pochodzi z
funduszy sołeckich z 201 7 roku wsi Huszcza Druga,
Koszoły, Dubów i Łomazy II .

Nowe przejścia

KRASÓWKA, JUSAKI-ZARZEKA
W tych miejscowościach, przy drogach, zostały zamontowane
tabliczki z numerami domów. Środki na ten cel zostały
przeznaczone przez mieszkańców w ramach funduszu
sołeckiego z 201 6 roku.

Kolejne miejscowości , czyl i : Bielany, Korczówka, Koszoły,
Łomazy I I , Studzianka, zostaną oznaczone tabl iczkami
jeszcze w tym roku.

Ulica Ogrodowa w Łomazach

ŁOMAZY
Na początku czerwca przeprowadzono prace związane z
wyznaczeniem przejść dla pieszych oraz malowaniem
znaków drogowych poziomych. Przy tej okazji m. in.
powstało nowe przejście dla pieszych, między
przystankiem autobusowym a Bankiem Spółdzielczym.

Informujemy, że dotychczasowe parkowanie na jezdni
przy banku jest niedozwolone. Miejsca parkingowe
zostały wyznaczone np. na dawnej zatoczce autobusowej.
Zmiany te związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Budowa wodociągu w Korczówce
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Studenckie projekty Ropociąg

● Rada Gminy Łomazy uchwaliła plan zagospodarowania
przestrzennego w korytarzu lokalizacji dalekosiężnego ruro-
ciągu przesyłowego, obejmującego pas terenu o szerokości
około 50 m, położony w obrębach miejscowości: Kozły,
Korczówka, Burwin. Ustalono strefę bezpieczeństwa o szero-
kości po 1 0 m w każdą stronę od osi rurociągu.

Nie dopuszcza się w niej wznoszenia budowli, urządzania
stałych składów i magazynów oraz zalesienia, z wyjątkiem
przebudowy i rozbudowy istniejących sieci oraz budowy no-
wych, pod warunkiem uzgodnienia z właścicielem rurociągu.
Wyklucza się także lokalizację ogrodzeń z wyjątkiem zwią-
zanych z obiektami rurociągu.

Ustalono także zasady zagospodarowania w sferze rol-
nictwa. Wyklucza się mianowicie w strefie bezpieczeństwa
rurociągu:
a) kultywację gleby poniżej 80 cm,
b) realizację obiektów kubaturowych i budowli rolniczych,
np. : szklarnie, chmielniki, si losy, w odległości do 1 0 m od osi
rurociągu,
c) real izację zbiorników wodnych.

Tereny, dla których plan ustala zmianę przeznaczenia, mogą
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem.

● 27 kwietnia, w Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie
wójta J. Czyżewskiego, radnych, sołtysów z Łomaz, pracow-
ników Urzędu zajmujących się gospodarką przestrzenną,
komunalną oraz planowaniem z członkami Studenckiego
Koła Naukowego Planistów „SmartCity”, którego opiekunem
jest dr Dagmara Kociuba. W spotkaniu uczestniczył również
dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS.

Była to kolejna wizyta studentów w gminie Łomazy.
W czerwcu ubiegłego roku wykonali oni inwentaryzację
przyrodniczo-urbanistyczną oraz opracowali projekt
zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów
publicznych: parku w centrum Łomaz, stadionu, Glinek
oraz terenów dawnej cegielni i stawów. Podczas spotkania
przyszl i projektanci zaprezentowali koncepcję zagospo-
darowania wspomnianych terenów. Wszystkie pomysły
studentów zostały entuzjastycznie przyjęte przez repre-
zentantów Gminy.

Efektywne współdziałanie stron zaowocowało podpisaniem
porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego przedstawicielem
był dr S. Terpiłowski, a gminą Łomazy reprezentowaną
przez Wójta.

PROGRAM STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „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.

Wymagania:

- trzeba ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 201 7 r.
i być maturzystą z 201 7 roku;

- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia,
lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich,
real izowanych w polskich, akademickich uczelniach
publicznych;

- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tys. 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 (wyliczony z czerwca
2017) na osobę nie przekracza 1 .600 zł brutto lub 1 .800 zł
brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. minimum 90
punktów na maturze wg. specjalnego algorytmu.

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę
będzie działalność związana z promocją gminy
(np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze,
klubach itp.).

W poprzedniej edycji w 201 6 roku z naszej gminy stypen-
dium otrzymało 6 osób, w tym roku także będzie 6 osób.

Wnioski kandydaci składają on-line
do 28 lipca 2017

Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać
w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy
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Jak postępować z pozostałymi odpadami

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble
i odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe (dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia takich jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne,
pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny) należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Łomazach, ul. Robotnicza 5. Punkt czynny we wtorki, w godz. 7:30 - 12:00 oraz czwartki, w godz. 12:00 - 15:30

Tel. kontaktowy - 505 515 061, 519 569 061

Odpady segregowane / ŁOMAZY / POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

Odpady niesegregowane

Uwaga! ! ! Prosimy o: ● zgniatanie butelek plastikowych typu PET ● Wystawianie odpadów w dniu wywozu do godz. 7.00
● Nie mieszanie popiołu z innymi odpadami

H AR M ON OG R AM WYWOZU ODPADÓW / I I połowa 2 017 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na terenie Gminy Łomazy obowiązujące od dnia 1 czerwca 201 7 r. do 31 maja 201 8 r.

I . Gospodarstwa domowe przyłączone do sieci kanalizacyjnej - 4,00 zł + VAT za 1 m3 ścieków

I I . Podmioty gospodarcze instytucje i urzędy przyłączone do sieci kanalizacyjnej 6,00 zł + VAT za 1 m3 śc.

MRG i Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to święto, które chętnie obchodzą dzieci
nie tylko te najmłodsze. Gimnazjal iści z racji tego święta
mogli uczestniczyć w zorganizowanej w tym dniu, specjalnie
pod ich adresem, grze terenowej. Na taki pomysł wpadła
Młodzieżowa Rada Gminy, która przygotowała uczestnikom
wytypowanym z poszczególnych klas różnorakie atrakcje
w terenie.

Była rywalizacja, sporo śmiechu podczas zabawnych
konkurencji , a przede wszystkim ruch na świeżym powie-
trzu. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wyznaczeni
nauczyciele. Po powrocie do szkoły wszyscy zostal i
zaproszeni na koncert młodzieżowego zespołu TENTATIVE
działającego przy GOK. Nie obyło się też bez słodkich
niespodzianek, bowiem uczniów poczęstowano drożdżów-
kami, soczkami, batonikami oraz wodą.
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Majówki na ludowo

KOPYTNIK
6 maja. Podczas imprezy "A w sercu ciągle maj", na scenie
zaprezentowały się zespoły ludowe z powiatu bialskiego:
"Tęcza" z Dąbrowicy, "Bokinczanka" z Bokinki Królewskiej,
"Biesiadnicy" z Żeszczynki, "Leśnianki" z Leśnej Podlaskiej
oraz "Pohulanka" z Kopytnika.

KOSZOŁY
27 maja. W trakcie Majówki wystąpiły zespoły z gminy
Łomazy i powiatu bialskiego: "Kaczeńce" z Czosnówki,
"Luteńka" z Koszoł, "Studzianczanie" ze Studzianki,
"Śpiewam bo lubię" z Łomaz, "Razem" z Tucznej, "Zielona
Kalina" z Dubowa (na zdjęciu).

Maj to miesiąc sprzyjający organizowaniu imprez integracyjnych dla społeczności lokalnych. To też m.in.
możliwość zaprezentowania aktualnego repertuaru zespołów śpiewaczych, własnych i zaproszonych z terenu
gminy i powiatu, a także okazja dla miejscowych gospodyń do pokazania swego kunsztu kulinarnego.

Na placu przy remizie OSP w Lubence 25 kwietnia miał
miejsce Przeg ląd źrebiąt rocznych i dwu letn ich rasy zimno-

krwistej , zorganizowany przez Lubelski Związek Hodowców
Koni i Wójta Gminy Łomazy. Udział w którym wzięli hodowcy
z powiatów bialskiego oraz radzyńskiego prezentując 27
koni. Wydarzenie rozpoczęli - wójt J.Czyżewski i dyrektor
Lubelskiego Związku Hodowców Koni Jacek Kozik - powi-
taniem hodowców i przybyłych gości. Podczas przeglądu
komisja, składająca się z przedstawicieli LZHK (dyr. J. Kozik,
z-ca dyrektora Andrzej Kosior oraz specjal ista ds. hodowli
koni Tomasz Dobek), dokonała oceny zgłoszonych źrebiąt
rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej. Zgodnie z prog-
ramem hodowlanym, ocenie podlegał wygląd ogólny konia,
jego ruch w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”. W pokazie
oceniane były również jego predyspozycje, ogólne wrażenie,
przygotowanie i prezentacja. Komisja oceniała każdego
konia indywidualnie, zgodnie z systemem punktacji .

Po przeglądzie hodowcy otrzymali z rąk wójta i przewodni-
czącej Rady Gminy M. Derlukiewicz dyplomy oraz kantary
dla koni. Imprezę zakończyło wspólne spotkanie hodowców,
podczas którego podziel i l i się swoimi refleksjami, spostrze-
żeniami i oceną obecnej sytuacji w hodowli koni zimno-
krwistych. Przegląd odbył się przy dużym zaangażowaniu
Janusza Charkiewicza z Lubenki, któremu należą się
podziękowania za pracę włożoną w przygotowania.

Przegląd zimnokrwistych

Spotkanie na strzelnicy

1 maja na strzelnicy sportowej w Komarówce
Podl. odbyły się strzeleckie zawody obronne,
w których z LOK Łomazy wzięło udział 7 osób.
Z karabinka sportowego KBKS SM-2 najlepiej
strzelał Jarosław Sucharzewski (83 pkt), a z

pistoletu MC Margoli - Wojciech Zydlewski (85 pkt).
Zwycięzcami zawodów zostal i :
I miejsce i złoty medal: Wojciech Zydlewski
I I miejsce i srebrny medal: Tomasz Besaraba
I I I miejsce i brązowy medal: Jarosław Garbatiuk
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100-lecie OSP Lomazy

Wymarsz pododdziałów z miejsca zbiórki do kościoła

-

Wramach przygotowań do
100-lecia OSPwykonano
remont remizy i odświe-
żono garaż. Przed remizą
pojawiła się gablota
z odnowioną, pierwszą
przedwojenną pompą
OSP Łomazy, figurka św.
Floriana oraz hełm.

Na czele pododziałów druh Damian Charewicz

Wśród gości znaleźli się m.in.
- poseł na Sejm RPAdam Abramowicz,

- lubelski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Grzegorz Alinowski,

- wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSPRP
w Lublinie Tadeusz Sławecki,

- przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie Barbara Socha,

- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSPRPw Białej
Podlaskiej i starosta bialski Mariusz Filipiuk,
- wicestarosta bialski Janusz Skólimowski,

- radni powiatowi Mateusz Majewski i Marek Uściński,
- p.o. komendanta miejskiego Policji w Białej Podl. Grzegorz Pietrusik,
- komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

Artur Tomczuk,
- Wójt GminyWisznice – Piotr Dragan

Akt poświęcenia nowego sztandaru OSP Łomazy przez:
ks. proboszcza A. Kameckiego, kapelana powiatowego strażaków
ks. Henryka Jakubowicza, byłego kapelana diecezjalnego strażaków

ks. Romana Sawczuka

Pododdziały OSP na miejscu uroczystości



7Łomaskie strony maj - czerwiec 201 7

Dzień Strażaka
W tym roku organizatorem gminnych obchodów „Dnia
Strażaka” była Ochotnicza Straż Pożarna w Koszołach, przy
współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Łomazach. To właśnie tam 30 kwietnia odbyło się tym razem to
trzecie gminne święto.

Zapoczątkowała je msza św. celebrowana przez ks. Jacka
Owsiankę proboszcza parafi i p.w. Chrystusa Miłosiernego w
Białej Podl. Po niej Wójt Gminy Łomazy powitał wszystkich
przybyłych na uroczystość gości, m. in. z-cę Komendanta
Miejskiego PSP w Białej Podl. mł. bryg. Marka Chwalczuka, dyr.
Biura Terenowego Związku OSP RP w Białej Podl. B.
Krzyżanowską, radnego Rady Powiatu M. Majewskiego oraz
łomaskich sponsorów uroczystości: prezesa GS „SCh” Tadeusza
Bańkowskiego i Krzysztofa Łojewskiego – prezesa BS.

Po oficjalnym przywitaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń
resortowych n/w. druhom:
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA -
● KrzysztofFuks - OSP Studzianka
● KrzysztofNiedźwiedź - OSP Studzianka
SREBRNY MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA -
odznaczony został druh:
● Tadeusz Stankiewicz - OSP Dubów
BRĄZOWY MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA -
odznaczeni zostal i druhowie:
● Damian Charewicz - OSP Dubów,
● Robert Kowaleńko - OSP Studzianka,
● Paweł Łochina - Orkiestra Dęta.
Wręczono także odznaki ZAWYSŁUGĘ.

Po ceremonii odznaczeń były występy grupy wokalnej
„Luteńka” z Koszoł oraz Orkiestry Dętej z Łomaz. W trakcie
trwania uroczystości można było delektować się strażacką
grochówką oraz kiełbaskami.

fot. Radio BIPER

Wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru przez gości honorowych.
Na zdjęciu sponsorzy: Zdzisław i Marian Serhej

Uroczystość przekazania sztandaru jednostce OSP Łomazy

Oficjalne przekazanie nowego samochodu dla OSP Łomazy przez
lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSPG. Alinowskiego,
komendanta miejskiego PSPw Białej Podl. A. Tomczuka,

wiceprezesa Zarządu Oddz. Woj. Związku OSPRPw Lublinie
T. Sławeckiego, przedstawiciela Woj. Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie B. Socha

Delegacja Zespołu Szkół wręczyła łomaskim strażakom
okolicznościowy upominek - złoty toporek

Strażacy z OSP Dubów corocznie świętują Dzień Strażaka także
u siebie. W tym roku po mszy, na placu przed remizą odbyło się
z udziałem Wójta i Komendanta Gminnego OSP uroczyste wręcze-
nie zasłużonym druhom odznaczeń resortowych. Nie zabrakło
również tradycyjnego, strażackiego poczęstunku.
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Moja Polska

W maju, w szkołach podstawowych w Huszczy i Łomazach
odbyły się, w ramach projektu "Znam zabytki sakralne
mojej gminy - Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Łomazach", warsztaty dla dzieci dotyczące zabytkowej
architektury gminy Łomazy.

Zorganizowane zostały w ramach zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury, sztuki oraz ochrony
dóbr kultury i tradycji dofinansowanego ze środków Gminy
Łomazy.

Projekt skierowany był do dzieci szkół podstawowych z gminy
Łomazy.

W niedzielę 4 czerwca, na placu przy zajeździe ROSSA
w Szeleście, odbyły się międzygminne zawody sportowo-
pożarnicze. Wzięły w nich udział jednostki OSP z gmin: Łomazy,
Rossosz, Wisznice i Sosnówka. W sumie do rywalizacji przy-
stąpiło 1 7 drużyn męskich i 2 kobiece. Drużyny rywalizowały
o miano najlepszej w obrębie swojej gminy.
Z gminy Łomazy do zawodów przystąpiło 6 drużyn męskich

z jednostek OSP: Studzianka, Dubów, Huszcza, Korczówka,
Kozły i Krasówka - Burwin. Komisj i sędziowskiej złożonej ze
strażaków Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej
przewodniczył brygadier Witold Grajcar. Zawody rozegrane
zostały w następujących konkurencjach: sztafeta pożarnicza
7 x 50 m. z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.
Tradycyjnie drużyny, które zajęły miejsca I - I I I otrzymały

ufundowane przez Gminę pamiątkowe puchary. Ponadto
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody finansowe.
Końcowa klasyfikacja zawodów:

I m. – OSPDubów
I I m. – OSP Studzianka
I I I m. – OSPKozły

Drużyny z pierwszych miejsc wystartowały w zawodach powia-
towych, które odbyły się 1 8 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim.
Tam nie powiodło się reprezentującej naszą gminę drużynie
z Dubowa. Musiała zadowolić się miejscem poza podium.

Zawody strażackie

IV m. – OSPHuszcza
V m. – OSPKrasówka - Burwin
VI m. – OSPKorczówka

Pod patronatem Wójta Gminy Łomazy,1 8 maja w SP
w Huszczy, odbył się gminny konkurs wiedzy o Polsce pt. :
"Moja Polska" w kat. uczniów klas I-I I I szkół podstawowych.
Jego cel to popularyzacja wiedzy o Polsce, budowanie
tożsamości narodowej i poczucia przynależności oraz
kształtowanie postaw patriotycznych. Główną pomysłodaw-
czynią była Danuta Nazarewicz, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej.

Konkurs był prowadzony w formie teleturnieju telewizyjnego
„Jeden z dziesięciu”. Obejmował zagadnienia dostosowane
do poziomu możliwości dzieci. Zgodnie z zasadami w rozgryw-
kach uczestniczyło 1 0 uczniów, którzy odpowiadali na pytania
osoby prowadzącej. Pięcioro, pod opieką Anny Zięteckiej,
z SP w Łomazach i pięcioro z SP w Huszczy.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci świetnie
odpowiadały na pytania. Aby pokonać stres, w przerwie
częstowały się sokiem i ciasteczkami, które sponsorowała
Rada Rodziców.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Katarzyna
Bańkowska, Regina Dzyr, Anna Ziętecka.

Wszystkie dzieci były do konkursu dobrze przygotowane
i wykazały się wielką wiedzą o Polsce, niemniej całe zwycięs-
kie podium zajęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Huszczy.

I miejsce - Maja Rudzka
I I miejsce - Tobiasz Kapczuk
I I I miejsce - Anna Buczyńska

Kościół z klocków

Moment wręczania nagród dowódcom jednostek z naszej gminy
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Lucyna Stanilewicz
Haftowanie i szydełkowanie

Pochodzi z Łomaz i tam mieszka. Obecnie jest

emerytką. Jej pasja to haft richelieu i krzyżykowy,

szydełkowanie oraz robótki na drutach.

Swoich umiejętności nauczyła się od starszych

pokoleń,a w szczególności od ojca, który był

krawcem.

Następnie swoje zdolności rozwijała jako

samouk. Pracowała w „Chrystianie”. Przez trzy

i pół roku szyła szaty liturgiczne na potrzeby

kościoła jak również sztandary i chorągwie dla

straży pożarnych. Wystawiała swoje prace na

wielu wystawach twórców ludowych.

Najnowszym dziełem p. Lucyny jest nowy

sztandar Oddziału Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach.

AArrttyyśśccii
ssppoośśrróódd nnaass
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Ochotnicza straż pożarna w Łomazach powstała w 1 91 7 roku.
Jej organizatorami byl i miejscowi działacze ludowi, rolnicy

Mikołaj Gicewicz i Michał Kulicki, nauczyciele Leon Szysz i Jan
Sakowicz. Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łomazach został Leon Szysz, a komendantem Czesław Krupski.

Trudne początki>

Początki działalności strażaków z Łomaz były bardzo trudne.
Nie było nic! Zaczynano więc od gromadzenia środków na zakup
sprzętu gaśniczego. Pomagali jak zawsze mieszkańcy, ale organi-
zowane były także przedstawienia teatralne czy potańcówki.

Pierwszy sprzęt pożarniczy w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łomazach to beczkowóz konny na dwóch kołach (z drewnianą
beczką na wodę), drabina, ki lka bosaków, siekier, toporów i stra-
żackich hełmów. Prawie wszystko, poza hełmami, wykonane było
we własnym zakresie przez strażaków lub miejscowych fachow-
ców. Wkrótce otrzymano ręczną sikawkę dwucylindrową i trochę
węży gaśniczych. Ręczną syrenę alarmową OSP w Łomazach
otrzymała dopiero w 1 936 roku. Była to nagroda za zajęcie pier-
wszego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
Przedtem do celów alarmowych służyła ustna trąbka, gong
alarmowy, a niekiedy kościelny dzwon.

Na początku przez wiele lat sprzęt strażacki przechowywany
był w prywatnym, drewnianym budynku po starej kuźni przy
dawnym rynku w Łomazach. Dopiero latem 1 942 roku zajęto na
ten cel część budynku murowanego, pozostałego po wymordo-
wanych przez Niemców Żydach. Po wojnie beczkowóz i inny
sprzęt strażacki przechowywano także pod sceną miejscowego
domu ludowego.

Pierwsza remizo-świetl ica z prawdziwego zdarzenia została
wybudowana w Łomazach przy pl. Jagiel lońskim w latach 1 957-
1 963. Był to budynek parterowy, z cementowej cegły, kryty
eternitem. Oprócz pomieszczeń na sprzęt strażacki i samochód
gaśniczy, była też wieża obserwacyjno-alarmowa (przystosowana
do suszenia węży strażackich, z elektryczną syreną alarmową)
oraz pomieszczenia świetl icowe.

W 60. rocznicę powołania straży w Łomazach nadany jej został
sztandar, ufundowany ze składek społecznych.

Budowę obecnej remizy rozpoczęto w 1 978 roku. Akt erekcyjny,
w obecności strażaków, mieszkańców Łomaz, przedstawiciel i
władz gminnych i wojewódzkich, wmurował dnia 1 6 l ipca tegoż
roku ówczesny prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej, pierwszy wicewojewoda
bialskopodlaski Wiesław Obszański. Budowana była czynem
społecznym strażaków, przy finansowej i organizacyjnej pomocy
władz administracyjnych gminy i województwa bialskopodlaskiego.
Jej użytkowanie w części przeznaczonej na ochronę przeciwpo-
żarową rozpoczęto już w 1 982 roku.

Pierwszy samochód gaśniczy, ze zbiornikiem na wodę i kom-
pletem sprzętu, OSP w Łomazach otrzymała w 1 965 roku. Drugi
samochód, o podobnym wyposażeniu technicznym, jednostka
otrzymała w roku 1 982. Następny, trzeci samochód to "Żuk" -
przystosowany do przewozu osób i sprzętu strażackiego.

Z uwagi na dogodne położenie terenowe i dobre zaopatrzenie
w sprzęt służący do gaszenia pożarów, od dnia 28 listopada 1 994
roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach została włączona do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki temu, każdego
roku druhowie z Łomaz otrzymują pieniądze na zakup sprzętu.
Ostatnio strażacy z tych środków zakupil i sanie lodowe oraz kom-
binezon, w który strażak musi się ubrać, aby z nich korzystać.

OSP Łomazy dziś>

Obecnie jednostka z Łomaz liczy sobie aż 11 6 członków. Są to
druhowie czynni, wspierający i honorowi oraz orkiestra strażacka.
W większości strażakami są rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy
lokalnych zakładów, studenci i zawodowi strażacy (5). Najstarszym
druhem jest wieloletni komendant jednostki w Łomazach – Feliks
Zydlewski.

Orkiestra OSP Łomazy

Orkiestra działa już od ponad 20 lat. Kapelmistrzem jest druh
Wojciech Lesiuk, a kierownikiem druh Tadeusz Sawicki. Strażacką
Orkiestrę Dętą w Łomazach rozpoczęto organizować w listopadzie
1 988 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami tego przedsięwzięcia
byli miejscowi działacze społeczni: Stanisław Deneko z Jusaków,
Feliks Kowaleńko z Łomaz, ówczesny Prezes ZSL w Łomazach -
Franciszek Uściński i komendant gminny Straży Pożarnych -
Feliks Zydlewski.

Na początku orkiestra nie miała żadnych instrumentów. Lokalne
instytucje stawały się z czasem sponsorami. W 1 989 roku można
było wreszcie kupić choć kilka instrumentów. Okazało się, że
niektórzy przyszl i członkowie orkiestry mają własny sprzęt, na
którym można było rozpocząć próby. Najpierw odbywały się one
w GOK w Łomazach, a potem w siedzibie OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach
Wczoraj i dziś

„Wyobrażenie o nich jest już stereotypowe – srebrny hełm z tzw.
grzebieniem i długą aż na kark osłoną, u boku toporek, szeroki pas
do ciemnogranatowego munduru, dziarska mina i niesłychana
odwaga. Tak sobie jeszcze niedawno powszechnie wyobrażano
strażaków. I tak jeszcze niekiedy wyglądają, ale tylko od święta.
Na codzień ich mundury nie są zbyt reprezentacyjne, a srebrzyste
hełmy zastąpione zostały specjalnymi ze sztucznego tworzywa,
dużo wytrzymalszymi i łatwiejszymi w użyciu. Natomiast napewno
nie ubyło im odwagi, a przybyło zadań, do których potrzeba wysiłku
i wyrzeczeń.” Tak rozpoczynał się w 1 976 r. artykuł w dzienniku
„Sztandar Ludu” o strażakach ochotnikach.

16 lipca 1978 - Odznaczanie przodujących strażaków podczas
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę remizy

1 czerwca 1984 - Biała Podl.
Wuznaniu wybitnych zasług
w pracy społecznejGminny
komendant OSP Feliks

Zydlewski został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski,
przyznanym przez Radę

Państwa.
Zdjęcie wykonano chwilę po

dekoracji.
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Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła publicznie w kościele para-
fialnym w Łomazach dnia 25 czerwca 1 989 roku.

Dziś Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach liczy 30-ciu członków
stałych i ki lkoro uczniów. W okresie 25 lat jej funkcjonowania
zmarło jedenastu członków. Tylko jedna osoba gra od początku
jej zawiązania. W ciągu minionych lat orkiestra wielokrotnie
występowała nie tylko na terenie gminy, ale także poza jej
granicami: w powiecie, województwie i kraju. Były to uroczystości
rel igi jne, świeckie, lub łączone: świeckie i rel igi jne, a także
konkursy. Średnio około 30 występów publicznych rocznie.

Oczywiście inne jednostki chętnie zapraszają orkiestrę na
swoje rocznice czy święta patriotyczne, aby swoją muzyką uświet-
niała te uroczystości.

MDP

Przy straży działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza.
Każdego roku przyszli strażacy uczestniczą w zawodach sportowo-
pożarniczych na szczeblu powiatowym, zajmując tam czołowe
lokaty. Młodzież uczestniczyła także w halowym turnieju młodzie-
żowych drużyn pożarniczych organizowanym w Piszczacu przez
druha Leszka Stubińskiego. Grupa młodych strażaków jest bardzo
liczna, bo działa w niej 40 osób, 20 dziewcząt i 20 chłopaków. Mło-
dymi druhami opiekuje się Andrzej Wiński.

Pozostałe sukcesy>

Corocznie druhowie z OSP Łomazy uczestniczą w zawodach
sportowo-pożarniczych. Zazwyczaj zajmują drugie miejsce na
zawodach gminnych. Co cztery lata Łomazy wraz z gminami
Rossosz, Wisznice i Sosnówka są współorganizatorami gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych. Od dwóch lat w Łomazach
odbywa się także gminny dzień strażaka, na który chętnie
przyjeżdżają wszyscy druhowie.

Niewątpl iwie do sukcesów należy zaliczyć doskonałą współ-
pracę z samorządem gminnym i lokalnymi instytucjami. Strażacy
udostępniają swoją świetl ice lokalnemu stowarzyszeniu. W sali
OSP Łomazy odbywają także zajęcia aerobiku, ćwiczy w niej
orkiestra dęta – remiza tętni życiem.

Strażacy z Łomaz odwiedzają również szkoły, w których mówią
o tym jak reagować w sytuacjach zagrożenia czy jak zapobiegać
pożarom. Maj, który jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej,
jest również dobrym czasem na odwiedziny najmłodszych w remi-
zie. Najmłodsi uczniowie wraz z nauczycielami przychodzą do
strażaków, którzy chętnie pokazują im sprzęt i mówią o zasadach
zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Ze względu na położenie jednostki OSP Łomazy przy trasie
81 2, po której przewożone są bardzo różne materiały, począwszy
od cementu, gazu, pal iw i po której każdego dnia przejeżdża
wiele aut, strażacy najczęściej wzywani są właśnie do wypadków
oraz oczywiście do pożarów.

- Szczególnym rokiem był rok 2015, kiedy to praktycznie dwa
razy dziennie byliśmy dysponowani do pożarów lasów w okolicach
miejscowości Huszcza. Jednak mi najbardziej zapadły w pamięć

poszukiwania małej dziewczynki właśnie w Huszczy. Znalazła
się, ale niestety nie żyła – mówi prezes OSP Łomazy, Grzegorz
Tereszczuk.

- Z ciekawym zdarzeniem mieliśmy do czynienia w tym roku.
W czasie burzy wiatr zrzucił bocianie gniazdo. Zgłoszenie, które
otrzymaliśmy dotyczyło tylko dwóch małych bocianów, które
spadły. Mieliśmy je tylko włożyć do gniazda. Jednak przy współ-
pracy ze strażakami z JRG Biała Podlaska odbudowaliśmy całe
bocianie gniazdo, bociany przeżyły i już odleciały do ciepłych
krajów – dodaje druh Andrzej Wiński, naczelnik jednostki.

- Skoro jesteśmy przy zwierzętach, to ciekawą akcją było
również wyławianie młodego łosia, który goniony przez psy
wpadł do zbiornika wodnego. Udało nam się go wyciągnąć, ale
niestety łoś był już nieżywy – wspomina prezes.

Strażacy z Łomaz doskonale pamiętają również pożar w zak-
ładzie produkującym okna. Tylko dzięki ich błyskawicznej reakcji
uratowana została cała lakiernia, cała dokumentacja. Spaleniu
uległa jedynie część poddasza.

Rekordowym rokiem, pod względem wyjazdów, był rok 201 5,
kiedy to druhów z OSP Łomazy wzywano aż 80 razy.

Sprzęt>

Wszystkie sukcesy strażaków z Łomaz są zasługą ich ciężkiej
pracy i poświęcenia oraz sprzętu, bez którego walka z ogniem
byłaby właściwie niemożliwa. Co znajduje się w garażach OSP
Łomazy?

- Wtej chwili możemy się pochwalić nowym nabytkiem, jest to
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, z opcją ratownictwa
drogowego – IVECO EUROCARGO. Zbiornik wody 3,5 tyś litrów,
autopompa o wydajności 2700 litrów na minutę. Na swoim
wyposażeniu wóz posiada również wyciągarkę (uciąg 9 ton),
maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe o wydajności 1600
litrów. Jest to wóz typowo terenowy, na pojedynczych osiach,
z silnikiem o mocy 320 koni, kabina modułowa sześcioosobowa.
Sprzęt został zakupiony w tym roku. Koszt tego wozu to 758 910 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu gminy wynosiło 310 910 zł,
z funduszu ochrony środowiska 78 000, reszta środków pochodziła
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz z MSWiA –
mówi prezes jednostki.

Na wyposażeniu OSP Łomazy znajduje się również ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu JELCZ oraz lekki
na podwoziu LUBLIN I I I .

W OSP Łomazy jest jeszcze
zabytkowa pompa z 1 930 roku.
Jest ona w pełni sprawna, po
renowacji , dzięki staraniom st.
bryg. Mariana Bieleckiego. W jed-
nostce poza pompą znajduje się
jeszcze inny „zabytek”; to hełm
z 1 930 roku. Ten sam, w którym
wówczas strażacy wyjeżdżali do
akcji .

Powyższy tekst jest przedrukiem artykułu autorstwa Aleksandry
Majewskiej ze strony portalu BIAŁA 24 (07.01.2017)
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Podczas obchodów 1 00-lecia OSP Łomazy nie zapomniano o zasłużonych druhach, obecnie m.in. z racji wieku
mniej aktywnych. Wielu z nich zostało udekorowanych medalami.

- Złotym Znakiem Związku
odznaczony został druh
Mieczysław Szudejko,

- Medalem Honorowym im.
B.Chomicza odznaczeni zostali
druhowie Marian Józefaciuk

i Tadeusz Uściński

- Medalem Zasłużony dla Powiatu Bialskiego odznaczeni zostali:Wojciech Lesiuk –
kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach, Eugeniusz Mojsa – długoletni członek

Strażackiej Orkiestry, Franciszek Uściński (odbierał syn) – współzałożyciel Strażackiej Orkiestry
Dętej w Łomazach. Na zdjęciu w towarzystwie wręczających medale - wójta J. Czyżewskiego, starosty

bialskiego M. Filipiuka i dyr. BS K. Łojewskiego

- Odznaką Honorową Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego odznaczeni zostali druhowie:
(stoją od lewej) JózefTelaczyński, Marian Derlukiewicz, CzesławWiński, Henryk Gicewicz,
(Marian Tereszczuk i Feliks Tereszczuk otrzymali okolicznościowe grawertony za wieloletnią
aktywność w życiu OSPw Łomazach), JózefSzostakiewicz, Edward Bańkowski, Stefan

Bańkowski, Julian Bańkowski, Mieczysław Derlukiewicz, Władysław Łojewski (nieobecny
na zdjęciu).

- Złotym Medalem za
Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczony został druh
Marian Szostakiewicz

- Okolicznościowym
grawertonem za wieloletnią

współpracę na niwie
pożarniczej został
uhonorowany druh
Feliks Zydlewski

– najstarszy członek OSP
Łomazy, długoletni

komendant Gminny OSP



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

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

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

Dzieje sie ...¸

maj - czerwiec 201 7

GBP ŁOMAZY

W niedzielę 21 maja, w siedzibie łomaskiego Gminnego
Ośrodka Kultury, odbył się konkurs muzyczny XI I I Powiatowe

Prezen tacj e Wokal ne. Jego organizatorem był GOK oraz
Gminna Bibl ioteka Publiczna.
Jury w składzie: Mariusz Polak – przewodniczący, Iwona
Świderska – członek i Krzysztof Guz – członek, po wysłu-
chaniu łącznie 35 wykonań dzieci i młodzieży z placówek
należących do powiatu bialskiego, przyznało laureatom
nagrody i wyróżnienia. Z naszej gminy udział w prezentac-
jach wzięło siedmioro młodych wokalistów. Czworo z nich,
których zaprezentowaliśmy powyżej, jury doceniło.

Piękne czytanie

MARLENA HOŁOWNIA
kategoria - klasy I-III SP

II miejsce

DOROTA GICEWICZ
kategoria - klasy I-III SP

Wyróżnienie

MACIEJ GOLBA
kategoria - klasy IV-VI SP

III miejsce

EWELINA PRZYŁUCKA
kategoria - gimnazjum

III miejsce

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”
- to myśl przewodnia I I I Gm i n n ego Konku rsu P i ękn ego Czytan i a,
który odbył się 29 maja w Gminnej Bibl iotece Publicznej.
Udział w nim wzięli uczniowie klas I-I I I SP z Łomaz i Huszczy.

W jury zasiedl i przedstawiciele instytucj i organizujących to
przedsięwzięcie, a nad przebiegiem konkursu czuwała
Elżbieta Bielecka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Nagrodzeni zostal i :
kat. - klasa I

I m. - Marlena Hołownia
I I m. - Krzysztof Jarzębski

kat. - klasa I I
I m. - Iwona Stanilewicz
I I m. - Maja Rudzka
I I I m. - Alan Wieprzowski
Wyróżnienie - Gabriel Derlukiewicz

kat. - klasa I I I
I m. - Sebastian Hordejuk
I I m. - Bartosz Indrzejewski
I I I m. - Julia Korszeń
Wyróżnienie - Kinga Wdowiak

Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Łomazy.
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Jarmark Jagiellonski 2017
.

Tegoroczny Jarmark rozpoczęły walki średniowiecznych wojów,
w których role wcielili się członkowie grupy rekonstrukcyjnej

"Żelazny żołądź" z Brześcia

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał wójt J. Czyżewski.
Krótkie wystąpienie miał także jeden z zaproszonych gości

- poseł Stanisław Żmijan

Nie zabrakło również "rodzimych"
Tatarów

Wśród zabaw przygotowanych dla dzieci były również
te angażujące rodziców, np. tradycyjne przeciąganie liny

Duże zainteresowanie wzbudzały
brzozowe postacie wykonane przez
Kazimierza Bondaruka z Huszczy

Z Brześcia przyjechała młodzieżowa orkiestra dęta z zespołem
wokalnym, a także twórcy ludowi ze swym rękodziełem

Nie zabrakło również lokalnych twórców ludowych
i wyrobów ich rąk
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Jarmark Jagiellonski 2017
.

25 czerwca na szkolnym boisku w Huszczy odbył się piknik
„Moja rodzina fajna jest” zorganizowany przez grupę
nieformalną „Razem dzieciom” i mieszkańców Huszczy. Jego
głównym punktem było oficjalne otwarcie nowego placu zabaw
dla dzieci, powstałego w ramach realizacji projektu „Lubelskie
Lokalnie - Mikrodotacje FIO2” finansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Uczestnicy pikniku mogli podziwiać występy wokalno-muzyczne
dzieci i młodzieży z łomaskiego GOK oraz dzieci z miejscowej
szkoły podstawowej w Huszczy pod kierunkiem B. Habiedy.
Była również Zumba i koncert zespołu TENTATIV. W dalszej
części festynu dzieci zabawiał animator Jacek Marczuk.

Odbyły się jeszcze konkursy sportowe, a także pokaz sprzętu
strażackiego. Podczas pikniku wszyscy częstowali się ciastem,
napojami, lodami przygotowanymi przez Radę Rodziców
w Huszczy. Imprezę zakończyła potańcówka na trawie przy
muzyce zespołu „Koncert”.

Rzesza miłośników muzyki oczekiwała na atrakcję wieczoru czyli występ zespołu „Loka”, znanego m. in. z radia i tv.
Rozpoczął sie on z opóźnieniem bo już po godz. 22. Były decybele . . .

Dzieci uwielbiają mieć pomalowane buzie, więc oczekiwały
cierpliwie w kolejce . . .

. . . a rodzice mogli spokojnie popatrzeć i posłuchać koncertu zespołu
"Silk Ensemble", wykonującego znane polskie przeboje
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Podwójnauroczystość

28 kwietnia w Zespole Szkół w Łomazach miała miejsce
uroczysta akademia poświęcona zbliżającej się rocznicy
uchwalenia Konstytucj i 3 Maja oraz Tadeuszowi Kościuszce -
patronowi szkoły podstawowej.

Przed zgromadzonymi gośćmi, uczniami, nauczycielami
wystąpil i uczniowie klasy IV a i VI a, przygotowani przez
B. Piotrowską, E. Kapłan, I . Korszenia, oraz chór szkolny
KANON pod kierunkiem G. Kulickiego. Od uczniów usłysze-
l iśmy, że wybór tak niezwykłej postaci na patrona zobowiązuje
do stawiania Go za wzór miłości Ojczyzny.
Z kolei sekretarz UG M. Łojewska podkreśl i ła, że Konstytucja
3 Maja jest jak testament napisany wiele lat temu. W imieniu
gminnego samorządu podziękowała szkołom za kultywowanie
pamięci zarówno o tym historycznie ważnym wydarzeniu, jak
i o Kościuszce.
Tak odświętny nastrój stał się doskonałą okazją do podsumo-
wania konkursów, w których rywalizowali uczniowie szkół
podstawowych. Wręczono nagrody laureatom gminnego
konkursu plastycznego „W świecie zieleni”, którego organizatorem
był Zespół Szkół wspólnie z GOK, pod patronatem Wójta
Gminy Łomazy, oraz szkolnych konkursów:
- ekologicznego „Arcydzieła z odpadów”;
- plastycznego „Pejzaże z czasów Patrona Szkoły”.

Kolejny rok zanami

WIEŚCISZKOLNE

Rok szkolny 201 6/201 7 przeszedł już do historii.
W piątek 23 czerwca, w szkolnej hali sportowej,
odbyło się jego oficjalne zakończenie.

- Pamiętajcie: „Nie jest najważniejsze, byś był lepszy
od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego
siebie z dnia wczorajszego. Cena sukcesu to ciężka
praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od
tego czy wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie
wszystko” - tymi słowami apelowała w swym wystą-
pieniu dyr. A. Fil ipiuk do uczniów kończących szkołę.
Były nagrody dla najlepszych uczniów, były podzię-
kowania dla nauczyciel i , a w szczególności tych
odchodzących na emeryturę. Równie szczególne
podziękowania otrzymał W. Bańkowski. Jak powie-
działa dyr. Fi l ipiuk, za to, że - nie szczędzi czasu ani
też sił, by wpierać nas w podejmowanych działaniach,
pełniąc przez 5 lat funkcję Przew. Rady Rodziców.
Do rodziców zaś skierowała te słowa: Szkoła to nie
tylko budynek czy instytucja. Szkoła to przede wszyst-
kim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób
ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych
celów. Wyrażam wdzięczność za zaangażowanie we
wspólną organizację przedsięwzięć, za okazywaną
nam życzliwość i często finansowe wsparcie, za pomoc
w przygotowaniu dzieci do konkursów i występów na
szkolnych uroczystościach.

Przekazanie szkolnego sztandaru
następcom

Najwyższą średnią ocen na świadectwie mają:
Ewelina Przyłucka, Michał Gadomski,

Klaudia Hołonowicz

TytułWzorowego Absolwenta uzyskali: PawełWiński,
Dominika Golba, Klaudia Hołonowicz

DawidWołosowicz z kl. III c
gimnazjum miał przez 3 lata

100% frekwencję

Podziękowania dla przewodni-
czącego Rady Rodziców
Wiesława Bańkowskiego
za wieloletnią współpracę

Dwójka pedagogów, Anna Lesiuk i Teresa Wysocka,
podjęła decyzję o odejściu na emeryturę

Były również podziękowania dla rodziców
szczególnie zaangażowanych w życie szkoły
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Kryminalnanoc

Nocwprzedszkolu

Podtrzymują tradycje

08 czerwca w Szkole Podstawowej w Łomazach odbyła się I I
edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
„Spell It” . W konkursie udział wzięl i uczniowie SP z Łomaz,
Rossosza, Wisznic i Huszczy. Celem konkursu było:
- doskonalenie umiejętności l iterowania w języku angielskim;
- utrwalenie poznanego słownictwa;
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
- współpraca i wymiana doświadczeń nauczyciel i języka
angielskiego.
Do zmagań z literowania przystąpiło łącznie jedenaścioro
uczniów w kategori i klas czwartych i piątych. Dzieci rywali-
zowały ze sobą w trzech konkurencjach: dyktando literowe,
l iterowanie wylosowanego słowa oraz literowanie usłyszanego
słowa. Po długich zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

(miejsca dzieci z naszej gminy)
klasy IV: I I I miejsce - Gabriela Rudzka (SP w Huszczy)
klasy V: I I miejsce: Zofia Brodacka (SP w Huszczy),

I I I miejsce: Natal ia Osak (SP w Łomazach).
Nagrody ufundowała piekarnia Quality Goods Polska Sp. z o.o.

w Łomazach

Wspólne literowanie

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To wspaniała
okazja, by pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla swojej
planety, aby była zdrowa, piękna i czysta. W związku z tym
26 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Pod kierun-
kiem wychowawczyń: Wiesławy Kobrzyńskiej i Agnieszki
Panasiuk uczniowie klasy I i I Ic zaprezentowali część artystyczną
pt. „Ziemia w twoich rękach”, propagującą postawy i zachowania
ekologiczne. Dzieci zachęcały wszystkich do dbania o środowisko
naturalne i segregowania śmieci, wskazywały, jakie niebezpie-
czeństwo grozi Ziemi ze strony człowieka. Uświadamiały
potrzebę troski o obecną i przyszłą jakość życia na naszej
planecie poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do świata
rośl in i zwierząt oraz kształtowanie umiejętności mądrego
i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą.
Przypomniały, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i trzeba
o nią dbać, ponieważ jej przyszłość zależy od każdego na pozór
niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

W nocy z piątku na sobotę (2-3 czerwca), w ramach ogólnopolskiej
akcji „Noc Bibliotek”, łomaska szkoła zamieniła się w zakład karny,
po którym buszowali więźniowie i pol icjanci. To efekt Kryminalnej
Nocy w Bibl iotece zorganizowanej przez bibl iotekarki D. Łaską i
E. Kapłan, a skierowanej do uczniów klas szóstych naszej szkoły.

Zabawa rozpoczęła się od stworzenia rysopisów, pobrania odcisków
palców i sfotografowania naszych „przestępców”. Później emocje
rosły, a takie zabawy jak „Tajemnice skrzyni”, rebusy, kalambury i
gra „Pif paf” obudziły w uczestnikach pokłady kreatywności. Dużo
radości sprawiło drużynowe poszukiwanie skarbu w bibl iotece, na
ślad którego można było wpaść tylko po odszyfrowaniu zagadki
napisanej alfabetem Morse'a. Najwięcej emocji przyniosło jednak
rozwiązywanie krzyżówki (kto by pomyślał. . . ). Aby to zrobić, należało
odszukać pytania umieszczone w ciemnych salach strzeżonych
przez duchy. Tylko ten, kto tego doświadczył wie, co i kto kryje
się w szkolnych murach nocąK

Po kolacj i i przygotowaniu do snu można było obejrzeć fi lm lub w
końcu udać się na spoczynek. Jednak z tej możliwości skorzystali
tylko nieliczni uczniowie. Większości emocje nie pozwoliły zasnąć
do białego rana.

Jak wygląda przedszkole nocą? Dowiedziały się o tym dzieci z
grupy „Motylki” Ewy Karpowicz.
Przygoda rozpoczęła się późnym popołudniem 2 czerwca zabawą
w podchody. Jedna grupa pod okiem pań wyznaczała trasę i zada-
nia, druga poszukiwała wskazówek i rozwiązywała napotkane
zadania. W czasie wędrówki dzieci musiały wykazać się: mądrością,
sprawnością fizyczną i sprytem. Niezbędnym elementem programu
było „zdobycie” pożywienia, tu punktem trasy stał się bar Kebab.
Łup stanowiły smaczne frytki i napój. Następnie, już w przedszkolu,
przy kolorowych światłach, dzieci mogły pochwalić się swoimi
tanecznymi umiejętnościami. Po dyskotece nadszedł czas na samo-
dzielnie przygotowaną kolację. Po posiłku i wieczornej toalecie
zmęczone, ale uśmiechnięte starszaki zasypiały podczas seansu
bajkowego. Oj, niektórzy byli bardzo wytrwali. Rano, po śniadaniu
przedszkolaki z uśmiechem i błyskiem w oku witały swoich rodziców.
To była dla wszystkich niezwykła noc, która na długo zostanie w
pamięci wszystkich uczestników, a także pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w histori i łomaskiego przedszkola.
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1 6 czerwca, w hali sportowej, zarząd Klubu Sportowego NIWKA
dokonał podsumowania osiągnięć sportowych w Gimnazjadzie
201 6/201 7, w której nasi gimnazjal iści już po raz czwarty
odnieśli zwycięstwo. Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia
w tym współzawodnictwie.
1. Najlepsze wyniki naszych drużyn:

a) I miejsce w finale powiatu bialskiego w piłce ręcznej dziewcząt,
Tuczna, 07.03.201 7,

b) I I miejsce w pływaniu drużynowym dziewcząt,
Międzyrzec Podl. , 25.1 1 .201 6,

c) I I miejsce w pływaniu drużynowym chłopców,
Międzyrzec Podl. , 25.1 1 .201 6,

d) I I I miejsce w finale rejonu bialskiego w piłce ręcznej dziewcząt,
Łuków, 1 6.03.201 7.

e) I I I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
Wisznice, 28.09.201 6,

f) I I I miejsce w koszykówce dziewcząt, Konstantynów,
1 0.03.201 7.

2. Nasi najbardziej utytułowani sportowcy:
a) Bajkowska Justyna - trzykrotna złota i dwukrotna srebrna
medalistka w biegach ulicznych i przełajowych,
b) Hordejuk Daria - złota, srebrna i trzykrotna brązowa
medalistka w biegach ulicznych i przełajowych ,
c) Przyłucka Ewelina - złota, dwukrotna srebrna i brązowa
medalistka w biegach ulicznych i przełajowych,
d) Stanilewicz Adrian - trzykrotny złoty i czterokrotny srebrny
medalista w biegach ulicznych i przełajowych .
3. Miejsca na podium powiatu bialskiego w biegach
wywalczyli indywidualnie również:
a) Hołownia Jolanta - dwukrotna brązowa medalistka,
b) Bajkowski Łukasz - brązowy medal
c) Tokarski Bartosz - brązowy medalista

Najbardziej zasłużonym uczniom wręczono nagrody. Ponadto
zarząd klubu NIWKA nagrodził Justynę Bajkowską i Adriana
Stanilewicza przyznając im tytuły Naj l epszej B iegaczki

i Naj l epszego Bi egacza Długodystansowego w roku szkolnym
201 6/201 7.
Na zakończenie podsumowania, po raz pierwszy w histori i
klubu, przyznano CERTYFIKATY potwierdzające nadanie
przynależności do grupy członków stanowiących DUMĘ KLUBU.
Otrzymali je: Justyna Bajkowska, Daria Hordejuk, Ewelina
Przyłucka, Gabriela Marciniuk, Adrian Stanilewicz.

Gimnazjada 2016/2017

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA zorganizował
w Zespole Szkół Rodzinny Dzień Promocji Zdrowia 2017.
Impreza odbyła się 1 i 2 czerwca. Pierwszego dnia przepro-
wadzono konkursy o charakterze prozdrowotnym i profi la-
ktycznym.
Uczniowie gimnazjum rywalizowali w:
- konkursie wiedzy o zdrowiu "Wiem co jem",
- konkursach plastycznych: "Jestem modny, nie palę",

"Zanim będzie za późno", "Bądźmy zdrowi".
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wzięl i udział w:
- konkursach plastycznych: "Jestem modny, nie palę",

"Bądźmy zdrowi",
- konkursie rękodzielniczym "Piramida żywieniowa",
- turnieju wiedzy o zdrowiu "Zdrowo żyjemy".

Wszyscy zainteresowani uczniowie, rodzice i nauczyciele
uczestniczyl i w "Biegu po Zdrowie 2017" zorganizowanym
na stadionie sportowym w Łomazach.

2 czerwca dokonano podsumowania wszystkich konkursów.
ULKS NIWKA był organizatorem i jedynym fundatorem
dyplomów, medali , nagród rzeczowych wykorzystanych
do organizacji imprezy. Nagrody wręczyła dyr. Anna Fil ipiuk.
Łącznie we wszystkich wydarzeniach Rodzinnego Dnia
Promocji Zdrowia 201 7 uczestniczyło 82 uczniów.

Promowali zdrowie

Laureaci el iminacji powiatowych XXXVI Małego Konkursu
Recytatorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

kl. I-III SP I miejsce - Jan Telaczyński / Łomazy
Wyróżnienie - Marlena Hołownia / Huszcza

kl. IV-VI SP I I I miejsce - Oliwia Supruniuk / Łomazy

XI Gminny Konkurs Ortograficzny "O złote pióro Wójta"

I miejsce - Szymon Kożuchowski / SP w Łomazach
I I miejsce - Ewa Pawluk / SP w Huszczy
I I I miejsce - Michał Dymowski / SP w Łomazach

Uczennica klasy I I I b gimnazjum Izabela Szutko otrzymała
wyróżnienie

w XI I I edycji Wojewódzkiego Konkursu „Animowana Chemia” .

Uczennica klasy IV b SP w Łomazach Julia Niedzielska
została laureatem Powiatowego Konkursu Polonistycznego

“Polonista roku”.

Szymon Kożuchowski kl. VI a SP w Łomazach został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego

Klaudia Hołonowicz kl. I I I c gimnazjum
- laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Biologii

WSKRÓCIE

*

*

*

*
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sport
TenisTaekwon-Do

1 9-21 maja, Głubczyce, woj. opolskie
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-Do

Reprezentantka Akademii VIRTUS Nikola Sobechowicz wywal-
czyła brązowy medal i tytuł I I wicemistrzyni Polski w walkach
kat. -42 kg.

9-11 czerwca Lublin
VIII Puchar Europy w Taekwon-do

Łomazianka Ola Sacharczuk, reprezentująca obecnie klub
RSCT Radzyń Podlaski została złotą medalistką w konkurencji
walk -50kg Juniorek. Została również powołana do kadry
narodowej Juniorów na Mistrzostwa Świata w Dublinie (Irlandia).

28 maja w Dubowie odbył się Dzień
Sportu. Organizatorami tej imprezy byli
ULPKS FLORIAN oraz OSP w Dubowie.
Dzieci oraz rodzice wzięli udział w wielu
zabawach i konkurencjach sportowych.
Dzięki pomocy Gminnej Komisj i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych został
zakupiony sprzęt sportowy potrzebny do
przeprowadzenia tej imprezy. Uczestnicy
Dnia Sportu zostal i poinformowani o zag-
rożeniach wynikających z uzależnień.

Ola Sacharczuk Nikola Sobechowicz

Na sesji Rady Powiatu wręczono stypendia sportowe zawod-
nikom osiągającym wysokie wyniki sportowe. Wśród nagrodzo-
nych znaleźl i się zawodnicy taekwon-do pochodzący z gminy
Łomazy: Magda Bańkowska, Monika Chwalewska, Aleksandra
Sacharczuk, Darek Stanilewicz oraz Ernest Szopliński.

Piłka nożna

4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy NIWKA zorganizował Turniej Tenisa
Ziemnego. Zawody odbyły się na boisku sportowym ORLIK.
Ich najważniejszym celem było promowanie tenisa ziemnego
w gronie młodzieży gimnazjalnej. Rywalizowano w grach
singlowych, w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy.

Wśród gimnazjal istek zwyciężyła Ewelina Przyłucka poko-
nując w meczu finałowym Klaudię Bajkowską. Trzecie miejsce
w rozgrywkach wywalczyła Izabela Szutko wygrywając decy-
dujący pojedynek z Martyną Tokarską.

Wśród chłopców zwyciężył Piotr Ułanowicz. To kolejne
zwycięstwo Piotra. Wcześniej wygrał Noworoczny Turniej
Tenisa Ziemnego 201 7. Drugie miejsce wywalczył Bartłomiej
Kur, a trzeci był Antoni Bielecki.

Zwycięzcy zostal i nagrodzeni medalami, pucharami i statu-
etkami ufundowanymi przez Nasz Klub. Wszystkim uczestni-
kom wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe.
W imieniu organizatorów turnieju wręczali je członkowie
zarządu klubu NIWKA - Marta Bednaruk-Bańkowska, Marek
Prokopiuk oraz sędzia główny zawodów Tomasz Doluk.

Uczestnicy miel i możliwość korzystania z napojów chłodzą-
cych zakupionych przez Nasz Klub na potrzeby turnieju.
Zmagania sportowe przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Szczególne podziękowania przekazujemy Panu Tomaszowi
Dolukowi - animatorowi sportu na boisku sportowym ORLIK
w Łomazach. Dziękujemy za sędziowanie pojedynków teniso-
wych i udzielone wsparcie w organizacji tego wydarzenia.

Marek Prokopiuk

Dzień Sportu

Klasa okręgowa zakończyła rozgrywki sezonu
201 6/201 7. NIWA Łomazy ostatecznie upla-
sowała się na dziewiątym miejscu w tabeli ,
jednak do przedostatniego meczu w sezonie

nie była pewna utrzymania się w okręgówce.
W trakcie sezonu nasza drużyna zdobyła 31 punktów,

odniosła 9 zwycięstw, uzyskała 4 remisy i poniosła 1 3 porażek.
Najlepszym strzelcem okazał się Łukasz Borysiuk - 1 4 bramek.
Następni mają na koncie po 4 bramki.
Piłkarze strzel i l i 41 bramek, stracil i jednak 59. Z taką stratą
znaleźl i się w towarzystwie 2 drużyn w grupie z największą
ilością wpuszczonych goli . Ach ta defensywa . . .
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