Numer
bezpłatny

Łomaskie strony

numer 3 (65) maj - czerwiec 201 8

BIULETYN INFORMACYJNY

WAKACJE 2018
w gminie

ŁOMAZY
Lipiec

3.07 - godz. 10.00 - Wycieczka rowerowa ,,Dzieje Łomaz wśród
pól i kwiatów’’ – zwiedzanie muzeum regionalnego w Studziance,

wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko (zgłoszenia do 28.06)

Wbrew pozorom życie małżeńskie to wcale nie jest taka łatwa sztuka.
Początkowo wszystko jest takie piękne i cudowne, potem jednak
zaczyna się to zmieniać. Co zaczyna szwankować?

8.07 - Atrakcje dla dzieci i młodzieży na stadionie w Łomazach
11.07 - godz. 21.15 - Kino plenerowe (park w Łomazach, w razie
niepogody hala sportowa)

12.07 - godz. 9.00 - Wycieczka autokarowa do Klubu
Jeździeckiego w Woskrzenicach – (przejażdżki na koniach,

bryczką, park linowy, ścianka wspinaczkowa, zjazdy na linie, trampoliny,
plażówka , lina Tarzana, ognisko), zapisy do 5.07, koszt wyjazdu
50 zł, uczestnik płaci 30 zł

18.07 - godz. 8.45 - Wyjazd do Aquaparku w Białej Podlaskiej
zapisy do 16.07, koszt wyjazdu 15 zł

20.07 - godz. 11.00 - ,,Życie w dawnej osadzie Łomazy’’
– wspólne tworzenie komiksu (hala sportowa)

25.07 - godz. 11.00 - ,,Warsztaty balonowe’’ – skręcanie zwierzaków

Sierpień
1.08 - godz. 11.00 - ,,Podchody – gra terenowa dla dzieci
i młodzieży’’ - zbiórka przy hali sportowej
8.08 - godz. 21.15 - Kino plenerowe w Huszczy
22.08 - godz. 11.00 - ,,Gry i zabawy w dawnej Polsce‘’
(park w Łomazach)

30.08 - godz. 8.45 - Wyjazd do Aquaparku w Białej Podlaskiej
zapisy do 27.08, koszt wyjazdu 15 zł

Ponadto:

Konkurs fotograficzny – „ Wyślij kartkę w przyszłość z gminy Łomazy”
Konkurs na najciekawsze zdjęcia współczesne z gminy Łomazy 2018.
Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych
bez ograniczeń wiekowych.
Dzieci do lat 8 z opiekunem .

Zapisy i więcej informacji w GOK lub tel.83 341 70 43

8 lipca - stadion w Łomazach

Impreza skierowana do szerokiego
grona odbiorców, promująca gminę
Łomazy i powiat bialski

X Spotkanie z kulturą tatarską
i regionalną
14-15 lipca - Studzianka

Promocja dziedzictwa kulturowego
regionu, X Tatarski Turniej Rodzinny,
pokazy łucznictwa

Gminny Ośrodek Kultury
i Gminna Biblioteka

zapraszaja

GPB ŁOMAZY

-

Łomaski Festiwal Kultury

„Ludowy Koncert”
lipiec - Korczówka

Prezentacje twórczości i muzyki ludowej

Kino plenerowe

11 lipca - Łomazy/park lub hala sportowa
8 sierpnia - Huszcza

GPB ŁOMAZY

Piknik Rodzinny
„Postaw na rodzinę”

5 sierpnia - park w Łomazach
Impreza propagująca trzeźwość
integrująca lokalną społeczność

Dożynki Gminne

26 sierpnia - park w Łomazach

Tradycja związana z zakończeniem żniw
z udziałem mieszkańców wszystkich
sołectw
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Wieści z Urzędu Gminy
Inwestycje

● Wykonano pierwszy etap remontu drogi powiatowej
Łomazy - Szymanowo. Koszt prac ok. 1 00 tys. zł.
● W ramach funduszu sołeckiego robione są drobne
remonty świetlic, remiz. Przy świetlicy w Studziance
wykonano schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.
Podobne prace będą realizowane w świetlicy w Dubowie.

● Ku uciesze dzieci z Kozłów na tamtejszym placu zabaw
przybyły nowe elementy: zjeżdżalnia i dwie huśtawki.
Zakup został sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego
wsi Kozły.

● Siłownia plenerowa w łomaskim parku już zbudowana.
Ten obiekt infrastruktury rekreacyjnej składa się z ośmiu
elementów. Urządzenia są umiarkowanie wymagające ale
zapewniają ogólnorozwojowy charakter. Podtrzymują
aktywność fizyczną i wzmacniają organizm. Całkowita
wartość inwestycji sfinansowanej w ramach projektu
PROW to 55 000 zł. Projekt jest sfinansowany w 1 00%.
● Wraz z początkiem wakacji rozpoczął się drugi etap
budowy chodnika przy ulicy Brzeskiej w Łomazach. Koszt
- około 250 tysięcy złotych. W zeszłym roku, wspólnie
z powiatem bialskim, zrealizowano pierwszy etap za około
1 00 tysięcy złotych. Koszty sfinansowane zostaną w 75
procentach z budżetu gminy, a w 25 procentach z budżetu
powiatu bialskiego. Będzie wykonany nowy chodnik, wjazdy
do posesji. Przestawione zostaną również słupy, które są
w kolizji z chodnikiem.
● Kwotę 1 0 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego Łomaz II
przeznaczono w ubiegłym roku na remont chodnika przy
ulicy Kościuszki w Łomazach.

– Chodnik był zapadnięty, płytki popękane, dlatego
uwzględniliśmy prośbę mieszkańców w naszym budżecie
i w tym roku wykonujemy pierwszy etap remontu chodnika
przy ulicy Kościuszki. W następnych latach będziemy
chcieli wyremontować cały odcinek w kierunku ulicy
Podrzecznej. Remont będzie polegał na wymianie
krawężników, ułożeniu nowej kostki i wykonaniu wjazdów

– mówił dla mediów wójt Czyżewski. Koszt remontu
wyniesie około 40 tysięcy złotych.

Gmina Łomazy otrzymała dotację na budowę placu zabaw
i drugiej siłowni zewnętrznej. OSA czyli Otwarta Strefa
Aktywności powstanie na stadionie w Łomazach. Łączny
koszt to 60 tys. zł, z dofinansowaniem 50% z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Realizacja jeszcze w tym roku.
W skład inwestycji wchodzą:
plac zabaw - huśtawka pojedyncza, huśtawka ważka,
zjeżdżalnia, karuzela, stolik szachowy, ławka;
siłownia - narciarz, orbitrek, wioślarz, wyciąg górny i dolny,
sztanga, twister.
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Stypendia pomostowe

Kreatywna szkoła
Od lutego 201 8 r. łomaska szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego, unijnego
programu Kreatywna Szkoła. Ów projekt ma na celu podwyższenie umiejętności
i wiedzy uczniów z zakresu nauk ścisłych. Programem zostali objęci uczniowie
od 1 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Zajęcia dodatkowe, które
obejmuje projekt, podzielone są na dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające,
zawodowe oraz specjalistyczne (logopedyczne, integracja sensoryczna, szkołę
dla rodziców i wychowawców). Aktualnie zajęcia odbywały się w 39 grupach.
W ramach realizacji projektu szkoła uzyskała pomoce dydaktyczne jako wsparcie
w/w. działań w postaci: zestawu 32 laptopów (wyposażenie 2 sal komputerowych),
2 dotykowe ekrany 55’, 4 projektory LED wraz z ekranami, wyposażenie
pracowni fizycznej, przyrodniczych, matematycznych, integracji sensorycznej,
logopedycznej w zestawy pomocy dydaktycznych, min. 2 aparaty fotograficzne,
lunety, mikroskopy, gry dydaktyczne, interaktywne zestawy doświadczalne,
plansze poglądowe i wiele innych. Łączna wartość sprzętu dydaktycznego
opiewa na kwotę ponad 209000zł. Zakup był bez wkładu finansowego gminy.

Dotacja na książki
Gmina Łomazy otrzymała dotację 1 2.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w
Łomazach!
Głównym celem powstania programu jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez
wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
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Rewitalizacja
cegielni
Wójt
informuje

Gmina Łomazy otrzymała dotację na "Zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni
w Łomazach".
Całkowita wartość projektu 861 1 49,89 zł z dofinansowaniem 595 1 03,56 zł (ok 70%) ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Lubelskiego na lata 201 4-2020.
W ramach projektu przewidziano: utwardzenie parkingu, utworzenie ścieżek na obszarze wokół stawów,
wykonanie oświetlenia led z panelami solarnymi wzdłuż
ścieżek, wykonanie pomostów oraz wiaty jako miejsce
odpoczynku dla rowerzystów, sanitariaty, postawienie
tablic informacyjnych, a także wykonanie systemu
monitoringu.

Przy składaniu dotacji częściowo inspirowano się
wizualizacją przygotowaną przez studentów w ramach
współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Planistów
UMCS "SmartCity" pod opieką dr Dagmary Kociuby.

Dobry start

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
informuje o realizacji rządowego programu „Dobry start”,
w ramach którego każdy uczeń od 1 września dostanie
300 zł dofinansowania na zakup książek i pomocy
dydaktycznych. Program nie przewiduje kryterium
dochodowego.
Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny dzieci od pierwszej klasy
szkoły podstawowej do ukończenia do ukończenia przez
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku
życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może
to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o wypłatę w formie elektronicznej rodzice
uczniów mogą składać od 1 lipca, w formie papierowej
w urzędzie od 1 sierpnia. Ważne! Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Złożenie wniosku o świadczenie Dobry start w lipcu
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później
niż do 30 września.

Kurniki do poprawki
Do Urzędu Gminy dotarła decyzja Samorządowego
Kolegium Odwoławczego podjęta po rozpatrzeniu
odwołania inwestora od decyzji Wójta z 28 grudnia 201 7
o odmowie ustalenia inwestorowi środowiskowych
uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa czterech budynków inwentarskich typu kurnik
w Łomazach” na działce nr ewid.644.

Kolegium postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję
w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że
wydana decyzja narusza prawo. Brak akceptacji lokalnej
społeczności nie może być wyłączną podstawą odmowy
wydania decyzji zezwalającej na inwestycję. Przepisy
nakazują jedynie udział społeczeństwa. Jednocześnie
zarzucił decyzji Wójta podważanie zaufania do władzy
publicznej, niepodjęcie wszystkich środków w celu

Kurnik - zdjęcie ilustracyjne (muratordom.pl)

wyjaśnienia sprawy oraz niepoparcie rozstrzygnięcia
pełnym materiałem dowodowym. Organ odwoławczy
wydając decyzję powołał się na orzecznictwo administracyjno-sądowe.
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ROZŚPIEWANE MAJÓWKI
Majowa aura sprzyjała organizacji imprez integracyjnych. Już niejako tradycyjnie rozśpiewane rozpoczęcie
sezonu wiosennego miało miejsce w Koszołach. Niebawem piosenki ludowe zabrzmiały także w Kopytniku.
W obu miejscowościach działające tam zespoły zaprosiły do siebie zaprzyjaźnione grupy śpiewacze z terenu
powiatu bialskiego.

KOSZOŁY
5 maja odbyła się tutaj trzecia edycja majówki zorganizowanej przez miejscowy zespół ludowy “Luteńka”.
– Jest dziś kilka zespołów z naszego terenu, jest też kilka

KOPYTNIK
Aura majówkowego śpiewania udzieliła się też w Kopytniku.
1 2 maja w świetlicy wiejskiej odbyła się MAJÓWKA NA LUDOWO,
którą zorganizował zespół „Pohulanka” wspólnie z sołtysem
Zbigniewem Głowackim. Zaśpiewało i bawiło się wspólnie
siedem zespołów z terenu pięciu gmin.
Gospodarze, zespół „Luteńka” z Koszoł, „Kaczeńce” z
Czosnówki (gm. Biała Podl.), „Biesiadnicy” z Żeszczynki
(gm. Sosnówka), „Zielona Kalina” z Dubowa, „Jarzębina”
z Zabłocia (gm. Kodeń) i „Zielawa” (gm. Rossosz).

GOŚCIE ZZA MIEDZY
W jednostce OSP w Łomazach gościli strażacy z powiatu
Oberhavel w Niemczech i z Brześcia na Białorusi.
Dodatkowo podczas wizyty strażacy zwiedzili mizar
i muzeum państwa Józefaciuków w Studziance.
Wizyta w Łomazach była jednym z punktów oficjalnej
delegacji partnerów z Białorusi i Niemiec w powiecie
bialskim.

spoza. Spotykają się one cyklicznie, pięknie śpiewają,
dbają o folklor promując jednocześnie naszą gminę – mówi

wójt Czyżewski.

– Nazwa zespołu “Pohulanka” pochodzi od karczmy

o takiej nazwie, która stała niegdyś w naszej okolicy i po
dzisiejszy dzień to miejsce gdzie była nazywa się
Pohulanka. Istniejemy niespełna dwa lata. Jesteśmy
zapraszani na różne wydarzenia, bardzo dużo śpiewamy
a sami organizujemy przynajmniej dwa razy w roku takie
spotkania jak dzisiejsze. Kolejne planujemy we wrześniu

– mówi Zbigniew Głowacki, sołtys Kopytnika i członek
zespołu.
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Czas dla strażaków
Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest
w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej św. Floriana czyli 4 maja lub w jego okolicach. Święto to jest
okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom (zawodowym i ochotnikom) za ich niebezpieczną i ciężką pracę,
niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi. Podczas oficjalnych, państwowych uroczystości najbardziej
zasłużeni funkcjonariusze otrzymują nagrody i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. W całym
kraju odbywają się też mniej oficjalne, lokalne obchody tego święta, podczas których strażakom ochotnikom
wręczane są medale i odznaczenia, oni z kolei prezentują swoje umiejętności i sprzęt bojowy oraz bawią się.

Dzień Strażaka w Dubowie
- wszelkie inicjatywy OSP są współorganizowane przy udziale
Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu „Zielona Kalina”, mającego w repertuarze także piosenki strażackie;
- w przypadku prac organizowanych przez gminę na strażaków z Dubowa zawsze można liczyć. Stawiają się w czynie
społecznym. Tak było np. przy koszeniu boiska, remoncie
remizy albo pomocy w organizacji 1 00-lecia OSP w Łomazach;
- OSP z Dubowa co roku startuje w zawodach sportowopożar-niczych, zajmując tradycyjnie od wielu lat pierwsze
miejsce
w gminie, a następnie reprezentując gminę na
zawodach powiatowych;
- zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze są
przeprowadzane sprawnie i zgodnie.
W niedzielę 1 3 maja delegacja z gminy Łomazy brała udział
w Powiatowych Uroczystościach Dnia Strażaka połączonych
z XIX Pielgrzymką strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej .
Naszą gminę reprezentowały poczty sztandarowe z Łomaz
i Dubowa (na zdjęciu) , orkiestra dęta, strażacy z Dubowa,
Korczówki i Łomaz oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Jerzy Czyżewski.

Zasłużonym druhom wręczono odznaczenia i wyróżnienia,
przyjęto także w szeregi nowe ochotniczki i ochotników.

Po powrocie z Leśnej strażacy z Dubowa zebrali się przed
budynkiem świetlicy i rozpoczęli własne obchody Dnia Strażaka.
Był hymn, podniesienie flagi, wystąpienia gości. Bardzo wysoko
ocenił jednostkę OSP Dubów wójt Czyżewski. Jak stwierdził:
- w Dubowie podtrzymywana jest tradycja spotkań strażackich,
tzn. co roku jako jedyna jednostka OSP w gminie organizuje w
swojej jednostce święto strażaka;
- przy OSP działa Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy
FLORIAN, m.in. przygotowujący młodych strażaków, organizujący
dni sportu;

W części artystycznej wystąpił zespół „Zielona Kalina”, a na
zgłodniałych uczestników uroczystości czekała tradycyjna,
strażacka grochówka.
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Gminne święto

Gospodarzem tegorocznych, gminnych obchodów „Dnia Strażaka” była OSP w Korczówce, świętująca jubileusz
90-lecia swego istnienia. Uroczystości zapoczątkowane zostały mszą św. w miejscowym kościele, po której
nastąpił przemarsz pododdziału złożonego ze strażaków z jednostek OSP z terenu gminy oraz pocztów
sztandarowych, w asyście strażackiej orkiestry dętej z Łomaz, na plac przy miejscowej remizie. Tam odbyły się
główne obchody.

Mszę św. w parafialnym kościele w Korczówce koncelebrowali:
kapelan diecezjalny strażaków ks. kanonik Andrzej Biernat
oraz ks. proboszcz Mariusz Czyżak

Pododdział strażaków wraz z pocztami sztandarowymi
z jednostek OSP Dubów, Huszcza i Łomazy w trakcie
przemarszu na miejsce uroczystości

Z okazji 90-lecia jednostki OSP w Korczówce dowódca Jednostki
R-G PSP w Białej Podl. st. kpt. Sylwester Sadowski przekazuje
na ręce druha Feliksa Kalickiego okolicznościowy list gratulacyjny

Po oficjalnym powitaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń za zasługi
i odznak za wysługę lat.
ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

odznaczony został druh Feliks Kalicki

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

odznaczeni zostali druhowie - Adam Parafiński i Tadeusz Piętka
BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

odznaczeni zostali druhowie - Sławomir Gicewicz i Krzysztof

Kalicki

ODZNAKĄ „STRAŻAK WZOROWY” - odznaczony został Arkadiusz

Nowosielski

Przed uczestnikami uroczystości wystąpiły: orkiestra dęta
z Łomaz oraz lokalny zespół Poranna Rosa
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Rywalizacja młodych strażaków
5 czerwca na łomaskim stadionie, w ramach XX Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, spotkali się młodzi strażacy z 9 miejscowości.
Do zawodów przystąpiło 1 7 drużyn, w tym 9 dziewczęcych.
Zadaniem uczestników było pokonanie dwóch konkurencji –
ćwiczenie bojowe (rozwinięcie linii gaśniczej, pokonanie
tunelu i kładki, napełnienie zbiornika wodą oraz ułożenie
sprzętu i zawiązanie węzłów) oraz sztafeta pożarnicza na 400
metrów z przeszkodami (pokonanie ściany, przeniesienie
gaśnicy, rozwinięcie linii wężowej i połączenie jej z prądownicą).
Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna była drużyna z Chotyłowa,
a nasze dziewczęta uplasowały się na czwartym miejscu.
Lepiej poszło chłopcom, którzy wywalczyli drugie miejsce, tuż
za MDP Drelów (Gimnazjum). Emilia Panasiuk z MDP Lubenka
otrzymała nagrodę dla najmłodszej zawodniczki.

fot. www.bialskieforum

Zawody jednostek OSP
Na obiektach sportowych przy Gimnazjum w Sosnówce 27 maja
odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,
w których udział wzięły drużyny OSP z gmin: Sosnówka,
Rossosz, Wisznice oraz Łomazy. W sumie do zawodów przystąpiło 1 9 drużyn męskich i 2 kobiece. Rywalizowały one
o miano najlepszej w obrębie swojej gminy. Z gminy Łomazy
było sześć drużyn męskich z jednostek OSP: Dubów, Huszcza,
Kozły, Krasówka-Burwin, Łomazy i Studzianka.

fot. Radio Biper

Końcowa klasyfikacja zawodów:
I miejsce – OSP Dubów
II miejsce – OSP Łomazy
III miejsce – OSP Studzianka
1 7 czerwca na stadionie w Łomazach strażacy rywalizowali na
zawodach powiatowych, 1 8 drużyn męskich oraz 8 kobiecych.
Zostały one wcześniej wyłonione na zawodach gminnych
międzygminnych. Naszą gminę już tradycyjnie reprezentowała
jednostka z Dubowa, która 27 maja zajęła pierwsze miejsce
na międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
Na zawodach powiatowych rywalizacja przebiegała tradycyjnie
w dwóch konkurencjach - sztafecie strażackiej i zadaniu
bojowym.
Sztafeta strażacka polega na pokonaniu przez poszczególne
zespoły ok. 400-metrowego dystansu najeżonego rozmaitymi
przeszkodami, m.in. płot, slalom, przeskok nad poprzeczką,
rów, przebiegnięcie po równoważni i inne. Pałeczką sztafetową
jest prądownica, którą ostatni z zawodników drużyny spina z
wężem i dobiega do mety. Oczywiście trasę należało pokonać
w jak najkrótszym czasie nie popełniając przy tym błędów
regulaminowych.

Podczas zadania bojowego zawodnicy rozwijają linię gaśniczą
i strumieniem wody zbijają rozstawione na różnych wysokościach pachołki oraz tarczę. Tu także liczony jest czas, a błędy
skutkują punktami karnymi.
W drużynach kobiecych bezkonkurencyjna okazała się OSP
Krzewica, zaś w kategorii drużyn męskich zwyciężyła OSP
w Kodniu. Ekipa z Dubowa zajęła dalsze miejsce.
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wiosna

numer 3 / 2018
Marzenie młodej dziewczyny

Być z kimś, kto będzie najlepszym tatą na świecie dla naszych
dzieci. Lecz nie tym od zarabiania pieniędzy, by rodzinie wiodło
się lepiej, by było ją stać na najlepsze ubranka i zabawki...
Po to, by był zawsze: przy szczepieniu, na spacerach, kiedy
dziecko zacznie chodzić, gdy pierwszy raz będzie wyjeżdżać na
kolonie (...). Bo to takie ważne... By tworzyć rodzinę.

Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być

Ernst Bush

W poprzednim numerze ta strona poświęcona była
matkom, więc aby było sprawiedliwie tym razem nieco
dla ojców, zwłaszcza, że 23 czerwca był Dzień Ojca.
Rola taty powoli się zmienia, a zmiany te podążają
w pozytywnym kierunku. Nasi ojcowie często ograniczali
swoje rodzicielskie obowiązki do niedzielnego spaceru
z rodziną, a na widok brudnej pieluszki wzdrygali się
z niechęcią. Na szczęście taki model tatusia odchodzi
do lamusa. Dzisiaj tata to coraz częściej towarzysz
zabaw, aktywny opiekun oraz przyjaciel dla dzieci
i prawdziwy partner dla mamy.

II
Antoni Kutnik

W hitlerowskim jarzmie

Fragmenty wspomnień opublikowanych, w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku, w Bialskim Tygodniku Kulturalnym.

Część 3

III
Żydzi zgromadzeni na boisku szkolnym

IV

A r tyś c i

s po ś ró d nas

Jerzy Besaraba
M ieszka w Koszołach. Jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo
rolne. W wolnych chwilach maluje obrazy. Swoją pasję kontynuuje od ponad dwudziestu lat. Samouk.
Prezentował swoje prace na Dożynkach Gminnych i Powiatu
Bialskiego oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach.
Na zdjęciach obok: J. Besaraba na Festiwalu Kultury Lokalnej w 201 5 r.
w Łomazach.

Czerwiec 1950. Budynek szkoły podstawowej w Łomazach

Następny numer
Łomaskich stron
ukaże się około 20 sierpnia
i będzie zawierał m.in.
fotorelację z obchodów piątej
rocznicy powstania zespołu
„ Zielona Kalina” z Dubowa,
które miały miejsce 1 lipca.
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Dzieje sie¸ ...
www. facebook. com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

GBP ŁOMAZY

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

GOK w remoncie

Prace w budynku GOK trwają. Obecnie trwa demontaż
całej konstrukcji dachu oraz podwyższenie ścian m.in. pod
salę kinową. Kwota inwestycji to 1 209 272,94 zł brutto, w
tym 85 % dofinansowania z RPO Województwa Lubelskiego
na lata 201 4-2020w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności
kulturalnej Gminy Łomazy”.
Przypominamy:
- na czas trwania prac budowlanych wypożyczanie
książek zostało zawieszone do odwołania (przewidywany
czas otwarcia - wrzesień 2018 r.) .
Działalność GOK jest prowadzona w budynku Zespołu
Szkół - sala nr. 1 4. Wejście od strony hali sportowej
przy ulicy Podrzecznej.
Kontakt: GOK - 662 563 51 6, GBP - 600 390 344

Piękne czytanie

,, Wspaniale jest, kiedy można już czytać samemu ‘’ – to
myśl przewodnia IV Gminnego Konkursu Pięknego
Czytania, który odbył się 1 4.06.201 8r. w Zespole Szkół w
Łomazach. Udział wzięli uczniowie klas I – III szkół
podstawowych w Łomazach i Huszczy. Dyrektor Zespołu
Szkół Bogumiła Wińska przywitała gości i rozpoczęła
konkurs. W jury zasiedli: Agata Chwalewska - dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach, Marlena
Stefaniuk - logopeda, Ewa Karpowicz - nauczyciel
Nauczania Przedszkolnego.
Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Łomazy
Jerzego Czyżewskiego.
Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach,
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, Zespół Szkół w
Łomazach.

Po wysłuchaniu uczestników przyznano następujące
dyplomy i nagrody:
Kategoria klas I
1 . m. – Agnieszka Bandzarewicz
2. m. – Wiktoria Szyndler
3. m. – Marta Buczyńska
Kategoria klas II
1 . m. – Krzysztof Jarzębski
2. m. – Marlena Hołownia
Kategoria klas III
1 . m. – Maja Rudzka
2. m. – Jan Telaczyński
3. m. – Gabriel Derlukiewicz oraz Emilia Lipińska
Koordynatorzy konkursu: Elżbieta Bielecka, Agata
Chwalewska.

9
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EKO - KONKURS

1 0 czerwca w sali OSP Łomazy odbył się konkurs pod tytułem
Żywność ekologiczna” . Organizatorem tego udanego wydarzenia było Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Wyniki konkursu:
1 . miejsce - Urszula Chotkowska (na zdjęciu z lewej)
2. miejsce Łukasz Sacharczuk
3. miejsce Renata Popielewicz

4. miejsce Ewelina Skubisz
5. miejsce Kamil Chwalewski
wyróżnienia: Iwona Gicewicz, Szymon Kożuchowski, Jolanta
Stanielewicz, Bartłomiej Sokulski.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy upominki. Dla wszystkich przygotowany był również
poczęstunek, oczywiście z produktów ekologicznych.

SPŁYW

Zielawa stanowi prawy dopływ Krzny o długości 68 km
i powierzchni dorzecza 1226 km². Wypływa ze sztucznego
jeziora Mosty i płynie w kierunku północno-wschodnim.
Przepływa przez: Wisznice, Dubicę, Bordziłówkę, Łomazy,
Studziankę, Ortel Królewski, Perkowice i wpada do Krzny
pod wsią Woskrzenice Duże. Jej główne dopływy to:
Krynica, Lutnia, Żarnica, Grabarka i Mulawa.

1 maja odbyła się pierwsza edycja Wiosennego Spływu
Kajakowego rzeką Zielawą z Wisznic do Studzianki. Wzięła
w niej udział grupa 35 osób - z Warszawy, Piszczaca,
Zalutynia, Zalesia, Małaszewicz, Studzianki, Komarówki
Podlaskiej, a nawet 2 osoby z Zurychu. Wydarzenie
rozpoczęło zwiedzanie cmentarza tatarskiego w Studziance.
Następnie w Rossoszu, po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez Marka Pomietło rozpoczął się spływ.
Wszyscy uczestnicy dotarli do mety w czasie poniżej 3
godzin. Imprezę zakończył tatarski posiłek i turniej łuczniczy.
Z kolei 3 maja, w trakcie drugiej edycji, trasę 1 9 km
pokonało 38 uczestników głównie z Białej Podlaskiej,
Międzyrzeca Podlaskiego, Styrzyńca, Piszczaca, Zalutynia
i Wisznic. Uczestnicy wycieczki rozpoczęli od Studzianki,

gdzie zwiedzili cmentarz tatarski. Po zapoznaniu się z
historią tego miejsca przyszedł czas na spływ z Wisznic do
Studzianki.
Trasa w maju jest stosunkowo łatwa a szybki nurt rzeki
powoduje to, że płynie się szybko. Po drodze, wśród bogatej
roślinności, mijamy 1 8 mostów, kładek i mosteczków.
Między Szelestem a Jusakami-Zarzeką duża ilość zakrętów
czyni złudzenie, że płyniemy w kółko. Wody też już trochę
więcej. Tutaj na moście można zaplanować kolejny postój.
Płynąc dalej dostrzegamy z koryta rzeki wieżę łomaskiego
kościoła. Spływ zakończył się przy tzw. Głuchu, miejscu
bitwy 1 5.09.1 769 r., w której zginął płk Franciszek Ksawery
Pułaski, brat Kazimierza.
Spływ był bardzo udany. Pogoda dopisała i w majowym
pięknym słońcu pokonanie trasy zajęło kajakarzom 4,5
godziny. Przepiękne widoki przy bezchmurnym niebie
pozwoliły na relaks i zachwyt rzeką Zielawą. Wszyscy
uczestnicyotrzymali pamiątkowe medale, obiad kuchni
tatarskiej i regionalnej oraz wzięli udział w strzelaniu z łuku.
Całość tradycyjnie zakończył turniej łuczniczy.
Zdjęcia i tekst (z redakcyjnym skrótem) - Łukasz Węda
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WIEŚCI ze SZKÓŁ
JUŻ WAKACJE

Od początku uroczystości panował szczególny nastrój,
o co zadbali absolwenci, dostojnie tańcząc poloneza.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie tegorocznych
absolwentów oraz przekazanie pocztu sztandarowego gimnazjum

„ Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają i skąd odfruwają
najcudowniejsze motyle” - pod takim hasłem 22 czerwca, po

mszy św., w łomaskiej szkole odbyło się zakończenie roku
szkolnego 201 7/201 8.
Reprezentant młodzieży kończącej szkołę Bartosz Tokarski
w imieniu absolwentów skierował podziękowania do wychowawców oraz rodziców, podziękował za troskę, chwile wsparcia,
miłość i serce oraz wytrwałość.
Spośród gości głos zabrali: sekretarz Urzędu Gminy Marianna
Łojewska oraz radny powiatu Marek Uściński. Zwracając się
do uczniów podkreślali szczególną wartość nie tylko zdobytej
w szkole wiedzy, ale tego wszystkiego, co pozwala wyrosnąć
na dobrego człowieka i prawego obywatela.
Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu powiedziała między
innymi: „Pragnę podziękować gronu pedagogicznemu za

Nagrody Wójta Gminy Łomazy za najwyższe wyniki w nauce otrzymali:
w szk. podst.: Wiktoria Hołonowicz kl. VI b - średnia ocen 5,33,
Dominika Biesiada kl. V b - średnia ocen 5,33,
w gimnazjum: Jolanta Piętka kl. III a - średnia ocen 5,28.

włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych
postaw młodzieży. Janusz Korczak powiedział, że „dzieci rodzą
się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”
i Państwo w pełni realizują słowa cytowanego pedagoga”.

Następnie wręczono nagrody:
● Tytuł Wzorowego Absolwenta Kapituła przyznaje uczniom
kończącym gimnazjum, którzy przez cały cykl kształcenia
godnie reprezentowali szkołę na wielu polach i uzyskiwali
wysokie wyniki w nauce. Wzorowym absolwentem w roku
szkolnym 201 7/201 8 została uczennica kl. III a – Jolanta Statuetki dla najlepszego sportowca przyznano: Justynie Bajkowskiej
Piętka.

● Nagrodę za najwyższy wynik na egzaminach otrzymał:

Jakub Najdyhor – uczeń

kl. III c.
● „Certyfikat Ambitnego Ucznia” – nagroda przyznawana
uczniowi, który na przestrzeni ostatnich lat zrobił największe
postępy w edukacji i zachowaniu. W bieżącym roku certyfikat
otrzymał Hubert Hołonowicz z klasy VI b.
● Nagrodę specjalną Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach
za 1 00% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym otrzymują:
za sześcioletnią 1 00 % frekwencję:
Jolanta Piętka kl. III a i Jarosław Tomczuk kl. III c;
za trzyletnią 1 00 % frekwencję:
Karolina Arseniuk kl. III b.
● Decyzją Kapituły honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły” w roku
szkolnym 201 7/201 8 został przyznany p. Barbarze Tereszczuk.
Minutą ciszy uczcili zebrani pamięć p. Marzeny Chotkowskiej
pedagoga i wychowawcy, zmarłej przed końcem roku szkolnego.

- kl. III a, Bartoszowi Tokarskiemu – kl. III b. Dodatkowo nagrody za
osiągnięcia sportowe przyznano: Justynie Bajkowskiej, Anastazji
Stanilewicz kl.II b i Nikoli Sobechowicz kl. IIa

Dyrektor szkoły słowa podziękowania skierowała również do Rady
Rodziców, a szczególnie podziękowała Wiesławowi Bańkowskiemu,
który przez 6 lat pełnił funkcję jej przewodniczącego
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WIWAT MAJ, TRZECI MAJ

ŁOMAZY
W poniedziałek 7 maja, w Zespole Szkół w Łomazach
uroczystą akademią uczczono 227 rocznicę uchwalenia
Konstytucji. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście.
Wójt w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że
powinniśmy akcentować swój patriotyzm, przywiązanie do
barw narodowych. Podziękował nauczycielom i uczniom za
kształtowanie postaw patriotycznych.
Obszerne wystąpienie Marka Uścińskiego było lekcją
historii, pokazującą cały splot wydarzeń, które doprowadziły do
uchwalenia konstytucji. Radny powiatu bialskiego podkreślił,
że powinniśmy wyciągać wnioski z historii – w myśl powiedzenia, że historia jest nauczycielką życia.

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez
uczniów klas IV c i V a pod kierunkiem Piotra Sautycza
i Ireneusza Korszenia.
Tuż przed występem uczniów dyrektor Zespołu Szkół w
Łomazach poprosiła zebranych, aby modlitwą i minutą ciszy
uczcić pamięć nauczycielki – Marzeny Chotkowskiej, która
nagle i niespodziewanie odeszła 1 maja. Bogumiła Wińska
zwróciła się do zmarłej:

„Marzenko na zawsze pozostaniesz w naszych sercach
i pamięci. Tam z góry będziesz układać dla nas plany, dyżury
i zastępstwa. Tutaj na ziemi nikt nie zastąpi nam Ciebie.
Jedyne co teraz możemy Ci ofiarować, to nasza modlitwa
i pamięć.”

HUSZCZA
Jak co roku z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
w szkole postawowej w Huszczy odbyła się uroczysta
akademia. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
klas III - VI był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz
przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych.
Uroczystość niosła przesłanie również dla nas, że
patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako
naród tak żyć, żeby nasza ojczyzna rozwijała się duchem
wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

ŚWIĘTO RODZINY W ZS
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca to piękne święta,
podkreślające jak ważną wartością jest rodzina. W łomaskim
Zespole Szkół rodzice jak i dzieci mogli 28 maja wspólnie
świętować podczas zorganizowanego Dnia Rodziny.
Dyr. B. Wińska w swoim wystąpieniu powiedziała między
innymi: - Jednak to głównie rodzice kształtują cały światopogląd

młodego człowieka, zapewniają bezpieczeństwo, wprowadzają
w świat wartości, ucząc właściwego zachowania, które później
szkoła wspiera i rozwija. Wójt J.Czyżewski przekazał rodzicom

i nauczycielom wyrazy szacunku za pracę i wychowanie
podkreślając, że rodzina jako dobro najwyższe jest na pierwszym miejscu i zaznaczył, że w naszym kraju zmieniło się
podejście do rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
Program artystyczny rozpoczęli trzecioklasiści z gimnazjum,
przygotowani przez M. Bednaruk-Bańkowską, tańcząc
poloneza. Równie uroczo zaprezentowali się uczniowie klasy
III c SP w układzie tanecznym z kolorowymi wstęgami, przygotowani przez A. Panasiuk. Były wiersze w wykonaniu uczniów
klas młodszych i starszych, mini-koncert na cymbałkach, a w

prezentacjach wokalnych wystąpili laureaci I Gminnego
Konkursu Piosenki Ludowej. Bogaty i różnorodny program
zaprezentowany przez uczniów stanowił doskonałą okazję,
by podziękować swoim rodzicom za trud wkładany w ich
wychowanie i za tę wyjątkową miłość, o której już dawno
temu pisał J. I. Kraszewski.

„Jest jedna miłość , która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze
a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”
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DĄB NIEPODLEGŁOŚCI
11 maja w Szkole Podstawowej w Huszczy został posadzony
„Dąb Niepodległości”. Akcja została zainicjowana przez Lubelski
Urząd Wojewódzki we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty
oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
W całym województwie do akcji włączyło się 500 placówek.
Inicjatywa ta nawiązuje do spontanicznego sadzenia dębów,
którego w 1 91 8 roku dokonywali nasi przodkowie, świętując
powrót Polski na mapę Europy po 1 23 latach niewoli. Dąb symbolizuje moc, odwagę, siłę, mądrość i prawdę. Na tę okoliczność
list skierował dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie Jerzy Sądel.
Symbolicznego posadzenia drzewka dokonali wszyscy zaproszeni goście a wśród nich z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Biała Podlaska - Łukasz Szubiczuk, wójt Czyżewski, przedstawiciel Rady Rodziców - Katarzyna Łobacz. Uczniowie również
włączyli się w sadzenie drzewka.

PRAWIE JAK 1 Z DZIESIĘCIU
Pod patronatem Wójta Gminy Łomazy 29 maja w Szkole Podstawowej w Huszczy odbył się II gminny konkurs wiedzy o Polsce
pt.: „Moja Polska” , w kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych. Organizatorką była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Danuta Nazarewicz. Konkurs był prowadzony w formie
teleturnieju telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Obejmował
zagadnienia dostosowane do poziomu możliwości dzieci.
Zgodnie z zasadami w rozgrywkach uczestniczyło 1 0 uczniów,
którzy odpowiadali na pytania osoby prowadzącej.
Ze szkoły w Łomazach, pod opieką E. Szczęsnej, udział wzięli:
Tereszczuk Aleksandra, Kościuczyk Rafał, Ilczuk Oskar
Stanilewicz Iwona, Zając Maja
Ze szkoły w Huszczy udział wzięli:
Kapczuk Tobiasz, Rudzka Maja, Jeruzalski Damian,
Hołownia Marlena, Jarocki Mateusz
Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci świetnie odpowiadały
na pytania, które wywoływały mnóstwo emocji. Aby pokonać
stres, w przerwie częstowały się sokiem i ciastkami, które sponsorowała Rada Rodziców. Wszystkie dzieci do konkursu były
doskonale przygotowane, wykazały się ogromną wiedzą o Polsce.

Zwyciężyli:
I miejsce - Maja Rudzka
II miejsce - Marlena Hołownia
III miejsce - Tobiasz Kapczuk
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, kolorowanki
i bryloczki. Zwycięzcy zdobyli dyplomy i książki o Polsce.
Nagrody ufundował Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski.

WSZYSCY POLACY TO ...
1 0 czerwca na boisku przy szkole podstawowej w Huszczy
zgromadziły rodziny z dziećmi, a to dlatego, że odbywał się tam
piknik rodzinny pod hasłem „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji.
Dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanej zjeżdżalni oraz
gry i zabawy ruchowe z animatorem Jackiem Marczukiem.
Miłośnicy piłki siatkowej i nożnej zagrali kilka meczów. Bardzo
dużym powodzeniem cieszył się także tor przeszkód, chętnie
pokonywany przez całe rodziny. Za wzięcie udziału w konkurencjach sportowych zawodnicy otrzymywali pamiątkowe
medale. Został przeprowadzony również konkurs plastyczny.
Medale i nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.
Na pikniku wystąpiły zespoły ludowe - „Pohulanka” z Kopytnika oraz „Luteńka” z Koszoł. Wystąpiły także dzieci ze szkoły
podstawowej w Huszczy. Najmłodsi aktorzy z koła teatralnego
śpiewali piosenki ludowe, recytowali wiersze Tuwima i Brzechwy,

a także wykonali układ taneczny. Starsi przedstawili skecz o
rodzinie i zaśpiewali piosenki dla swoich mam. Kolejną atrakcją na szkolnym boisku był wóz strażacki OSP w Huszczy.
Dzieci siedziały w wozie, polewały się wodą z armatki wodnej i
uruchamiały syrenę. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
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sport
Sport szkolny

Podsumowanie osiągnięć uczniów Zespołu Szkół
w Sportowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 2017/2018

W dniu 1 5.06.201 8 w hali sportowej
Zespołu Szkół Łomazach Zarząd
Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach
dokonał podsumowania osiągnięć sportowych naszych
uczniów w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 201 7/201 8.
W obecności Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach - Pani
Bogumiły Wińskiej, nauczycieli, wybranych uczniów klas
szóstych oraz siódmych szkoły podstawowej i wszystkich
uczniów klas gimnazjalnych odnotowano kolejne po latach
201 3/201 4, 201 4/201 5, 201 5/201 6, 201 6/201 7 piąte
zwycięstwo naszej szkoły we współzawodnictwie sportowym
szkół powiatu bialskiego nazwanym od tego roku szkolnego
Igrzyskami Młodzieży Szkolnej (dawniej Gimnazjada).
W powiecie bialskim organizował je Bialski Szkolny Związek
Sportowy, a finansowało Starostwo Powiatowe w Białej Podl.
W minionych latach w Gimnazjadzie uczestniczyli uczniowie
gimnazjów, a w roku szkolnym 201 7/201 8 uczniowie klas
gimnazjalnych i klas siódmych szkół podstawowych.
Zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia sportowe naszych
uczniów w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 201 7/201 8.
1 .N aj wyższe wyniki naszych dru żyn:

a.
III miejsce sztafety 4x1 00 m. dziewcząt w finale
rejonu Biała Podlaska w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej,
Biała Podlaska, 24.05.201 8,
b.
I miejsce sztafety 4x1 00 m. chłopców w finale
powiatu bialskiego Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej, Biała
Podlaska, 24.05.201 8,
c.
I miejsce sztafety 4x1 00 m. dziewcząt w finale
powiatu bialskiego Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej, Biała
Podlaska, 24.05.201 8,
d.
II miejsce w finale powiatu bialskiego w sztafetowych
biegach przełajowych chłopców, Wisznice, 02.1 0.201 7,
e.
II miejsce w finale powiatu bialskiego w pływaniu
drużynowym dziewcząt i chłopców, Międzyrzec Podlaski,
1 9.1 0.201 7,
f.
III miejsce w finale powiatu bialskiego w sztafetowych
biegach przełajowych dziewcząt, Wisznice, 02.1 0.201 7,
g.
III miejsce w finale powiatu bialskiego w koszykówce
chłopców, Konstantynów, 26.02.201 8,
h.
III miejsce w finale powiatu bialskiego w piłce
ręcznej chłopców, Piszczac, 1 9.03.201 8,
i.
III miejsce w finale powiatu bialskiego w siatkówce
plażowej dziewcząt i chłopców, Międzyrzec Podlaski, 29.05.201 8.
2. N aj wyższe wyniki indywidu alne wywalczyła J u styna
Baj kowska:

•
Wicemistrzyni Województwa Lubelskiego
Indywidualnej Ligi Lekkoatletycznej w biegu na dystansie 600
metrów, Biłgoraj, 06.06.201 8;
•
Srebrna medalistka V Powiatowych Biegów
Przełajowych, Rokitno, 20.09.201 7;
•
Złota medalistka I Powiatowych Biegów
Przełajowych im. Tadeusza Śledzia, Swory, 04.1 0.201 7;
•
Wicemistrzyni Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu
Bialskiego w Pływaniu Indywidualnym na dystansie 50 metrów
stylem dowolnym, Międzyrzec Podlaski, 1 9.1 0.201 7;
•
Brązowa medalistka Biegu Pamięci Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich, Międzyrzec
Podlaski, 1 0.04.201 8;

•
Złota medalistka X Katyńskich Powiatowych Biegów
Przełajowych, Terespol, 1 3.04.201 8;
•
Mistrzyni Powiatu Bialskiego Indywidualnej Ligi
Lekkoatletycznej w biegu na dystansie 600 metrów, Biała
Podlaska, 24.05.201 8;
•
Mistrzyni Rejonu Biała Podlaska Indywidualnej Ligi
Lekkoatletycznej w biegu na dystansie 600 metrów, Biała
Podlaska, 24.05.201 8.
Do końcowego sukcesu w rywalizacji Igrzysk Młodzieży
Szkolnej 2017/2018 znacząco przyczynili się członkowie
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA:

•
Justyna Bajkowska ,
•
Bartosz Tokarski – biegi przełajowe i uliczne,
indywidualna Liga LA – 1 000 m,
•
Aneta Nowosielska – biegi przełajowe i uliczne,
•
Dawid Waśkiewicz – biegi przełajowe,
•
Bartłomiej Kur – biegi przełajowe, indywidualna
Liga LA – 1 000 m,
•
Marek Ochnio – Bialska Liga Szachowa 201 8,
•
Cezary Sobechowicz – Bialska Liga Szachowa 201 8.
Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach, Pani Bogumiła Wińska
wręczyła w/w. uczennicom i uczniom dyplomy uznania
i nagrody rzeczowe przyznane przez Zarząd ULKS NIWKA
przy Zespole Szkół w Łomazach.
Gratulujemy
POWYŻSZE ZADANIE FINANSOWANO ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMAZY
PRZYZNANYCH ULKS NIWKA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
POD TYTUŁEM "SPORT I REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE
SZKÓŁ W ŁOMAZACH 201 8"

Prezes Zarządu ULKS NIWKA
Marek Prokopiuk
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sport
Taekwon-Do

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Taekwon-Do ITF

W dniach 1 8-20 maja w Nowej Rudzie – Słupiec odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych Taekwon-Do ITF. Reprezentantki Akademii
Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach Nikola Sobechowicz oraz Anastazja
Stanilewicz, uczennice II klasy gimnazjum, brały udział w tym najważniejszym
sportowym wydarzeniu w kraju dla wszystkich trenujących Taekwon-Do ITF
w tej kategorii wiekowej.
Pierwszy medal dla VIRTUSA wywalczyła Anastazja Stanilewicz zdobywając
srebro oraz tytuł wicemistrzyni Polski w walkach kat. -60 kg.
Tego samego dnia rywalizacji również Nikola Sobechowicz zdobyła srebrny
medal i tytuł wicemistrzyni Polski w walkach kat. -42 kg. Nikola obecnie jest
stypendystką Starosty Bialskiego za wysokie osiągnięcia sportowe w roku
poprzednim (III miejsce w walkach kat. -42 kg w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych 2017) . Ponadto Anastazja była tuż za podium zajmując
piąte miejsce w technikach specjalnych oraz dziewiąta w układach stopni
mistrzowskich.
W zawodach w rolę arbitrów po raz kolejny wcieliły się absolwentki naszej
szkoły Monika Chwalewska II Dan oraz Karolina Juszczak I Dan. Trenerem
zawodniczek jest Artur Romaniuk IV Dan nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

Sport masowy

Dzień Sportu

Dnia 20 maja w Dubowie odbył się
Dzień Sportu. Organizatorami tej
imprezy byli Uczniowski Ludowy
Pożarniczy Klub Sportowy FLORIAN
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w
Dubowie. Dzieci oraz rodzice wzięli
udział w wielu zabawach i konkurencjach sportowych. Atmosfera podczas
rywalizacji była znakomita.

Kibicowanie
Życie prawdziwego kibicanie jest łatwe. Nieraz za swoją
drużyną musi przebyć tysiące kilometrów. W Rosji, w której
właśnie trwa mundial nasi reprezentanci też byli, z wójtem
Jerzym Czyżewskim na czele. Jego krótki komentarz na
gorąco, tuż po powrocie:

- Atmosfera na Mundialu była wspaniała. Najbardziej nas
zaskoczyła gościnność Rosjan, którą okazywali na każdym
kroku oraz bezpieczeństwo, które było na bardzo wysokim
poziomie. Rosja to kraj kontrastów, duże miasta są bardzo
bogate, natomiast na przedmieściach i wsiach ludziom żyje
się biednej. Razem z kolegami aktywnie dopingowaliśmy
naszą drużynę. Pomimo tego, że polska reprezentacja nie
wyszła z grupy to i tak zostaną niezapomniane wrażenia.

Mundial
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Kalejdoskop

JUBILEUSZ 450-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI ŁOMAZY

ŁO M AS KI FE S TI WAL KU LTU R Y
7-8 lipca 201 8 r.

SYLWIA ZAWIŚLAK

*
*

*

STACHURSKY

EXTAZY

* - Koncert w ramach obchodów jubileuszu 400-lecia

Organizatorzy: Gmina Łomazy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Wschodnie Konsorcjum Ewentowe,
Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
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