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wydawca: Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
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Podsumowujemy i ruszamy dalej
Szarugi jesienne to czas krótkiego dnia, gdy natura oszczędnie
dawkuje światło słoneczne, zaś za oknami niemal powszedni
jest widok siąpiącego deszczu, to wreszcie czas sprzyjający pogorszeniu się naszego nastroju i samopoczucia. Ale nie poddawajmy się, przecież już niebawem bożonarodzeniowe święta.
Za nami Święto Niepodległości, wywołujące sporo emocji wybory samorządowe, a przed nami akcja „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. O tym m.in. można przeczytać na stronach
naszej gazetki.
Właśnie mija rok jak podjęliśmy (w czynie społecznym) trud
jej redagowania. Początkowo były to dwie osoby, jednak wraz
z upływem czasu dołączały inne, wzbogacając tym samym zawartość pisemka. Staramy się być obiektywni, raczej informować niż komentować, trzymając się swojego podwórka nie
wkraczamy na skomplikowane obszary polityczne. Oczywiście
zdarza się nam popełniać błędy. Nie wynikają one jednak z naszej złej woli, lecz często z długiego procesu przetwarzania rękopisu autorskiego na gotowy obraz elektroniczny gazetkowej
strony. Stąd biorą się pominięcia, braki znaków itp. Nieraz zawodzi też czynnik ludzki, wszak każdemu przytrafiają się słabsze
dni. Dlatego, przepraszając za błędy, prosimy o wyrozumiałość,
przecież jesteśmy tylko ludźmi. Nie myli się tylko ten, co nic nie
robi. Jesteśmy amatorami, dla celów społecznych ofiarującymi
swój wolny czas, siły i nierzadko pieniądze.
Słowa wdzięczności należą się naszemu red. prowadzącemu

Leszkowi Zaciurze, poświęcającemu wiele czasu, by poszczególne numery „Łomaskich Stron” prezentowały w miarę przyzwoity poziom i bez którego gazetka zapewne by nie zaistniała.
Cały zespół redakcyjny dziękuje wydawcy, czyli prezesowi ŁSR
Tomkowi Hryniewiczowi, którego firma AKSER, dokładając z
własnych środków, drukuje gazetkę. Wreszcie dziękujemy pracownikom GS w Łomazach, którzy co miesiąc solidnie kolportują ją na terenie całej gminy

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
Niebawem rusza kolejna, już osiemnasta, edycja tej akcji, od
ubiegłego roku znanej również w Łomazach, których udział
w akcji był obszernie relacjonowany w prasie i radiu. Zebraliśmy wtedy blisko pół tony darów, które przed świętami zostały rozdzielone wśród najuboższych z terenu naszej gminy.
Głównymi organizatorami akcji PDPZ jest Radio Lublin i TVP Lublin, przy wsparciu TVP Info oraz Programu1 Polskiego Radia. Akcję wspierają również m.in. Wojewoda Lubelski, Marszałek woj.lubelskiego, Metropolita Lubelski abp Józef
Życiński, KSM Ziemi Lubelskiej.
Tegoroczna XVIII Ogólnopolska Zbiórka Darów odbędzie się

28 listopada (niedziela).

W Łomazach dary będziemy zbierać do oznaczonych samochodów ustawionych
pod sklepami:

DELIKATESY „CENTRUM” (U Gołosia)

wolontariusze: Tomasz Hryniewicz, Paweł Szostakiewicz

„GROSZEK” (Pawilon handlowy)

wolontariusze: Ryszard Bielecki, Kamil Szostakiewicz

w godz. 9. 00-15. 00

więcej o Akcji – str. 3

(SzP)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Nowym Wójtem Gminy Łomazy został... wójt

WALDEMAR
DROŹDZIUK

Uzyskał głosów 1251, Marek Uściński głosów 1093

Nasze gratulacje! Zarówno dla zwycięzcy jak też po
konanego, który uzyskał bardzo dobry wynik.
Tak głosowaliśmy:
Obwód wyb. nr 1
"
" nr 2
"
" nr 3
"
" nr 4
"
" nr 5
"
" nr 6
"
" nr 7
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W.Droździuk / M.Uściński

Dubowie
Huszczy
Korczówce
Łomazach
Burwinie
Kopytniku
Koszołach
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655
57
63
68
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111
98
601
44
100
41
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY
OKRĘG WYBORCZY NR 1 - Dubów
Lista nr 2 PSL

1. Krasa Agnieszka
2. Frączak Alina

- 105
105
- 172

1. Sadownik Mariusz

- 139
139

Lista nr 23 BIELANY

OKRĘG WYBORCZY NR 7 - Huszcza
Lista nr 2 PSL

1. Matysiewicz Emilia Ewa

-- 9292

1. Piętka Tadeusz Józef

- 7575

Lista nr 5 PIS

Lista nr 28 LPR

- lat8664 Huszcza I
lat- 3532 Huszcza I

1. Korszun Marian Bronisław

-lat 25
56 Huszcza I

OKRĘG WYBORCZY NR 8 - Kopytnik
Lista nr 2 PSL

- - 3333

1. Panasiuk Krzysztof

1. Jeruzalski Tadeusz Paweł
2. Laskowska Dorota Jadwiga

Lista nr 27 „RAZEM” W HUSZCZY

1. Wiński Sławomir

- 40
86 Stasiówka
lat

1. Szutko Mirosław Michał

- 4577 Kopytnik
lat

Lista nr 5 PiS

OKRĘG WYBORCZY NR 3 - Korczówka
Lista nr 2 PSL

- 102
lat
49 Huszcza I
- 44
85 Huszcza II
lat

Lista nr 5 PiS

OKRĘG WYBORCZY NR 2 - Burwin
Lista nr 2 PSL
- -65 65
1. Mościbrodzki Henryk Jan
Lista nr5 PIS

1. Moszkowska Elżbieta Teresa
2. Hołownia Mirosława

OKRĘG WYBORCZY NR 9 - Koszoły
Lista nr 2 PSL

1. Najdyhor Bogdan

1. Woźniak Marianna Katarzyna - 2727

*

OKRĘG WYBORCZY NR 4 - Łomazy
Lista nr 1 SLD

1. Śnitko Małgorzata

lat- 201
43 Łomazy

1.
2.
3.
4.
5.

lat
53
- 326
lat
38
- 416
-lat 45
96
lat
50
- 125
lat
25
- 319

Lista nr 2 PSL

Charycki Jan
Bańkowski Wiesław
Jeruzalska Elżbieta Bogusława
Szatałowicz Piotr
Szostakiewicz Kamil

Lista nr 4 PO

Łomazy (str 8)
Łomazy
Łomazy (str 8)
Łomazy
Łomazy (str 8)

1. Dubikowski Jarosław

lat
34 Łomazy
- 130

1.
2.
3.
4.
5.

lat
36
- 120
lat
31
- 172
lat
41
- 200
lat- 150
40
lat
- 51
56

Lista nr 5 PiS

Czeranowski Tadeusz
Lewkowicz Anna
Szudejko Marian
Sobechowicz Krzysztof
Żukowska Krystyna

Lista nr 22 NASZ STRAŻAK

Jusaki-Zarzeka
Łomazy
Łomazy
Łomazy
Łomazy

1. Wiński Andrzej

lat
38 Łomazy
- 420

1. Kurzajewska Maria

lat
35 Łomazy
- 29
(więcej - str 8)
lat
26 Łomazy
- 113
lat
22 Łomazy
- 105
lat
26 Łomazy
- 153
-lat 42
78 Łomazy

Lista nr 24 NOWA POLSKA

Lista nr 25 NASZE ŁOMAZY

1.
2.
3.
4.

Habieda Edyta Anna
Szałacki Tomasz
Sucharzewski Jarosław
Telaczyńska Alina Teresa

OKRĘG WYBORCZY NR 5 - Studzianka
Lista nr 5 PiS
- 25
1. Krywczuk Elżbieta
lat
52 Studzianka
Lista nr 26 PERSPEKTYWA
- 127
1. Wilbik Marek
lat
33 Studzianka
OKRĘG WYBORCZY NR 6 - Lubenka, Szymanowo
Lista nr 1 SLD

1. Stolarczyk Magdalena
Lista nr 5 PiS

- 53
lat
29 Szymanowo

1. Charkiewicz Janusz Krzysztof - lat6838 Lubenka
Lista nr 22 NASZ STRAŻAK

1. Hołonowicz Józef Maciej

 wybrany bez głosowania

- 25
lat
59 Szymanowo

WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU
OKRĘG NR 4
gm. Rossosz, gm. Piszczac, gm. Łomazy
Lista nr 1 SLD

gm. Łomazy Razem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bajkowski Jan Józef
Lipowiecka Ewa Jolanta
Głowacka Joanna Barbara
Hordejuk Sławomir Karol
Knyszewski Wiesław Tadeusz
Kurowski Jan Bolesław

- 825 (str 4)1085
Kopytnik
gm.
Piszczac 333
Chotyłów
gm. Rossosz
91
Rossosz
gm.
Piszczac 151
Dobrynka
- 89
143
Jusaki-Zarzeka
gm.
lat 59Piszczac
Piszczac355

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kulawiec Romuald Marian
Marciniuk Andrzej
Majewski Mateusz
Mironiuk Irena Danuta
Stanilewicz Roman Stanisław
Stefaniuk Paweł

-Łomazy
488 (str 6-7)
590
gm.
207
lat 52Piszczac
Kościeniewicze
gm.latRossosz
490
28 Rossosz
lat-54 48Łomazy 57
lat- 58 53Łomazy 71
gm.latPiszczac
345
29 Chotyłów

1.
2.
3.
4.
5.

Kozysa Zdzisław Marian
lat- 56168 Łomazy227
(str 5)
211Kol.
Korzeniewski Bogusław Stanisław gm.
lat Piszczac
43 Piszczac
Żukowska Beata Agnieszka
lat- 3626 Łomazy52
gm.latPiszczac
296
Guz Marta Maria
36 Piszczac
- 3461 Łomazy
74
Potocki Marcin
lat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uściński Marek
Furmańczyk Bernard Leszek
Dekiert Ewa
Mikiciuk Krzysztof Jarosław
Kukawska Monika
Makaruk Roman Feliks

Lista nr 2 PSL

Lista nr 4 PO

Lista nr 5 PiS

- lat
33051 Łomazy
445
gm. lat
Piszczac
381
57 Piszczac
- lat 4137 Jusaki-Zarzeka
54
gm. lat
Rossosz
70
29 Romaszki
gm. lat
Piszczac
169
33 Piszczac
gm. Rossosz
185
lat 50 Rossosz

Wybrani na radnych – pogrubiony druk

FREKWENCJA WYBORCZA W GMINIE  55,38%
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PPOOMMÓÓŻŻ DDZZIIEECCIIOOMM PPRRZZEETTRRW
WAAĆĆ ZZIIMMĘĘ PPOO RRAAZZ 1188!!
Uliczna zbiórka w ramach 18 edycji akcji, wymyślonej i prowadzonej przez dziennikarkę Radia Lublin Ewę Dados, odbędzie
się 28 listopada i wezmą w niej udział także Łomazy poprzez Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju. Sztab łomaski został zarejestrowany pod nr 4 na ponad 600 sztabów w całej Polsce!
Zważywszy, że pierwsze numery sztabów są zarezerwowane dla
Organizatorów, jesteśmy właściwie pierwsi ☺ Bądźmy też
pierwsi w hojności, niech o Łomazach dowiedzą się w kraju z jak
najlepszej strony.

listopad

201 0

str 3

Uwieńczeniem była uroczystość w hali sportowej. Tam były
okolicznościowe przemówienia, wicestarosta i wójt wręczyli orkiestrze OSP nowe instrumenty, młodzież biorąca udział w konkursie pożarniczym otrzymała wyróżnienia. Zakończyły ją
występy młodzieży szkolnej.

W
WEETTEERRAANNÓÓW
W RROOZZMMOOW
WYY
14 listopada w łomaskiej remizie miało miejsce spotkanie z
uczestnikami i świadkami walk w okresie II wojny światowej
zorganizowane przez radnego pow. Romualda Kulawca przy
wsparciu ŁSR. Trwało blisko trzy godziny i, jak się okazało, o
wiele za krótko, by wszyscy mogli wyczerpująco opowiedzieć
swoje historie.

Przypominamy, że akcja polega na zbieraniu darów rzeczowych
dla ubogich rodzin.
ZBIERAMY: żywność długoterminową, słodycze, zabawki,
książki, art. szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny.
Przyjmujemy wyłącznie rzeczy nowe!
Nie zbieramy pieniędzy!

Przypomnijmy sobie ubiegłoroczną zbiórkę, w której sprawiliśmy
się świetnie. Zaś latem tego roku równie owocnie udzieliliśmy po
mocy powodzianom z Kępy Gosteckiej.

ono też ogólnokrajową tendencję świadczącą o niSzkoły i instytucje chcące włączyć się do Akcji mogą skontakto- Potwierdziło
kłym
zainteresowaniu
młodzieży historią I połowy XX wieku
wać się z szefem łomaskiego sztabu T. Hryniewiczem pod
czyli
czasów
swoich
dziadków.
A szkoda...
nr 608 510 958
Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” trwa do 31 grudnia.
PPOO W
WYYBBOORRAACCHH
OOSSTTAATTNNIIAA SSEESSJJAA
Wieńcząca obecną kadencję gminnej rady sesja (8.11) przyniosła Wszystkim wyborcom Gminy Łomazy, którzy zaufali
jedną konkretną uchwałę. Radni postanowili utrzymać stawki po- i oddali głos na moją osobę oraz kandydatów do Rady
datków lokalnych na dotychczasowym poziomie. Tak więc w tej Gminy i Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego PSL
składa serdeczne podziękowania
dziedzinie podwyżki nie będzie.

ŚŚW
WIIĘĘTTOO NNIIEEPPOODDLLEEGGŁŁOOŚŚCCII
Swięto 11 listopada obchodzono w Łomazach tradycyjnie. Była
uroczysta msza św., potem złożenie wieńców pod pamiątkowym
pomnikiem obok hali sportowej. Uczestniczyli duszpasterze parafialni, przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą J.

Wójt Gminy Waldemar Droździuk

***

Na ręce wyborców, którzy, obdarzając tak wielkim
poparciem i zaufaniem, zagłosowali na mnie w
wyborach samorządowych pragnę przekazać
podziękowanie i wyrazy wdzięczności.
Obiecuję, że jak zwykle pozostanę blisko Waszych
spraw i problemów.
Jan Bajkowski

***

Dziękuję bardzo wszystkim Łomazianom, którzy
21 listopada głosowali na moją osobę. Dołożę
wszystkich sił, aby godnie Was reprezentować
Wiesław Bańkowski

***

Fot. Dorota Łaska

Bajkowskim i wójtem W. Droździukiem na czele, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Zespołu
Szkół w Łomazach, młodzież, mieszkańcy Łomaz.

Pragnę przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim,
którzy uwierzyli we mnie i wybrali do Rady Gminy.
Dziękuję bardzo.
Kamil Szostakiewicz
(Podziękowania zamieszczamy na prośbę zainteresowanych.)
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TO BYŁ ROK
Kalendarium wydarzeń w stowarzyszeniu i gazetce
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LISTOPAD 2009
Niedawno wybrany nowy zarząd Łomaskiego Stowarzyszenia
Rozwoju z nowym prezesem Tomaszem Hryniewiczem podejmuje (na jego propozycję)
pierwszą decyzję – stowarzyszenie przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Akcja kończy się sukcesem,
powoli zaczynamy zacierać negatywne ślady,
jakie w mediach pozostawiły niechlubne wydarzenia w Łomazach, z nieodległej przeszłości. Prezes postanawia też o wydawaniu
naszego własnego biuletynu. Tytuł - „Łomaskie Strony”. Pierwszy numer to 4 strony, a na nich: informacje o
Akcji PDPZ, wspomnienie o ks. A. Wlaźlackim, plan rewaloryzacji łomaskiego parku – nakład 300 egz.

A zima trzyma...
GRUDZIEŃ 2009
Kolejny pomysł Prezesa i następna premiera, szopka bożonaro- MARZEC 201 0
dzeniowa. Dzięki zaangażowaniu wielu osób stanęła w centrum Wydanie wiosenno-wielkanocne naszej gazetki, a w nim m.in.
Łomaz, wzbudzając duże zainteresowanie, połączone z aprobatą, artykuł o łomazianinie ks. prof. Wacławie Hryniewiczu, wybitnym teologu oraz wybór jego tekstów, a także rys historyczny orkiestry dętej OSP w Łomazach.

zarówno tubylców jak i przyjezdnych. Dla wielu osób była też
ulubionym tłem do robienia sobie pamiątkowych fotek. Nowością było także publiczne kolędowanie przy szopce, z udziałem Działalnością stowarzyszenia zaczyna interesować się także pra(jakżeby inaczej) orkiestry dętej OSP w Łomazach.
sa regionalna. Jej przedstawiciel pojawia się na marcowym zebraniu.
STYCZEŃ 201 0
Początek drugiej dekady to atak śnieżnej zimy. Oj, przysypało KWIECIEŃ 201 0
nas całkiem nieźle. A w gazetce zupełnie niealuzyjne opowiada- Po zimowej przerwie stowarzyszenie przystępuje do działania.
nie L. Zaciury o pewnym bałwanku.
Jego członkowie, wspólnie z radnymi gminnymi, wsparci kilkoma mieszkańcami Łomaz, wypowiadają wojnę śmieciom zalegającym
pobocza
dróg dojazdowych
Orlik otwarty!
do Łomaz. Przez
czas jakiś będzie
czyściej. Rocznica
katyńska – to znicze, kwiaty i narodowa flaga na
symbolicznym grobie por. Kowalewskiego, złożone
przez Prezesa i
członka zarz. Kamila Szostakiewicza. Nr 4 gazetki to
LUTY 201 0
wspomnienie o byłym dyr. szkoły podstawowej w Łomazach S.
Zebranie ŁSR podsumowujące kilkumiesięczny okres działalno- Danielaku, pióra jego córki; historia uratowania niemieckiego
ści nowego zarządu. Prezes ujawnia kolejne swoje pomysły: zor- lotnika podczas II wojny światowej, pierwsza z cyklu opowieści
ganizowanie w odnowionym łomaskim parku pikniku rodzinnego o dziejach Huszczy, przygotowanych przez T. Jeruzalskiego (radi festiwalu piosenki religijnej. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Podno- nego z Huszczy) oraz wiersze Ryszarda Bieleckiego.
simy nakład biuletynu do 800 egzemplarzy.

Łomaskie strony

MAJ 201 0

senny wypad do Huszczy.

TO BYŁ ROK (cd. kalendarium)
Chłodny i deszczowy. Stowarzyszenie
czyni przygotowania
do letnich imprez, a
w gazetce kontynuacja zapoczątkowanych w poprzednim
miesiącu tematów, a
także felieton L. Zaciury zastanawiającego się, jak się żyje w
Łomazach. Zapraszamy również na wio-
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ogródki piwne i na zakończenie zabawa. Wesoło było...
Stowarzyszenie będąc współorganizatorem, przygotowało z tej
okazji specjalny folder. Jednak sztandarową propozycją ŁSR na
to lato był wymyślony przez prezesa T. Hryniewicza i przez
niego zrealizowany (przy wsparciu Urzędu Gminy) I Powiatowy Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej. Burza, jaka rozpętała
się tuż przed jego rozpoczęciem niewątpliwie odstraszyła część
potencjalnych widzów.

CZERWIEC 201 0
Zaczęło się dziać.
Najpierw, pierwsza impreza w zmodernizowanym łomaskim
parku, Piknik Rodzinny, który ujawnił talenty organizatorskie
A mieli czego żałować, bowiem tego popołudnia jeden z najlepszych polskich wykonawców z nurtu chrześcijańskiego - Tomek Kamiński z zespołem - dał znakomity koncert.

SIERPIEŃ 201 0
W tym miesiącu pożegnaliśmy p. Wacława Szudejko, pasjonata
historii regionu, naszego współpracownika. Niejednokrotnie
dostarczał nam materiały przydatne do publikacji.
Sierpień to także czas dożynek, powiatowych i gminnych.
p. Marysi Sadowskiej (sekretarza stowarzyszenia), bowiem to
ona we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła na siebie trud zorganizowania tej
udanej imprezy, dodajmy bezalkoholowej.

Członek naszego stowarzyszenia, Andrzej Wiński, zbierał laury
jako współtwórca sukcesu Łomaz na tych ostatnich.

WRZESIEŃ 201 0
Nasze redakcyjne grono powiększyło się o nowych współpracowników: piszącego świetne teksty o sprawach duchowych i
nie tylko, ks. Mariusza, wytrawnego sprawozdawcę sportoweKolejne w tym miesiącu działanie stowarzyszenia to zbiórka da- go - Jarosława Sucharzewskiego oraz piszących krótkie formy,
rów dla powodzian w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Prze- niestety anonimowo (taka była umowa) - Gwizdka i Feda.
trwać Powódź”.Zebrane dary zostały zawiezione do dotkniętej A w gazetce - „sromotnikowa” wpadka.
żywiołem Kępy Gosteckiej nad Wisłą.
A w gazetce autorski debiut radnego powiatowego Romualda PAŹDZIERNIK 201 0
Kulawca, który zapoczątkował cykl autorskich felietonów na te- Stowarzyszenie powoli przygotowuje się do Akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”. Rada Gminy powoli kończy swą
maty związane z naszymi codziennymi sprawami.
kadencję, więc na tę okoliczność publikujemy rozmowę z jej
przewodniczącym Z. Kozysą. Oprócz stałych pozycji mamy
LIPIEC 201 0
Miesiąc rozpoczął się mocnym akordem; również w parku miał jeszcze tekst p. Mieczysława Trochimiuka o Łomazach w czaswoje miejsce, już po raz piąty, Jarmark Jagielloński (notabene sach Jagiellonów , a na deser obrazkową historyjkę z podtekprzy pl. Jagiellońskim). Były walki rycerskie, armatnie strzały, stem, o przyjaźni sarenki z zajączkiem. (SzP)
strzelanie z łuków i kusz, narzędzia tortur, występy artystyczne,
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„„ZZaappiisskkii rraaddnneeggoo””
Kosztowne słupy
Jakby mało było kłopotów w codziennej pracy rolników, to stojące na gruntach rolnych słupy linii
energetycznych utrudniają wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, a konserwacja i remonty linii, wycinka krzewów, utrudnienia i zakazy budowlane, przysparzają dodatkowych kosztów i
obniżają wartość działek.
Za grunt, na którym stoją słupy i inne urządzenia energetyczne,
rolnik płaci podatki i niesprawiedliwa jest sytuacja, w której rolnik wnosi wysokie opłaty za przesył energii elektrycznej, a nie
otrzymuje nic za straty spowodowane przez stojące na jego polu
urządzenia energię tę przesyłające.
Gdy pierwszy raz występowałem w tej sprawie 16 stycznia 2005
roku, nie było wówczas klimatu do jej pomyślnego zakończenia.
Teraz są już nowe akty prawne, pojawiły się doniesienia o wygra-

nych przez rolników procesach sądowych o odszkodowania.
Prawo własności uważa się za święte, rolnicy oczekują, że świętością objęte zostaną grunty ze stojącymi na nich słupami, że doczekają się obniżki opłat za energię elektryczną przesyłaną
poprzez sprawiające im tyle kłopotów i kosztów, stojące na ich
gruntach, urządzenia przesyłowe.
Pomyślne załatwienie obu spraw zależy od zaangażowania się
samorządu gminnego. Współpraca z Izbą Rolniczą, organizacjami i związkami rolniczymi, uchwalenie w tej sprawie stanowiska
Rady Gminy i przekazanie go Ministrowi Rolnictwa, Marszałkowi Sejmu, Sejmowej Komisji Rolnictwa i parlamentarzystom z
naszego regionu, mogłoby sprawie pomóc. Znaczące byłoby
wsparcie Związku Gmin. Oczywiście działania te wymagają dużej pracy i zaangażowania, ale właśnie w tym celu wybieramy
wójta i radnych.
Jeżeli nie będziemy interweniować, zabiegać o korzystne dla
mieszkańców załatwienie ich problemów, będzie to oznaczać, że
opisane wyżej sytuacje odpowiadają nam, że godzimy się z nimi,
że kapitulujemy przed rozpoczęciem bitwy.
Radny Powiatu Bialskiego Romuald Kulawiec
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Wssppoommnniieenniiee oo FFeelliikkssiiee KKuunnccee ((11992200--11994433)) ww 9900.. rroocczznniiccęę uurrooddzziinn..
Jednym z nielicznych lotników Zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989. s. 353-354.
z Ziemi Łomaskiej był Feliks 4. Gretzyngier R., Matusiak W., Wójcik W., Zieliński J., Ku czci
Kunka. W tym roku przypada poległych lotników 1939-1945, Warszawa 2006, s. 341.
90. rocznica jego urodzin, stąd 5. Pawlak J., Pamięci lotników polskich 1918-1945, Warszawa
też warto napisać kilka słów o 1998, s. 279 (poz. 874).
nim. Urodził się 1 października 6. Wywiad z Celiną Szabelską (z d. Kunka). Wola Dubowska,
1920 r. w Woli Dubowskiej 27.08.2010 r.
(gm. Łomazy). Był synem Wła- 7. „Słowo Podlasia” 1982, nr 30, s. 2.
dysławy (z d. Jarząbkowska) i
Kazimierza Kunków, którzy posiadali niewielki majątek w Woli Dubowskiej. Rodzina żyła
bardzo skromnie, gdyż nie była PPooddssuummoowwaanniiee rruunnddyy jjeessiieennnneejj NNiiwwyy ŁŁoommaazzyy
w stanie utrzymać się na kilku arach ziemi. Wówczas Kazimierz
Kunka podejmuje decyzję o sprzedaży ziemi wraz z budynkami. 31 października Niwa Łomazy zakończyła rundę jesienną. BioW 1927 r. cała rodzina wyjeżdża „za chlebem” do Kanady. Rodzi- rąc pod uwagę - okres przygotowawczy, wysiłek jaki włożyli
na osiedliła się wówczas w Banked Sask.
zawodnicy w mecze oraz charakter trenera - runda zakończyła
W 1934 r. Feliks ukończył 8 oddziałów szkoły podstawowej (Pri się porażką. Zamiast brylować w czubie, Niwa krążyła przy
mary School). Bardzo prawdopodobne, że przed wojną pracował dnie tabeli, by w końcu uplasować się w środkowej części jako
w rolnictwie, gdyż w Karcie ewidencyjnej F. Kunki w rubryce za- ligowy średniak. Największym mankamentem naszej drużyny w
wód cywilny widnieje „rolnik”. Niemniej jednak marzenia młode- tej rundzie była nieumiejętność utrzymania formy na stałym pogo Feliksa o lataniu nie opuszczały go od najmłodszych lat. Po ziomie. Największym plusem zaś umiejętność radzenia sobie z
wybuchu II wojny światowej i okresie „Bitwy o Anglię”, jeszcze wyżej notowanym przeciwnikiem.
bardziej zapragnął służyć w lotnictwie. 26 czerwca 1941 r. zacią- Liga w liczbach: po 11 kolejkach rundy jesiennej rozegrano 66
gnął się do Wojska Polskiego w Kanadzie (tzw. Ochotniczy Ośro- meczów; strzelono 243 gole, co daje średnio 3,68 gola na mecz;
dek Rekrutacyjny w Windsor). 23 sierpnia 1941 r. przeniesiono najczęściej zwyciężali gospodarze, bo 28 razy, 13 razy zanotogo do Ośrodka Szkoleniowego im. Tadeusza Kościuszki w Owen wano remis, natomiast 25 razy ze zwycięstw cieszyli się goście;
Sound (stan Ontario). Następnie 4 października awansowany zonajwięcej goli (33) oraz zwycięstw (8) ma drużyna Bizona Jelestał na starszego strzelca pokładowego.
17 października 1941 r. przybył do Blackpool (Anglia) i rozpo- nie; Jata Żdżary może się pochwalić niechlubnym rekordem najczął służbę w Królewskich Siłach Powietrznych. Otrzymał numer większej ilości straconych bramek (35) oraz przegranych
ewidencyjny RAF (P-794647). Miesiąc później (20 listopada) na- pojedynków (9).
stąpiło jego zaprzysiężenie. Od 28 listopada 1941 r. do 20 lutego Sytuacja Niwy Łomazy w cyferkach po rundzie jesiennej
1942 r. przeszedł szkolenie teoretyczne w jednostce ACTC w wygląda następująco:
Hucknall k. Nottingham. Natomiast od 21 lutego do 3 lipca 1942 zdobyte punkty: 14;
r. odbył kurs w 12 ITW (Jednostka Szkolenia Wstępnego) w St. bilans spotkań: 4 zwycięstwa, 2 remisy, 5 porażek;
Andrews. Następnie 4 lipca został skierowany do 5 AOS (Szkoła bramki strzelone: 17 (7 u siebie);
Szkolenia Obserwatorów) w Jurby na wyspie Man, gdzie przeby- bramki stracone: 16 (10 u siebie);
wał do 9 października. Dnia 15 września otrzymał awans na ka- najwięcej meczów rozegrali: Jaroszuk Marek, Patynowski Marprala lotnictwa (brytyjski sergeant), zaś 16 października nadano cin, Maksymiuk Piotr, Wieprzowski Sebastian (po 11);
mu tytuł bombardiera i odznakę obserwatora. Już następnego dnia
przeniesiony został do 18 OTU (Operational Training Unit – Jed- strzelcy:
nostka Szkolenia Operacyjnego) w Bramcote. W jednostce tej Jaroszuk Marek – 4 bramki,
Maksymiuk Piotr, Sucharzewski Jarosław – 3 bramki,
przeszedł przeszkolenie na samolotach brytyjskich.
Feliks Kunka zginął w wypadku lotniczym 22 maja 1943 r. w rejo- Jaroszuk Andrzej, Wieprzowski Sebastian – 2 bramki,
nie miejscowości Swanbourne k. Winslow (hrabstwo Buckin- Bańkowski Łukasz, Lisiecki Michał, Kozakiewicz Rafał – 1
ghamshire, Anglia). Podczas lotu ćwiczebnego, około godz. 14.15 bramka;
samolot (Vickers „Wellington” III, nr BJ 656), rozpadł się w po- najwięcej żółtych kartek: Rafał Kozakiewicz – 4;
wietrzu i w kawałkach opadł na ziemię. Zginęła cała załoga: mjr czerwone kartki: brak.
nawig. Antoni Kłosiński, plut. pil. Józef Nenko, kpr. bomb. Feliks Najbardziej wartościowym zawodnikiem rundy jesiennej okreKunka, kpr. strz. r/op. Józef Bielawski i st. szer. Strz. Stanisław śliłbym Rafała Kozakiewicza, grającego na pozycji środkowego
Borkowski. Prawdopodobną przyczyną katastrofy była wada kon- pomocnika. Odznaczał się on niezwykłą walecznością i nieustęstrukcyjna samolotu. Feliks Kunka pochowany został na Cmenta- pliwością, co skutkowało nabyciem największej ilości żółtych
rzu św. Michała w Halton koło Aylesbury (hrabstwo Bucks, kartek w drużynie. Z pewnością atutami naszego kapitana są:
Anglia), grób nr 138. Pośmiertnie odznaczony został Medalem silny strzał oraz wykonywane przez niego rzuty wolne.
Lotniczym. Biegle władał językiem angielskim i rosyjskim. Rodziny nie założył.
W zakończonej rundzie jesiennej Niwa ulokowała się na 7 pozycji z 14 punktami, do lidera Łomazy tracą 10 punktów. W tej
Sławomir Hordejuk
chwili zawodnicy odpoczywają, a okres przygotowawczy rozBibliografia:
się 15 stycznia. Znając trenera Cezarego Stańczuka, za1. Akt urodzenia Feliksa Kunki (sygn. Nr I-369/1920/I rz.). USC pocznie
powiada
się ostry reżim treningu siłowego oraz technicznego.
Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.
Niwa
stale
szuka zawodników. Więc jeśli uważasz, że umiesz
2. Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego grać w piłkę,
to zapraszamy 15 stycznia na pierwszy trening.
w Londynie. Karta ewidencyjna sgt. Feliksa Kunki (w zbiorach Gdzie? Dowiesz
się na: www.niwalomazy.futbolowo.pl
autora).
3. Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych,
relacjonował Jarosław Sucharzewski
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Przykra wiadomość dla lubiących poswawolić w łomaskim parZROZUMIEĆ
W minionych czasach uczono dzieci w szkole czytania, dziś uczy ku. Monitoring w centrum Łomaz już działa.
się czytania ze zrozumieniem . Być może tą niedoskonałością procesu edukacyjnego należy tłumaczyć fakt zaistnienia zarzutów, jakoby „Łomaskie Strony” w numerze specjalnym
preferowały tylko pewną, wybraną grupę kandydatów w wyborach samorządowych. Przypominamy – w dwóch kolejnych
numerach (9, 10), poprzedzających wydanie wyborcze ŁS, zamieszczaliśmy informację, zaproszenie,
wreszcie prośbę do
wszystkich kandydatów o dostarczenie nam swych
informacji wyborczych, byśmy mogli

zamieścić je w zapo- Czujne kamery wychwycą i zarejestrują każde, delikatnie rzecz
wiadanym wydaniu. ujmując, niewłaściwe zachowanie. Tych podrzucających worki ze
Wszystkie materiały, śmieciami również. Co do niektórych, to pozostaną im tylko
które otrzymaliśmy, wspomnienia i westchnienia za dobrymi czasami na „czwórce”
zostały wydrukowa- czy też „piątce”...
ne. Nie pominęliśmy
nikogo. Kto dostarczył

– wiadomo; czym kierowała się reszta – nie
choinka wyborcza
wiemy. Możemy jedynie ubolewać. Chcieliśmy przedstawić sylwetki i programy wszystkich kandydatów,
lecz bez materiałów dostarczonych przez nich nie mogliśmy tego
uczynić i przez to nasza publikacja była niekompletna.

PRZECINKIEM GO...
Jeden z kandydatów, na spotkaniu wyborczym, oskarżył nas o
celową manipulację, wręcz ogłupianie społeczeństwa, a być może spisek. A chodziło o najzwyklejszy błąd drukarski, brak przecinka. Dalej idąc tą drogą, po potknięciu o przypadkowy kamień,
można oskarżać innych o zamach na zdrowie czy wręcz życie. Ćwiczący hamowanie na parkowych alejkach przestaną czuć się
Tak bywa, gdy argumenty i rozsądek zastępowane są demagogią. bezkarni.
Niedawno prezentowaliśmy fotoreportaż o przyjaźni zwierząt
dwóch gatunków. Dodajemy jeszcze jeden przykład.

Poszukiwacze mocnych wrażeń na przystanku PKS również winni trzymać się na baczności.
Bez obaw można za to korzystać z ubikacji centralnej, tam podglądu nie zamontowano.

„Łomaskie strony” są biuletynem wydawanym dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Łomaskie Stowarzyszenie
Rozwoju. Redaktor prowadzący: Lech Zaciura, zdjęcia: Stanisław Hryniewicz
Kontakt: tel.: 608510958 lub 505065886, email: przyjaciele@lomazy.eu lub lomazy@wp.pl
składano programem Scribius 1.3.6. druk: AKSER
Archiwalne numery miesięcznika dostępne są na stronie www.lomazy.eu (w kolorze!)

