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mu do dziś, a przy innej okazji doszło jeszcze kilka innych,
dodatkowych zajęć) .

Lech zaś, za pomocą programu komputerowego ubrał to
wszystko wedle własnego gustu i przygotował do druku

(mianowany redaktorem prowadzącym biuletynu, pisał do
niego felietony, niekiedy także opowiadania; wytrwał na tym
stołku do 2012 roku) .
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Tak, to już po raz pięćdziesiąty trafiamy do Waszych rąk
Drodzy Czytelnicy, przynosząc wieści o tym, co się w ostatnim
okresie, w naszej małej, gminnej ojczyźnie wydarzyło.
Wieści łącznie z obrazkami, na których możecie odnależć
niekiedy siebie, niekiedy znajomych. Obrazki, na których
fotografujący zamknął minione chwile. Chwile, które już nie
wrócą, ale które dzięki zdjęciom można na chwilę ożywić.
Bo przecież przeszłość to jedyne, co posiadamy naprawdę.
To był początek listopada 2009 i ich trzech - Tomasz i
Stanisław Hryniewiczowie oraz Lech Zaciura.
Tomek - od niedawna szef Łomaskiego Stowarzyszenia
Rozwoju, postanowił wydawać jego biuletyn. Zwłaszcza, że
przystąpiło ono właśnie do akcji Radia Lublin "Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę" i trzeba było społeczność
tutejszą jakoś o niej poinformować (on także potem, na
własny koszt, wydrukował większość następnych numerów) .
Materiały lokalne przygotował i tytuł gazetki wymyślił
Stanisław, zostając przy tej okazji fotoreporterem (to zostało

Tak było...
D o 201 3 biuletyn firmowało Łomaskie Stowarzyszenie
Rozwoju, potem pod swe gościnne skrzydła przygarnął je
GOK. Byliśmy miesięcznikiem, potem kwartalnikiem, by
spróbować jako dwumiesięcznik. Tygodnikiem zostać nie
zamierzamy. Sferę polityki omijaliśmy dalekim łukiem i tak
pozostanie. Niech ekscytują się nią inni, nam wystarczy
nasz lokalny ogródek i własne kwiatki.
I to, póki co, na tyle.
J ubileuszowo pragniemy podziękować, zwłaszcza dobrym
duszkom z Gminnego Ośrodka Kultury za znaczący wkład
pracy przy montowaniu biuletynu, a także wladzom samorządowym z Wójtem na czele za wsparcie i współpracę.
Spoglądając nieco wstecz dziękujemy za onegdajszą
pomoc w dystrybucji - kierowcom z GS w Łomazach
za dowożenie gazetek do sklepów na terenie gminy
i oczywiście załogom tychże. Dziękujemy także
obecnym dystrybutorom czyli doręczycielom pocztowym.
Wszystkim, wszystkim mającym jakikolwiek kontakt z nami
składamy najlepsze życzenia -
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH
Pytanie do Wójta
Jaki był ten upływający rok dla Gminy?
● Był to przede wszystkim czas wytężonej pracy, zapoznawania
się z gminą, potrzebami mieszkańców, poszukiwaniem oszczędności na przyszłe inwestycje.
Za nami wybory sołeckie w 1 9 sołectwach, niosące za sobą
zmiany sołtysów w prawie połowie miejscowości przy bardzo
dużej frekwencji mieszkańców. Był to czas intensywnych zmian
w całej gminie, również kadrowych w urzędzie.
Została zatrudniona osoba ds. funduszy unijnych, która ma za
zadanie planowanie i przygotowanie inwestycji w perspektywie
najbliższych lat. Trzech pracowników przeszło na emeryturę.
Zmianie uległo również stanowisko prawnika.
Ostatnie miesiące to przeprowadzony audyt w urzędzie, a także
trwające prace nad wdrożeniem zaleceń pokontrolnych.

● Wspólnie ze Starostwem Powiatowym udało się wykonać
nową nawierzchnię na ul. Spółdzielczej oraz nieplanowany
chodnik przy tej drodze, dzięki czemu wjazd do Łomaz od
strony Białej Podlaskiej zyskał lepszy wygląd.
Wykonano utwardzenie ulic Wesołej i Słonecznej oraz wiele
innych również z funduszu sołeckiego.
Zakończył się także remont Ośrodka Zdrowia w Łomazach,
zamontowano windę, przystosowano pomieszczenia dla osób
niepełnosprawnych, wykonany został parking dla pacjentów.
● Od lipca 201 5 r. zmianie uległy stawki za odbiór odpadów
komunalnych, w związku z niską ich segregacją, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i zminimalizowania
wydatków gminy z tego tytułu.
Do tej pory około 70 % gospodarstw nie segregowało śmieci.
Przed zmianami stawek gmina rocznie dopłacała do odbioru
odpadów ponad 60 tys. zł. Dla rodzin wielodzietnych wprowadzono specjalne zniżki (powyżej pięciu osób w gospodarstwie).
Obecnie po zmianie stawek liczba osób, które zostały przy
śmieciach niesegregowanych zmalała do niecałych 20 %.
● W listopadzie b.r. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór
odpadów na rok 201 6 (w 201 5 r. koszt odbioru z terenu gminy
wyniósł 326 tys. zł, a w 201 6 r. 246 tys. zł.). Do tej pory do
przetargu przystępowała tylko jedna firma, w tym roku zostały
złożone oferty przez dwie spółki - konkurencja spowodowała
znaczne obniżenie kwoty przetargowej tj. o 80 tys. zł.
W ten sposób gmina w 201 6 r. nie będzie musiała dopłacać
do odbioru śmieci .

● Dużym sukcesem zakończył się program w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - dotacja na
nowe pokrycia dachowe (blacha, gąsiory i folia).
Do tej pory skorzystało 1 0 gospodarstw z terenu naszej gminy,
ale już na początku 201 6 roku będziemy przyjmowali kolejne
zgłoszenia. Warunkiem jest spełnianie kryteriów pomocy
społecznej.Gmina Łomazy znalazła się w czołówce samorządów w województwie lubelskim jeśli chodzi o pozyskaną
ilość.
● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201 4-2020
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Dzięki temu udało się pozyskać
ponad 50 ton żywności z Banku Żywności dla mieszkańców
naszej gminy. Dodatkowo cały czas są wydawane bezpłatnie
jabłka, które otrzymaliśmy z programu Embargo od Producentów
poprzez Agencję Rynku Rolnego.
Całość jest koordynowana przez GOPS i mimo wielu trudności
i kontroli z tym związanych będziemy dalej podejmowali
działania polegające na pozyskiwaniu żywności dla osób
potrzebujących.
● Przed wakacjami zainicjowany został nowy program stypendia pomostowe, do którego przystąpiliśmy wspólnie ze
Stowarzyszeniem Tłoka z Koszoł. Stypendium w kwocie
5 tys. zł na osobę wypłacanych w ratach miesięcznych, mogło
uzyskać 4 studentów pierwszego roku studiów z dochodem
nieprzekraczającym 1 225 zł netto na osobę.
Program skierowany był do osób z dobrymi wynikami w
nauce, działających w stowarzyszeniach na terenie gminy
Łomazy lub wyróżniających się w innych dyscyplinach.
● Udało się zmobilizować i zintegrować mieszkańców, co
potwierdziły ostatnie dożynki gminne, w których wzięły udział
niemalże wszystkie miejscowości. Powstały nowe stowarzyszenia, które są coraz bardziej aktywne.
Obecnie odradza się Liga Obrony Kraju, która działała na
terenie gminy przed wojną. Przy szkole powstaje także
harcerstwo - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
● Przez okres mijającego roku zmieniono stronę internetową,
postawiono nowe tablice informacyjne we wszystkich miejscowościach, rozprowadzany jest biuletyn informacyjny, powstał
profil społecznościowy na portalu Facebook, tak aby docierać
do mieszkańców w każdy możliwy sposób.
Dzięki tym wszystkim inicjatywom budujemy przyjazny wizerunek
gminy Łomazy.
.

INFORMUJEMY

Czytelnicy, którzy nie otrzymali od listonosza
jakiegoś numeru "Łomaskich stron",
mogą go pozyskać w Łomazach, w sklepach
GROSZEK i obok Urzędu Gminy ("U Wojtka") ,
po około 8 dniach
licząc od dnia rozpoczęcia dystrybucji.
Redakcja
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● Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1 071 L w
miejscowości Studzianka do granicy z Ortelem Królewskim.
Na chwilę obecną została już wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
Trwa procedura uzyskania niezbędnych do projektu budowlanego
uzgodnień. Realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości
uzyskania dofinansowania ze środków PROW.
● Z końcem listopada Wójt wydał decyzję zezwalającą na
budowę fermy przemysłowego tuczu zwierząt na terenie
Łomaz I (w pobliżu drogi wojewódzkiej Biała Podl.- Krasnystaw).
Ponieważ inwestor posiadał wszystkie wymagane uzgodnienia
(także od strony ekologicznej) , nie było zatem istotnych
przesłanek do decyzji negatywnej. Taka byłaby bowiem
unieważniona w wyższej i stancji jako sprzeczna z prawem.
W pierwszej, ustawowej fazie postępowania żadnych zastrzeżeń nie było, dopiero w okresie bezpośrednio poprzedzającym
wydanie decyzji wpłynęły protesty podpisane przez 72 osoby
z gminy i nie tylko. Zostały przekazane do SANEPIDu i
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie zmieniły jednak
ich pozytywnej opinii.
4 listopada odbyło się spotkanie zainteresowanych stron.
Były argumentacje, gorąca dyskusja, niczego jednak to nie
zmieniło.
Planowany budynek inwentarski ma być murowany, parterowy,
o powierzchni użytkowej ok. 2300 m2. Posiadać będzie 1 6
dachowych kominów wentylacyjnych o wysokości ok. 7 m.
Ma być także 1 2 silosów na paszę.
Innymi słowy - taki świński kombinat.
Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w
odległości ok. 230 m na północny-wschód od planowanej
chlewni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ 201 4-2020 są
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej.
Ponieważ zgłosiła się już odpowiednia liczba osób (tj.
600), to niestety, więcej zainteresowanych GOPS nie
może przyjąć.
Żywność będzie wydawana w kilku ratach aż do maja.
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W skrócie

● Monitor Polski z dn. 24 września 2015
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 3 czerwca 201 5 r. na
wniosek Wojewody Lubelskiego - Za zasługi w działalności na
rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Krzyżem Zasługi
został odznaczony Chwedaczuk Mieczysław z Kozłów.
● 6 listopada - Po raz drugi w Studziance odbył się przegląd
pieśni biesiadnych i patriotycznych „Ocalić od zapomnienia”.
Oprócz zespołów śpiewaczych z naszej gminy udział wzięły „Bokinczanka” z Bokinki Królewskiej, „Tęcza” z Dąbrowicy
Dużej, „Kaczeńce” z Czosnówki oraz „Razem” z Tucznej.
● 12-14 listopada - W powiecie bialskim gościła grupa samorządowców z Rejonu Wileńskiego i Rejonu Solecznickiego na Litwie.
Delegacja ta odwiedziła także gminę Łomazy.
● 20 listopada - W tegorocznej edycji Bialskich Talentów, w
kategorii "Sport" tytuł "Bialski Talent" otrzymała Katarzyna
Gicewicz z Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach.
W 201 4 r. była Mistrzynią Polski Juniorów w walkach kat. +65 kg
na Mistrzostwach Polski Juniorów.
Wyróżnienie otrzymały - Karolina Juszczak za zdobycie na
tych zawodach tytułu wicemistrzowskiego w walkach kat. -50 kg
oraz Aleksandra Sacharczuk za II miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych 201 4 r.
● 21 listopada - W łomaskiej świetlicy odbył się charytatywny
Bal Andrzejkowy zorganizowany przez Łomaskie Stowarzyszenie
Rozwoju. Muzykę zapewnił nieodpłatnie zespół w składzie Paweł Tokarski, Małgorzata Derlukiewicz oraz Igor Majewski.
Podczas balu odbyła się licytacja fantów podarowanych
przez darczyńców z naszej gminy. Łącznie wylicytowano 1 9
przedmiotów, m.in. ręcznie malowane obrazy, zegar, srebrną
monetę z podobizną Józefa Piłsudskiego, czapkę kapelmistrza
z lat '50, pióro, biżuterię, książki, kosz łomaskich specjałów,
papierowe rękodzieła.
Uczestnicy balu wykazali się hojnością i z licytacji uzyskano
8 000 zł. Cała kwota zostala przekazana na pomoc potrzebującym,
niepełnosprawnym dzieciom z gminy Łomazy. Udało się więc
połączyć przyjemne z pożytecznym.

KOMUNIKAT

Już na początku przyszłego będzie wdrażany kolejny etap
projektu Nowe dachy. Nabór wniosków na przykrycia
dachowe odbędzie się w dniach 11-29 stycznia.
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy
nr. tel. 83 3417076

Będzie nam grała trąba wspaniała
Jednym z naszych "produktów exportowych" jest strażacka orkiestra dęta,
uświetniająca wiele imprez i to nie tylko
w naszym powiecie.
Jej skład systematycznie uzupełniają
młodzi adepci muzykowania, więc póki
co uwiąd wiekowy jej nie grozi.
Już prędzej instrumentowy. Właśnie w
tej sprawie, 11 listopada, zebrali się w
remizie orkiestranci, tam bowiem został
im wręczony nowy instrument, ufundowany przez gminę oraz starostwo.
A zwie się uroczo - barytonhorn.
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W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ
1 1 Listopada to rocznica odzyskania niepodległości, w tym
roku już dziewięćdziesiąta siódma.

Jej obchody miały miejsce nie tylko w Łomazach, ale także
na terenie szkół w Huszczy i Studziance.

Obchody gminne Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta
msza w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele w Łomazach.
Po jej zakończeniu uczestnicy, w pochodzie z orkiestrą dętą i
pocztami sztandarowymi na czele, przemaszerowali pod
budynki szkoły. Tam, pod pomnikami poległych w obronie
Ojczyzny, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, Zespołu Szkół i lokalnych stowarzyszeń złożyli wiązanki
kwiatów.
Kolejna odsłona uroczystości miała miejsce w hali sportowej.
W części oficjalnej głos tradycyjnie zabrali: dyrektor szkoły,
wójt oraz wicestarosta bialski. Część artystyczną wypełniły
występy chóru szkolnego Kanon, przedszkolaków oraz
gimnazjalistów. Wystąpił także zespół "Śpiewam bo lubię"
oraz strażacka orkiestra dęta.

Huszcza

Głównym punktem obchodów Święta Niepodległości w Huszczy
było odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego.
8 listopada, po mszy w kościele parafialnym, zebrało się w
tamtejszej szkole liczne grono gości. Oprócz przedstawicieli
władz samorządowych byli także inicjatorzy przywrócenia, po
80 latach, popiersia w szkole - Marian Iwanowski, Wojciech
Łocheński i Zenon Jędrysek. Nie mogło też zabraknąć
fundatorów popiersia - Jana Hołowni (firma Wenta S.C.) , Bogdana
Czarnackiego (firma Bogrem) oraz chóru „Echo Podlasia” .

Huszcza

W części artystycznej uczniowie klas IV-VI pod przewodnictwem
Bożeny Karpiuk i Mirosławy Hołowni przedstawili widowisko o
losach Legionów i Marszałka. Słowo na ten temat wygłosił także
regionalista dr Szczepan Kalinowski, przedstawiając mało znane
fakty z życia J. Piłsudskiego. W imieniu społeczności szkolnej i
mieszkańców Huszczy uczniowie złożyli pod popiersiem wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Obchody zwieńczył koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru męskiego „Echo
Podlasia” pod kierunkiem Waldemara Mazura.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie
Szkoły Filialnej w Studziance recytowali wiersze o tematyce
patriotycznej, a następnie wraz z wychowawcą złożyli kwiaty
i zapalili znicze na pomniku przy szkole dla upamiętnienia
tamtych wydarzeń oraz złożenia hołdu wszystkim, którzy
walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny.
Również wcześniej, przed Dniem Zmarłych, zapalili znicze w
miejscach pamięci i na cmentarzu tatarskim.
Studzianka

Wiesława Kobrzyńska
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Dzieje sie¸ ...
www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

Jesienny bal
1 9 listopada to był dzień, w którym seniorzy z gminy Łomazy
zebrali się się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w ramach
jesiennego spotkania integracyjnego.
Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu gości, m.in. wójta gminy
Łomazy, przewodniczącej Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej Podl.
Marii Skoniecznej, zaprezentowały się wokalistki zespołu
"Wiem dokąd idę" oraz dyr. GOK Ryszard Bielecki.
Atrakcji wokalnych było znacznie więcej, bowiem po krótkiej
biesiadzie, kilka utworów zaśpiewała Małgorzata Derlukiewicz
- przewodnicząca Rady Gminy.
W dalszej części spotkania dominowały już muzyka, taniec i
wspólny śpiew czyli bal i pełna integracja.

Na zdjęciu - Bukiet kwiatów dla uhonorowania najstarszej członkini
łomaskiego Koła Emerytów Wandy Żukowskiej (90 lat)

W bibliotece też się dzieje
Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

Z przyjemnością infomujemy, że - w ramach Gali Kultury Powiatu Bialskiego - Marszałek Woj. Lubelskiego przyznał
dyrektorowi GBP w Łomazach Agacie Chwalewskiej - List gratulacyjny za działania na rzecz kultury i wyjątkową pracę.
Pani Agato, serdecznie gratulujemy

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Projektu ,,Czytam sobie w
bibliotece". Podmiotem prowadzącym i realizującym Program
jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Działania projektu obejmują promocję czytelnictwa skierowaną
do dzieci w wieku 5-8 lat oraz wzbogacenie księgozbioru
biblioteki o nowe pozycje, na podstawie których przeprowadzane są spotkania czytelnicze dla uczniów z klas I-III.
Podczas zajęć, dzieci w twórczy sposób interpretują literaturę,
zdobywają i rozwijają nowe umiejętności, a przede wszystkim
czytają z przyjemnością.

Gminna Biblioteka przystąpiła do projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki
mówionej dla osób niewidomych i słabo
widzących – Edycja 2014”, realizowanego przez

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Biblioteka w ramach projektu otrzymała
nieodpłatnie, na podstawie umowy-użyczenia
urządzenie ,,Czytak Plus’’, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome
i słabo widzące.
Nasza placówka będzie mogła wypożyczać
„ Czytaka’’ wraz z książkami audio czytelnikom
z wadą wzroku.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „ Larix"
biblioteka otrzymała bezpłatnie także pakiet
1 023 cyfrowych książek mówionych, których
można posłuchać na urządzeniu „ Czytak’’.
Dzięki wsparciu Ministra Kultury czytelnicy z
wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do
książek nagranych w postaci audiobooków.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się
nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom
cyfrowych książek mówionych, przeznaczonych
dla osób niewidomych i słabo widzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza
biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.
Zapraszamy

CZYTAK w pełnej krasie
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Z wójtem Jerzym Czyżewskim
Autoryzowany zapis rozmowy przeprowadzonej 10 grudnia b.r.
Łomaskie strony - Rok temu,

8 grudnia, oficjalnie został Pan
Wójtem gminy Łomazy. Wróćmy
zatem na chwilę do tamtych dni.
Co tak naprawdę skłoniło Pana do
ubiegania się o to stanowisko?

Wójt - Po prostu lubię wyzwania,

ale przede wszystkim pracę
z ludźmi oraz w ich interesie.
Uznałem, że to jest najlepszy
moment do ubiegania się o to
8 XII 2014 godz.14:12
stanowisko. Jeśli nie udałoby
Zaprzysiężony przed chwilą nowy
wójt wygłasza orędzie czyli swoje się wówczas, więcej nie
pierwsze, oficjalne przemówienie podejmowałbym takiej próby.
Każdy startujący w wyborach liczy się z możliwością wygranej.
Czy spodziewał się Pan tak wielkiej przewagi nad konkurentami?

- Liczyłem na dobry wynik, jednak nie spodziewałem się aż tak
wysokiego poparcia wśród mieszkańców naszej gminy.
Nie byłoby to możliwe gdyby nie bardzo wysoka frekwencja
zarówno w pierwszej jak i drugiej turze wyborów.
To również zasługa ludzi wspierających mnie w kampanii, począwszy
od osób kandydujących z mojego komitetu, służących radą
i doświadczeniem, kończąc na rodzinie i osobach postronnych,
które pozwoliły chociażby umieścić banery i plakaty przy swoich
posesjach. Kampanię oparłem na aktywnym poznawaniu
mieszkańców i ich problemów podczas spotkań w poszczególnych
miejscowościach. Przedstawiłem swoją wizję gminy, którą teraz
w miarę możliwości wdrażam.
Najważniejsze co teraz chcę osiągnąć to nie zawieść oczekiwań
mieszkańców, jednocześnie dbając o interes gminy.
Czy realia z jakimi zderzył się Pan potem, już podczas sprawowania
urzędu, bardzo rozminęły się z wcześniejszymi wyobrażeniami o tej
funkcji?

- Przez ponad trzy 3 lata obserwowałem z dość bliska pracę
burmistrza jednej z dzielnic Warszawy, utwierdzając się, że jest to
zaszczytna funkcja, ale też bardzo trudna i odpowiedzialna.
Dużo czasu poświęcam na spotkania z mieszkańcami w urzędzie,
a także w terenie, planując przyszłe działania, wyjaśniając
sporne sprawy, biorąc udział w ważnych wydarzeniach w życiu
miejscowości oraz realizując bieżące prace urzędu.
Jest to praca przez siedem dni w tygodniu, także wieczorami.
Nie ukrywam, że w pewien sposób to stanowisko przekłada się
na życie osobiste i rodzinne.
Cóż, trudności były niewątpliwie nieuniknione. A co z rozczarowaniami?

- Mieszkańcy w pierwszych miesiącach przychodzili z wieloma
kwestiami licząc na podjęcie szybkich działań.
Jednym z rozczarowań była liczba zaległych spraw, które były
nie rozwiązane od kilku lub kilkunastu lat.
Czasami wymagały tylko podjęcia działań, również tych kontrowersyjnych lub stanowczych, ale mimo wszystko zmierzających
do rozwiązania problemów.
Kolejną kwestią jest wodociągowanie gminy. Przez najbliższe
lata znaczną część budżetu musimy przeznaczyć na budowę
wodociągu.
W momencie, gdy inne samorządy myślą o inwestycjach mających
na celu podwyższenie standardu życia np. odnawialne źródła
energii, nasza gmina nie ma zapewnionych podstawowych
potrzeb tj. wody w sołectwach. Wodociągów nie ma w 5 miejscowościach: Korczówka, Kozły, Wólka Korczowska, Wola Dubowska
i Jusaki-Zarzeka.

Problem ten stał się o tyle naglący w obliczu tegorocznej suszy.
Wielu mieszkańców zgłaszało się z problemem wysychających
studni i brakiem dostępu do wody dla siebie i zwierząt hodowlanych.
Ubolewam tym bardziej, gdyż jest to inwestycja kosztowna
i długoterminowa. Podczas spotkań sołeckich muszę zatem
studzić zapał mieszkańców niektórych miejscowości, mówiąc
o pilniejszych potrzebach w gminie. Potrzeby są duże, a budżet
ograniczony.
Największy sukces, najdotkliwsza
porażka?
- Jeśli chodzi o to drugie, to żaden
z nas nie chciałby się przyznawać do
takich porażek, ale dla mnie na pewno
takim niedosytem był wniosek na
budowę minielektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) dla mieszkańców.
Złożenie wniosku to był tylko finał
pewnej pracy, którą trzeba było wykonać.
Mimo, że szanse były niewielkie nie
chcieliśmy pominąć tego naboru.
Nasz wniosek przeszedł formalną
procedurę i znalazł się wśród 323
wniosków z całej Polski, ostatecznie
Wójt włościański
zajął 211 miejsce, a dofinansowano
tylko 1 21 gmin.
Zbrakło nam kilku punktów, chociażby za brak obszarów
przyrodniczo chronionych oraz za wysoki wskaźnik dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca w gminie.
Sukces? Porównując naszą gminę z innymi gminami powiatu
bialskiego to możemy na pewno wyróżnić się inicjatywami, o jakich
mówiłem wcześniej czyli stypendia pomostowe, nowe pokrycia
dachowe oraz pomoc żywnościowa. Natomiast jeśli miałbym
wymienić jedną rzecz, byłoby to na pewno przejęcie przez gminę
nieruchomości należących do Spółdzielni Usług Rolniczych.
To jest akurat sukces całej gminy i dowód współpracy wszystkich
mieszkańców, gdyż zgoda na nieodpłatne przekazanie została
wyrażona przez całe Walne Zgromadzenie SUR. a początku
roku, planując stworzenie gminnej spółki komunalnej, stałem
przed jednym poważnym problemem, a mianowicie lokalizacją.
Dlatego też wystąpiłem z prośbą do SUR o przekazanie mienia.
Ten problem właśnie został rozwiązany, gdyż w listopadzie został
podpisany akt notarialny, który przybliża nas do stworzenia
naszej gminnej spółki.
Jak układa się Pańska współpraca
z Radą Gminy?
- W obecnej radzie gminy aż dziewięciu radnych na piętnastu jest
pierwszą kadencję lub uzyskało
mandat po przerwie.
W tym roku odbyła się wspólna
komisja wyjazdowa, w której radni
zostali zapoznani ze stanem dróg
oraz zasobem komunalnym gminy,
co ułatwia dyskusje i podejmowanie
decyzji dotyczących np. przeznaczenia nieruchomości, remontów
i inwestycji. Głosowania nad wieloma
uchwałami pokazują, że większość
rady ma zdecydowane podejście do
Wójt umundurowany
współpracy - często przyjmowane
uchwały i stanowiska są jednogłośne.
Uważam, że współpraca układa nam się dobrze i liczę na jej
dalszą kontynuację dla dobra gminy.
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o wójtowaniu i paru innych sprawach
Kondycja finansowa
gminy na tą chwilę jest...
- Należy pamiętać o tym,
że gmina ma liczne
zobowiązania finansowe,
których nie sposób
pominąć. Spłacamy na
bieżąco zaciągnięte
kredyty, a tych mamy
ponad 4 mln zł. Szukamy
oszczędności w różnych
Wójt gratulujący
dziedzinach, wszędzie
gdzie są możliwe do osiągnięcia. Zaczęliśmy przede wszystkim
od siebie. Niemalże połowa budżetu tj. ponad 6 mln zł.
przeznaczana jest na oświatę - jest to największe obciążenie,
ponieważ po odliczeniu subwencji z budżetu gminy trzeba dołożyć
prawie 2 mln zł rocznie.
Rozpoczął się nowy okres programowania środków unijnych,
pierwsze konkursy z PROW i RPO. Najwięcej możliwości na
pozyskanie zewnętrznych środków na zadania infrastrukturalne
było w latach 2004-201 4. W nowej perspektywie finansowania
mniej będzie pieniędzy na te zadania, a także konkurencja jest
dużo większa. Mimo to poszukujemy realnych możliwości
pozyskania takich funduszy dla gminy Łomazy.
Jakie będą Pana, a zarazem Gminy, priorytety w przyszłym
roku? Jakiego rodzaju działania?
- Rok 201 6 będzie trudny dla gminy pod kątem finansowym.
Jesteśmy obecnie w trakcie prac dotyczących finalnego budżetu.
Przygotowujemy się do pozyskiwania środków unijnych na
kolejne lata, dlatego też wykonujemy plany, wyceny i kosztorysy.
Gmina musi zabezpieczyć wkład własny.
Z kluczowych inwestycji planujemy wodociągowanie gminy.
Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego, aby skorzystać
z dofinansowania. Jeśli wnioski zostaną pomyślnie rozpatrzone
to jesienią 201 6 r. rozpocznie się budowa. Ponadto składamy
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę
drogi na odcinku Łomazy - Studzianka - Ortel Królewski.
Droga ta została skatalogowana jako jedna z najgorszych w
naszej gminie. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostwem
Powiatowym gmina przejęła ten odcinek drogi powiatowej, aby
móc być wnioskodawcą, a zarazem beneficjentem dofinansowania,
ponieważ każda jednostka samorządowa może złożyć tylko
jeden wniosek. Termin złożenia mija 1 6 stycznia, jednak
przedtem należy opracować dość obszerną dokumentację.
Kolejną planowaną inwestycją jest położenie asfaltu na
utwardzoną tłuczniem ul. Słoneczną i Wesołą. To drugi etap przy
dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ze środków własnych rozpoczęto także wykonywanie
dokumentacji na budowę chodników przy ul. Brzeskiej od
skrzyżowania z ul. Spółdzielczą w stronę cmentarza oraz przy
drodze wojewódzkiej 81 2 w Dubowie. Inwestycje będą
realizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych oraz
Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Na początku 201 6 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków
na dofinansowanie nowych pokryć dachowych (blacha, folia,
gąsiory). Jest to istotne działanie mające na celu stopniowe
usuwanie wyrobów z azbestu na terenie naszej gminy do 2032 r.
Dodatkowo będziemy składali wniosek na budowę infrastruktury
służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Dla przedsiębiorców na pierwszy rok działalności wprowadzona
została ulga.

Osoby, które rozpoczną i zarejestrują działalność na terenie
gminy Łomazy w 201 6 r. będą mogły liczyć na obniżenie podatku
od nieruchomości o połowę.
To są najważniejsze założenia. Przyszły rok na pewno przyniesie
nowe potrzeby, którym jako urząd będziemy starali się sprostać.
Stałym problemem w naszej gminie jest wciąż służba zdrowia,
a konkretnie lepszy dostęp, tu na miejscu, do lekarzy
specjalistów.
Czy możliwa jest zmiana tej
sytuacji?
Wierzę, że tak. Problem z
lekarzami specjalistami
zauważalny jest od wielu lat.
Były zbierane nawet podpisy
wnioskujące o zwiększenie
liczby lekarzy w Łomazach.
Jest to oczywisty sygnał dla
mnie jakie są oczekiwania.
Wójt słuchający
Kilkukrotnie rozmawiałem z
obecnym najemcą w sprawie sprowadzenia dodatkowych
specjalistów, a co za tym idzie poszerzeniem oferty.
Umowa najmu całego budynku w Łomazach została przedłużona z dotychczasowym najemcą w poprzedniej kadencji na
okres kolejnych trzech lat, do końca 201 7 r. Obecna umowa nie
zapewnia możliwości zatrudnienia dodatkowych specjalistów.
Dopóki nie uda się dojść do porozumienia nadal będą organizowane „Białe Niedziele".
Uważam, że nasi mieszkańcy zasługują na szerszy dostęp do
lekarzy wielu specjalności i będę do tego dążył.
Docierają do nas opinie niektórych młodych ludzi.
Krytyczne. Uważają, że przez ten rok niewiele Pan zrobił.
Co mógłby im Pan pokrótce powiedzieć?
Mamy prawo do własnych opinii i każdą konstruktywną krytykę
przyjmuję. Dla młodych jest wiele ważnych tematów, chociażby
praca, inwestycje. Sam czuję niedosyt. Obejmując urząd
musiałem rozpocząć swoja działalność od zaciągnięcia kredytu w
kwocie ponad 1 mln zł, aby móc zamknąć rok budżetowy.
Związane to było z przeprowadzonymi inwestycjami w 201 4 r.
Budżet wraz z planem inwestycyjnym na rok 201 5 został
uchwalony na początku rozpoczynającej się kadencji.
Realizowane inwestycje w ciągu
danego roku opierające się
dotacjach z funduszy unijnych,
powinny być planowane z dużym
wyprzedzeniem oraz nie zawsze
pojawiają się nabory wniosków.
Nadchodzący rok 201 6 będzie
pierwszym, gdzie wspólnie z
obecną radą będziemy planować
inwestycje, biorąc pod uwagę
fundusze gminy oraz możliwości
Wójt esemesujący
pozyskania środków zewnętrznych.
Chciałbym nie zadłużać gminy, jednocześnie inwestując.
Jest to trudne zadanie, ale mam nadzieję, że niebawem będą
widoczne efekty.
A tak w ogóle, to trudno być wójtem Łomaz?
Nie zawsze jest łatwo. To życie problemami gminy. Często
będąc po pracy myślami wraca się do spraw związanych
z gminą, zastanawia jak je rozwiązać.
Staram się do wszystkiego podchodzić uczciwe i indywidualnie.
Dobrze jest czasami również usłyszeć własne imię, a nie
urzędowe "panie wójcie".

str 8

listopad - grudzień 201 5

Łomaskiestrony

INFO R MA CJE

POPOŁUDNIE Z BIESIADĄ

Po występie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnej
fotografii, po czym zasiedli do obiadu.
Dobry humor dopisywał. Mieszkańcy Studzianki wspominali
dawne czasy, chwaląc również organizację imprezy.
Każdy z seniorów, z okazji piątego spotkania, otrzymał od
stowarzyszenia medal w pamiątkowym etui. Nie zabrakło też
okolicznościowego tortu.
Biesiadne spotkanie seniorów i wspólna zabawa w tanecznym
rytmie, przy dźwiękach kapeli Andrzeja Chwaluczyka, trwały
do późnych godzin nocnych.
Słowa uznania i podziękowania należą się mieszkańcom
Studzianki zaangażowanym w prace organizacyjne.

Sobota 24 października, świetlica w Studziance. Odbyło się
tam V Popołudnie Seniora, przedsięwzięcie organizowane
przez Radę Sołecką Studzianki, Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka, przy wsparciu Urzędu Gminy w
Łomazach, w ramach realizacji zadania „Integracja w
Studziance ”. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 seniorów i
emerytów ze Studzianki oraz zaproszeni goście specjalni wójt gminy Łomazy i proboszcz parafii Łomazy.
Wszystkich przybyłych przywitał sołtys Dariusz Kukawski.
Złożył seniorom życzenia i podziękował za zaangażowanie
na rzecz miejscowości. Głos zabrali także goście.
Na scenie wystąpiła grupa śpiewacza Studzianczanie ze
specjalnie przygotowanym na ten dzień repertuarem.

Tekst na podstawie relacji Łukasza Wędy, fot.- Mateusz Jaśkiewicz

fot. Ewelina Burda DZIENNIK WSCHODNI

SŁONECZNA ELEKTROWNIA

Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli
została 17 listopada otwarta kolejna w powiecie bialskim farma
fotowoltaiczna, umiejscowiona tym razem w naszej gminie, w
Kopytniku. Jak dotąd to największa w XXI wieku inwestycja na
naszym terenie. Od roku działa podobna w Bordziłówce k. Rossosza.

Nasz region należy do najbardziej usłonecznionych w skali
kraju, a władze wojewódzkie, zachęcane poprzez wytyczne
Unii Europejskiej, mocno stawiają na odnawialne źródła
energii.
Farma składa się z blisko 4 tys. paneli fotowoltaicznych
mających dać rocznie ok.1 tys. MWh prądu. Energię tą ma
odkupować od właściciela energetyczna spółka Tauron.

Wykonany przez firmę REMOR SOLAR obiekt będzie
zamknięty i zdalnie obsługiwany, z wykorzystaniem m.in.
kamer. Według zapewnień inwestora jest on całkowicie
bezpieczny dla środowiska.
– To pierwsza taka elektrownia na terenie gminy i mamy
nadzieję, że nie ostatnia – mówi wójt Czyżewski. – Gmina
będzie miała z tego tytułu korzyści w postaci podatku, który
trafi do naszego budżetu – dodaje.
Budowa farmy w Kopytniku kosztowała ok. milion euro.
Inwestor pozyskał dofinansowanie z Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości.
Wypada zatem życzyć mu bardzo wielu słonecznych dni.
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WIEŚCI SZKOLNE
Czas ślubowania
Październik jest miesiącem, w którym uczniowie klas pierwszych
szkół podstawowych, po raz pierwszy w życiu, uroczyście składają
ślubowanie. W łomaskiej szkole tym wyjątkowym dniem dla
rozpoczynających naukę w jej murach był 29 października.

Uroczystość była podniosła i, szczególnie dla rodziców, bardzo
wzruszająca, a wśród przybyłych gości nie zabrakło wójta
J. Czyżewskiego, przewodn. Rady Gminy M. Derlukiewicz,
przewodn. Rady Rodziców W. Bańkowskiego i wiceprzewodn.
M. Juszczak.

Rodzice ze swej strony
Dyr. Anna Filipiuk
dokonała aktu pasowania przygotowali dzieciom dodatkową
atrakcję - smaczny poczęstunek
na ucznia
Wszyscy nowo przyjęci do braci uczniowskiej otrzymali od
wychowawców pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Wójta,
Rady Rodziców, pp. Anny i Zbigniewa Gołosiów, a także
uczniów klas szóstych.

Nieco wcześniej, bo 1 5 października, w poczet uczniów
przyjęci zostali pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Huszczy.
W tej ważnej dla nich chwili uczestniczyli - wójt, rodzice,
nauczyciele oraz koleżanki i koledzy ze szkoły i oddziału
przedszkolnego.

Dzielne sześcio- i siedmiolatki przedstawiły program artystyczny pt. „Ślubowania nadszedł czas”, przygotowany pod
kierunkiem pań: Elżbiety Bieleckiej, Wiesławy Kobrzyńskiej,
Agnieszki Panasiuk i Elżbiety Szczęsnej.
Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i
tańczyły, za co były nagradzane gromkimi oklaskami.
Zaprezentowanymi umiejętnościami i ogromnym wdziękiem
udowodniły, ze są gotowe przyjąć na siebie trud zdobywania
wiedzy i rozwijania talentów.

Po części artystycznej 69 pierwszoklasistów złożyło uroczyste
ślubowanie sztandarowi szkoły.

Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie,
deklamując wiersze o prawach i obowiązkach ucznia oraz o
ojczystym kraju, a także zdolności muzyczne, poprzez śpiew
piosenek, pląsy i grę na instrumentach perkusyjnych.
Po występach było ślubowanie przed pocztem sztandarowym
i pasowanie na uczniów.
Na dowód i pamiątkę tych wydarzeń każdy uczeń odciskiem
swojego palca podpisał „Akt Ślubowania”, umieszczony
potem w kronice szkoły.
W dalszej części uroczystości goście złożyli dzieciom życzenia
i obdarowali prezentami.
W finałowej części tego podniosłego dnia pierwszoklasiści
częstowali się kanapkami i ciasteczkami przygotowanymi
przez rodziców, a także oddawali się wspólnej zabawie.
Po wszystkim, już jako pełnoprawni uczniowie, powrócili w
świetnych humorach do swych domów.
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KANON i laury
1 5 listopada chór szkolny
KANON pod kierunkiem
Grzegorza Kulickiego po raz
kolejny zajął I miejsce w
Powiatowym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Tucznej.
Chórzyści wykonali własną
kompozycję G. Kulickiego
„Ojczyzno miła” i dawną pieśń
szkoły „Ojczyzna nasza” do
słów Czesława Janczarskiego
w opracowaniu dyrygenta.
Podczas uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów
jurorzy podkreślili bardzo
wysoki poziom wykonawczy
zespołu z Łomaz.

Chopin na liściu i góral
I ty możesz muzykować jak ja! To hasło przyświecało wizycie
w szkole w Huszczy Jacentego Ignatowicza, znanego
gawędziarza i multiinstrumentalisty, finalisty programu „ Mam
talent”, laureata wielu nagród i wyróżnień na konkursach
folklorystycznych, występującego w Polsce i za granicą.
Wreszcie górala z wyboru, bo urodzonego w Parczewie, ale
osiadłego w Żywcu, bardzo chętnie propagującego wśród
dzieci i młodzieży swoje muzyczne umiejętności i wiedzę,
zachęcającego do muzykowania, by odciągnąć je od telewizorów i komputerów.
Artysta, w góralskim stoju ludowym, opowiadał uczniom po
góralsku o świętach i kulturze góralskiej, a przede wszystkim
zaprezentował swoją bardzo bogatą kolekcję instrumentów od różnych fujarek i fletów poprzez okaryny i trombity po
dudy, złóbcoki i multanki. Na każdym z nich zagrał, dając
koncert muzyki ludowej i nie tylko.
Był rock and roll, kolędy, muzyka klasyczna, utwory Straussa.
Zagrał również na listku. Obecni z zapartym tchem słuchali
i podziwiali wykonanie fragmentu utworu Fryderyka Chopina
właśnie na tym nietypowym instrumencie.

Spotkanie zakończył pokaz gry na pile. Słuchacze wpatrywali
się w drgającą piłę, zachwycając się wydobywającymi się
z niej dźwiękami. To była znakomita i niezapomniana, żywa
lekcja sztuki.

Otwarta firma
Łomaska szkoła już po raz trzeci znalazła się w zaszczytnym
gronie dziesięciu laureatów - najbardziej aktywnych szkół
podstawowych w programie „Otwarta firma”.
1 3 listopada na uroczystej gali, powiązanej z obchodami
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jaka odbyła się w
sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie,
szkolny koordynator projektu Monika Trochonowicz wraz z
dwójką uczniów, Aleksandrą Rusek i Michałem Gadomskim,
odebrali statuetkę i pamiątkowy dyplom dla szkoły.
W 7 edycji projektu „Otwarta firma” wzięło udział ponad 63 tys.
uczniów z 440 szkół oraz 1 701 firm i instytucji z całej Polski.
Jak podkreślają organizatorzy akcji - Połączenie szkoły z
lokalnymi przedsiębiorstwami jest niezwykle ważne, ponieważ
uczniowie mają szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o
zawodach oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach
ich wykonywania. Jest to także możliwość, aby przybliżyć im
przedsiębiorczość jako wartościową postawę życiową.

Warszawa. Monika Trochonowicz z uczniami - Aleksandrą Rusek
i Michałem Gadomskim oraz jednym z organizatorów
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Taekwon-do ● podsumowanie osiągnięć 2015

W mijającym roku, chyba po raz pierwszy, gmina Łomazy
została zaszeregowana w Systemie Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży.
Dzięki Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach została
ona sklasyfikowana na 399 miejscu w Polsce na 835 gmin
podlegających klasyfikacji.
Akademia Taekwon-Do VIRTUS zajęła 888 miejsce w Polsce
na 31 21 klubów, które zdobyły punkty w systemie.
Jak na pierwszy rok istnienia Akademii to promocja Łomaz,
gminy Łomazy oraz powiatu bialskiego (48 miejsce na 359
powiatów) jest bardzo dobra.
W Mistrzostwach Polski zdobyliśmy złoty i brązowy medal w
kategorii Juniora Młodszego, dwa brązowe medale wśród
Juniorów oraz jeden srebrny i trzy brązowe w kategorii Senior.
Dwie zawodniczki brały udział w Mistrzostwach Europy w
Szkocji reprezentując nasz kraj, powiat, gminę oraz miejscowość Łomazy.
Udział we wszystkich wydarzeniach nie byłby jednak możliwy
gdyby nie pomoc i wsparcie wielu ludzi.

Byli to - Wójt Gminy Łomazy, Zdzisław Serhej, Anna i Zbigniew
Gołoś, Agnieszka Wilbik, Robert Łaski - ROBEX, Monika
Jaroszuk, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Mariusz
Szatałowicz, Marcin Łysakowski, Mariusz Chorąży - TIRCARS,
Bank Spółdzielczy w Łomazach, Andrzej Lubański.

Dziękujemy za współpracę i okazaną pomoc!!!

Artur Romaniuk - tkdlomazy.blogspot.com

NIWA jesienią

NIWA - czerwiec 2015

Grająca w lidze okręgowej drużyna piłkarska NIWA Łomazy,
po rewelacyjnym początku jesiennej rundy rozgrywek, ostatecznie
uplasowała się na 8 miejscu czyli w środku tabeli.
Jej dorobek to - 1 3 spotkań, w tym 6 wygranych, 2 remisy i
5 przegranych, 20 zdobytych punktów.

Bilans bramek - 29 zdobytych (strzelało je 12 zawodników),
1 7 straconych.
Najlepsi strzelcy to: Łukasz Kozakiewicz - 6 bramek
Kamil Malewicz - 4 bramki
Piotr Maksymiuk - 3 bramki

Łomaski Zespół Szkół - Superstar
Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego za
rok szkolny 201 4/1 5 przyniosło niewątpliwie największy
sukces w historii naszej szkoły czyli dwa pierwsze miejsca w
klasyfikacji końcowej - Igrzysk Młodzieży Szkolnej jak i
Gimnazjady. Były puchary i dyplomy, a dodatkowo, Ireneusz
Korszeń otrzymał z rąk starosty bialskiego list gratulacjny za
wysokie wyniki sportowe w finałach wojewódzkich, Marta
Bednaruk-Bańkowska została uhonorowana odznaczeniem
„Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”, a dyr. Anna Filipiuk
odebrała podziękowanie za wspieranie sportu szkolnego i
życzliwość przy podejmowaniu inicjatyw związanych z wychowaniem poprzez kulturę fizyczną, co zaowocowało takim
sukcesem.
Piękne zatem podsumowanie jubileuszu 1 00-lecia.
Gratulujemy nagrodzonym, a także tym, którzy punkty zdobywali czyli uczniom.

I. Korszeń ● M. Bednaruk-Bańkowska ● Daria Hordejuk ● A. Filipiuk
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O B S E R W AT O R
Jak nas widzą?

Laura, studentka z Hiszpanii, która przez dwa czerwcowe
dni była w Łomazach, została poproszona o krótki opis
wrażeń z tego pobytu.
Podczas wizyty w waszej wsi
pomyślałam, że jest ona większa od
tej, pojawiającej się w opowiadaniach
koleżanki, a to dlatego, że zobaczyłam
na dość sporym obszarze wiele domów.
W mojej wsi zawsze jest wielu
spacerujących mieszkańców i turystów,
w waszej zaś takich osób jest niewiele.
Przykładowo, u nas żyje około 1 200
osób, mamy 4 hotele, 1 5 barów i
restauracji, a to jest b. duża różnica w porównaniu do Łomaz.
Myślę, że istotnym powodem jest inna kultura, dlatego, że
zgodnie z istniejącą w Hiszpanii tradycją, wieczory spędzamy
w barach, z rodziną i przyjaciółmi. Tego w Polsce nie ma.
Hiszpania faktycznie jest krajem mającym najwięcej barów
na świecie.
Inną rzeczą, która mnie zadziwiła, był ogromny i piękny
kościół, jaki macie w swojej wsi.

Rock is alive
Od kilku lat pakiet muzycznych propozycji łomaskiego
GOK wzbogacony jest o nietuzinkowy bo rockowy zespół
TENTATIVE. Prezentowana przezeń muzyka to głównie
utwory (czytaj hity) klasyków rocka.

Oczywiście jest tego powód. Polska jest krajem bardziej
katolickim niż Hiszpania i podczas, gdy w moim kraju trudno
zobaczyć młodych ludzi na mszy, w Polsce jest to dość
powszechne.
Byłam także zaskoczona, kiedy zobaczyłam głośniki oraz
wiele ławek na zewnątrz kościoła, a zwłaszcza, gdy usłyszałam,
że czasami jest tyle ludzi, że ci, którzy nie mają szansy wejść
do środka, a chcą usłyszeć mszę, mogą skorzystać z ławek na
zewnątrz i tak w niej uczestniczyć.
Łomazy to miłe i ciche, perfekcyjne miejsce do prowadzenia
spokojnego trybu życia, daleko od gwaru miasta, nierzadko
tak stresującego ludzi.
Będąc w Polsce zauważyłam jak zróżnicowana jest nasza
kultura. W Hiszpanii, poznając nowych ludzi, całujemy się w
oba policzki, podczas gdy w Polsce podajemy jedynie dłoń.
Polacy są mniej rozmowni, ale gdy już zdobędziesz ich
zaufanie to otwierają się.
Z kolei w autobusach mało kto rozmawia, podczas gdy w
Hiszpanii masz nawet trudności w prowadzeniu rozmowy,
ponieważ wszyscy naraz rozmawiają i jest bardzo głośno.

Tłumaczenie z j. angielskiego - P. H.

zamiast tego naszego, lokalnego Guns'N'Roses, któremu w
zasadzie tylko Axla brak. Jednak zanim zdecyduje się on
dołączyć do grupy to występuje ona w składzie:
gitara solowa - Maciej Chotkowski
gitara - Michał Koszewski
gitara basowa - Zachariasz Karpowicz

Na Jubileuszu 100-lecia SP

Kapela występuje, a właściwie jest żelaznym punktem w
programie niemal każdej imprezy organizowanej na terenie
naszej gminy.
Znaczna część społeczności wolałaby zapewne disco polo

Nasz Slash

perkusja - Artur Telaczyński
instrumenty klawiszowe, perkusja - Justyna Abramek
wokal - Julia Szcześniak, Alicja Kaczan
Można też ich spotkać na - facebook.com/tentative.zespol
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