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Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konfl ikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.

Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych -
Na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. Jan Twardowski

Ojczyźnie z dedykacją na Święta (redakcja)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Wam wielu radosnych i głębokich przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu
nadchodzącego Roku.

N iech pod świąteczną choinką znajdzie
się radość, szczęście, życzliwość,
wzajemne zrozumienie
i spełnienie marzeń.

Redakcja „Łomaskich stron” i pracownicy GOK

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid
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Wieści z Urzędu

Nasi przedstawiciele w Radzie Gminy

20 listopada o godz. 1 0.00 w sali remizy w Łomazach odbyła
się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Łomazy kadencji
201 8-2023. W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy
o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy
Łomazy została zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Białej Podlaskiej.

Posiedzenie rozpoczęła radna senior Elżbieta Moszkowska,
która do czasu wyboru przewodniczącego RG pełniła rolę
prowadzącego obrady. W trakcie obrad radni RG oraz wójt
Jerzy Czyżewski odebral i z rąk przewodniczącej Gminnej
Komisj i Wyborczej w Łomazach Ewy Kulawiec zaświadczenia
o wyborze.

Następnie odczytana została rota ślubowania, po której
wszyscy radni złożyl i indywidualne ślubowania. Rada dokonała
również wyboru swego prezydium.

Przewodniczącym RG został radnyAndrzej Wiński , natomiast
wiceprzewodniczącym radny Ireneusz Korszeń .

W dalszej części sesj i nastąpiła procedura zaprzysiężenia
organu wykonawczego.

Wybrany na wójta Jerzy Czyżewski złożył przed wszystkimi
zebranymi uroczyste ślubowanie. Po tym akcie nowo zaprzy-
siężona Rada Gminy podjęła uchwały. Uchwalono składy
osobowe komisj i stałych Rady. Radni podjęl i też uchwały
w sprawie wysokości diet swoich oraz sołtysów, a także o wy-
sokości uposażenia wójta. Wszystko pozostało na tym samym
poziomie co za poprzedniej kadencji .

Od lewej: stoją - Bańkowski Wiesław, Najdyhor Bogdan, Szostakiewicz Kamil , Frączek Kamil, Wysocki Grzegorz, Firysiuk Leszek,
Derlukiewicz Dariusz, Cybulski Rafał; siedzą - Makarewicz Katarzyna, Bańkowska Elżbieta, Moszkowska Elżbieta, Wiński Andrzej,
Korszeń Ireneusz, Lewkowicz Urszula, Głowacka Beata.

I sesja Rady
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Inwestycje

Na liście wniosków zakwalifikowanych do oceny meryto-
rycznej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Województwa
Lubelskiego pojawiło się ki lka inwestycji z terenu gmin
i miast powiatu bialskiego m. in. gmina Łomazy.

Na 49. miejscu (na 75 zakwalifikowanych) znalazła się
przebudowa drogi gminnej nr 1 01 326L. To Kosa Droga
w Dubowie. W przyszłym roku ma powstać 1 km 200 m
nowej drogi. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 1 mln
476 tys. zł. Dofinansowanie w ramach programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
201 6-201 9 wyniesie 738 tys. zł.

Oddano do użytku sieć wodociągową z przyłączami w miej-
scowości Kozły. Wartość kosztorysowa robót - 1 1 01 51 5,44 zł
brutto. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami –
9 581 mb. Liczba przyłączy – 54 szt.

Do dofinansowania zakwalifikowano remonty dachów
w zabytkowych budynkach poszkolnych w Burwinie
i Koszołach.
Burwin - koszt remontu 1 08 868 zł (dofinansowanie 59 259 zł),
Koszoły - koszt remontu 98 000 zł (dofinansowanie 59 259 zł).
Planowany remont - 201 9 rok.
Wnioski uzyskały dofinansowanie z Bialskopodlaskiej
Lokalnej Grupy Działania.
Wnioskodawcy - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Tłoka"
i Gmina Łomazy.

Do real izacji w 2019 roku

Dubów

Koszoły

Ostatnie tegoroczne
● Remont w Burwinie i Koszołach.

● Wojewoda dofinansuje?

● Wodociąg wKozłach

● Droga wHuszczy Drugiej

Droga w trakcie budowy

Dobiega końca budowa drogi dojazdowej do świetl icy
w Huszczy Drugiej. Koszt budowy to 1 53 890 zł. Inwestycję
dofinansował Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

● Remiza wHuszczy Pierwszej

Zmieniono konstrukcję więźby dachowej i wykonano nowe
pokrycie dachu remizy. Inwestycja kosztowała 54 000 zł
brutto i pozyskała dofinansowanie 11 481 zł z Województwa
Lubelskiego w ramach wsparcia OSP.

● Droga wKoszołach

Trwa budowa drogi w Koszołach. Ma ona długość 1 ,4 km
i jest pokryta nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m,
a w miejscu mijanek 5 m. Koszt budowy to 870 81 9, 41 zł
z dofinansowaniem 335 248 zł z programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
201 6-201 9.

Burwin
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Czysta energia - start

Przyswajanie komputera

Trwają bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców
gminy. Już piąta grupa uczestniczy w ramach projektu
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski
Południowo-Wschodniej” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Przypominamy, że w ramach 1 2 godzinnych szkoleń pla-
nuje się przeszkolić 1 80 osób pow. 25 roku życia, według
7 modułów tematycznych, realizowanych w poszczególnych
miejscowościach. Te moduły mają następującą tematykę:

- Rodzic w Internecie
- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci

Osoby chętne, które chcą rozwijać swoje kompetencje
cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług
publicznych i komercyjnych, aktywnie i wszechstronnie
korzystać z nowych technologii w życiu codziennym,
zapraszamy na bezpłatne szkolenia.

Zapisy i szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy lub
pod nr tel. 83 341 75 85.

Rozpoczął się montaż instalacj i fotowoltaicznych oraz
kolektorów słonecznych w ramach programu „Czysta
energia w Gminie Łomazy”.

Montaż instalacj i fotowoltaicznych odbywa się w ramach
zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na
terenie gminy Łomazy" z dofinansowaniem z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Wartość zadania to 1 583 386,56 zł, z terminem realizacji
do 30.06.201 9 (111 instalacj i). Prace przeprowadza firma
SOLTEC Pure Solar Energy z Warszawy.

23 października została podpisana umowa z firmą Antinus

sp. z o.o. ze Skierniewic na dostawę i montaż 233 instalacji
kolektorów słonecznych w ramach projektu „Czysta energia
w gminie Łomazy". Wartość projektu 2 71 3 763,28 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 201 4-2020. Termin zakończenia
realizacji 30.06.201 9.

Trwa ponowny przetarg na zadanie „Dostawa i montaż
kotłów na biomasę dla mieszkańców i Zespołu Szkół na
terenie gminy Łomazy" w ramach projektu pn. : „Czysta
energia w Gminie Łomazy”

Montaż instalacji fotowoltaicznej fot. Twoja enegia Kolektory słoneczne fot. Murator
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Harmonogram wywozu odpadów w 2019 r.
ŁOMAZY – Odpady segregowane

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI GMINY – Odpady segregowane

ŁOMAZY – Odpady niesegregowane

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI GMINY – Odpady niesegregowane

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

Uwaga! ! ! Prosimy o: ● zgn iatan ie butelek plastikowych typu PET ● Wystawian ie odpadów w dniu wywozu
do godz. 7.00 ● Nie mieszan ie popiołu z innymi odpadami
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Aktywni seniorzy

Gmina Łomazy rozpoczęła realizację projektu „Aktywny
senior!” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, real izowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 201 4 – 2020, Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne,
Działanie 11 .2 - Usługi społeczne i zdrowotne. Celem
projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług
społecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb
grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, z terenu gminy Łomazy.

1 5 l istopada odbyły się pierwsze zajęcia projektowe.
W pierwszej kolejności - zajęcia informatyczne, podczas
których swoją wiedzę doskonaliło 1 2 grup czteroosobowych.
Mała grupa pozytywnie wpływa na lepsze przyswajanie
i doskonalenie wiedzy.

Obecnie odbywają się również zajęcia z zakresu kultury
fizycznej (ćwiczenia ruchowe oraz Nordic Walking), zajęcia
z rękodzieła oraz zajęcia artystyczne. W celu zwiększenia
efektywności zajęć warsztaty te prowadzone są w grupach
1 0-osobowych.

W ramach projektu seniorzy korzystają z bezpłatnego
poradnictwa psychologicznego oraz terapeutycznego.
Działania w tym zakresie obejmują m. in. bibl ioterapię,
muzykoterapię oraz treningi pamięci. Zajęcia odbywają się
w grupie 1 5-osobowej.

Projektowe działania obejmują naukę gry na instrumen-
tach dętych, gdzie uczy się grupa 8 osób, a także warsztaty
wokalne zorganizowane dla grupy 20-osobowej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się koła zainteresowań,
podczas których seniorzy spędzają swój czas w wybrany
przez siebie sposób.

Oprócz zajęć cyklicznych odbywają się również zajęcia
mające na celu poprawę integracji społecznej i międzypo-
koleniowej, obejmujące wspólne gotowanie z rodzinami
przy wolontariacie koła gospodyń. Pierwsze takie spotkanie
odbyło się 30 listopada w świetl icy wiejskiej w Studziance.
Po wspólnym gotowaniu seniorzy ruszyli do tańca w ramach
wieczorku tanecznego.

Projektowe działania zaplanowane są na okres 3 lat i będą
trwały do sierpnia 2021 roku.

Wsparcie dla KGW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje odnośnie rejestrowania oraz ubiegania się o pomoc
finansową dla kół gospodyń wiejskich, w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 listopada 201 8 r. o kołach gospodyń
wiejskich.

Jakie kroki należy podjąć, aby móc oferowaną pomoc
uzyskać?

1 . Złożyć listę wszystkich członków wraz z wnioskiem
o wpis do rejestru u Pełnomocnika ds. Kół Gospodyń
Wiejskich w Powiatowym Biurze ARiMR. Pełnomocnik
doradzi i pomoże także w wypełnieniu niezbędnych
formalności w uzyskaniu wsparcia finansowego dla koła.

2. Z otrzymanym zaświadczeniem o wpisie do rejestru
udać się do wybranego banku i założyć konto dla swojego
koła. Numer rachunku bankowego jest niezbędny do
wypłaty pomocy finansowej.

3. Wrócić do Pełnomocnika z wnioskiem o przyznanie
pomocy finansowej dla swojego Koła Gospodyń Wiejskich.
Wniosek ten należy złożyć do 27 grudnia.

Pomoc finansowa w 201 8 roku zależy od liczby członków
koła:

3000 zł - więcej niż 30 członków,
4000 zł - od 31 do 75 członków,
5000 zł - ponad niż 75 członków.

Wpowyższych sprawach osoby zainteresowane mogą
również kontaktować się z pełnomocnikiem ds. obsługi kół

gospodyń wiejskich Biura Powiatowego ARiMR,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

pod nr telefonicznym 83 341 91 50.
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Odśnieżanie

22 l istopada w Korczówce odbyły się uzupełniające
wybory sołtysa oraz rady sołeckiej na kadencję
201 5-201 9.

Nowym sołtysem została Wioleta Świerzbińska,
a członkiem rady sołeckiej KrzysztofOleszczuk.

Przypomnienie

Urząd Gminy Łomazy przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny
zamieszkałego na danej posesji lub przeprowadzki. Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zmiany.

Nowy sołtys

● Za zimowe u trzyman ie d róg gminnych odpowiedzialny
jest Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczegól-
nych miejscowościach prowadzone będą przez następujące
podmioty:

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ul ic kierowany
będzie na podstawie przeprowadzanych wizj i lokalnych
oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców.

● Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
gminy Łomazy odpowiada ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Białej Podl. , ul . Sidorska 90A, 21 -500 Biała Podlaska.

Drogi powiatowe przebiegające przez gminę Łomazy objęte
są V podwyższonym i zwykłym oraz VI standardem odśnie-
żania. Oznacza to m. in. dopuszczalne przerwy w komunikacji
odpowiednio do 24 i 48 godzin.

Wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych prosimy kierować
do kierownika Obwodu Drogowego, tel. 83 343 46 48 lub Sekcji
Dróg, tel. 83 342 52 31

● Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 81 2 na
terenie gminy Łomazy odpowiada REJON DRÓG WOJEWÓDZ-
KICH w Białej Podlaskiej, ul . Warszawska 1 4, 21 -500 Biała
Podlaska, tel. 83 343 81 88

Wcelu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań
zgłoszenia prosimy kierować do Grzegorza Kowalewskiego

tel. 83 341 70 69 lub 508 070 098.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 1

pkt. 4 ustawy z dnia 1 3 września 1996 r., o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają

utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych

wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą

dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nierucho-

mości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia

domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nierucho-

mości.

Przypominamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego

śniegu bezpośrednio na jezdnię.

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje

się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej

nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 zł.

INFORMACJA
w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Łomazy

w sezonie zimowym 2018/2019

1 . Łomazy, Szymanowo, Lubenka, Jusaki-Zarzeka -
SZYMAR Łukasz Zuzu la, tel . 601 751 01 6

2. Studzianka - Kazimierz Rozwadowski, tel . 665 760 1 77
Magdalena Baczkura, tel. 600 550 694

3. Bielany, Burwin, Krasówka -
Kazimierz Chwalewski, tel . 503 61 6 1 00

4. Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga -
Hołownia Tomasz, tel. 695 31 0 882

5. Koszoły -
Besaraba Jerzy, tel. 604 786 511

6. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły -
Karol Świerzbiński, tel . 504 1 96 469

7. Kopytnik -
Waldemar Sacewicz, tel. 797 827 372

8. Stasiówka -
Marcin Najdyhor, tel. 51 0 1 81 366

9. Dubów, Wola Dubowska -
ŻWIRBUD Józef Zuzu la, tel . 663 631 830

1 0. Łomazy, Lubenka, Jusaki-Zarzeka -
BUD Mirosław Bielecki, tel . 537 725 446

11 . Szymanowo -
Damian Głowacki, tel . 724 725 540
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Pracownicom łomaskiego Zespołu Szkół Zofii Kowieskiej i Iwonie Śnitko
serdecznie dziękuję za kluczową pomoc w odzyskaniu zaginionej kurtki.

Wdzięczny właściciel

Przegląd w Studziance

Ankieta dotycząca wymiany źródła ciepła!
Wypełnij ankietę dotyczącą wymiany Instalacji
Grzewczych (m.in. pompy ciepła, kotły na pellet,

gaz, piece na holzgas).

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowa-
dzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców
w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Łomazy, Urząd Gminy
zaprasza do wypełnienia ankiety.

Uzyskane dane pozwolą określ ić stan obecny instalacj i
grzewczych wykorzystywanych w gminie, a dzięki temu
zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości
powietrza. Wszystkie osoby zainteresowane tematem
prosimy o pilne i rzetelne wypełnienie ankiety. Składanie
ankiet do 4 stycznia 201 9 r. w Urzędzie Gminy Łomazy.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić
w Urzędzie Gminy, bądź pobrać na stronie internetowej
www.lomazy.pl

W sobotni wieczór 24 listopada mieszkańcy i zaproszeni
goście spotkali się przy pomniku niepodległościowym
w Studziance. Przygotowane zostały pochodnie i w blasku
ognia zebrani zaśpiewali rotę.

W czasie I wojny światowej na terenie Studzianki istniał
posterunek niemiecki. We wsi działał także oddział
Polskiej Organizacji Wojskowej w którego skład wchodzil i :
Stefan Szenejko, Aleksander Sienkiewicz, Władysław
Dzirko, Walenty Jarocki, Władysław Deneko, Stanisław
Niczyporuk, Piotr Derlukiewicz, Gabriel Głowacki oraz
nieznani z imienia: Kamecki, Jaremkiewicz i Szenejko.
Studziański oddział POW podlegał bezpośrednio Komendzie
w Białej Podlaskiej. Organizatorem komórki był nauczyciel
miejscowej szkoły Aleksander Komarzeniec, zaś
komendantem Bogdan Ulatowski z Białej Podlaskiej.
Później organizacja ta podlegała komendzie rejonowej
w Łomazach.

Jak pisał regionalista Wacław Szudejko: „(H) wieczorem
11 listopada 1 91 8 roku rozbrojono bez wystrzału posterunek

niemiecki w pobliskiej Studziance. Peowiacy ze Studzianki
po rozbrojeniu posterunku niemieckiego w swej wsi przybyli
szybko, już z bronią, do Łomaz”. Ponadto mieszkańcy
Studzianki, w tym Tatarzy, walczyl i u boku Kościuszki
i Napoleona, w powstaniach 1 830 i 1 863 oraz w I wojnie
światowej. Cześć ich pamięci!

Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowej
świetl icy z udziałem 5 zespołów z powiatu bialskiego:
„Studzianczanie” ze Studzianki, „Pohulanka” z Kopytnika,
„Macierz” z Ortela Królewskiego, „Luteńka” z Koszoł,
„Biesiadnicy” z Żeszczynki, „Tęcza” z Dąbrowicy Dużej.
Udział wzięl i także przedstawiciele władz samorządowych
oraz Darczyńcy Stowarzyszenia. Grupy zaprezentowały
utwory patriotyczne. Organizatorami wydarzenia było
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka oraz
mieszkańcy, przy wsparciu Urzędu Gminy w Łomazach,
w ramach zadania zleconego „Podtrzymywanie tradycji”.

Tekst i zdjęcia - Łukasz Węda

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Studziance uczczono
pamięć mieszkańców, którzy walczyli o wolność Polski, na meczecisku
przy budynku po szkole.
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POWRÓT

Właśnie ojciec kiwa na matkę,
że już wzeszła Gwiazdka na niebie,
że czas się dziel ić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drżą uroczyście
jak na drzewie przy l iściach l iście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie:
LULAJŻE, JEZUNIU,
MOJA PEREŁKO...

Konstanty Ildefons Gałczyński

Tato, w tym roku znów nie możemy przyjechać na Święta.
Może za rok. . .



I I

Z okazji 1 00. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości prezentujemy obszerne fragmenty artykułu, zamie-
szczonego w "Bialskopodlaskim Biuletynie Kulturalnym" nr 2. 1 988 r., autorstwa znanego, nieżyjącego już regionalisty
z Łomaz.

Wacław Szudejko Gmina Łomazy u progu II Rzeczypospolitej (cz. 2)



I I I

Łomazy - ok.1930 r. Zdjęcie przedstawia zbiórkę drużyny strzeleckiej. Organizację „Strzelec” zakładał w Łomazach Aleksander
Rudzki-Jackiewicz. Aleksander (pierwszy z lewej na zdjęciu) prowadził łomaski oddział „Strzelca” do późnych lat 30. , potem przekazał

kierownictwo Franciszkowi Gicewiczowi, a założył Związek Rezerwistów, skupiający starsze towarzystwo.
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Małgorzata Kołpak
Pochodzi ze Studzianki, a od 22 lat mieszka w Woli

Dubowskiej . Z zawodu krawcowa. Od kilku lat zajmuje

się haftem krzyżykowym. P. Małgorzata chętnie bierze

udział w różnego rodzaju wystawach i kiermaszach

okolicznościowych. W kwietniu 201 8 otrzymała wyróżnienie

w X Jubileuszowym Konkursie Rękodzieła Artystycznego

„Igłą Malowane” w kategorii - haft krzyżykowy, organizo-

wanym w Sitniku przez GOK Biała Podlaska.

- Na sugerowanie, iż produkt jest ekologiczny np. przez okre-
ślenie: "pochodzący z czystego ekologicznie regionu".

- Gdy polewa nie jest zrobiona z czekolady, a zamieszczona
jest informacja w stylu: "w polewie czekoladowej" zamiast
"w polewie o smaku czekoladowym", "owocowy", podczas
gdy do wytworzenia produktu nie użyto soków/owoców,
a jedynie aromaty owocowe.

- Umieszczanie informacji sugerujących właściwości lecznicze
(częste zwłaszcza w przypadku miodów, produktów mlecznych
takich jak jogurty, napojów wzbogacanych), co jest w przypadku
żywności zabronione.

- Używanie nazw "ser" lub "masło", zarezerwowanych wyłącz-
nie dla przetworów mlecznych, w odniesieniu do produktów
zawierających w swoim składzie tłuszcze rośl inne (tłuszcz
mleczny jest znacznie droższy niż tłuszcz rośl inny, a więc
masło, które jest tanie to najprawdopodobniej masło, które
zostało zafałszowane).

- Umieszczanie szaty graficznej wprowadzającej w błąd
i kreatywną nazwę produktu, np. rysunku kur chodzących po

podwórku na opakowaniu jaj pochodzących z chowu
klatkowego. Przeczytaj to, co jest napisane małym drukiem.
Jeśl i tego nie zrobisz ryzykujesz zakup np. parówek bez
mięsa lub jogurtu owocowego nie zawierającego grama
owoców. Syrop o aromatycznej nazwie "malina" może być
wytworzony głównie z cukru i soku aroniowego. Etykieta
ozdobiona ulubionymi postaciami z bajek niewątpl iwie
zachwyci wasze dziecko, ale może firmować napój sztucznie
barwiony i być chemicznie konserwowany.

- Produkty należy porównywać. Możesz kupić dżem wytwo-
rzony z 30 g lub 50 g owoców na 1 00 g produktu, napój
"z sokiem" zawierający 1% lub 20 % soku, wodę smakową
z konserwantami chemicznymi lub bez nich. Zawartość mięsa
w parówkach może wynosić od 20 do 90 %, wędlina o nazwie
drobiowa może okazać się produktem z mięsa wieprzowego,
a niektóre z przetworów mięsnych wytwarza się z produktu
określanego jako MOM czyli mięsa oddzielanego
mechanicznie. Uzyskuje się je w wyniku mechanicznego
usunięcia reszty tkanek przylegających do kości, po oddzie-
leniu od nich mięśni. Zgodnie z przepisami MOM nie może
być określany jako mięso.

Żywność wzbogacona ma swoje zalety i wady. Można ją
spożywać, ale bez przesady z jej i lością. Lepiej jednak
byłoby, abyśmy urozmaici l i swoją dietę w naturalne składniki,
które są z pewnością bardziej wartościowe od żywności
wzbogaconej.

Na co należy uważać podczas zakupów czyli popularne oszustwa producentów żywności.

Jarmark
Jagielloński - 2015

Łomaski Festiwal
Kultury - 2018



www. facebook. com/pages/Gm inny-Ośrodek-Ku l tu ry-w-Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com
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Dzieje sie . . .¸
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GBP ŁOMAZY

.



10 Łomaskie strony

100 lat Niepodległej

l istopad-grudzień 201 8

Ryszard Bielecki wykonał utwór własnej kompozycji „Znaj tę pieśń”.
Był on zaprezentowany na uroczystym koncercie z okazji objęcia
prezydentury przez prezydenta A. Dudę we wrześniu 2015 roku

w Otwocku.

Uroczystość poświęconą 1 00-leciu odzyskania przez Polskę
niepodległości poprzedziła msza św., przemarsz uczestników
w asyście orkiestry dętej OSP Łomazy, z udziałem pocztów
sztandarowych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem walczących
o wolność.

W hali sportowej dyrektor Zespołu Szkół B. Wińska przywitała
przybyłych gości m. in: przedstawiciel i władz samorządowych,
duchownych łomaskiej parafi i , delegację ze Szkoły Średniej nr 1 3
w Brześciu (Białoruś) oraz przedstawiciel i lokalnych instytucj i
i stowarzyszeń. W swoim wystąpieniu nadmieniła, że naszą
wolność i niepodległość zawdzięczamy kilku pokoleniom Polaków.
Swoją obecnością oddajemy im hołd, gdyż nasz patriotyzm
i postawa najlepiej świadczą o szacunku i miłości do Ojczyzny.

Wójt J. Czyżewski wspomniał o tych wszystkich, o których
najczęściej się nie pamięta, a dzięki którym możliwy był rozwój
naszej gminy.

Następnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru
dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach.
Sztandar wręczył Tadeusz Sławecki – wiceprezes Zarządu OWZ
OSP RP w Lublinie prezesowi ZOGZ OSP RP w Łomazach
J. Czyżewskiemu. Sławecki powiedział m. in. , że w czasach,
kiedy nie było jeszcze niepodległej Polski takie instytucje, jak
straż pożarna czy szkoła działały na rzecz państwa polskiego,
uświadamiały społeczeństwu konieczność odzyskania niepodległości.

Kolejny mówca, Marek Uściński, nawiązał w swoim wystąpieniu
do słów, które padły podczas kazania, że wolność nie jest nam
dana raz na zawsze. Łatwo przyzwyczajamy się do tego, co mamy.

Z kolei Anna Wołyniec – dyrektor z zaprzyjaźnionej szkoły
z Brześcia, złożyła wszystkim zgromadzonym oraz wszystkim
Polakom serdeczne życzenia z okazji święta. Powiedziała
również, że Święto Niepodległości to niezwykle ważny dzień dla
każdego narodu. Wręczyła także na ręce dyr. Wińskiej pamiątkowy
grawerton.

Przedstawiciele młodzieży szkolnej przedstawil i w formie
prezentacji multimedialnej oraz opowiedziel i o real izacji projektu
„Sto lat Polsko”, upamiętniającego rocznicę odzyskania niepodle-
głości, w ramach którego na przestrzeni ubiegłego i obecnego
roku szkolnego w Zespole Szkół podjęto szereg różnych działań.
Następnie uczniowie szkoły oraz przedszkolaki zaprezentowali
krótki program artystyczny.

Uwieńczeniem uroczystości był wspólny występ zespołów
muzycznych działających na terenie naszej gminy oraz występ
dyr. GOK Ryszarda Bieleckiego.

Przedszkolaki zaprezentowały bardzo wymowną pantomimę
„Pisk białego orła”.

Przekazanie sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSPRPw Łomazach. Wykonała go Lucyna Stanilewicz.

Na widowni oprócz reprezentantów różnych instytucji znaleźli się
również nauczyciele, uczniowie, a także rodzice i mieszkańcy gminy.
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W lipcu tego roku łomaska OSP podpisała umowę z Samo-
rządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy
na zakup instrumentów muzycznych. Wniosek na realizację
przedsięwzięcia został złożony w BLGD w ramach naboru
do finansowania operacji w zakresie „Działania na rzecz
zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR”. Całkowita
wartość projektu: 53 600,00 zł. Przyznana kwota pomocy
53 600,00 zł. W październiku zakupiono 8 nowych instru-
mentów muzycznych czyli 2 trąbki, 2 tuby, puzon suwakowy,
saksofon altowy, klarnet oraz sakshorn.

W planach na ten rok jest jeszcze zakup 6 nowych
instrumentów z Programu Aktywny Senior, real izowanego
przez Gminę Łomazy za kwotę 38 000 zł. zł. Dodać należy,
że i w tym przypadku jest to zakup w 1 00 % dofinansowany
ze środków europejskich.

Czas dla seniorów

Rada sołecka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka corocznie organizują jesienią „Popołudnie Seniora”.
W tegorocznej, ósmej już edycji imprezy wzięło udział
ponad 75 osób, w tym blisko 50 seniorów ze Studzianki.

Rozpoczęła się ona życzeniami od sołtysa Studzianki
Dariusza Kukawskiego i występem zespołu „Studzianczanie”.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom spotkania poczęstunek
z lokalnymi przysmakami.

Zgodnie z tradycją nie obyło się też bez tortu i pamiątko-
wej fotografii. Dobre humory sprzyjały rozmowom, wspólnemu
wspominaniu minionych czasów. Była też zabawa, a do
tańca przygrywała kapela Andrzeja Chwaluczyka. Bawiono
się do późnych godzin nocnych.

Spotkanie było jedną z części realizacji zadania „Podtrzy-
mywanie tradycji” dofinansowanego z środków Urzędu
Gminy Łomazy.

W sobotę 1 0 l istopada w Kopytniku, w przededniu jubi-
leuszu, odbył się koncert z okazji 1 00-lecia Odzyskania
Niepodległości.

Wykonawcami były zespoły:
Pohulanka z Kopytnika, Luteńka z Koszoł, Poranna Rosa
z Korczówki, Bokinczanka z Bokinki Królewskiej, Zielona
Kalina z Dubowa oraz Studzianczanie ze Studzianki.

Organizatorem koncertu był zespół Pohulanka oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach.

W Kopytniku patriotycznie

fot. Łukasz Węda

Nowe instrumenty

trąbka

tuba

puzon

saksofon

klarnet

sakshorn
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Decoupage - technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wycię-
tego z papieru lub serwetki papierowej (wg Wikipedii) .

1 7 l istopada stowarzyszenie Tłoka zorganizowało
w Koszołach warsztaty decoupage. Dzięki prowadzącej
zajęcia Barbarze Arseniuk dzieci i dorośl i mogli zapoznać
się z tą techniką zdobienia. Jednocześnie wykonując wiele
interesujących prac (m.in. bombki i lampiony) nabyli wiedzę
i praktyczne umiejętności pozwalające na rozwijanie nowych
talentów i pasji .

Uczestników zgłosiło się ponad 60. czyl i więcej niż spo-
dziewali się organizatorzy, dlatego warsztaty trzeba było
przenieść do remizy, bowiem w Szkole Relacji i Edukacji
Regionalnej byłoby zbyt ciasno. Chętni przyjechali bowiem
nie tylko z naszej gminy, ale również ze Styrzyńca i Białej P.

Imprezę wsparli: prezes GS Tadeusz Bańkowski oraz
pracownicy piekarni w Łomazach, Grażyna i Krzysztof
Łojewscy z firmy Gramar Włodawa, a także miejscowi
wolontariusze.

We wtorek 27 października w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
odbył się IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski utworów
Adama Mickiewicza. Jego motto to cytat z "Pana Tadeusza"
“Polak, chociaż stąd między narodami słynny, że bardziej
niźli życie kocha kraj rodzinnyA”

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwsza - klasy od 4 do 6 sp i druga - klasy 7 i 8 szkoły
podstawowej i klasy 3 gimnazjum. W konkursowej
rywalizacji wzięło udział 47 uczniów z Białej Podlaskiej,
Chotyłowa, Janowa Podlaskiego, Konstantynowa,
Kożuszek, Leśnej Podlaskiej, Łomaz, Małaszewicz,
Piszczaca, Rokitna, Sitnika, Woskrzenic Dużych, Wólki
Dobryńskiej. Młodzi artyści zmierzyl i się z dość trudnymi
i różnymi tekstami Adama Mickiewicza.

Najlepszym wręczone zostały dyplomy i atrakcyjne
nagrody książkowe. W drugiej kategori i zwyciężył Maciej
Golba (nauczyciel - Elżbieta Bielecka) z Zespołu Szkół
w Łomazach. Serdecznie Maciejowi gratulujemy.

W Lubence o historii

W sobotni wieczór 27 października, w Lubence, miało miejsce
spotkanie z dr Romualdem Szudejko, którego temat przewodni
brzmiał „Jak rodziła się niepodległość w Lubence”. Jego uczest-
nicy miel i okazję poznać losy swoich przodków.

Lubenka była szczególnie ciężko doświadczona za czasów
zaborów. Wioska była do połowy spalona, przez jedną zimę
stacjonowało tam wojsko kozackie siejące we wsi spustoszenie.
Wiele rodzin zostało wywiezionych w głąb Rosji za to, że ich
członkowie nie chciel i chodzić do kościoła prawosławnego. Tylko
część z nich powróciła do Lubenki i mieszkała tu do lat 80-tych.

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania
niepodległości wspominano losy dziadków, pradziadków,
sąsiadów z Lubenki, bowiem to za ich czasów rodziła się nasza
wolność.

Wieczór zakończył się przygotowanym przez młodzież ogniskiem.
Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie „Grabarka” jako jedno
z działań w ramach projektu „Z tradycją i folklorem w Lubence”,
dofinansowanego przez Wójta Gminy Łomazy.

Szczególne podziękowania organizatorzy składają
p. Romualdowi Szudejko za bardzo ciekawą prezen-
tację losów Lubenki.

Decoupage w Koszołach

Golba najlepszy

fot. Cezary Nowogrodzki
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, ,ANie wstydźmy się kochać Polski,
nie mówmy o niej tylko od święta.
Ginęli za wolność ludzie

Musimy o tym zawsze pamiętać.”

11 listopada w Huszczy uczczono 1 00. rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Po 1 23 latach Polska odzys-
kała wolność i powróciła na mapę Europy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną
przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka z udziałem
pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Huszczy
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akademię rozpoczęto
w kościele od odśpiewania wspólnie hymnu państwowego,
który jest symbolem naszej Ojczyzny. W ten sposób oddano
szacunek symbolom narodowym, a także Polakom, którzy
odeszli i tym, którzy żyją obecnie.

Po hymnie odbyło się krótkie przedstawienie w kościele,
zorganizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Huszczy. Uczniowie zaprezentowali bardzo piękną lekcję
histori i i miłości do Ojczyzny, prezentując l iczne wiersze
i pieśni patriotyczne, które ukazały widowni momenty trudne
i tragiczne, ale uwypukliły też bohaterstwo i patriotyzm
Polaków, którzy pomimo ciężkich czasów nie zaniechali
walki o Ojczyznę.

Na zakończenie delegacja uczniów Samorządu Uczniow-
skiego, Grona Pedagogicznego oraz strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Huszczy złożyła kwiaty pod pomnikiem
księdza kapelana Walentego Nawrockiego.

Odpowiedzialni za przygotowanie akademii byl i :
Aldona Onisiewicz, Katarzyna Łobacz, Mirosława Hołownia,
Paweł Tokarski.

Tym razem ze Szkoły Podstawowej w Huszczy

WIEŚCI ze SZKÓŁ

Uczcil i 100. rocznicę

Ślubowanie na ucznia
7 listopada w szkole podstawowej w Huszczy odbyła się
uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Przebiegała
w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, na tle biel i i czerwieni,
naszych barw narodowych. W tej dostojnej chwil i uczestni-
czyl i goście: wójt gminy Łomazy J. Czyżewski, radny Rady
Powiatu M. Uściński, przewodnicząca Komisj i Oświatowej
RG E. Moszkowska, przewodnicząca Rady Rodziców
M. Rudzka oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.

SU poprowadził turniej wiedzy i umiejętności. Pierwszaki
pięknie recytowały wiersze, odgadywały zagadki o Polsce,
układały wyrazy z sylab, l iczyły, śpiewały piosenki, piły sok
z cytryny, a także znały regulamin szkolny. Ich zmagania
ocenial i rodzice, uczniowie oraz przybyli goście słowami
„Owszem, owszem, tak, tak, tak”, zaliczając wykonanie
zadania zielonym balonikiem. Test był na wysokim poziomie,
ale dzieci sprostały zadaniom.

Wszyscy odśpiewali hymn czyli „Mazurek Dąbrowskiego".
Uczniowie pierwszej klasy przystąpil i do ślubowania, które
złożyl i przed pocztem sztandarowym. Na prośbę rodziców
zostal i , przez dyrektor szkoły Dorotę Pawłowską, pasowani
na uczniów. Na dowód tych wydarzeń każdy uczeń odciskiem
swojego palca „podpisał” Akt Ślubowania, który został potem

umieszczony w kronice szkoły. W dalszej części goście,
dyrektor szkoły, wychowawczyni, SU oraz Rada Rodziców
złożyli dzieciom życzenia i obdarowali prezentami.

Na zakończenie tego uroczystego dnia goście, rodzice
i pierwszoklasiści częstowali się tortem, kanapkami i ciastecz-
kami przygotowanymi przez rodziców, po czym w świetnych
humorach powrócil i do domu. Następnego dnia już jako
pełnoprawni uczniowie przestąpil i progi szkoły. Ten dzień
zapewne na długo zapisze się w ich pamięci.
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MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ FUTSALU CHŁOPCÓW
ROZEGRANY Z OKAZJI 1 00-LECIA ODZYSKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

24 października w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach
odbył się „Międzyszkolny Turniej Futsalu Chłopców z Okazji
1 00-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”.

Organizatorami tego wydarzenia byli :
- dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Bogumiła Wińska,
- prezes Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach Marek Prokopiuk.

Turniej stanowił jeden z wielu elementów projektu uświetnia-
jącego obchody rocznicy 1 00-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę realizowanego w roku szkolnym 201 8/201 9
w Zespole Szkół w Łomazach. Sportowe świętowanie rocznicy
odbyło się w gronie zaprzyjaźnionych szkół powiatu bialskiego.
W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje:

1. Zespołu SzkółwSławatyczach z dyr. Mariuszem Oleszczukiem
oraz nauczycielem wych. fizycznego Bogdanem Bandzarewiczem;
2. Publicznego Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego wSosnówce
z dyrektorem i nauczycielem wych. fizycznego Mirosławem
Dawidiukiem;
3. SzkołyPodstawowej im. J. I. Kraszewskiego i Publicznego
Gimnazjum im. K. Kamila Baczyńskiego wWisznicach z nauczy-
cielem wych. fizycznego Tomaszem Babkiewiczem;
4. SzkołyPodstawowej im. ppłk. St. Skoczylasa i Publicznego
Gimnazjum im. PowstańcówStyczniowych wRossoszu
z nauczycielem wych. fizycznego Markiem Czechem;
5. Dwie drużyny reprezentujące Zespół SzkółwŁomazach
z nauczycielem wych. fizycznego, prezesem Zarządu ULKS
NIWKA wŁomazach Markiem Prokopiukiem.

Turniej otworzyła dyr. ZS w Łomazach Bogumiła Wińska. Jej
wystąpienie dotyczyło rocznicy 1 00-lecia odzyskania niepodleg-
łości przez Polskę. Nawiązała do sportowej rywalizacji opartej
na zasadach fair play. Następnie prezes Marek Prokopiuk
poinformował wszystkich o zasadach organizacji turnieju
i sędziowania.

Zawody zostały poprzedzone losowaniem, w którym kapitanowie
wszystkich drużyn wylosowali przydział do dwóch grup meczowych.
W grupie meczowej A zagrały drużyny: Łomazy I , Sławatycze,
Łomazy I I .
W grupie meczowej B zagrały reprezentacje z Rossosza,
Sosnówki, Wisznic.
W rozgrywkach grupowych mecze rozegrano systemem "każdy
z każdym", naprzemiennie w grupach.

Następnie odbył się mecz o V miejsce w turnieju, w którym
drużyna gimnazjum w Sosnówce wygrała rywalizację z drugą
reprezentacją Zespołu Szkół w Łomazach (obydwie drużyny
w swoich grupach meczowych zajęły trzecie miejsca). W meczu
o I I I miejsce w turnieju, pierwsza reprezentacja Zespołu Szkół
w Łomazach zwyciężyła łączoną reprezentację szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w Wisznicach (obie drużyny wywalczyły
w fazie grupowej turnieju drugie miejsca).

W pojedynku finałowym zagrały drużyny zwyciężające w swoich
grupach, tj . reprezentacje Zespołu Szkół w Sławatyczach oraz
szkoły podstawowej i gimnazjum w Rossoszu.

Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Zespołu Szkół
wSławatyczach.

Drużyny, które sklasyfikowano na miejscach VI i V wyróżnione
zostały dyplomami i Pucharami Prezesa ULKS NIWKA.

Zespoły, które zajęły miejsca IV i I I I otrzymały dyplomy i Puchary
Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach.

Reprezentacje, które wywalczyły miejsca I I i I nagrodzone
zostały dyplomami i Pucharami Wójta Gminy Łomazy.

Ponadto wszyscy zawodnicy i opiekunowie drużyn za zajęcie
trzech najwyższych miejsc otrzymali pamiątkowe medale.

Królem strzelców turnieju został Bartłomiej Kur, a najlepszym
bramkarzem turnieju wybrano Antoniego Bieleckiego.

Zostal i oni wyróżnieni specjalnymi statuetkami.

Trofea, medale i wyróżnienia podczas podsumowania turnieju
wręczali wójt J. Czyżewski, dyrektor ZS w Łomazach B. Wińska
oraz prezes zarządu ULKS NIWKA M. Prokopiuk.

Łącznie w rywalizacji sportowej turnieju uczestniczyło 55
zawodników i opiekunów. Funkcję sędziego głównego rozgrywek
pełnił M. Prokopiuk.

W trakcie turnieju opiekunowie drużyn skorzystal i z poczę-
stunku, który przygotowały panie obsługujące stołówkę szkolną.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali wodę mineralną oraz
pączki.
Puchary, statuetki specjalne, medale, dyplomy oraz artykuły
spożywcze wykorzystane podczas turnieju zakupione zostały
przez ULKS NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach.

Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie w organizację
turnieju uczennic i uczniów klas gimnazjalnych naszej szkoły,
którzy wykonywali funkcje w trzech sekcjach: fotograficznej,
sekcji asystentów sędziego i sekcji nagłośnienia. Sekcję
fotograficzną tworzyły uczennice Justyna Pawluk i Hanna Nożyk.
Asystentami sędziego prowadzącymi statystyki na potrzeby
wyłonienia króla strzelców turnieju i naj lepszego bramkarza
turnieju były Anastazja Stanilewicz, Jolanta Hołownia i Julia
Burdach. W sekcji nagłośnienia wykazali się uczniowie Daniel
Miszczuk i PiotrKurzajewski.

sport

Prezes Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego

NIWKA szczególne podziękowania adresuje do:

1 . Wójta Gminy Łomazy, p. Jerzego Czyżewskiego
za uświetnienie uroczystości swoją obecnością podczas

podsumowania i wręczania trofeów oraz wyróżnień.

2. Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach, p. BogumiłyWińskiej
za stworzenie korzystnych warunków do realizacji imprezy.

3. Koleżanki z Zarządu Klubu, p. Marty Bednaruk-Bańkowskiej
za wkład pracy włożony w wykonanie symbolicznej dekoracji

na potrzeby wydarzenia.

4. Uczennic i uczniów zaangażowanych w funkcjonowanie sekcji

fotograficznej, sekcji asystentów sędziego i sekcji nagłośnienia.

5. Pań pracujących w stołówce szkolnej, za przygotowanie

poczęstunku dla gości.

6. Wszystkich reprezentacji zaproszonych szkół za udział
w turnieju !!!

ZADANIE FINANSOWANE 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

Uczestnicy „Międzyszkolnego Turnieju Futsalu Chłopców Rozegranego z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”

Szachy

1 grudnia w hali sportowej w Łomazach odbył się jeden z kilku
tegorocznych turniejów IX Bialskiej Ligi Szachowej . Głównym
organizatorem tych rozgrywek jest Bialski Regionalny Związek
Szachowy. ULKS NIWKA jest jednym z trzech klubów sporto-
wych założycieli w/w. organizacji. Rozgrywki szachowe w naszej
miejscowości współorganizowali :
- Marek Uściński, radny powiatu bialskiego,
- Bogumiła Wińska, dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach,
- Marek Prokopiuk, prezes Zarządu ULKS NIWKA przy
Zespole Szkół w Łomazach,
- Marta Bednaruk-Bańkowska, z-ca prezesa ULKS NIWKA.
W turnieju uczestniczyło około 1 00 miłośników gry w szachy
z wielu miejscowości, w wieku od sześciu do osiemnastu lat.

Rozgrywki przeprowadzono w kilku kategoriach:
- dziewczęta, klasy I - I I szkoły podstawowej,
- chłopcy, klasy I - I I sp,
- dziewczęta, klasy I I I - VI sp,
- chłopcy, klasy I I I - VI sp,
- dziewczęta, klasy VI I - VI I I sp + gimnazjum,
- chłopcy, klasy VI I - VI I I sp + gimnazjum,
- dziewczęta, szkoły ponadgimnazjalne,

- chłopcy, szkoły ponadgimnazjalne.
Z naszych reprezentantów najlepiej zaprezentowali się

uczniowie: szkoła podstawowa - Cezary Sobechowicz (I I I m.),
miejsce), Zuzanna Ochnio (V m.), Mateusz Szostakiewicz (VI m),
Szymon Kożuchowski (X m.) i gimnazjum - Julita Ochnio (IV m.).
Trzech najlepszych szachistów w każdej kategori i nagrodzo-
nych zostało pamiątkowymi medalami, wszyscy uczestnicy
rozgrywek otrzymali dyplomy.
Były gorące napoje i ciepły posiłek dla wszystkich, a sportowej
rywalizacji towarzyszyła przyjacielska atmosfera.

IX Bialska Liga Szachowa

Tenis stołowy

02 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie
odbył się IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Organi-
zatorami zawodów byli Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub
Sportowy FLORIAN oraz OSP w Dubowie.

Imprezę zaszczycil i swoją obecnością m. in. radny powiatu
bialskiego, prezes powiatowego zrzeszenia LZS Arkadiusz
Maksymiuk, radni gminy Łomazy - Ireneusz Korszeń oraz
Urszula Lewkowicz, sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz
oraz prezes OSP Dubów Tadeusz Stankiewicz, a nad całą
oprawą turnieju czuwał radny gminy Łomazy oraz prezes
miejscowego klubu Kamil Frączek. W zawodach rywalizowało
około czterdziestu uczestników. Za zajęcie I , I I i I I I miejsca
zawodnicy otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcy:

IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Osoby do lat 12
(dziewczęta i chłopcy

1 . Jul ia Korszeń
2. Tomasz Kulig
3. Paulina Kulig

Kobiety

1 . Monika Gadomska
2. Karol ina Gadomska
3. Agnieszka Korszeń

Chłopcy od 12 do 18 lat

1 . Wiktor Terebelski
2. Michał Gadomski
3. Tomasz Krasa

Mężczyźni pełnoletni

1 . Andrzej Bondarzewski
2. Marek Wierzbicki
3. Grzegorz Wołowik

Najmłodszy uczestnik turnieju - Fi l ip Kozak
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Tegoroczne wybory samorządowe przeprowa-
dzone były według nowego kodeksu wyborczego,
który wprowadza kilka istotnych zmian. Według
nowych przepisów wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast oraz rady gmin, powiatów
i sejmiki województw będą sprawować mandat
przez 5 lat, a nie 4. Jednocześnie szefowie gmin
będą mogli startować w wyborach tylko dwa
razy. Kadencje l iczone będą od tegorocznych
wyborów.

W obecnych wyborach do Rady Gminy mandat
otrzymała prawie połowa radnych poprzedniej
kadencji , bo siedmiu na piętnastu. Są to:
- Bańkowski Wiesław, Najdyhor Bogdan, Wiński
Andrzej, Szostakiewicz Kamil, Firysiuk Leszek,
Moszkowska Elżbieta, Korszeń Ireneusz.

1 8 l istopada odbył się w Tucznej XVIII Powiatowy Festiwal
Pieśni Patriotycznej . Wielkim sukcesem zakończyło się
uczestnictwo w nim dwójki naszych reprezentantów -
szkolnego chóru KANON i działającego przy GOK zespołu
ŚPIEWAM BO LUBIĘ, bowiem zajęl i pierwsze miejsca
w swoich kategoriach. Rywalizację zespołów oceniało profes-
jonalne jury – aktorzy Teatru Muzycznego w Lublinie.

KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego, nauczyciela
muzyki w Zespole Szkół w Łomazach, zajął I miejsce już po raz
kolejny. Jury podkreśliło profesjonalizm przygotowania chóru.
Wykonał on własne kompozycje dyrygenta - G. Kulickiego,
między innymi: „Przysięgę” do słów M. Konopnickiej i „Gawędę
o miłości ziemi ojczystej” do tekstu W. Szymborskiej.

Występował w kategori i - młodzież ze szkół gimnazjalnych
i średnich.

Zespół ŚPIEWAM BO LUBIĘ pod kierunkiem Arkadiusza
Saczuka, instruktora muzyki w GOK, także zajął I miejsce
w kategori i - zespoły osób dorosłych, w której oprócz niego
wystąpiło jeszcze 1 2 zespołów i chórów z całego powiatu.
Również w tym przypadku jury zaakcentowało profesjonalne
przygotowanie zespołu, który zaprezentował kompozycje
Ryszarda Bieleckiego pt. „Dom” oraz „Rapsod o pułkowniku
Lisie - Kuli”.

Nagrody wręczał laureatom przewodniczący Rady
Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński w asyście członków
jury.

Sukces w Tucznej
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KANON Chwila wręczania nagród naszym laureatom ŚPIEWAM BO LUBIĘ

Przysięga Wójta Zwycięzcy wyborów

I po wyborach




