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Nasze tez dobre
.

5 stycznia w sali Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta gala „Dobre, bo bialskie”.
Ten tytuł przyznawany jest firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny sposób
przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocj i powiatu bialskiego. Tegoroczna gala
była również okazją do wręczenia innych wyróżnień. Bardzo miło nam poinformować, iż właśnie wśród tych
wyróżnionych znależli się nasi.

W dowód uznania na rzecz upowszechniania kultury
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z rąk wicewojewody R. Gmitruczuka otrzymał -

Ryszard Bielecki
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach

Pani Agato, panie Ryszardzie - serdecznie gratulujemy!

Laureatem Konkursu Biblioteka Roku 2016 Powiatu
Bialskiego, przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej , Miejską Bibliotekę Publiczną oraz

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Białej Podl. ,

została - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

fot. - Podlasie 24

„ ”

Jeszcze rosną . . .

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym
wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.

Ryszard Kapuściński
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Wieści zUrzęduGminy
Inwestycje

● 5 stycznia w Lublinie odbyła się organizowana przez Marszałka
Województwa Lubelskiego konferencja podsumowująca projekt
pn. "Pi lotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi
na teren ie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym
moni toring iem i lości oraz kontrol i usuwan ia i un ieszkodl iwian ia
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".

Realizacja projektu obejmowała działania związane z demon-
tażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbes-
towych. Program ten zakładał udzielenie dofinansowania na
pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawiera-
jących azbest zlokalizowany na dachach i posesjach oraz dofi-
nansowanie w zakresie pokrycia kosztów zakupu blachy, fol i i
i gąsiorów dla osób o niskich dochodach.

Gmina Łomazy od 201 2 roku uczestniczyła w w/w projekcie.
Dotychczas z terenu naszej gminy zakwalifikowały się do
dofinansowania wymiany pokrycia dachowego łącznie 22
gospodarstwa. Warunkiem jego otrzymania było kryterium
dochodowe obowiązujące przy uprawnieniach do otrzymania
świadczeń z pomocy socjalnej.

Przeprowadzona w 2009 r. inwentaryzacja wyrobów azbes-
towych wykazała, że na terenie woj. lubelskiego jest ich około
800 tys. ton, w tym przeważająca ilość - 98 % - znajduje się na
prywatnych posesjach, głównie na terenach wiejskich. Od początku
funkcjonowania programu w Lubelskiem, za ponad 22 mln zł,
udało się usunąć eternit z 46,5 tys. gospodarstw. To niestety
tylko niewielki procent tego, co należy zrobić do 2032 r.

Na terenie gminy Łomazy od 201 2 do 201 6 roku usunięto
łącznie 46 1 46 m2 eternitu tj. 698 ton. Dzięki realizacji projektu
poprawie ulegnie środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców
i walory turystyczne gminy. Należy podkreśl ić ogromny wkład
w pracę nad w/w projektem gminnego koordynatora Marii
Bessaraba, która kierowała gminnym zespołem ds. usuwania
azbestu.

fot. www.power-dach.pl

● Urząd Gminy w Łomazach informuje, że w związku z przeję-
ciem przez Gminę obowiązku utrzymania sieci wodociągowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą upoważnieni pracownicy
Urzędu Gminy Łomazy będą dokonywać odczytu stanów
z wodomierzy oraz przekazywać umowy na dostawę wody
celem podpisania i dostarczenia do UG (pokój nr 21 ).

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wejścia upoważnionym
pracownikom na posesję i dokonania w/w czynności.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej z przyłączami
przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Łomazach

– pok. nr 21 lub pod numerem 83 341 7 069 w godz. 7:30 – 1 5:30

Wrazie awarii prosimy o kontakt bezpośredni z:
podinspektorem ds. budownictwa i promocji

● Marek Rusek - 515 486 374
pracownikiem ds. obsługi ujęcia wody i sieci wodociągowych

● Sławomir Derlukiewicz - 698 617 673

Opłaty za wodę i ścieki pozostają w tym roku bez zmian

Wodociąg

● Na terenie gminy Łomazy, zdecydo-
wana większość zainstalowanych opraw
oświetlenia ulicznego jest przestarzałych.
W związku z tym gmina Łomazy przystą-
piła w ramach RPO na lata 201 4-2020
do projektu „Promocja niskoemisyjności
na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”,

współfinansowanego ze środków EFRR obejmującego
wymianę źródeł światła na typu LED, które są wydajniejsze
niż tradycyjne źródła światła.

Planuje się wymianę wszystkich 491 lamp z terenu gminy.
Modernizacja może przyczynić się do zmniejszenia zużycia
energii oraz emisj i CO2 z sektora, jakim jest oświetlenie
ul iczne, nawet o 60%. Szacowana oszczędność energii to
ok. 76 000 kWh/rok (76 MWh/rok).

Wniosek został złożony w partnerstwie z gminami z "Doliny
Zielawy" - Jabłoń, Rossosz, Wisznice (l ider) oraz Milanów,
Rokitno i miastem Terespol. Dofinansowanie projektu wynosi
85%. Według prognozy po 3 latach zwrócą się koszty inwes-
tycj i i zyskuje się 60% oszczędności w kosztach zużycia
energii elektrycznej.

● 7 lutego Zarząd Województwa Lubelskiego
podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy
kolejności przysługiwania pomocy w ramach
działania „Podstawowe usług i i odnowa wsi na

obszarach wiej skich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 201 4-2020.
Wniosek "Przebudowa oczyszczaln i ści eków i budowa sieci

wodno-kanal i zacyjnej oraz zakup zestawu asen i zacyjnego w
Gmin ie Łomazy" został zakwalifikowany do dofinansowania.
Znalazł się się na 21 miiejscu na 1 71 zatwierdzonych. Kwota
dofinansowania - 977 830 zł.

● Rozpoczęto procedurę związana z wykonaniem dokumen-
tacj i na budowę dróg gminnych w miejscowościach Dubów,
Huszcza Druga, Koszoły i Łomazy. Środki na ten cel zostały
przeznaczone przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.

● Podpisana została umowa na wykonanie projektu przebudowy
budynku remizo-świetl icy w Huszczy Pierwszej, w zakresie
branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Koszt 6 000 zł
netto. Środki przeznaczone z funduszu sołeckiego.

● Na ogłoszony w 201 6 r. konkurs Urzędu Marszałkowskiego
na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii wpłynęło 31 5
wniosków z miast i gmin województwa lubelskiego, z których
251 zostało ocenionych pozytywnie. Projekt „Czysta energ ia
w Gmin ie Łomazy" przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną spełniając kryteria wyboru projektów i znalazł się
na 1 60 pozycji, otrzymując 93 punkty na 1 00.
Na dzień dzisiejszy w związku z wyczerpaniem puli budżetu
dofinansowanie uzyskało 1 26 projektów. Gmina Łomazy złożyła
odwołanie od decyzji i obecnie czekamy na jej rozstrzygnięcie.

● Łomazy. Wykonano nowe oświetlenie ul iczne przy ul. Wisz-
nickiej w stronę Szymanowa. Jednocześnie została wykonana
dokumentacja na budowę nowego oświetlania przy ul. Spół-
dzielczej oraz ul. Słonecznej.

● Został wyłoniony projektant, który rozpoczął prace związane
z opracowaniem dokumentacji na budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Jusaki-Zarzeka i Wola Dubowska.
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Biskupw Szkole iUrzędzie

● Wdrażany obecnie powrót do systemu szkolnictwa
z ubiegłego wieku, z ośmioklasową szkołą podstawową,
powoduje spore zamieszanie w szkolnych strukturach.
W porównaniu z wieloma innymi placówkami łomaski
Zespół Szkół czekają jedynie małe zmiany organizacyjno-
techniczne. Inaczej wygląda sprawa podstawówki w
Huszczy.

Na obecną chwilę jej sytuacja przedstawia się następująco:
- na ostatniej sesj i Rady Gminy (1 4 lutego), w obecności
nauczycieli i zainteresowanych rodziców z Huszczy, po
wielogodzinnych, bardzo burzl iwych obradach, radni
zdecydowali o likwidacji tamtejszej placówki edukacyjnej
i przekształceniu jej w fil ię łomaskiej szkoły z klasami I-I I I .

Zdecydowała mała l iczba uczniów oraz wysoki koszt
jej utrzymania. W tej szkole uczy się obecnie 33 uczniów
w klasach I-VI i 6 uczniów w oddziale przedszkolnym oraz
6 realizujących program wych. przedszkolnego. Zatrud-
nionych jest w niej 7 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3
w wymiarze niepełnym. Koszt utrzymania placówki wynosi
680 - 700 tys. zł., z czego wydatki płacowe wynoszą ok. 93%.

Uchwała intencyjna Rady Gminy trafiła na biurko
kuratora oświaty, który teraz będzie wydawał wiążącą
opinię dotyczącą przekształcenia.

Szkolne byćalbo nie być

● Wdniach 5-6 lutego w łomaskiej parafii miała miejsce
wizytacja kanoniczna ks. biskupa Kazimierza Gurdy.
W ramach tej wizyty gość odwiedził także Zespół Szkół
i Urząd Gminyw Łomazach.

Podczas odwiedzin Urzędu Gminy towarzyszyli mu księża:
kanonik Andrzej Biernat - dziekan dekanatu Biała Podlaska-
Południe i proboszcz parafi i Wniebowzięcia NMP w Białej
Podlaskiej, Adam Kamecki - proboszcz parafi i w Łomazach
oraz Leszek Borysiuk – kapelan biskupa siedleckiego.

Na miejscu h ierarcha powi tany został kwiatami przez
wójta J. Czyżewskiego oraz przewodniczących Rady Gminy:
M. Derlukiewicz i A. Wińskiego.

W spotkaniu w sali konferencyjnej urzędu uczestniczyl i
radni, sołtysi, dyrektorzy GOK i Gminnej Biblioteki, kier. GOPS
oraz pracownicy Urzędu. W trakcie rozmów z dostojnym
gościem uczestnicy spotkania omawial i tematy związane
z działalnością Gminy.

Na pamiątkę swego pobytu Ekselencja otrzymał także
prezenty. A. Chwalewska, dyr. GBP, podarowała kopię
„Gazety Świątecznej” z 1 91 7 r. , potwierdzającej powstanie
ponad 1 00 lat temu bibl ioteki w Łomazach, a wójt wręczył
produkt regionalny - różne rodzaje miodów od lokalnych
producentów. Na zakończenie wizyty bp siedlecki Gurda
podziękował za spotkanie, pomodlił się wraz z obecnymi
i udziel i ł im pasterskiego błogosławieństwa.

Spotkanie biskupa z nauczycielami Zespołu Szkół Władze samorządowe witają Dostojnego Gościa

Spotkanie w Urzędzie Gminy
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Wójt informuje

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w 2017 r.

24 lutego młodzież z gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych
wybrała swoich przedstawiciel i
do Młodzieżowej Rady Gminy
Łomazy.

Okręg wyborczy nr 1 (gimnazjum)

1 . BAŃKOWSKA Michalina - Łomazy
2. BIELECKI Antoni - Łomazy
3. HOŁOWNIA Mikołaj - Huszcza Druga
4. SACHARCZUK Martyna - Łomazy
5. STANILEWICZ Adrian - Bielany
6. SUCHARZEWSKA Katarzyna - Łomazy
7. SZUTKO Izabela - Kopytnik

Okręg wyborczy Nr 2 (szkoły ponadgimnazjalne)

1 . JAROCKI Przemysław - Szymanowo
2. KUDEWICZ Aleksandra - Lubenka
3. KURIANOWICZ Piotr - Lubenka
4. NAZAREWICZ Gabriela - Koszoły
5. POPŁAWSKI Daniel - Studzianka
6. ZAJĄC Damian - Studzianka
7. ZAJĄC Paweł - Studzianka

Młodzieżowa rada jest instytucją, która
zapewnia młodzieży udział w procesie
podejmowania decyzji dotyczących spraw
związanych z młodymi ludźmi na poziomie
lokalnym. To sposób na systematyczne
działanie obywatelskie młodzieży w swojej
społeczności.

Działanie, które kształtuje kompetencje
obywatelskie młodych ludzi, uczy ich, jak
podejmuje się ważne decyzje dla mieszkań-
ców gminy i pozwala współdecydować o
sprawach ważnych dla młodzieży.

Równie ważnym celem istnienia młodzie-
żowej rady gminy jest zwiększenie zainte-
resowania i zaangażowania młodych ludzi
w lokalne sprawy publiczne.

Smuci zatem fakt braku zainteresowania
udziałem w tej radzie młodych mieszkań-
ców Łomaz ze szkół ponadgimnazjalnych.
Ale przynajmniej było święto, była radość
i zaangażowanie w grupie młodszej, gim-
nazjalnej młodzieży.

24 lutego Rada Gminy Łomazy zdecydowała o przystąpieniu do
pierwszego etapu prac związanych z realizacją projektu pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy”.
Będzie on realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej. Wytyczeniu obszarów zdegradowanych pomogą
ankiety, które wypełn ią mieszkańcy z naszej gminy oraz dane
pozyskane z GOPS, Powiatowego Urzędu Pracy, pol icj i i innych
instytucj i . W wielu obszarach naszej gminy z jednej strony
występują negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i infra-

strukturalne, ale z drugiej strony widać wysoki potencjał rozwo-
jowy, który niestety wykorzystywany jest w niewielkim stopniu.
Chodzi głównie o istnienie pustych budynków poszkolnych
i po byłej bazie SKR, wolnych terenów inwestycyjnych, zbiorników
wodnych na terenie po byłej cegielni. Umiejętne połączenie
działań z przedsięwzięciami inwestycyjnymi (np. w zakresie
usług społecznych - stworzenie Domu Seniora, spółki komunalnej,
Domu Pracy Twórczej, turystyki - budowa zbiornika retencyjnego,
stworzenie terenów rekreacyjnych, podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej), z pewnością przyczyni się do ożywienia
gospodarczego całej gminy.

Radadlamłodych

Rewitalizacja
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Strażacki wóz II

Supersołtysi

I Spotkanie Karnawałowe w Kopytniku czyli koncert
"KARNAWAŁ NA LUDOWO" działo się 4 lutego. W imprezie
wzięły udział zespoły: "Zielona Kalina" z Dubowa,
"Podlasianki" z Rokitna, "Studzianczanie" ze Studzianki,
"Macierz" z Ortela Królewskiego, "Luteńka" z Koszoł,
"Pohulanka" z Kopytnika oraz panowie - Wiesław
Mikiciuk i Henryk Moscibrodzki, koncertujący na harmo-
nijkach ustnych. Podziękowanie i dyplomy wszystkim
uczestnikom wydarzenia przekazał Wójt J. Czyżewski.

Karnawałowy Kopytnik

Ogłoszone zostały wyniki plebiscytu Super Sołtys 201 6,
organizowanego przez tygodnik "Słowo Podlasia", na
łamach którego przez kilka tygodnia prezentowano
sołtysów z naszego regionu, a czytelnicy mogli oddawać
na nich swoje głosy, przesyłając kupony i głosując
w Internecie. Laureaci nagrodzeni zostal i podczas
uroczystej gal i w Hotelu Dukat w Białej Podlaskiej,
prowadzonej przez redaktora naczelnego tygodnika.

Na terenie pow. bialskiego zwyciężyl i ex aequo
sołtysi miejscowości Dołha i Bubel Granna.

Za to I I miejsce, uzyskując 91 7 głosów, zdobył
Zbign iew Głowacki (Kopytnik) , a I I I miejsce - Witold

Bu jal ski (Stasiówka) - 901 głosów.

GRATULUJEMY!

Na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, podczas
którego m. in. podsumowano rok 201 6, zapadła decyzja
o przekazaniu samochodu pożarniczego marki Star,
będącego na stanie OSP Łomazy, jednostce OSP
w Koszołach.

Jednostka łomaska pozyskała w ubiegłym roku nowy
wóz ratowniczo-gaśniczy IVECO-EUROCARGO ponieważ,
jako jedyna w gminie funkcjonuje w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym
samochód Star stał się jej zbędny.

Jego przekazanie do Koszoł miało miejsce 22 stycznia,
a zastąpił mocno wysłużoną Skodę z 1 970 roku.

czwartek • 9 marca • g. 18:00 • Łomazy • sala widowiskowa GOK

Impreza dla kobiet z gminy Łomazy
„Abonent czasowo niedostępny” występ Macieja Wilewskiego

(aktor znany jako Osa z serialu „Plebania”)

koncert Janusza Maleńczuka
specjalna niespodzianka dla Pań
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Ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy władzom największych instytucji w naszej gminie.

Dyrektor
Zespołu Szkół

Anna Filipiuk
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30 grudnia, na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP
podsumowaliśmy działania naszych jednostek w minionym
roku. Do ważniejszych wydarzeń z tego okresu należą:

♦ styczeń-luty – Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
we wszystkich (1 0) jednostkach OSP. Z danych zawartych
w dokumentacji sprawozdawczej wynika, że łącznie
jednostki te zrzeszają 406 członków, w tym 30 kobiet.

♦ marzec – Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 23 uczniów.
W eliminacjach powiatowych naszą gminę reprezentowali :
- Paweł Hołownia – SP w Huszczy / w grupie szkół
podstawowych,
- Michał Filipiuk – Gimnazjum w Łomazach / w grupie
szkół gimnazjalnych.
Na etapie powiatowym nasi reprezentanci zakończyli
przygodę z turniejem.

♦ 1 maja druhowie z OSP Dubów zorganizowali gminny
„Dzień Strażaka”. Uroczystości miały miejsce na placu
przed budynkiem remizy OSP Dubowie. Udział w nich wzięl i
również przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy.
Uroczystości uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta
z Łomaz.

♦ 7 maja odbyły się Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka
połączone z XVI I Pielgrzymką Strażaków Powiatu
Bialskiego do Sanktuarium w Matki Bożej Kodeńskiej
Królowej Podlasia w Kodniu.
Naszą gminę reprezentowała skromna delegacja.

♦ 5 czerwca w Wisznicach odbyły się międzygminne
zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i Kobiecych
Drużyn Pożarniczych. Z naszej gminy udział wzięło
8 jednostek (z wyjątkiem Lubenki i Kopytnika).
Tradycyjnie zwyciężyła OSP z Dubowa.

♦ 16 czerwca w Tucznej odbyły się zawody powiatowe
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział
wzięły 3 drużyny z OSP Łomazy ( 1 dziewczęca i 2
chłopięce). W klasyfikacji końcowej zajęły one miejsca
od 4 do 9.

♦ 26 czerwca – również w Tucznej odbyły się zawody
powiatowe OSP i KDP. OSP z Dubowa zajęła I I miejsce
(najlepsze w histori i swoich startów w zawodach tej rangi),
zaś KDP, również z Dubowa, IV miejsce.

♦ 9 czerwca odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Łomazach. Na ogólna l iczbę 38
delegatów w zjeździe uczestniczyło 25.
Ponadto obrady swoją obecnością zaszczycil i :

przedstawiciele PSP:
- st. kpt Marek Chwalczuk – z-ca Komendanta Miejskiego

w Białej Podlaskiej,
- mł. kpt Konrad Bojarczu asp. Grzegorz Tereszczuk;

przedstawiciel Oddziału Pow. Związku OSPRPwBiałej Podl.
- druhna Bożena Krzyżanowska – dyr. Biura Związku

OSP RP

przedstawiciele samorządu i Oddziału Gminnego
Związku OSPRP.

♦ 11 listopada – w kościele garnizonowym w Białej Podl.
odbyła się msza żałobna w intencji zmarłych strażaków
i funkcjonariuszy służb mundurowych, na której była obecna
delegacja z naszej gminy na czele z druhem Jerzym
Czyżewskim Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP.

♦ W minionym roku zostały nadane nw. odznaczenia
resortowe:
▪ Złoty Znak Związku - 1
▪ Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza - 1
▪ Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - 1
▪ Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - 6
▪ Odznaka „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” - 2
▪ Odznaka „StrażakWzorowy” - 21
▪ Odznaka „Za wysługę lat” - 45

♦ Na umundurowanie i podstawowy sprzęt ochrony
przeciwpożarowej została wydatkowana kwota 36330,46 zł,
z czego:
▪ 1 2730,01 zł - fundusze samorządu,
▪ 7000,00 zł - dotacja FU,
▪ 1 4400,41 zł - dotacja KSRG,
▪ 2200,00 zł - dotacja Starosty Bialskiego,
▪ 320,00 zł - wpłaty członków

♦ Odrębne przedsięwzięcie to zakup dla OSP Łomazy
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z opcją
ratownictwa drogowego – IVECO EUROCARGO. Jest on
wyposażony w zbiornik wody 3,5 tys l itrów i autopompę
o wydajności 2700 litrów na minutę. Posiada również
wyciągarkę (uciąg 9 ton), maszt oświetleniowy, działko
wodno-pianowe o wydajności 1 600 litrów. Jest to wóz
typowo terenowy, na pojedynczych osiach, z si lnikiem
o mocy 320 koni, kabiną modułową, sześcioosobową.

Jego łączna wartość wyniosła – 758.91 0, 00 zł, z czego:
▪ 31 0.000.00 zł - fundusze samorządu,
▪ 370.000.00 zł - dotacja MSWiA,
▪ 78.000.00 zł - dotacja WFOŚiGW

♦ Zakupiony został również, za 9,5 tys. zł, samochód DAF
dla OSP dla OSP w Dubowie.

Komendant Gminny
Ochotniczych Straży

Pożarnych

Roman Stanilewicz

Wyjazdy jednostek do zdarzeń / na dzień 27. XI I . 201 6
▪ 51 wyjazdów, z czego:
▪ 26 - pożary,
▪ 1 0 - wypadki drogowe,
▪ 1 5 - miejscowe zagrożenia.



8 Łomaskie stronystyczeń - luty 201 7

Swiateczny czas

Hej kolęda, kolęda
Wraz z nastaniem nowego roku rozpoczął się okres zespo-
łowego kolędowania w naszej gminie.

Łomaskie jasełkowanie
Przed świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki posta-
nowiły zrobić miłą niespodziankę i wprowadzić wszystkich
w świąteczną atmosferę. Pod okiem swoich pań przygoto-
wały przedstawienie jasełkowe pt. : „Już blisko kolęda”.

Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, prezentowali
się doskonale we wspaniałych strojach na tle bożonaro-
dzeniowej dekoracji – stajenki z Józefem, Maryją i Dzie-
ciątkiem. Z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie
odtwarzali swoje role, śpiewali znane kolędy. Śpiewom
towarzyszyły dźwięki gry na janczarach i trójkątach, które
sprawiały, że atmosfera zrobiła się bardzo świąteczna.
Wszyscy ulegl i magii występów przedszkolaków. Młodzi
aktorzy otrzymali gromkie brawa od zgromadzonych na
widowni rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości.

,'

Zainaugurował go 6 stycznia koncert kolęd w kościele w
Łomazach. Udział wzięl i : "Śpiewam bo lubię" i "Tentative" z
GOK, Orkiestra Dęta OSP Łomazy, "Studzianczanie", Chór
Gminno-Parafialny z Kodnia oraz Chór Parafialny z Łomaz.

W koncercie, który odbył się 8 stycznia w Kaplicy Parafialnej
w Dubowie wzięły udział zespoły: "Pohulanka" z Kopytnika,
"Luteńka" z Koszoł, "Macierz" z Ortela Królewskiego,
"Studzianczanie" ze Studzianki, "Zielawa" z Rossosza,
"Kaczeńce" z Czosnówki, "Lewkowianie" z Dokudowa oraz
"Zielona Kalina" z Dubowa.

W niedzielę 1 5 stycznia w świetl icy wiejskiej w Koszołach
odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołów z naszej
gminy i pow. bialskiego. Spotkanie zorganizował zespół
„Luteńka” z Koszoł oraz GOK.
Kolędy śpiewali : „Studzianczanie”, „Macierz” z Ortela
Królewskiego, „Tęcza” z Dąbrowicy Dużej, „Biesiadnicy”
z Żeszczanki, „Śpiewam bo lubię”, „Dworzanki” z Kolonii
Piszczac, „Pohulanka” oraz dzieci i rodzice ze Szkoły
Podstawowej w Huszczy pod opieką Danuty Nazarewicz.

Kolejny raz okazuje się też, że wielu spośród mieszkańców
naszej gminy jest aktorsko uzdolnionych.

Wymownym tego dowodem są łomaskie Jasełka 201 6 czyli
"Kto kogo kusił i dlaczego" w reżyserii Eweliny Wołosowicz,
wystawione 1 stycznia w miejscowym kościele parafialnym.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie panom - Arkadiuszowi
Dyrdowskiemu, Markowi Bujnikowi, Pawłowi Sadowskiemu i Andrzejowi
Uścińskiemu za życzliwość, zrozumienie i pomoc okazaną przy organizacji

wigilii przedszkolnej, a rodzicom za przygotowanie dzieciom strojów.
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W imieniu pracowników biblioteki dziękujemy :

– p. dr Romualdowi Szudejko
– pracownikom biblioteki na przełomie lat 1916-2016 i ich rodzinom
– mieszkańcom gminy Łomazy, pracownikom GOKw Łomazach

za udostępnione informacje, materiały, wywiady oraz pomoc przy opracowywaniu historii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łomazach

100-lecie istnienia Biblioteki Publicznej
w Łomazach to niezwykła rocznica, ponieważ
zapoczątkowane zostało postawą obywatel-
skiej odpowiedzialności naszych dzielnych
przodków, którzy żyjąc w trudnych czasach
wojny, zabiegali o lepszą przyszłość dla siebie
i swoich dzieci!

Powinniśmy pamiętać, że Polska
odzyskała niepodległość dopiero 11 listopada
1 91 8 r. po 1 23 latach niewoli . Powstanie zaś
pierwszej czytelni zainicjował rok 1 91 5, kiedy
to wycofujący się Kozacy prawie doszczętnie
spali l i Łomazy. Wówczas wypierający ich
Niemcy zezwoli l i na otwarcie pierwszych
szkół i bibl iotek. W pogorzeliskach domów,
w obliczu pozornej wolności, mieszkańcy
Łomaz pod przewodnictwem księdza
Antoniego Śliwińskiego organizują pierwszą
bibl iotekę, gdzie „każdy będzie miał prawo
posiedzieć, porozmawiać i książkę lub
gazetę przeczytać”.

1 00 lat istnienia Biblioteki, to symbo-
liczna data odradzającej się polskiej wolności.
Biblioteka przestała działać jedynie w okresie
I I wojny światowej. Jednak raz danej i zas-
makowanej wolności nie można już było tak
łatwo odebrać, nawet pod groźbą kary
śmierci za ukrywanie niektórych tytułów
książek.

Pragnę z głębi serca okazać
wdzięczność wszystkim, którzy przez lata
przyczynil i się do powstania i rozwijania
Bibl ioteki Publicznej w Łomazach oraz z
zapałem krzewil i w młodych pokoleniach
miłość do książki, czyniąc z bibl ioteki bramę
w czasie. Liczę, że zawsze będzie Wam
towarzyszyła nasza pamięć i wdzięczność.

Jerzy Czyżewski
Wójt Gminy Łomazy
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TRUDNE POCZĄTKI

1 91 5 r. Łomazy zostały zajęte przez wojska niemiecko-
austriackie, a dokładnie to 1 5 sierpnia ustąpiły z Łomaz
wojska rosyjskie pod naporem wojsk niemiecko-

austriackich. Wycofujący się Kozacy podpali l i Łomazy:
spaliła się m. in. szkoła męska i żeńska, budynki Zarządu
Gminnego – cała miejscowość w prawie 90%. Podobny los
spotkał okoliczne wsie.

Jes ien ią 1 91 5 roku N iemcy zezwol i l i na otwarcie szkół

polskich , bib l i otek oraz kółek teatralnych . W Łomazach po
spaleniu jednym wolnym budynkiem była pounicka plebania,
z której prawosławny pop uciekł razem z żołnierzami
carskimi. Tam właśnie zorganizowano szkołę powszechną.
Kierownikiem został Jan Edward Sakowicz a przewodni-
czącym Rady pedagogicznej ks. A. Śliwiński. Edward
Sakowicz był też organizatorem koła teatralnego – na salę

widowiskową przerobiono poun icką stodołę, tworząc tam

ponadto bibl i otekę.

„W roku 1915, gdy już nie było dawnego gnębiciela, wzięliśmy
się do gospodarki po swojemu. Pierwszym wspólnym naszym
czynem była szkoła. Ksiądz Śliwiński wraz z aptekarzem
Jankowskim i gospodarzami Sobechowiczem, Karpowiczem,
Makowieckim i Sadownikiem kierowali tą pracą.
Nauczycielem został Sakowicz, człowiek bardzo pracowity,
gorliwy i sumienny. Jego staraniem utworzyło się kółko
teatralne i sprowadzono kilkadziesiąt książek, zaczęto też
urządzać czytanki, odczyty, wykłady arytmetyki, języka
polskiego i dziejów (D) budujemy dom gromadzki z salą
przeznaczoną na przedstawienia teatralne, odczyty, pokazy
i różne wykłady gospodarstwa wiejskiego. W domu tym
mieścić się będzie i czytelnia, gdzie każdy gospodarz będzie
miał prawo posiedzieć, porozmawiać i książkę lub gazetę
przeczytać”.

Gminnej Biblioteki Publicznej

ŁOMAZY to jedna z najstarszych miejscowości południowe-
go Podlasia a jej początki są bardzo trudne do ustalenia.
Powierzchniowe badania archeologiczne potwierdzają,
że zorganizowane życie ludzkie było tu już w epoce
kamienia i brązu prawie 4 tysiące lat temu. Nie jest do
końca rozpoznana sama nazwa, którą jedni tłumaczą
jako pochodną od przezwiska Łomaza stąd Łomazy, inni
nazwę wywodzą od łoziny wierzby, której na tym terenie
wśród lasów i bagien zawsze było bardzo dużo.

Łomazy to w przeszłości wieś, miasto i siedziba dóbr
królewskich, osada i siedziba gminy o tej samej nazwie.
W XV wieku były wioską, którą Kazimierz IV w 1 447 roku
odłączył od starostwa parczewskiego w woj. lubelskim
czyli od Polski i do ekonomii brzeskiej czyl i do Litwy
przyłączył.

W latach 1 451 i 1 464 odbyły się tu dwa posiedzenia
sejmu polsko-l itewskiego, jednakże swój właściwy rozwój
miejscowość zawdzięcza położeniu na szlaku handlowym
z Dalekiego Wschodu i Wilna przez Brześć, Parczew
i Lublin do Gniezna, Poznania i Krakowa.

Sioło Łomazy opisywał Jan Długosz – polski historyk
i kronikarz w dziele „Roczniki, czyli kroniki sławnego
Królestwa Polskiego’’w księdze XI I .

W połowie XV wieku w Łomazach przeprowadzono
pomiarę włóczną nakazaną przez króla Zygmunta
Augusta, która w efekcie doprowadziła do uporządkowania
i urządzenia miejscowości za sprawą wojewody wileń-
skiego Mikołaja Radziwiłła „Czarnego’’ . W tym kształcie
otrzymały Łomazy w 1 568 r. od króla Zygmunta I I
Augusta prawa miejskie na prawie magdeburskim oraz
herb – dwupolowy: głowę wilka i orli szpon na
czerwono – zielonym tle.

Przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy
w 1 596 r. oraz związany z tym spadek znaczenia traktu
komunikacyjnego Wilno – Brześć – Lublin – Kraków
na rzecz m. in. Białej Podlaskiej, Międzyrzeca i dalej
do Warszawy, wpłynął na osłabienie dalszego rozkwitu
miasta Łomazy. Do dnia dzisiejszego zachowany został
pierwotny charakter zabudowy miejskiej z centralnie
położonym rynkiem – Placem Jagiel lońskim i parkiem
komunalnym. Od niego prostopadle i równolegle rozcho-
dzą się wszystkie pozostałe ul ice.

Historia Łomaz w ostatnich 500 latach jest nierozer-
walnie związana z historią Polski. W 1 657 roku Łomazy
zostały doszczętnie spalone przez Szwedów („potop”)
lub przez księcia Siedmiogrodu Rakoczego.

W 1 769 roku pod Łomazami swój bój stoczyli
Konfederaci Barscy. W wyniku I I I rozbioru Polski Łomazy
znalazły się w zaborze austriackim. W 1 809 r. miejscowość
jest w składzie Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie
Wiedeńskim od 1 81 5 r. Łomazy znajdują się administra-
cyjnie w Królestwie Polskim, tj . w zaborze rosyjskim.

Mieszkańcy Łomaz zapisal i swoją chwalebną kartę
patriotyzmu w Powstaniu Styczniowym i Listopadowym
oraz w okresie prześladowań unitów. Za udział w Powsta-
niu Styczniowym utraciły Łomazy w roku 1 870 prawa
miejskie i zostały zdegradowane do rzędu tzw. osad.

Łomazy - 1915 r. W tle widać cerkiew.
Zdjęcie z archiwum R. Kulawca

W
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Cytat ten pochodzi z l istu nieznanego mieszkańca Łomaz,
zamieszczonego w wychodzącej w Warszawie Gazecie
Świątecznej (n r 1 91 0 z 1 91 7 roku ).

Pierwszym bibl iotekarzem został Piotr Szu lc – to on
razem w/w Sakowiczem był organizatorem bibl ioteki
i pracował w niej w latach 1 91 6-1 920.

W 1 91 7 roku był już nowy Dom Ludowy, gdzie oprócz
koła teatralnego i bibl ioteki mieściło się przedszkole.
Został on posadowiony na tyłach obecnego kościoła
rzymskokatolickiego przy ul. Zutycze, na placu ofiarowanym
przez Mikołaja Kulawca.

- W 1917 r. tuż za naszą rodzinną posesją pobudowano
Dom Ludowy (na działce ofiarowanej przez Mikołaja
Kulawca). Stał się on centrum łomaskiej kultury; nad
budynkiem widniał napis: „Oświata ludu dokona cudu!”.
Mieściła się w nim również biblioteka, odbywały zebrania
„Strzelca” [. . . ] - to fragment wspomnień Lecha Zaciury
o dziadku Aleksandrze Rudzkim Jackiewiczu.

LATA 1 921 – 1 948

Kolejni bibl iotekarze w okresie między pierwszą
a drugą wojną światową to Paweł Kulawiec (1 921 - 1 924)
i Stan i s ław Makowiecki (1 925 - 1 939).

Ze Stanisławem Makowieckim - organizatorem ZMW
„Wici”, Zaraniarzem i aktywistą PSL „Wyzwolenie” łączona
jest opowieść o jego udziale w wiecu, mającym miejsce
w 1 928 roku, w Łomazach.

Podówczas 29-letni Makowiecki (kierownik łomaskiej
bibl ioteki) z „Rocznikiem Statystycznym” w ręku zbijał
argumenty przedstawiciela władz sanacyjnych Janusza
Jędrzejewicza, który podkreślał sukcesy gospodarcze
rządu. Zdenerwowany Jędrzejewicz podważał wiarygod-
ność liczb rocznika. - „Jak to być może, aby rząd wydawał
książki, które nieprawdę przedstawiały i to na jego
niekorzyść” - repl ikował Makowiecki.

W roku 1 938 bibl ioteka publiczna jako Bibl ioteka
(Powiatowej) Komisj i Oświaty Pozaszkolnej l iczyła 600
tomów ( w tymże roku notowano w gminie Łomazy ok.
20% analfabetów). Życie społeczne gminy ogniskowało
się m. in. wokół Stowarzyszenia Domu Ludowego (40
członków), świetl icy Związku Strzeleckiego, świetl icy Koła
Młodzieży Wiejskiej „Wici”, wspólnej świetl icy Związku
Rezerwistów i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sali ze
sceną i bibl ioteką – w Domu Ludowym.

Ważniejsi działacze i animatorzy społeczno – kul tu-
raln i tego okresu to Stanisław Makowiecki , Stefan
Dorożyński (kierownik szkoły), Aleksander J acki ewi cz –
szewc i ks. proboszcz Walenty Jankowski (por. B. Górny –
Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego,
Biała Podlaska 1939, s.286) .

Gminnej Biblioteki Publicznej

Piotr Szulc - 1919 r.

Mikołaj Kulawiec - 1917 r.

AleksanderRudzki Jackiewicz wmundurze legionity - 1936 r.

Stanisław Makowiecki - 1937 r.



Bibl ioteka przestała działać od października 1 939
(od wkroczenia hitlerowców). Książki jeszcze w 1 939
roku wyniesiono z bibl ioteki i przez cały okres I I wojny
światowej przechowywali je (najprawdopodobniej) m. in. :
Aleksander Derlukiewicz, Stanisław Makowiecki, Deneko
Jadwiga, Zofia Kulawiec.

Po wojnie książki te w większości wróciły do bibl ioteki.
W okresie lat 1 939 -1 944 hitlerowcy nie pozwalali na rozwój
czytelnictwa w j. narodowym polskim i nauki m.in. polskiego
w szkołach. Za posiadanie różnych pozycji l iteratury pięknej
częstokroć groziła kara śmierci. Stąd i tajne nauczanie
w Łomazach, potajemne przechowywanie książek i ich
nielegalne wypożyczanie oraz kolportaż prasy podziemnej.

Na teren gminy Łomazy przychodziło m. in. „Żywią
i bronią”, dla kobiet „Żywie”, potem także „Idzie wolność”,
a od 1 943 roku biuletyny informacyjne Regionalnej Agencji
Prasowej „Podlasie” (red. Marian Tupalski). Szczególnie
po roku 1 943 tej tajnej prasy konspiracyjnej było coraz
więcej (także AK i AL) - rozprowadzali je łącznicy oraz
ruch spółdzielczy.

CZASY PRL

Po wojnie bibl ioteka rozpoczęła działalność w 1 948
roku. Pierwszą bibl iotekarką po I I wojnie światowej była
Henryka Graca. Bibl ioteka została zorganizowana w domu
stanowiącym tzw. mienie pożydowskie przy ówczesnej
ul icy Zutycze. Placówka była otwierana na kilka godzin
dziennie w godzinach popołudniowych i oświetlana
lampami naftowymi. Oprócz książek z księgozbioru
przedwojennego kilkaset książek do bibl ioteki przekazał
Zarząd Gminny (dzisiaj Urząd Gminy).

W roku 1 952 przebudowano Dom Ludowy, w którym,
na nowym miejscu przy ul. Podrzecznej, funkcjonowała
Bibl ioteka Publiczna oraz kino „Zielawa’’ (1 958–1 973).
Bibl ioteka posiadała jedno pomieszczenie, a 1 grudnia
1 962 roku otrzymała drugie – czytelnię (po świetlicy ZMW).

W 1 956 roku w Gromadzkiej Bibl iotece Publicznej
w Łomazach zostało zarejestrowanych 299 czytelników,
w tym 1 43 osoby to młodzież do 1 4 lat. Stan księgozbioru
- 2785 woluminów, natomiast l iczba wypożyczonych
woluminów wynosi 6349.

W roku 1 958 Łomazy zostały zelektryfikowaneK..

W roku 1 958 odnotowano w bibl iotece częściowy
spadek czytelnictwa, spowodowany założeniem w tym
roku w Łomazach stałego kina.

Aby zwiększyć liczbę czytelników zwiększono propagandę
dobrych, interesujących książek na zebraniach
Uniwersytetu Niedzielnego.

Największy rozwój bibl ioteka przeszła po reformie
administracyjnej roku 1 970 – stała się Gminną Bib l i oteką

Publ i czną (z dwoma siłami bibl iotecznymi), mającą 4 fi l ie
(biblioteki z pełnoetatowymi bibliotekarzami) w Huszczy,
Dubowie, Krasówce i Rossoszu (samodzielna gmina od
1983r. ) . Każda z fi l i i dysponowała ponad 5000. zbiorem
bibl iotecznym, a ponadto w każdej wsi, przy Klubach
„Ruch”, „Rolnika” i „Ogrodnika” oraz w domach prywatnych
funkcjonowały punkty bibl ioteczne (stałe - 21 do 1 983 r.
oraz 1 8 do 1 989 r.). Bibl ioteka w Łomazach w zakresie
nadzoru znajdowała się w strukturze Wojewódzkiej Bibl io-
teki Publicznej w Białej Podlaskiej. Korzystała z bezpłatnych
(państwowych) nadziałów tzw. Nowości wydawniczych.
Dodatkowo władze gminy uzupełniały księgozbiór
bibl ioteki o kilkaset pozycji rocznie i prenumeratą kilku
dzienników oraz kilkunastu tygodników i miesięczników.

OKRES WSPÓŁCZESNY

W dniu 11 stycznia 1 994 roku łomaska bibl ioteka
została przeniesiona do nowego lokalu tj . na piętro tzw.
„Starej szkoły’’ , gdzie mieści się do dzisiaj.

W 201 3 roku Gminna Bibl ioteka Publiczna w została
zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju
Bibl iotek.

100 latIV Łomaskie stronyGminnej Biblioteki Publicznej

Piotr Szulc

1916 - 1920

Paweł Kulawiec

1921 - 1924

Stanisław Makowiecki

1925 - 1939

Henryka Graca

1948 - 1949

Helena Rudzka

1949 - 1950

Maria Pawlikowska

1950 - 1956

Bolesława Derlukiewicz

1957 - 1957

Marianna Martyniuk

1958 - 1968

Alicja Trochimiuk

1968 - 1969

Irena Kuźniarska

1969 - 1973

Helena Szudejko

1973 - 1991

Bogumiła Uścińska

1979 - 2012

Maria Bessaraba

1996 - 2003

Agata Chwalewska

Dorota Wołosowicz

2012 -

Filia w Huszczy:
Ludwik Hołown ia , p.Kępka,

Sławomi ra Laskowska,
Henryka Buczyńska 1 976 - 1 983
Anna Kowieska 1 980 - 1 998

Filia w Rossoszu:
Stan i sława Marcin i uk

1 975 - 1 980

Filia w Dubowie:
Krystyna Bondarzewska

1 973 - 1 976
Apol i nary Konwicki

1 976 - 1 980
Ryszard Popławski

1 980 - 1 999

Filia w Krasówce:
Zenon Raczyński

1 974 - 1 979

BIBLIOTEKARZE Z ŁOMASKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I JEJ FILII 1 91 6 - 201 6

Budynek Domu Ludowego przy ul. Podrzecznej - lata 70

30 kwietnia 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury

jako samodzielna, samorządowa instytucja kultury.

TRUDNE POCZĄTKI

1 91 5 r. Łomazy zostały zajęte przez wojska niemiecko-
austriackie, a dokładnie to 1 5 sierpnia ustąpiły z Łomaz
wojska rosyjskie pod naporem wojsk niemiecko-

austriackich. Wycofujący się Kozacy podpali l i Łomazy:
spaliła się m. in. szkoła męska i żeńska, budynki Zarządu
Gminnego – cała miejscowość w prawie 90%. Podobny los
spotkał okoliczne wsie.

Jes ien ią 1 91 5 roku N iemcy zezwol i l i na otwarcie szkół

polskich , bib l i otek oraz kółek teatralnych . W Łomazach po
spaleniu jednym wolnym budynkiem była pounicka plebania,
z której prawosławny pop uciekł razem z żołnierzami
carskimi. Tam właśnie zorganizowano szkołę powszechną.
Kierownikiem został Jan Edward Sakowicz a przewodni-
czącym Rady pedagogicznej ks. A. Śliwiński. Edward
Sakowicz był też organizatorem koła teatralnego – na salę

widowiskową przerobiono poun icką stodołę, tworząc tam

ponadto bibl i otekę.

„W roku 1915, gdy już nie było dawnego gnębiciela, wzięliśmy
się do gospodarki po swojemu. Pierwszym wspólnym naszym
czynem była szkoła. Ksiądz Śliwiński wraz z aptekarzem
Jankowskim i gospodarzami Sobechowiczem, Karpowiczem,
Makowieckim i Sadownikiem kierowali tą pracą.
Nauczycielem został Sakowicz, człowiek bardzo pracowity,
gorliwy i sumienny. Jego staraniem utworzyło się kółko
teatralne i sprowadzono kilkadziesiąt książek, zaczęto też
urządzać czytanki, odczyty, wykłady arytmetyki, języka
polskiego i dziejów (D) budujemy dom gromadzki z salą
przeznaczoną na przedstawienia teatralne, odczyty, pokazy
i różne wykłady gospodarstwa wiejskiego. W domu tym
mieścić się będzie i czytelnia, gdzie każdy gospodarz będzie
miał prawo posiedzieć, porozmawiać i książkę lub gazetę
przeczytać”.



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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To już 100 lat

Dzieje sie ...¸
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GBP ŁOMAZY

Polska odzyskała niepodległość dopiero 1 1 listopada 1 91 8 r.
po 1 23 latach niewoli. Powstanie zaś pierwszej czytelni
zainicjował rok 1 91 5, kiedy to wycofujący się Kozacy prawie
doszczętnie spalili Łomazy. Wówczas wypierający ich Niemcy
zezwolili na otwarcie pierwszych szkół i bibliotek. W pogo-
rzeliskach domów, w obliczu pozornej wolności, mieszkańcy
Łomaz zorganizowali pierwszą bibliotekę, gdzie „każdy

będzie miał prawo posiedzieć, porozmawiać i książkę lub

gazetę przeczytać” (Gazeta Świąteczna nr. 1910, rok 1917,
s. 5-6). Pierwszym bibliotekarzem został Piotr Szulc – wielki
miłośnik książek.

1 00 lat istnienia Biblioteki, to symboliczna data odradza-
jącej się polskiej wolności. Biblioteka przestała działać
jedynie w okresie I I wojny światowej . Jednak raz danej
i zasmakowanej wolności nie można już było tak łatwo
odebrać, nawet pod groźbą kary śmierci za ukrywanie
niektórych tytułów książek. Po wojnie biblioteka rozpoczęła
funkcjonowanie w 1 948 roku. Od tego czasu placówka stale
rozwija swoją działalność przy wsparciu samorządów
gminnych.

Misją dzisiejszej biblioteki jest promocja książki i czytel-
nictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych
i edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy, wspieranie
rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz dążenie do
nowoczesności, z zachowaniem wartości przeszłości.

W celu utrwalenia chlubnych kart naszej placówki została
opracowana udokumentowana historia biblioteki na przestrzeni
lat 1 91 6-201 6. Praca ta powstała przy wsparciu i pomocy dr
Romualda Szudejko, pracowników biblioteki i ich rodzin,
dokumentacj i własnej biblioteki, Urzędu Gminy w Łomazach
oraz licznych przypisów bibliograficznych. Dziękujemy za
udostępnione informacje, materiały, wywiady oraz pomoc
przy jej opracowaniu.

Historia Biblioteki Publicznej w Łomazach prezentowana
była przez cały 201 6 rok podczas licznych spotkań, lekcj i
bibliotecznych oraz festynów plenerowych.

1 5 grudnia 201 6 r. odbyło się spotkanie podsumowujące
rocznicowe obchody pt. „Biblioteki w Łomazach karty
przeszłości”. W spotkaniu udział wzięli byli pracownicy
biblioteki, ich rodziny, mieszkańcy gminy oraz zaproszeni
goście - dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Tadeusz Sławecki, Anna Jureczek ze Starostwa Powiatowego
w Białej Podl. , dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podl. Teresa Stasiuk oraz pracownicy Zyta Kosińska i Anna
Chwedoruk, historyk-regionalista Szczepan Kalinowski, a także
gminne władze samorządowe z wójtem na czele, dyrektorzy
miejscowych instytucj i, twórcy ludowi, lokalne media.

Podczas spotkania zaprezentowano historię biblioteki
wraz ze wspomnieniami zaproszonych gości. Przedstawiona
została również twórczość literacka miejscowych pisarzy:
Anny Bańkowskiej – Mikiciuk, Ryszarda Bieleckiego,
Kazimierza Kusznierowa, Lecha Zaciury oraz uczennicy
Zuzanny Kossowskiej .

Wszyscy pracownicy biblioteki otrzymali szczególne podzię-
kowania od wójta Czyżewskiego za pracę i zaangażowanie
w rozwój czytelnictwa w gminie Łomazy.

Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie
gminnego konkursu plastycznego „Zakładka do książki” ,
skierowanego do uczniów klas I - I I I , IV-VI i gimnazjum.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Łomazy i pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury za wsparcie i zaangażowanie w realizację
obchodów 100-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach.
Dziękujemy również wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych
działaniach związanych z tym wydarzeniem.

dyr. GBP Agata Chwalewska

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach obchodziła rocznicę 100-lecia istnienia. Jest to
niezwykła rocznica, ponieważ zapoczątkowana została postawą obywatelskiej odpowiedzialności naszych
dzielnych przodków, którzy żyjąc w trudnych czasach wojny, zabiegali o lepszą przyszłość dla siebie
i swoich dzieci.
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Śpiewajmy dziecinie

Klubowy Konkurs Tańca
Towarzyskiego
Impreza wojewódzka

2 kwietnia - sala gimnastyczna ZS

Konkurs tańca szkół z woj.
lubelskiego

„XXXV Mały Konkurs
Recytatorski dla Dzieci”

kwiecień - GOK

El iminacje gminne konkursu
recytatorskiego dla dzieci ze szkół

podstawowych

Gminne Święto Strażaka
30 kwietnia - Koszoły

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

Koncert z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

maj - szkoła

Impreza nawiązująca do histori i

uchwalenia Konstytucj i 3 Maja

„Konkurs Pięknego Czytania”
maj - Gminna Biblioteka

Konkurs skierowany do uczniów

klas I -I I I szkół z terenu gminy Łomazy

zapraszaja
GPB ŁOMAZY

-

Mój przyjaciel bałwanek

W zimowy, śnieżny dzień w GOK zjawił się
bałwan Barbar. Co go przywiodło? Otóż
dowiedział się, że tego dnia będą wręczane
nagrody dzieciom biorącym udział w konkursie
"Mój przyjaciel bałwanek".
A było tych dzieci aż 69 i niewiele brakowało,
a bałwanek by się rozpuścił. Dlatego szybko
uciekł. Na szczęście jednak zostawił listę
nagrodzonych dzieci. Jest ona zbyt długa by
zamieścić ją na naszych łamach, więc
podsumowanie będzie liczbowe.

Łomazy
3/4 lata - 12 prac 5/6 lat - 18
kl. II / III - 14 kl. IV / V - 7

Huszcza
przeszkole - 7
kl. I / III - 10 kl. IV / VI - 1

11 stycznia w siedzibie łomaskiego Gminnego Ośrodka
Kultury odbył się V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Śpiewajmy Dziecinie”. Jego organizatorem był GOK oraz
Gminna Bibl ioteka Publiczna. Na scenie swoje umiejętności
wokalne zaprezentowało czterdzieścioro młodych solistów,
reprezentujących 11 ośrodków oświatowo-kulturalnych z pow.
bialskiego.

Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych:
- sol iści z klas I - I I I szkół podstawowych,
- sol iści z klas IV - VI szkół podstawowych,
- sol iści z gimnazjum.

Jury, obradujące w składzie: Krzysztof Olesiejuk - przewodn.
Justyna Maleńczuk i Mariusz Polak - członkowie, przyznało,
iż tegoroczny konkurs zgromadził bardzo wielu młodych
utalentowanych ludzi, prezentujących dość wysoki poziom
wokalny.

W gronie nagrodzonych znalazł się tylko jeden wykonawca
z naszej gminy - Maciej Golba (II miejsce w kat. kl. IV-VI).

czwartek / 9 marca / g. 18:00

Łomazy - sala w GOK

Dzień Kobiet

Impreza dla kobiet z gminy
Łomazy

- „Abonent czasowo niedostępny”
występ Macieja Wilewskiego

(aktor znany jako Osa z serialu „Plebania”)

- koncert Janusza Maleńczuka
+ specjalna niespodzianka dla Pań



Łomaskie strony

Popołudnie 2 stycznia, remiza OSP w Łomazach - to czas
i miejsce noworocznego spotkania emerytów i rencistów
z gminy Łomazy. Jego tradycyjnym punktem było oczywiście
dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń
zdrowia, miłości oraz wzajemnej ludzkiej życzl iwości.
Był też oczywiście poczęstunek, a także muzyka i tańce.

Emeryci bardzo chętnie przychodzą na organizowane
przez zarząd koła uroczystości, bo jest to okazja, by wyjść
z domu i w miłej, pozytywnej atmosferze spędzić czas
w gronie znajomych, zapomnieć o problemach rodzinnych
i zdrowotnych.

Noworoczne spotkanie

Złoto dla wytrwałych

11styczeń - luty 201 7
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Nowinki z Huszczy

1 4 stycznia w świetl icy wiejskiej w Huszczy odbyła
się „Choinka Noworoczna”. Impreza rozpoczęła się
tańcami przy muzyce oraz poczęstunkiem przygo-
towanym przez radę rodziców. Na obficie zastawio-
nych stołach znalazły się kanapki, ciasto, owoce,
napoje itd. Następnie uczniowie klas I-I I I wraz
z rodzicami przedstawil i sztukę teatralną „Jasełka”
pod kierunkiem D. Nazarewicz i K. Bańkowskiej.
W dalszej części imprezy grupa animacyjna „ HOP-
SA-SA” z Białej Podlaskiej przeprowadziła z dziećmi
zabawy rytmiczno-ruchowe. Na koniec imprezy
przybył Mikołaj i rozdał dzieciom paczki. Było miło,
fajnie i zabawnie!

Bal najmłodszych

Karnawał to doskonały czas na organizowanie
różnych integracyjnych zabaw i imprez. W szkole
podstawowej w Łomazach odbył się bal karnawałowy
dla dzieci z klas 1 –3. Uczniowie, pod opieką swoich
wychowawców, świetnie bawil i się przy dźwiękach
wesołej muzyki. Zabawę poprowadził Paweł Tokarski,
a różnorodne tańce w formie pamiątkowych zdjęć
uwiecznił Wojciech Telaczyński. Dzieci, choć zmęczo-
ne, ale pełne wrażeń i z uśmiechem na twarzach,
z pewnością na długo zapamiętają ten dzień, bo
przecież bale zawsze wywołują mnóstwo emocji .

NAUCZYCIELE I RODZICE WSZYSTKIM SPONSOROM SKŁADAJĄ
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA:

Wójtowi Jerzemu Czyżewskiemu - Gmina Łomazy
Krzysztofowi Łojewskiemu - prezes BS w Łomazach
Katarzynie Łojewskiej - Zakład Przetwórstwa Mięsnego we Włodawie

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się
1 5 stycznia w świetl icy w Huszczy, na którą zacni
goście przybyli w licznym gronie.

Imprezę zapoczątkował chór parafialny z Huszczy
pod kierunkiem organisty Piotra Kornieckiego,
następnie dzieci, przygotowane przez B. Habiedę,
śpiewały dla seniorów piosenki i mówiły wiersze,
a uczniowie pod kierunkiem B. Hołowni przedstawil i
parodię znanego programu telewizyjnego „Familiada”.

Wszystkie wnuczęta zaśpiewały babciom i dziadkom
1 00 lat, wręczyły też kwiaty i własnoręcznie
wykonane na zajęciach plastycznych i technicznych
serduszka. Rada rodziców ugościła zebranych
gorącym obiadem. Nie zabrakło też pysznego ciasta.



13Łomaskie strony styczeń - luty 201 7

WIEŚCISZKOLNE

20 grudnia w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie odbył się koncert jubi leuszowy 1 0-lecia programu
„Śpiewająca Polska”. W uroczystości wzięło udział 29 chórów
z województwa lubelskiego, co dało ponad 800 chórzystów
na jednej scenie. Wśród nich był także nasz KANON pod kier.
G. Kulickiego. Oprócz wspólnych wykonań pieśni, chórzystki
KANONU jako laureatki Wojewódzkiego Konkursu Akademii
Chóralnej (maj 2016r. ) samodzielnie zaśpiewały kompozycję
Ennio Morricone „Cinema Paradiso”.

Warto przypomnieć, że zespół KANON działa w „Śpiewa-
jącej Polsce” od 201 0 roku, uczestnicząc w konkursach,
szkoleniach i koncertach. W tym czasie „trzyma wciąż naj-
wyższą formę”, czego potwierdzeniem są wyniki l icznych
konkursów.

Chór siedmiokrotnie został uhonorowany najwyższym
ZŁOTYM PASMEM, a jako laureat konkursów wojewódzkich
koncertował w Filharmonii Lubelskiej, Akademickim Centrum
Kultury „Chatka Żaka” i w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

6 lutego, przy okazji wizyty kanonicznej w łomaskiej parafi i ,
bp siedlecki Kazimierz Gurda wraz z towarzyszącymi mu
księżmi odwiedził również Zespół Szkół. Dyr. Anna Fil ipiuk,
witając gości, podkreśliła starania nauczycieli sprzyjające
wychowaniu młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich,
umożliwiające wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze
moralnym i duchowym oraz dokonywanie własnych wyborów
hierarchii wartości.

Po obejrzeniu krótkiego programu artystycznego, upamięt-
niającego Unitów Podlaskich, biskup podziękował za
przypomnienie sylwetek tych męczenników, zaznaczając,
iż nie można budować przyszłości bez przeszłości.
Podkreślił, że bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest
wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji ,
miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka.

Hierarcha spotkał się również z gronem nauczycielskim.
Jak mówią uczestnicy, podczas spotkania panowała miła
i budująca atmosfera. Zakończyło się ono udzieleniem
pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności
szkolnej.

Czyteln iczo-fi lmowa Noc w Bibl iotece , z piątku na sobotę 27/28
styczn ia w łomaskim Zespole Szkół z udziałem g imnazjal i stów
z klas I I I , to drug ie tego typu przedsięwzięcie. O godz. 1 9 zabawę
rozpoczęło odgadywan ie, za jakie postacie ze znanych fi lmów
i książek przebrały się pan ie prowadzące imprezę (D. Łaska, E.
Kapłan, E. Derlukiewicz-Rusek i A. Marciniuk) . Uczn iowie miel i też
okazję wykazać się wiedzą z zakresu l i teratury i kinematografi i
w konkursach : „Kto to taki?” oraz „Kto więcej?”.

Kolejny etap nocnej zabawy miał miejsce w gminnej bibl iotece,
a była to debata oksfordzka na temat: „Książka to lepszy sposób
niż film na poznanie wartości lektury szkolnej”, przygotowana
przez A. Chwalewską i D. Wołosowicz. W trakcie ponadgodzinnej ,
burzl iwej dyskusj i uczn iowie wykazal i s ię n iezwykłą doj rzałością
i log iką argumentacj i . Na kon iec pan ie rozdały uczestn ikom
pamiątkowe zakładki , słodycze i podziękowały za wspólną zabawę.

Po powrocie uczestn icy samodzieln ie przygotowal i kolację,
a wzmocn ien i posi łkiem rozpoczęl i zmagan ia w kolejnych konkur-
sach . Były to kalambury czyl i pokazywane lub rysowane tytu ły
książek i fi lmów, które należało odgadywać.

Gdy na zegarze wybi ła 2.00, rozpoczęła się nocna projekcja
fi lmów. Spotkan ie zakończyło się o godzin ie 8.00 wspólnym
śn iadan iem.

Nocne rozrywki

KanonwLublinie

Wizyta Ekselencji
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Były warsztaty plastyczne, na których B. Kaczmarek uczyła
dzieci techniki witrażu i budowy kolorowych pudełek na
drobiazgioraz warsztaty z A. ,podczas których dominowały
muzyczne gry i zabawy oraz tradycyjne karaoke.

W okresie feri i zimowych roku szkolnego 201 6/201 7
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole
Szkół w Łomazach zorganizował nieodpłatne zajęcia
sportowe adresowane do uczniów i absolwentów szkoły.

Zajęcia przeprowadzono w godzinach przedpołudniowych
w dniach 1 6-20 stycznia oraz 23 stycznia. Zainteresowani
uczniowie korzystal i z ulubionych form aktywności rucho-
wej. Dominowały gry sportowe - głównie piłka ręczna,
halowa piłka nożna, tenis stołowy. Uczestnicy chętnie
korzystal i z innych zajęć do wyboru.

W organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zaanga-
żowali się nauczyciele wychowania fizycznego: Marta
Bednaruk-Bańkowska, Ireneusz Korszeń, Marek Prokopiuk.

Ferie zimowe

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

ULKS Niwka

W okresie ferii, w dniach 16 - 26 stycznia (od poniedziałku do
piątku) GOK we współpracy z biblioteką zapewniał dzieciom
ze szkoły podstawowej wiele atrakcyjnych zajęć.

„Moja pierwsza książeczka” - to zajęcia praktyczne w bibliotece
poświęcone tworzeniu własnej , bogato ilustrowanej książki.
Być może zaowocują w przyszłości powstaniem już dojrzałych
dzieł.

Podczas ferii był czas na bajkowy spektakl pt. „ Złote jajko”,
w wykonaniu Teatru Lalek IGRASZKA z Warszawy, czas na
zajęcia rytmiczne i animacyjne a także na zabawę w rytmie
disco.

W czwarty dzień ferii zaangażowanie pracowników gminnej
biblioteki i GOK pozwoliło dzieciom z naszej gminy zwiedzić
wystawę i wziąć udział w warsztatach „Świat toruńskiego
piernika” w Muzeum Południowego Podlasia oraz uczestniczyć
w zajęciach edukacyjno-czytelniczych w Bibliotece Barwnej . . .
a wszystko to w Białej Podlaskiej , dokąd dotarły autokarem.

Niewątpliwie pierniki własnoręcznie zrobione smakują o wiele
bardziej . . .



W dniach 06-07 stycznia ULKS NIWKA wspólnie z Wójtem Gminy
Łomazy byli organizatorami Noworocznego Turnieju Tenisa
Ziemnego o Puchar Wójta. Zawody odbyły się w hali sportowej
ZS w Łomazach. Najważniejszym celem tej imprezy było promo-
wanie tenisa ziemnego w gronie młodzieży gimnazjalnej i wśród
dorosłych członków społeczności lokalnej. Do turnieju przystąpiło
łącznie 1 2 uczestników. Rywalizowano w dwóch kategoriach:
● KADECI - gimnazjal iści w grach singlowych;
● OPEN - osoby dorosłe w grach par mieszanych.

Wśród kadetów zwyciężył uczeń klasy drugiej naszego
gimnazjum - Piotr Ułanowicz pokonując w meczu finałowym
pierwszoklasistę Bartłomieja Kura. Trzecie miejsce w rozgryw-
kach wywalczył uczeń klasy trzeciej Adrian Ignatiuk.

Uczniowie, którzy wywalczyl i trzy pierwsze miejsca zostal i
nagrodzeni Pucharami Wójta Gminy Łomazy. Za zajęcie kolej-
nych miejsc młodzi tenisiści otrzymali pamiątkowe statuetki.
Wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki
rzeczowe ufundowane przez klub NIWKA.

W kategori i Open zwyciężyl i Urszula Lewkowicz i Roman
Bańkowski. Drugie miejsce wywalczyl i Dorota i Leszek
Supruniukowie, a trzecie miejsce zajęl i Ewa Magier i Marian
Ochijewicz. Dorośl i tenisiści nagrodzeni zostal i Pucharami Wójta
Gminy Łomazy.

Zmagania sportowe przebiegały w noworocznej atmosferze.
Uczestnicy miel i możliwość korzystania z poczęstunku.
Już teraz zapraszamy na Majowy Turniej Tenisa Ziemnego, który
prawdopodobnie rozegrany zostanie na boisku sportowym
ORLIK w Łomazach.
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sport
Turniej Noworoczny Turniej BOZPN

29 stycznia w hali sportowo-widowiskowej w Łomazach w ramach
XIX Halowych Mistrzostw Grup Młodzieżowych BOZPN obcho-
dzony był jubi leusz 80-lecia Ryszarda Rybickiego, byłego, wielo-
letniego, trenera „Niwy”. Nie zabrakło więc tortu i prezentów.
Popularny Rysio zebrał też wiele gratulacj i i życzeń.

W rozgrywkach wzięło udział 1 0 drużyn juniorów młodszych
(r. 2000 i młodsi). Zawodnicy „Niwy” do ostatniego meczu gru-
powego przystępowali ze świadomością, że szans na wyjście
z grupy już nie mają, ale walczyl i do końca (0:3 z Huraganem I
Międzyrzec Podl. , 1 :0 z Orlętami I I Radzyń Podl. , 0:1 z Orlętami
I I Łuków, 0:0 z AP TOP-54 I I Biała Podlaska).

Mecz o I miejsce: Huragan I – TOP-54 II 0:1

Turniej tenisa stołowego

W Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego rozegranym 11 lutego
w hali sportowej w Łomazach poza zawodnikami z naszej gminy
udział wzięl i również zawodnicy z Jabłonia, Sosnówki, Wólki
Dobryńskiej i Międzyrzeca Podlaskiego.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane
przez GLKST „NIWA”.

Podczas gali „Dobre, bo Bialskie” władze powiatu
honorują także medalami „Zasłużony dla Powiatu
Bialskiego” osoby, które swoją działalnością
przyczyniają się do rozwoju i promocji samorządu
bialskiego. W tej kategori i wyróżnienie otrzymał
mieszkaniec Łomaz - Stanisław Lesiuk – członek
zarządu Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Białej Podl.

Szczególne podziękowania przekazujemy:
● Wójtowi Gminy Łomazy, Panu Jerzemu Czyżewskiemu
za ufundowanie pucharów i statuetek;
● Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łomazach, Pani Annie Filipiuk
za przychylność w sprawie dwudniowego wykorzystania hali sportowej
na organizację turnieju;
● Panu Romanowi Bańkowskiemu, za sędziowanie pojedynków
tenisowych oraz ufundowanie poczęstunku i piłek tenisowych,
którymi rozegrano zawody.

Marek Prokopiuk

fot. BOZPN

Wyniki
Kategoria do 1 8 lat:

I – Marcin Lipka (Jabłoń)

II – Michał Popielewicz (Dubów)

III – Eryk Hordejuk (Dubów)

Kategoria OPEN
I – Łukasz Męczyński (Międzyrzec Podl. )

II – Andrzej Bondarzewski (Dubów)

III – Łukasz Karpiuk (Kalinowszczyzna)

IV – Kamil Łukaszuk (Studzianka)

1 2 lutego w hali sportowej przy Zespole Szkół odbył się VII
Memoriał im. Damiana Stasiewskiego. Wzięły w nim udział 4
drużyny: TYTAN Wisznice, AP TOP-54 Biała Podl. oraz dwie
drużyny reprezentujące „NIWĘ”. Przedstawiciele klubu wraz
z p. Marią Stasiewską udali się na łomaski cmentarz, by zło-
żyć wieniec i zapalić znicze na grobie Damiana.

Turniej wygrała drużyna AP TOP-54, pokonując NIWĘ I I 1 :0.
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