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BIULETYN INFORMACYJNY

Czas świętowania

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

Tradycyjny rytuał polskiego świętowania.
Najpierw długa lista zakupów, a wydajemy na te święta coraz
więcej. Choinka. Jaką wybrać? Prawdziwą czy sztuczną?
Może sztuczną, starczy na dłużej. Dziadek w czerwonym
kubraku z telewizora przypomina - prezenty. No przecież wiemy.
Część zresztą już kupiona i schowana...
Wygląda na to, że wszystko jest. Gotowi do świętowania.
Wigilia.
Choinka oświetlona. Stół przygotowany. Potrawy gotowe
do podgrzania. Opłatek jest. Aha, krzesło. Jeszcze puste krzesło.
Właściwie to dla kogo ono? Zaraz. To dla pamięci o bliskich,
którzy odeszli? Czy raczej o tych, którzy akurat nie mogli tych
świąt spędzić z nami? A może miejsce dla przygodnego
wędrowca?

Dobrze przeżytych dni świątecznych
by powstała z nich najpiękniejsza kolęda
a w Nowym Roku samych dni dobrych
zdrowych dla ciała, radosnych dla ducha

życzą ekipy
Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej
oraz Łomaskich stron

Kroniki gminy Łomazy dostępne dla każdego!

Gospodarz zwarty i gotowy czeka na pierwszą gwiazdkę.
Nagle u drzwi dzwoni dzwonek...
- Kto tam!
- Strudzony wędrowiec. Czy jest puste miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Dlaczego?
- Bo tradycyjnie to musi być puste!

Ale to już było!

A duchowość! Misterium! Dzieciątko! Przecież to Boże Narodzenie ...

Drodzy
mieszkańcy
gminy Łomazy!
Życzymy,
aby nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu, radości
i ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech Nowy Rok przyniesie ze sobą
czas pokoju i pozwoli na realizację
osobistych zamierzeń.

http://www.lomazy.pl/index.php/kroniki-gminy-lomazy

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz
Wójt Gminy
Jerzy Czyżewski
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Wieści z Urzędu Gminy
Inwestycje

● Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej
z przyłączami dla wsi Korczówka-Wólka Korczówka.
Prace wykonuje P.P.H.U. WA-MAX z Włodawy. Długość sieci
wodociągowej ok. 3,2 km, liczba przyłączy 26. Wartość zadania wynosi 201 .469,92 zł, kwota pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to
1 27.700 zł.
● Jednocześnie trwają prace związane z budową sieci
wodociągowej z przyłączami dla wsi Burwin-Korczówka.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„INVOD” Roman Pacek z Lubartowa. Długość sieci wodociągowej ok. 1 0,5 km, liczba przyłączy 44. Wartość zadania
wynosi 598.887zł, kwota pożyczki z WFOŚiGW - 389.500 zł.
● Wniosek "Efektywna gospodarka wodna w Gminie Łomazy",
złożony na budowę wodociągu na kolonii Łomazy został
rozstrzygnięty pozytywnie. Realizację inwestycji zaplanowano na 201 7 r. Długość sieci wynosi 1 2 km, liczba przyłączy
35. Łączna wartość projektu to 1 290 694,1 5 zł, w tym
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego wynosi 893.691 ,48 zł.
● Jednym z problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy
gminy, jest zły stan infrastruktury drogowej. W niewątpliwie
najgorszym stanie znajdowała się droga powiatowa nr
1071L Łomazy - Ortel Królewski na terenie miejscowości
Studzianka. Szansą na poprawę warunków był złożony do
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego wniosek o dofinansowanie. O tym, która droga zostanie zaplanowana do
realizacji zadecydował jej stan oraz możliwość zdobycia jak
największej ilości punktów w ogłoszonym przez ten urząd
konkursie. Mocą umowy wymieniona droga (na odcinku 3,95
km) została objęta dofinansowaniem z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 201 4-2020.
Remontowany odcinek drogi, na czas realizacji projektu, został
przez urząd powiatowy przekazany gminie Łomazy. Drogę
poszerzono do 6 metrów i położono nową nawierzchnię,
wykonano chodnik dla pieszych oraz zjazdy gospodarcze
przez Studziankę. Wartość inwestycji to 2 544 984 zł, w tym 1
61 9 374 zł (63% kosztu inwestycji) dofinansowania ze środków
Urzędu Marszałkowskiego, pozostała część czyli 925 61 0 zł
to wkład własny samorządów powiatu bialskiego i gminy
Łomazy w równych częściach po 462 805 zł.

Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Lubartowa. Trwały one do 1 grudnia. Oficjalne oddanie
drogi do użytku odbyło się 1 2 grudnia. Wstęgę przecinali:
(foto powyżej) starosta bialski Mariusz Filipiuk, dyr. Zarządu
Dróg Powiatowych Krystyna Beń, Przedstawiciel marszałka
woj. lubelskiego Andrzej Czapski, Wójt Gminy Jerzy Czyżewski,
sołtys Studzianki Dariusz Kukawski, radna Studzianki Mirosława
Jaśkiewicz oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru.
● Efektem dobrej współpracy Urzędu Gminy z Zarządem
Powiatu jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej nr 1 080L w Łomazach przy Placu Jagiellońskim, od
skrzyżowania z drogą powiatową 1 071 do ulicy Lubelskiej.

Odcinek o długości 234 mb wykonała firma Transbet z Białej
Podlaskiej. Koszt 79 381 zł.
● Zakończono prace związane z modernizacją budynku
remizy OSP w Kozłach. W roku bieżącym przystosowano
pomieszczenia pod potrzeby kuchni oraz wydzielenie miejsca
na sanitariaty. Zakres prac obejmował m. in.:
- zerwanie starych podłóg
- wykonanie posadzki wraz z izolacją termiczną i terakotą
- tynkowanie ścian z malowaniem
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
w pomieszczeniach łazienki i kuchni
- ułożenie glazury w pomieszczeniach łazienki
- montaż umywalek, baterii i sedesów

Realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu
mieszkańców wsi Kozły, środków gminnych (w tym Funduszu
Sołeckiego), jak również przekazaniu środków przez Kółko
Rolnicze wsi Kozły. Koszt: 21 929,50 zł brutto.
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Wójt informuje
INFORMACJA

w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Łomazy
w sezonie zimowym 2016/2017

● Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest
Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczególnych
miejscowościach prowadzone będą przez następujące
podmioty:
1 . Łomazy, Szymanowo, Lubenka, Jusaki-Zarzeka KOPART, tel. 603 269 1 67
2. Studzianka - Kazimierz Rozwadowski , tel. 665 760 1 77
3. Bielany, Burwin, Krasówka - Kazimierz Chwalewski ,
tel. 503 61 6 1 00
4. Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga - Hołownia Tomasz,
tel. 695 31 0 882
5. Koszoły - Besaraba Jerzy, tel. 604 786 511
6. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły - Karol Świerzbiński ,
tel. 504 1 96 469
7. Kopytnik - Waldemar Sacewicz, tel. 797 827 372
8. Stasiówka - Marcin Najdyhor, tel. 781 985 1 62, 507 690 788
9. Dubów, Wola Dubowska - Józef Zuzula, tel. 663 631 830
Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany
będzie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych
oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców.

W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań
zgłoszenia prosimy kierować do Grzegorza Kowalewskiego
tel. 83 341 70 69 lub 508 070 098.

LAJK

Lubelska Akademia Językowych Kompetencji
● Jesteś osobą po 25 roku życia?
● Masz co najwyżej średnie wykształcenie?
● Zamieszkujesz na terenie województwa lubelskiego?

Podnieś swoje kompetencje w obszarze
języka angielskiego lub niemieckiego!
ZDOBĄDŹ
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY!
Zgłoś się do nas i skorzystaj z całkowicie bezpłatnego
szkolenia językowego na poziomie A lub B.
Dla poziomów A2 i B2 zajęcia będą trwały
po 120h przez 5 miesięcy.
Dla pełnych poziomów A lub B zajęcia będą trwały
po 240h przez 10 miesięcy.
Zajęcia będą odbywać się w systemie
poniedziałek – piątek lub w weekendy.

W przypadku uzbierania grupy chętnych zajęcia odbędą się
w Łomazach!
Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy tel. 83 341 70 03

● Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
Łomazy odpowiada ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Białej Podl., ul. Sidorska 90A, 21 -500 Biała Podlaska.
Drogi powiatowe przebiegające przez gminę Łomazy objęte
są V podwyższonym i zwykłym oraz VI Standardem
odśnieżania. Oznacza to m.in. dopuszczalne przerwy
w komunikacji odpowiednio do 24 i 48 godzin.
Wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych prosimy
kierować do kierownika Obwodu Drogowego, tel. 83 343 46 48
lub Sekcji Dróg, tel. 83 342 52 31
● Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 81 2
na terenie gminy Łomazy odpowiada REJON DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 1 4,
21 -500 Biała Podlaska, tel. 83 343 81 88
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości.
Przypominamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego
śniegu bezpośrednio na jezdnię.
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Pierwsze pytanie zadaliśmy prezesom największych instytucji w naszej gminie. Drugie wójtowi.
Wójt Gminy Łomazy

Jerzy Czyżewski

listopad-grudzień 201 6

Łomaskie strony

Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego
w Łomazach

Krzysztof Łojewski

Wszystkim dotychczasowym i przyszłym Klientom Banku
w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników
życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku 2017

Prezes Zarządu
Gminnej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska"
w Łomazach

>

Tadeusz Bańkowski
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Aktualnie w Polsce funkcjonuje 540 banków spółdzielczych.
360 Banków (w tym BS w Łomazach) należy do zrzeszenia
Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Pozostałe
Banki Spółdzielcze, głównie z terenów Polski zachodniej
i północnej, należą do zrzeszenia Spółdzielcza Grupa
Bankowa SA w Poznaniu.
Bank Spółdzielczy w Łomazach posiada osiem placówek tj.
Centrala w Łomazach oraz Oddziały: Kodeń, Leśna Podl.,
Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Terespol i Filia w Białej
Podlaskiej . Posiada też 8 własnych bankomatów we
wszystkich placówkach.
Jego oferta obejmuje szeroki zakres usług finansowych
m.in. rozliczenia w systemie elixir, bezpłatny dostęp do
bankomatów, karty własne, karty Visa, SMS Banking,
a także Internet Banking, umożliwiający dokonywanie przez
Klientów operacji finansowych „bez wychodzenia z domu”,
w tym również zakładanie i obsługę lokat terminowych.
Ponadto w Banku znajdują się atrakcyjne warunki deponowania środków oraz możliwość sfinansowania w ramach
kredytu nakładów na budownictwo mieszkaniowe, rolniczych bieżących i inwestycyjnych, w tym również objętych
dopłatami ARiMR, potrzeb konsumenckich itp. Ponadto
finansowane są nakłady podmiotów gospodarczych oraz
samorządów.
Za osiągane wyniki całokształt swojej działalności Bank był
wyróżniany nagrodami m.in. Orzeł Agrobiznesu , Dobre bo
Bialskie, Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszenia BPS itp.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łomazach jako jednostka gospodarcza wpisana do KRS pracuje w oparciu o statut, działa na terenie Gminy Łomazy, ale też poza nią zaopatrując rolników z sąsiednich gmin w pasze, nawozy, dostarczając pieczywo do jednostek
handlowych oraz sprzedając bezpośrednio. Kierunki działalności od szeregu lat są niezmienne.
Prowadzimy działalność handlową w sieci sklepów, działalność skupową, produkcyjną oraz
sprzedaż towarów masowych. Wg stanu na dzień obecny do Spółdzielni należy 87 członków
a zatrudnionych jest 38 osób. Nasza piekarnia produkuje pieczywo metodą tradycyjną z naturalnych surowców. Nasze pieczywo ma pozytywną ocenę konsumentów.
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LOK na strzelnicy
Zawody strzeleckie zostały zorganizowane przez LOK w Łomazach wraz
z LOK Komarówka Podlaska na strzelnicy
sportowej w Komarówce Podlaskiej
w dniu 1 5 października. Zwycięzcą
został Marcin Lisowski , który dzięki
dobrej postawie w strzelaniu z pistoletu
sportowego, wyprzedził o pięć oczek
Krzysztofa Samosiuka, najlepszego strzelca z karabinka
sportowego. Na trzecim miejscu uplasował się Roman
Bańkowski . Zawody odbyły się w miłej atmosferze.
Każdy z uczestników oddał 26 strzałów odpowiednio
po 1 3 z długiej i krótkiej broni.

Stypendia dla zdolnych

Uroczystość wręczenia stypendiów w Warszawie, w obecności
prezesa NBP Adama Glapińskiego

Angielski i komputer
24 mieszkańców naszej Gminy, w ramach Projektu „Akademia
kompetencji ICT i językowych” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 201 42020, oś 1 2: EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE,
Działanie 1 2. 3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków
obcych, uczestniczy w kursie z języka angielskiego poziom A2

- 1 20 godz. (30 dni/4 godz.) i szkoleniu komputerowym - 1 00
godz. (25 dni/4 godz.).

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w sali w GOK
w okresie 21 .11 .201 6 -1 4.03.201 7, w poniedziałki i środy,
godz. 1 5.45 - 1 9.00.
Zajęcia z obsługi komputera odbywają się w sali komputerowej w Zespole Szkół w Łomazach w terminie 1 6.11 .201 6 24.02.201 7, w środy i piątki, godz. 1 6.00 -1 9.1 5.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymują do nauki również bezpłatne podręczniki.
Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
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Strażacki zjazd

Rok 201 6 był rokiem sprawozdawczo-wyborczym w ochotniczych strażach pożarnych oraz oddziałach Związku OSP RP
(gminnych i powiatowych). Kampanię sprawozdawczowyborczą w Związku OSP RP w powiecie bialskim zakończył
V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, który odbył
się 29 listopada. Podczas obrad wybrano nowe władze
oddziału powiatowego oraz delegatów na zjazd wojewódzki.

Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy
Związku odznaczeniami resortowymi, które wręczali członek zarządu Głównego ZOSP RP Franciszek J. Stefaniuk
i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Mariusz Filipiuk.
Takie odznaczenia otrzymali również druhowie strażacy z
terenu gminy Łomazy:
- Złoty Znak Związku OSP RP
otrzymał Roman Stanilewicz - Komendant Gminny Straży
Pożarnych w Łomazach;
- Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
otrzymał Krzysztof Łojewski - członek Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej.
35 osobowy Zarząd Oddziału Powiatowego wybrał ze swego
grona 1 3 osobowe prezydium, które wybrało na funkcję
prezesa - Mariusza Filipiuka (Starosta Bialski), wiceprezesów
- Jerzego Czyżewskiego (Wójt Gminy Łomazy) i Romualda
Murawskiego (Wójt Gminy Konstantynów), sekretarza
Wiesława Panasiuka (Wójt Gminy Biała Podl.), skarbnika
Bożenę Krzyżanowską (dyrektor Biura Terenowego Związku
OSP RP w Białej Podlaskiej). Wybrano także 1 9 delegatów
na zjazd oddziału wojewódzkiego, wśród nich wiceprezesa
Jerzego Czyżewskiego.

Strażacki wóz
W listopadzie został zakupiony nowy średni samochód
ratowniczo - gaśniczy marki IVECO z napędem 4x4
z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łomazach. Całkowita wartość pojazdu to kwota 758.91 0 zł.
W jego zakup zaangażowało się wiele osób i instytucji.
Z inicjatywą zakupu wystąpili strażacy jednostki OSP Łomazy.

Samochód został poświęcony przez ks. Andrzeja Ognika
w dniu 4 grudnia. W uroczystej i radosnej ceremonii poświęcenia uczestniczyli - Wójt Gminy Łomazy, Komendant Gminny
OSP Roman Stanilewicz, Prezes OSP w Łomazach Grzegorz
Tereszczuk, Naczelnik OSP Andrzej Wiński, druhowie jednostki
OSP w Łomazach i mieszkańcy gminy.

Ich staraniem, przy wsparciu wójta Gminy J. Czyżewskiego,
posła RP Adama Abramowicza i radnych gminy Łomazy
pozyskano środki:

Wójt Jerzy Czyżewski podziękował prezesowi dh Grzegorzowi
Tereszczukowi , prezesowi OSP i dh Krzysztofowi Filipiukowi
za zaangażowanie w pozyskaniu środków zewnętrznych na
zakup samochodu, za współpracę w zakresie postępowania
przetargowego i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz za
odbiór pojazdu z firmy "Szczęśniak” z Bielska-Białej.
Wręczając akt przekazania samochodu prezesowi OSP wójt
podkreślił znaczenie jego nabycia na wyposażenie jednostki –
zamieni on wysłużony, 36 letni wóz strażacki marki STAR,
który zostanie przekazany innej jednostce OSP.
Nowoczesny samochód pożarniczy, przekazany w przededniu jubileuszu 1 00-lecia powstania OSP w Łomazach,
przypadającego w roku przyszłym, podniesie standard
działań operacyjno - bojowych jednostki OSP funkcjonującej
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

od Komendanta Głównego PSP w Warszawie - 370.000 zł,
(w tym 1 50.000 zł - dotacja celowa KG PSP, 1 20.00 zł - dotacja
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
1 00 000 zł - dotacja na zadania inwestycyjne z MSWiA),
z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie - 78.000 zł,
z budżetu gminy Łomazy - 31 0.91 0 zł.

Dane techniczne samochodu:

- silnik 320 KM Euro 6,
- napęd terenowy 4 x 4,
- wyciągarka o uciągu 9t,
- maszt oświetleniowy z lampami LED,
- działko wodne o wydajności 1600 l/min.,
- zbiornik wody o poj. 3500 l,
- sprzęt hydrauliczny HOLLMATRO.
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KONKURSY
„Okno na świat”

Zapraszamy do udziału w konkursie

„Mój przyjaciel bałwanek”

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
i GBP w Łomazach
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tradycją
związaną z zimową zabawą jaką jest lepienie bałwana
a także:
• doskonalenie umiejętności
plastycznych
• rozwijanie wyobraźni
i wrażliwości estetycznej
Regulamin konkursu

• Tematyka konkursu obejmuje
prace plastyczne obrazujące
bałwanka w formie
przestrzennej.
• Technika: dowolna .
• Kategoria wiekowa: przedszkole, kl. I-III, IV-VI.
• Każdą pracę należy czytelnie podpisać:
imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły.
• Komisję konkursu powołuje organizator.
• Kategoria oceny: wartość artystyczna,
pracochłonność, różnorodność technik wykonania.
• Prace zgłaszane do konkursu będą zwracane
• O dacie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników konkursu oraz zgody na ich ewentualną
publikację.

„Okno na świat”

Prace należy dostarczać do GOK w Łomazach,
ul. Szkolna 18a do dnia 05.01. 2017

tel. 83 341 70 13

zapraszaja,

„Kolędowanie w Koszołach”
GPB ŁOMAZY

Koncert kolęd

8 stycznia 2017r. - Dubów
Kon cert w wykon an i u zespołów
l u d owych z teren u gm i ny Łom azy
i powi atu bi al ski ego

„Śpiewajmy Dziecinie”
11 stycznia - GOK Łomazy

I mpreza m a ch arakter kon ku rsowy
(kol ęd y i pastorałki ) - u czestn i czyć
w n i ej będ ą m łod zi wokal i ści
ze szkół pod stawowych i gi m n azjów
powi atu bi al ski ego

15 stycznia - Koszoły

„Ferie Zimowe”

Kon cert kol ęd w wykon an i u
zespołów z gm i ny Łom azy i powi atu
bi al ski ego

Spotkanie Noworoczne
Emerytów i Rencistów
styczeń - GOK Łomazy

I mpreza m a ch arakter spotkan i a
n awi ązu jącego d o Wi gi l i i Bożego
N arod zen i a – d zi el en i e si ę
opłatki em , śpi ewan i e kol ęd

Koncert Kolęd

4 lutego - Kopytnik

Kon cert w wykon an i u zespołów
l u d owych z teren u gm i ny Łom azy
i powi atu bi al ski ego

15 – 29 stycznia
GOK i Biblioteka Publiczna
-

warsztaty m u zyczn e
warsztaty pl astyczn e
projekcje fi l m owe d l a d zi eci
zajęci a świ etl i cowe
warsztaty teatral n e
spektakl teatral ny
gry pl an szowe

Dzień Kobiet

Marzec - Łomazy
Koncert dla kobiet z gminy Łomazy
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Dzieje sie¸ ...
www. facebook. com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

GBP ŁOMAZY

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

Łomazy na dworcu

Piękno naszej gminy zostało sfotografowane przez bialskiego
fotografika Piotra Rekuckiego i pokazane na wystawie
„Łomaskie strony”, wernisaż której miał miejsce 6 listopada,
o godz. 1 5.00, w Galerii Biała Lokomotywa na dworcu PKP
w Białej Podlaskie j.

którymi są ludzie, przyroda oraz ocalałe pamiątki przeszłości

- taki opis określa zestaw fotografii zaprezentowanych na tej
wystawie.
Ich autor ma 33 lata i na codzień prowadzi małą firmę
rodzinną w Białej Podl. Jego pasją jest właśnie fotografia,
a ulubionymi tematami, które najchętniej podejmuje, są:
pejzaż, przyroda i makrofotografia.
Wystawa „Łomaskie strony” pojawi się w niedługim czasie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach.

- Łomazy to niegdyś ważne miasto królewskie na Szlaku
Jagiellońskim Kraków - Wilno. Dzisiaj tak jak przed wiekami
okolone wianuszkiem malowniczych wioseczek. Wystawa
fotografii wykonanych A.D. 2016 przedstawia skarby tej ziemi,

zdjęcia - www.interwizja.edu.pl

Patriotycznie

W Tucznej, 1 3 listopada, po raz XVI odbył się Powiatowy
Festiwal Pieśni Patriotycznej. Uczestniczyło w nim 26 chórów
i zespołów, w tym dwa z Łomaz.
W kategorii - dorośli/zespoły śpiewacze ŚPIEWAM BO LUBIĘ
pod kierunkiem Arkadiusza Saczuka zajął I miejsce. Zespół
wykonał dwie pieśni patriotyczne: „Znaj tę pieśń”, z muzyką i
tekstem Ryszarda Bieleckiego oraz „Ojczyzna”, z muzyką
O. Emskiego (O.M. Żukowskiego) i tekstem Artura Oppmana.
KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego zajął II miejsce w
kategorii - młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Młodzi
chórzyści wykonali własne utwory dyrygenta, skomponowane
do tekstów Antoniego Słonimskiego i Wandy Chotomskiej.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

Historia pieśni „Znaj tę pieśń”

Wsłuchaj się w echo dat, nie zapomnij!
Pamięć miej, poznać chciej bieg historii.
To twój dom, twój i nasz, ginę w mroku,
Abyś znał cenę łez, życia pokój.

Tekst i muzykę do pieśni napisał w 1 989 roku, w okresie transformacji ustrojowej RP, dyrektor łomaskiego GOK Ryszard Bielecki .
Jej pierwsze wykonanie miało miejsce podczas akademii z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1 989 r., obchodzonego po raz pierwszy w Łomazach, w III RP. Pieśń została
zauważona i doceniona w świecie muzycznym - opracowana
przez Teatr Muzyczny S3 w Warszawie została zaprezentowana
na uroczystym koncercie z okazji objęcia prezydentury przez
Andrzeja Dudę we wrześniu 201 5 r. w Otwocku.
Autorowi, Ryszardowi Bieleckiemu składamy gratulacje i wyrazy
uznania.
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Śpiewajmy dziecinie

Dzień Seniora 2016

Jak co roku, z okazji Dnia Seniora, 26 października odbyło się
w GOK spotkanie seniorów z naszej gminy. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem Jerzym
Czyżewskim, był też ks. Andrzej Ognik i władze bialskiego
oddziału Związku Emerytów i Rencistów w Białej Podlaskiej.
Imprezę tradycyjnie zapoczątkowały okolicznościowe wystą-

pienia oraz złożenie dostojnym seniorom życzeń. Potem była
oczywiście muzyka, były również tańce i co najważniejsze dobry i radosny nastrój. Spotkanie towarzyskie przy herbacie
lub filiżance kawy i dobrym cieście to dobra okazja do
rozmów, wspomnień i po prostu do pobycia wśród grona
znajomych.
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Młodzież na planie

Młodzież gimnazjalna, podczas pierwszego listopadowego
weekendu, miała okazję przyuczyć się nieco sztuki filmowej
i telewizyjnej. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się bowiem
dwudniowe warsztaty filmowe, prowadzone profesjonalnie
przez reżysera Wojtka Andrzejuka wraz z kolegami operatorami z Warszawy, Bartkiem Kłeczkiem i Marcinem Koźlińskim.
Biorąca w nich udział grupa młodzieży płci obojga zapoznała

się z tajnikami montażu i animacji, dowiedziała się, co trzeba
uczynić, by poprawnie zbudować plan filmowy. Były ćwiczenia
z kamerą i mikrofonem czyli podstawowe kroki reportera TV.
Uczestnicy zajęć byli również w Lubence, na planie filmu
dokumentalnego, poświęconego Kazimierzowi Kusznierowowi.
Nagrywano tam m.in. wypowiedzi znajomych tego twórcy
kultury, a także członków teatru obrzędowego.

Ambasador Wschodu
29 października w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim
odbyła się Gala prestiżowego konkursu „Ambasadorowie
Wschodu”. To już trzecia edycja tego projektu, wyróżniająca
osoby i podmioty kreatywne, aktywne, nieprzeciętne, działające na rzecz rozwoju polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza w wielu obszarach, m.in. turystyki. kultury, projektów,
biznesu.
Spośród nominowanych Kapituła konkursu w kategorii projekt
przyznała statuetkę Ambasadora Wschodu Kazimierzowi
Kusznierowowi za stworzenie i kierownictwo Teatru Obrzędowego „Czeladońka” z Lubenki, promującego kulturę ludową
regionu wschodniego. To kolejne wyróżnienie dla tego wielce
zasłużonego animatora kultury podlaskiej ziemi. Gratulacje
p. Ambasadorze Kazimierzu!

Chronią od zapomnienia
Po raz trzeci w Studziance odbył się Przegląd Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych „Ocalić od zapomnienia”. Impreza
zorganizowana została 1 9 listopada w miejscowej świetlicy
przez mieszkańców Studzianki i Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka. Wśród gości byli przedstawiciele
władz gminnych z wójtem i przewodniczącą Rady Gminy, a
także osoby wspierające od lat działania społeczne w Studziance. Nie zabrakło także mieszkańców tej miejscowości.
W spotkaniu udział wzięło siedem grup śpiewaczych z terenu
powiatu bialskiego, które zaprezentowały przygotowany
specjalnie na tę okazję repertuar. Oprócz gospodarzy „Studzianczan” ze Studzianki pojawiły się także: „Zielona
Kalina” z Dubowa, „Luteńka” z Koszoł, „Bokinczanka”
z Bokinki Królewskiej, „Biesiadnicy z Żeszczynki, „Pohulanka”
z Kopytnika oraz „Razem” z Tucznej. Zespoły występowały
pojedynczo, a następnie wspólnie śpiewały utwory patriotyczne
i biesiadne.

Dodatkową atrakcją wieczoru był poczęstunek, przygotowany
przez mieszkańców Studzianki, składający się z pysznych
dań kuchni regionalnej. W dalszej części wieczoru nie zabrakło
wspólnych śpiewów oraz zabawy tanecznej do późnych godzin
nocnych.

12
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Zaszczyt służenia Ojczyźnie

Rozmowa z szer. Damianem Charewiczem, żołnierzem 1KR WP

Służba w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego jest
zaszczytna i wymaga od kandydatów pełnego zaangażowania
oraz ponadprzeciętnych predyspozycji. BR WP stawia kandydatom
wysokie wymagania już na etapie kwalifikacji do jednostki.
Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia
służby, ale także zdyscyplinowania, kultury osobistej, umiejętności
zachowania się, nienagannej aparycji oraz komunikatywności.
Struktura batalionu to trzy kompanie reprezentacyjne, orkiestra,
szwadron kawalerii i pluton salutowy, który odpowiada za asystę
artyleryjską. W sumie ok. 400 żołnierzy. Biorą oni w ciągu roku
udział w ponad tysiącu uroczystości, zarówno w kraju i za granicą.

grudzień 2016 *sh
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WIEŚCI SZKOLNE
Ku chwale Niepodległej
N arodowe Święto N iepodległości to najważniejsze święto
państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia
11 listopada 1 91 8 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 1 23
latach niewoli.

Gminne obchody tej uroczystości tradycyjnie rozpoczęła
uroczysta msza w łomaskim kościele. Ks. proboszcz Adam
Kamecki, za pomocą cytatów z dzieł wielkich poetów, ukazał
drogę Polski do niepodległości. Mówił, jak powinniśmy teraz
w wolnym kraju manifestować swoją postawę patriotyczną.

Po zakończonym nabożeństwie jego uczestnicy, z orkiestrą
strażacką oraz pocztami sztandarowymi na czele, przeszli
pod szkołę, pod pomnik Poległych w Obronie Ojczyzny i tam
złożyli kwiaty.
Dalsza część uroczystości czyli akademia odbyła się w gmachu
szkoły. Pierwsza zabrała głos dyr. A. Filipiuk. Powitała gości,
w tym przedstawicieli kościoła, władz samorządowych,
oświaty, kultury, stowarzyszeń działających na terenie gminy,
lokalne media, mieszkańców Łomaz, rodziców oraz uczniów.
W wystąpieniu zaakcentowała wagę poświęcenia rodaków,
którzy polegli na frontach, zginęli w więzieniach, bo to dzięki
nim Polska trwa.

- Stoimy tu dziś wszyscy – starsi, młodsi, dzieci – dla jednych
to okazja do wspomnień o własnym losie, dla innych czas
zadumy nad przeszłością i przyszłością Polski. Doceńmy, że
mamy to, co dla obywateli najważniejsze – własne suwerenne
państwo. Budujmy ten kraj, wolny od wewnętrznych sporów,
silny gospodarczo i piękny kulturowo - dodała.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił także wójt J.Czyżewski.

W części artystycznej, przygotowanej przez E. Bielecką, B.
Wińską i G. Kulickiego wystąpili uczniowie oraz szkolny chór
KANON. Uroczystość uświetnił również krótki koncert
zespołów śpiewaczych „ŚPIEWAM BO LUBIĘ” i „ZIELONA
KALINA”.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było również w
łomaskim Przedszkolu Samorządowym. Z tej okazji wszystkie
grupy zebrały się na auli, aby uroczyście świętować ten
wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.
Zebranej widowni przedszkolaki zaprezentowały montaż
słowno-muzyczny, w którym pokrótce przedstawiły historię
Polski w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o
wolność. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały także
pieśni patriotyczne.
Jak podkreśliła dyr. A. Filipiuk była to prawdziwa lekcja
wychowania patriotycznego, kształtująca u dzieci pozytywne
postawy.

98 rocznicę uzyskania niepodległości uczczono także w szkole
podstawowej w Huszczy. Uczniowie kl. IV-VI wraz z opiekunem
Reginą Dzyr przygotowali patriotyczny apel, podczas którego
ukazali długą i bolesną drogę Polaków do niepodległości.

14
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Mniej pierwszoklasistów
W związku z przeprowadzoną przez MEN reformą oświaty,
obecne sześciolatki, czyli rocznik 201 0, na wniosek rodziców
mogły rozpocząć bez żadnych przeszkód zajęcia w I klasie
szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 201 6/201 7 w łomaskiej Szkole Podstawowej
jest tylko jedna klasa I i liczy 1 0 uczniów - 6 chłopców i 4
dziewczynki. Do klasy uczęszcza 2 dzieci, których rodzice
skorzystali z możliwości wcześniejszego posłania swoich
pociech do szkoły i zdecydowali, iż rozpoczną one naukę w
klasie I w wieku 6 lat.
Wychowawcą tej klasy jest Wiesława Kobrzyńska.

Z ekologią na ty
24 listopada w Zespole Szkół w Łomazach odbyło się
uroczyste podsumowanie realizowanego od września 201 6 r.
projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie”, finansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Łomazy. Całkowity
koszt realizacji zadań wyniósł 5000 zł. Koordynatorami
programu były Elżbieta Derlukiewicz-Rusek oraz Dorota
Jeruzalska.
Zebrani mieli okazję obejrzeć montaż słowno–muzyczny pt.
„Ziemia nie jest własnością człowieka”, przygotowany przez
uczniów kl. III b gimnazjum pod kierunkiem E. Derlukiewicz Rusek oraz członków scholi prowadzonej przez Pawła
Tokarskiego.
W trakcie uroczystości wręczone zostały dyplomy i atrakcyjne
nagrody rzeczowe laureatom powiatowego konkursu
plastycznego „Zdrowa Ziemia – długie życie”.
Wzięli w nim udział uczniowie z dwunastu szkół z terenu
powiatu bialskiego. Nadesłano 1 25 bardzo interesujących
prac ze szkół w Ciciborze Dużym, Międzyrzecu Podlaskim,
Sosnówce, Rokitnie, Jelnicy, Piszczacu, Polubiczach,
Berezówce, Rzeczycy, Huszczy, Tuliłowie i Łomazach.
Nagrodzeni zostali (wymienieni zdobywcy 1 miejsc oraz uczniowie
z naszej gminy):
Kategoria klas I-III SP:

I miejsce - Agnieszka Arseniuk, SP w Łomazach
III miejsce - Krzysztof Buczyński , SP w Huszczy
Wyróżnienie:
Oliwia Jaroszewicz, SP w Huszczy

Kategoria klas IV-VI SP:

I miejsce - Marcel Sobolewski, SP w Berezówce
II miejsce - Weronika Mirońska, SPw Łomazach
Kategoria - gimnazjum:

I miejsce - Zofia Kulhawczuk, Gimnazjum w Piszczacu
III miejsce - Ewelina Przyłucka, Gimnazjum w Łomazach
Wyróżnienie:
Justyna Abramek, Gimnazjum w Łomazach
Podczas apelu nagrody otrzymali również uczestnicy
szkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt.
Formy ochrony przyrody powiatu bialskiego.
Kategoria klas IV-VI SP:

I miejsce - Aleksandra Rusek, kl. IVB
II miejsce - Adam Kowalewski, kl. VA
III miejsce - Wiktoria Hołonowicz, kl. VB
Kategoria klas I-III gimnazjum:

I miejsce - Ewelina Przyłucka, kl. IIIB
II miejsce - Klaudia Bajkowska, kl. IIIB
III miejsce - Mateusz Łaski, kl. IIIC

Otwarta firma x 4
Szkoła Podstawowa w Łomazach już po raz czwarty znalazła
się w zaszczytnym gronie dziesięciu laureatów - najbardziej
aktywnych szkół podstawowych z całej Polski biorących
udział w programie „Otwarta firma” w roku 201 5. Za swoją
działalność szkoła otrzymała statuetkę i pamiątkowy dyplom.
Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Fundacja
Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a realizowany jest w ramach
Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. W Zespole Szkół przedsięwzięcie
koordynują - Monika Trochonowicz i Małgorzata Szewczyk.
Cel projektu to m.in. przygotowanie dzieci i młodzieży do życia
w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie im
zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających
realizację planów zawodowych.

Udział w projekcie to dla przedsiębiorstwa wspaniała okazja
do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w
środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość
wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia
przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.
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sport

Mikołajkowe Taekwon-Do
Blisko 200 uczestników zebrało się w dniu 3 grudnia w Hali
Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach na Mikołajkowym
Turniej Taekwon-Do. Zawody otworzyła wicedyrektor szkoły
Alina Lewczuk. Członkowie Akademii Taekwon-Do VIRTUS
oraz wszystkie chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych
w Łomazach miały możliwość spędzenia prawie czterech
godzin na zabawie i sportowej rywalizacji. Rozegrano po
trzy konkurencje w czterech kategoriach dla dzieci oraz
dwie konkurencje dla rodziców. Każdy uczestnik otrzymał
wykonany na tę okazję wyjątkowy medal, a miejsca na podium
zostały dodatkowo nagrodzone paczkami.
Głównym organizatorem był Artur Romaniuk, nauczyciel
wychowania fizycznego w łomaskiej szkole i jednocześnie
trener w Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach.
Organizację Turnieju wsparli:
Urząd Gminy w Łomazach, Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach,
Anna i Zbigniew Gołoś, Autoserwis Dubów Robert Łaski,
ibf Sławomir Dymowski, DOM MOKOSZY Ewa i Artur Wosinek,
Firma SERHEJ Zdzisław Serhej oraz Monika Jaroszuk.

Ogromny wkład osobowy wnieśli wychowankowie Akademii
obecni i byli uczniowie Zespołu Szkół w Łomazach.
Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują!

Podsumowanie współzawodnictwa szkolnego
6 grudnia w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim dokonano
podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2015/2016,
organizowanego przez Bialski Szkolny Związek Sportowy.
Gimnazjum w Łomazach zwyciężyło w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa szkół gimnazjalnych. Puchar
i dyplom za wywalczenie pierwszego miejsca w sportowej
Gimnazjadzie odebrali: dyrektor Zespołu Szkół Anna Filipiuk,
nauczyciel wychowania fizycznego Marek Prokopiuk oraz
pretendent do tytułu Najlepszego Sportowca naszego
gimnazjum w roku szkolnym 201 6/201 7 - uczennica kl. III a
Daria Hordejuk.

● nauczyciel wychowania fizycznego Marek Prokopiuk DYPLOM UZNANIA za szczególne osiągnięcia sportowe
uczniów w Finałach Wojewódzkich Współzawodnictwa
Sportowego Szkół w roku szkolnym 201 5/201 6 (III miejsce

Norberta Waśkiewicza w biegu na dystansie 100 metrów,
III miejsce Eryka Hordejuka w biegu na dystansie 1000
metrów) :

● Artur Romaniuk - nagrodę pieniężną - za wyróżniające
osiągnięcia w działalności sportowej.
Zwycięstwo łomaskiego gimnazjum w rywalizacji sportowej
Gimnazjady w roku szkolnym 201 5/201 6 to powtórka
sukcesów z dwóch poprzednich lat. Byli najlepsi w latach
201 4/201 5 i 201 3/201 4.
Klasyfikacja najlepszych szkół w powiecie bialskim
w sportowej Gimnazjadzie w roku szkolnym 2015/2016
I miejsce – Gimnazjum w Łomazach
1224 pkt.
II miejsce – Gimnazjum w Piszczacu
1114 pkt.
III miejsce – Gimnazjum w Konstantynowie 975 pkt.
Sprawdź też - niwkalomazy. webnode. com

fot. Jolanta Piętka

Wręczane były również Wyróżnienia Starosty Powiatu
Bialskiego. Otrzymali je:
● Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Anna Filipiuk pisemne PODZIĘKOWANIE za tworzenie odpowiednich
warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
życzliwość w podejmowanych inicjatywach związanych z
wychowaniem poprzez kulturę fizyczną;

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie
w rozwijanie swojej sprawności i godne reprezentowanie
szkoły na zawodach sportowych.
Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego
za planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy uczniów
oraz trud i poświęcenie związane z organizacją wyjazdów na
zawody sportowe.
Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łomazach,
Pani Annie Filipiuk, za tworzenie w naszej szkole odpowiednich
warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Łomazy, Panu Jerzemu
Czyżewskiemu za pomoc w organizacji transportu uczniów
na zawody sportowe Gimnazjady na terenie całego powiatu
bialskiego.
Marek Prokopiuk - prezes ULKS NIWKA
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Kalejdoskop
Zucaro i Bajeczka

Ponad 100 osób (nie tylko z Łomaz) przybyło wieczorem 12
listopada do hali sportowej by posłuchać na żywo przebojów
włoskiej muzyki rozrywkowej. Nie żałowali.

Roberto Zucaro nie zawiódł. W trakcie godzinnego koncertu

wprowadził widownię w muzyczny trans, a z lokalnych
miłośników muzyki stworzył towarzyszący mu chórek.
Podobało się tak bardzo, że na koniec widownia zgotowała
artyście prawdziwe standing ovation czyli po naszemu owacje na stojąco.

Dobry humor widzów umocnił dodatkowo kabaret Bajeczka
z Białegostoku, zwłaszcza swym popisowym numerem
„Bankomat”. Kabareciarze do wielu ze swych skeczów
„zapraszali” również widzów.
Te występy są przykładem b. dobrej współpracy łomaskich
sołectw i pomysłu przeznaczania środków z funduszu
sołeckiego na wydarzenia kulturalne w gminie.

Mikołajkowy PING-PONG

Świetlica OSP w Dubowie była miejscem Osoby do lat 12 (dziewczęta i chłopcy)
1. Michał Gadomski
rozgrywek w ramach II Mikołajkowego
2. Natalia Demianiuk
Turnieju Tenisa Stołowego zorganizo3. Filip Pietruczuk
wanego 11 grudnia przez Uczniowski
Kobiety
Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy
1. Maria Kurzajewska
FLORIAN i łomaski Urząd Gminy.
2. Daria Hordejuk
Wyniki rozgrywek:
3. Justyna Skuza

UWAGA PODRÓŻNI !

Chłopcy od 12 do 18 lat
1. Marcin Lipka

2. Michał Popielewicz
3. Eryk Hordejuk

Mężczyźni pełnoletni
1. Andrzej Bondarzewski

2. Kamil Łukaszuk
3. Rafał Sokołowski

PKS Białystok zawiesił kursowanie busów na linii
Zamość - Białystok (10:45 z Łomaz)
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Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Redaguje zespół. Koordynacja - Stanisław Hryniewicz
Kontakt: telefon: 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl
Druk: GOK Łomazy Nakład podstawowy - 1 300 egz.
Archiwalne numery kwartalnika dostępne są na stronach: www.lomazy.pl >publikacje (w kolorze!)

Korzystamy z materiałów nadesłanych a także zamieszczanych na stronach internetowych, m. in. - www.lomazy.pl,
www.szkolalomazy.pl, www.niwa.futbolowo.pl, niwkalomazy.webnode.com, www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com
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ORZEŁ

Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je
i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie.
Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt
i wyrósł wraz z nimi.
Orzeł przez całe życie zachowywał się jak
kury z podwórka, myśląc, że jest
podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi
szukając glist i robaków. Piał i gdakał.
Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać
kilka metrów w powietrzu.
No bo przecież, czyż
nie tak właśnie
fruwają koguty?
Minęły lata
i orzeł zestarzał się.
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na
czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął
elegancko i majestatycznie wśród prądów
powietrza, ledwo poruszając potężnymi,
złocistymi skrzydłami.
Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.
– Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.
– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura.
– Ale nie myśl o tym, ty i ja jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał.
I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie.
Przypowieść ta adresowana jest także do mnie i Ciebie,
czytelniczko, czytelniku.
- Czy jesteś orłem, nieświadomym, jak wysoko mogą
bądź mogły ponieść jego skrzydła?
- Może Ci wmówiono że jest inaczej?
- Może zaprzepaściłaś (-eś) to co najważniejsze, nie
zdając sobie sprawy, co zostało zaprzepaszczone?
- Czy masz jeszcze czas i siły by wzbić się w górę?
Takich pytań może być jeszcze wiele...

(red.)

W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie
mieli wszystkiego, co potrzebne, aby czuć się
szczęśliwymi. Pomyśl o tym przez minutę [...].
Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to dlatego, że cały
czas myślisz raczej o tym, czego nie masz,
zamiast koncentrować się na tym, co masz
w danej chwili.
Anthony de Mello

Orzeł - to nie bajeczka dla dzieci.

To filozoficzna opowiastka autorstwa
hinduskiego jezuity Anthony de
Mello (1931-1987), psychoterapeuty,
mistyka, kierownika duchowego.
Sam określał się jako „chrześcijanin
Wschodu”, zaś przyjaciele nazywali
go „mistrzem modlitwy”.
De Mello zwykł uczyć duchowości przede wszystkim
poprzez żartobliwe anegdoty oraz bajki, którymi
wzbogacał swoje rekolekcje, wychodząc z założenia,
że „przypowieść stanowi najkrótszą drogę
pozwalająca dotrzeć do prawdy”.
Jak często zauważano, niektórych mocnych tez
ojca de Mello nie powinno się jednak brać nazbyt
dosłownie i bezkrytycznie, służą one bowiem przede
wszystkim rozbijaniu schematów myślowych,
prowokacji do samodzielnego myślenia.
Wielokrotnie i przy każdej okazji zaznaczał to
zresztą sam autor „Większość bajek posiada komentarz, który nie chce
być niczym innym, jak tylko przykładem komentarza,
jaki każdy może ułożyć.
Ułóż więc własne komentarze.
Nie zadowalaj się tymi, które znajdziesz w książce,
gdyż wiele razy okazywały się one zbyt ubogie, a
czasem wręcz błędne”.

II
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ks. Wacław Hryniewicz

Przemyślenia

Długie zimowe wieczory, czyli okres pewnego spowolnienia po tradycyjnej, świątecznej krzątaninie, to
czas sprzyjający refleksjom nad sprawami mniej przyziemnymi. Dlatego w tym numerze proponujemy
zapoznanie się z fragmentami przemyśleń znanego i uznanego, pochodzącego z Łomaz polskiego
teologa. Fragmenty te pochodzą z kilku jego książek (wydał ich ponad 30) oraz wywiadów prasowych.
Chrześcijańskie święto Bożego
Narodzenia głosi, że Bóg wszedł
w dzieje świata jako Dziecko,
wzrastał i spełnił swoje posłannictwo, by pozostawić w nim dobrą
nowinę o życiu, które ma swój
dalszy ciąg. Narodziny i dorastanie dzieci to jedno z głównych
źródeł odradzania się ludzkiej
nadziei. Wraz z nimi rodzi się
wciąż na nowo nadzieja na lepszą
i piękniejszą przyszłość, na pokój,
życzliwość, wzajemne zrozumienie i przyjaźń między
ludźmi. Dlatego chrześcijanie nie zadowalają się głoszeniem wzniosłych zasad i postaw etycznych, do których
zresztą sami zazwyczaj nie dorastają. Świętują nie tylko
cud narodzin Chrystusa, ale również niezwykłe wydarzenie
Jego przejścia ze śmierci do zmartwychwstania. W ten
sposób podejmują trudną konfrontację również z tajemnicą
śmierci człowieka.
Milczenie betlejemskiej nocy otacza tajemnicę przyjścia
Zbawiciela na świat. Bóg jest i pozostanie niepojęty.
Niepojęte są dla żyjących na ziemi również Jego obietnice
dotyczące przyszłego świata. Biblijne zapowiedzi nowych
niebios i nowej ziemi pozostają w sferze nadziei i wielkiego
milczenia. Boga czci się także milczeniem, a nie tylko
mową i słowami, które zawsze pozostaną nieadekwatne i
niewystarczające.
Ludzie boją się śmierci, bo to czy tamto w ich życiu się
powikłało, bo skutki popełnionego zła wciąż trwają, bo mimo
żalu pewnych spraw nie da się już naprawić. Jak ten sprawiedliwy i miłosierny Bóg poradzi sobie ze mną? Ten lęk
bardzo często jest widoczny. Na chrześcijanach spoczywa
obowiązek kształtowania pedagogii nadziei, a jest ona
trudniejsza od pedagogii strachu. Zmartwychwstanie to
nasze wspólne oczekiwanie ostatecznego spełnienia życia.
Ta prawda wszystkim daje nadzieję.
Skutki pedagogii strachu, choć doraźne, to jednak widoczne
są gołym okiem nieomal natychmiast. Niegdyś prowadzący
misje misjonarz często zdobywał sobie posłuch wśród
wiernych, grzmiąc niemiłosiernie z ambony. Zdarzało się
nawet, że trafiał się i taki, co odważał się rzucić krzyżem
o posadzkę w kościele, aby wywrzeć na ludziach „odpowiednie” wrażenie. A gdy potem, jak w natchnieniu, wznosił
ręce i rozpościerał pelerynę misjonarza, to nieraz ludzie
zdjęci bojaźnią, by ukorzyć się przed Panem Bogiem,
padali na kolana, nie bacząc na błoto pośniegowe wniesione na butach, zalegające czasem jeszcze do Wielkanocy.
Czy na długo te emocje jednak starczą? Czy mają w sobie
moc głębokiej i trwałej przemiany serc?

Ludzie wracają do domów, do swego życia, do jego zwyczajnych, codziennych trosk, problemów, rozczarowań i nie
pozostaje po tych wstrząsach żaden ślad. Przecież tego
rodzaju głoszenie spraw Bożych przynosi ujmę i nic dziwnego, że wielu ludzi odeszło od Boga.
Jeżeli myślimy o przyczynach sekularyzacji czy dechrystianizacji, to tego rodzaju pedagogia i wizja Pana Boga
jest, myślę, jedną z najpoważniejszych. Potrzeba
wielkiego, powszechnego rachunku sumienia, bo nasza
religijność staje się rytualna, procesyjna, nieraz czysto
deklaratywna. Nie mam nic przeciwko praktykom pobożności, ale jak widzę nieraz pewne ich formy i podział, jaki
nastąpił dziś w Polsce, to jestem przerażony. Dlaczego
doprowadzamy do tego rodzaju rozziewów w tym, co jest
najważniejsze w chrześcijaństwie? Przecież ono nie uczy
nas nienawiści. Wręcz przeciwnie! Co się w takim razie
stało z naszą religijnością, że jest ona taka chora, tak
podatna na wypaczenia? Czy nasze głoszenie tych spraw
nie idzie w złym kierunku? To, co dokonało się na ostatnim
Soborze, było dopiero początkiem nowego początku.
Ewangelia wzywa nas do podejmowania nieustannie na
nowo wysiłku jej rozumienia i korygowania popełnianych
błędów. Stąd soborowe hasło: Ecclesia semper reformanda
– Kościół powinien stale podejmować dzieło odnowy.
Ten, który przyszedł na świat w ciszy betlejemskiej groty,
zaprosi kiedyś osobiście już nie tylko pasterzy i mędrców
jak w dniu narodzenia, ale dosłownie wszystkich:
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni" (Mt
11 ,28). Co znaczą te słowa? Przyjdźcie także wszyscy
utrudzeni zmaganiem myśli i niepokojem serca. Wszyscy
wątpiący i poszukujący. Wszyscy, którym wiara w sens
życia i losów świata przychodzi z największą trudnością.
Wszyscy, którzy nie potraficie uwierzyć...
"Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana?" (Rdz
1 8,1 4). To pytanie zostało postawione wszystkim
pokoleniom ludzkim. Dwukształtna odpowiedź przyszła
dopiero po wiekach: "Dla Boga nie ma nic niemożliwego",
"To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga" (Łk
1 ,37; 1 8,27). Bóg spełnia swoje obietnice równie
nieprawdopodobne jak sam cud Wcielenia i przyjścia
Chrystusa na świat.
Być może i my usłyszymy kiedyś słowa wyrzutu:
"Śmialiście się z moich obietnic, wy, ludzie małej wiary.
Zwiódł was duch sceptycyzmu. Baliście się zawierzenia. A
oto cud się spełnił na waszych oczach". Dopiero wtedy

ustanie wielość słów i śmiech niedowierzania. Zamieni się
w radość i szczęśliwy śmiech spełnienia. Nie z woli naszej
ani z naszego pragnienia, ale z woli Tego, dla którego
wszystko jest możliwe.

III
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A RT YŚ C I
s p o ś ró d nas

JózefHornowski

(1773 – 1817)
oficer Księstwa Warszawskiego,
generał brygady Królestwa Polskiego

Marian Demczuk

rękodzieło artystyczne
makiety domów podlaskich
Z wykształcenia rolnik, obecnie rencista, mieszka w Łomazach.
Jego pasja jest jedyną w swoim rodzaju, buduje bowiem
z drewna modele domów. Narodziła się dopiero 6 lat temu,
choć już od dzieciństwa lubił coś tam strugać z drzewa.
Po przejściu na rentę wolnego czasu miał już więcej
i nieco nudził się, aż pewnego dnia uznał, że budowanie
makiet domów będzie właśnie tym, co chciałby robić, że to
będzie właśnie TO. Początkowy efekt jego starań był
nieszczególny, nie miał bowiem w tej materii żadnego
doświadczenia ani możliwości, by gdzieś podpatrzyć i do
wszystkiego musiał dochodzić sam, metodą prób i błędów.
Początkowo robił te domki ot tak, dla siebie. Z czasem
jednak zaczęły one budzić zainteresowanie nie tylko wśród
znajomych. Szersza publiczność Demczukowe budowle
mogła zobaczyć na łomaskim Jarmarku Jagiellońskim.
Potem były już wystawy w Kodniu i Roskoszy, udział w dożynkach i festynach. W tym roku w Sławatyczach i Terespolu.
Swą pasję pan Marian realizuje głównie nocą, gdy nic
i nikt mu nie przeszkadza i nie rozprasza. Ostatnio rozpoczął
budowę także kapliczek i budynków sakralnych. W planach
ma budowę makiety kościółka w Ortelu Królewskim.

Czerwiec 2016 - II Festiwal Kultury Lokalnej w Łomazach.
Stoisko z dziełami M. Demczuka.

Dziękujemu p. Zygmuntowi Sawczukowi za dostarczone
materiały historyczne

Syn Ignacego i Antoniny, urodzony 24 czerwca 1 773 r.
w Łomazach, w obwodzie bialskim, woj. podlaskim.
Służbę w wojsku rozpoczął w 1 791 jako kanonier artylerii
pieszej litewskiej. Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej (1 792)
i powstania kościuszkowskiego (1 794).
W 1 793 został podporucznikiem, a w 1 794 porucznikiem,
i w tymże roku awansował na kapitana w tejże artylerii.
W 1 795 wstąpił do legionów włoskich, a trzy lata później
do Legionów Polskich we Włoszech. Odznaczony Krzyżem
Legii Honorowej.
W 1 807 przeszedł do armii Księstwa Warszawskiego,
gdzie został szefem batalionu w 3 pułku piechoty. Był
uczestnikiem kampanii w latach 1 807, 1 809 i 1 81 2. Za
walki w 1 807 odznaczony wojskowym Krzyżem
Kawalerskim, a w 1 808 awansowany do stopnia majora.
Wsławiony bohaterską obroną Pragi w 1 809. Za jej obronę
awansował z majora na pułkownika. Po wycofaniu się
wojsk austriackich z Warszawy, mieszkańcy stolicy gorąco
powitali bohaterskiego komendanta twierdzy Pragi, a
załoga pruska wyraziła szacunek i podziw majorowi
Hornowskiemu, który wykazał cechy "znakomitego patrioty,
obywatela gotowego zawsze przelać krew do ostatniej
kropli za ukochaną ziemię naszą".
Później został dowódcą 1 7 Pułku Piechoty Księstwa
Warszawskiego w 1 7 Dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego.
Podczas wyprawy na Moskwę w 1 81 2 wyróżnił się m. in.
w bitwie pod Bobrujskiem. Ranny w czasie bitwy nad
Berezyną został wzięty do niewoli rosyjskiej. Przez blisko
3 lata był na zesłaniu na Syberii.
W 1 81 6 w wojsku Królestwa Polskiego został awansowany
na generała i dowódcę 2 brygady 1 dywizji piechoty.
Zmarł 1 8 maja 1 81 7 r. w Pułtusku i tam został pochowany.
Jego imieniem nazwano jedną z ulic w tym mieście.
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OLEJE - który jest najzdrowszy?
Choć olej to tłuszcz, jest wyjątkowo zdrowy, bo roślinny. Poza
tradycyjnym rzepakowym i słonecznikowym można dziś kupić
olej z pestek winogron, sezamowy, sojowy czy kukurydziany.
Każdy z nich ma nieco inny skład i zastosowanie. Główną
zaletą olejów są nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), które
chronią przed chorobami układu krwionośnego i nowotworami.
Im więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych (a mniej
nasyconych), tym lepiej. Absolutnie niedościgły pod tym
względem jest olej rzepakowy, który powstaje z uszlachetnionych
nasion rzepaku. Badania potwierdzają, że może on konkurować
z uważaną za najzdrowszą oliwą.

Rzepakowy
Ma żółty kolor i delikatny zapach. Zawiera najwięcej
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i
najmniej kwasów nasyconych (mniej niż oliwa!). Jest
dobrym źródłem wit. E i dostarcza sporo kwasu
omega-3. Jest mniej podatny na światło i
temperaturę niż inne oleje, więc dłużej zachowuje
świeżość. Dodany do potraw przedłuża ich trwałość.
Nadaje się do smażenia (także w głębokim
tłuszczu), duszenia, pieczenia oraz na zimno – do
sałatek i surówek.
Słonecznikowy
Jest przezroczysty. ma jasnożółty kolor, łagodny smak i
zapach. Przeważają w nim cenne kwasy tłuszczowe typu
omega-6. Zawiera największą ilość witaminy E spośród
wszystkich olejów (więcej niż oliwa!). Za to jest w nim tylko
śladowa ilość kwasów omega-3. Doskonały do sałatek i
sosów. Można używać go do gotowania i duszenia, ale nie
wolno podgrzewać powyżej 1 00ºC, dlatego nie nadaje się do
pieczenia i długiego smażenia.
Sojowy
Ma jasnożółty kolor, swoisty zapach i delikatny smak.
Zawiera tylko nieco więcej kwasów wielonienasyconych (w
tym sporo omega-6,
niewiele omega-3) niż
jednonienasyconych. Jest dobrym źródłem lecytyny, która
odpowiada za sprawny umysł i poprawia pracę wątroby.
Wyjątkowo bogaty w fitoestrogeny, nazywane roślinnymi
hormonami kobiecymi. Ma niewiele wit. E. Znakomity do
sałatek, surówek, sosów, gotowania i krótkiego smażenia.
Sezamowy
Ma specyficzny i bardzo silny zapach ziaren sezamu.
Dostarcza jednonienasyconych i wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych (w tym sporo omega-6). Jest bardziej
trwały niż inne oleje. Ma jedną wadę: zawiera tylko śladowe
ilości kwasu omega-3. Należy do olejów uniwersalnych –
można go stosować zarówno na surowo do sałatek i
surówek, jak i do smażenia (także w głębokim tłuszczu) oraz
do gotowania.
Olej z orzechów laskowych
Otrzymywany jest przez tłoczenie na zimno. Charakteryzuje
się delikatnym, orzechowym smakiem i żółtozłotym kolorem.
Może być stosowany jako dodatek do ciast, lodów, deserów
lub jako składnik dressingu. Spożywany systematycznie
obniża ciśnienie krwi i stężenie złego cholesterolu LDL.
Doskonale nawilża skórę.
Olej z orzeszków ziemnych (arachidowy)
Tłoczony na zimno ma żółty kolor i intensywny posmak
orzechów, natomiast rafinowany jest pozbawiony zarówno

smaku, jak i aromatu. Olej arachidowy powinien być
spożywany na zimno jako dodatek do surówek czy
dressingów. Sprzyja odchudzaniu, gdyż zapewnia poczucie
sytości przez dłuższy czas. Dzięki zawartości resweratrolu
ma działanie przeciwnowotworowe, a obecny w nim magnez
wspomaga układ nerwowy. Olej z orzechów arachidowych
ma również korzystny wpływ na skórę.
Olej z orzechów włoskich
Jeden z cenniejszych olejów. Tłoczony na zimno ma
intensywny orzechowy smak z nutą karmelu i żółtawy,
czasem zielonkawy kolor. Należy go jadać na zimno jako
dodatek do sałatek z orzechami lub do ryb, białego mięsa i
warzyw. Szczególnie bogaty w kwasy omega-3 i 6 (1
łyżka pokrywa połowę dziennego zapotrzebowania),
witaminę E, obniża ciśnienie tętnicze, poziom złego
cholesterolu. Polecany uczącym się, korzystnie
wpływa na pamięć. Dzięki zawartości witaminy E
pomaga w walce z trądzikiem i chorobami skóry.
Zawarty w nim kwas elagowy działa
antynowotworowo.
Olej lniany
Tłoczy się na zimno z nasion lnu, czyli z siemienia
lnianego. Najnowsze badania naukowe w pełni
potwierdzają wartość zdrowotną nasion lnu. Najważniejszą
ich zaletę stanowi zawartość ok. 45% tłuszczu, w skład
którego wchodzą przede wszystkim nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3 oraz omega-6. Z pomocą kwasów
jednonienasyconych w naszym ciele dochodzi do obniżenia
poziomu „złego” cholesterolu LDL, przy jednoczesnym
zwiększeniu wskaźnika „dobrego” cholesterolu HDL. Zmiana
powyższych proporcji istotnie ogranicza ryzyko chorób
związanych z układem krążenia.
W oleju lnianym znajdziemy szczególnie dużo witaminy E,
zwanej popularnie witaminą młodości. Zbawienne skutki jej
działania na skórę i ogólną urodę są powszechnie znane.
Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, iż witamina
E znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu
krążenia, ogranicza odkładanie się blaszek miażdżycowych
oraz powoduje spadek poziomu cholesterolu we krwi.
Niezwykłe bogactwo dobroczynnych substancji zawartych w
oleju lnianym sprawia, że poza swoim tradycyjnym
przeznaczeniem kulinarnym jest on preparatem o niezwykle
szerokim zastosowaniu zdrowotnym. Wspomaga profilaktykę
oraz leczenie chorób układu krążenia i nadciśnienia, pomaga
przy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz
przewlekłych stanach zapalnych jelit, ponieważ wzmacnia i
regeneruje błony śluzowe na całej długości przewodu
pokarmowego. Jest skutecznym środkiem w łagodzeniu
skutków chronicznych zaparć.
Może być stosowany także zewnętrznie w chorobach skóry i
przy wypadaniu włosów. Przyspiesza regenerację naskórka i
skóry właściwej, dlatego przydaje się podczas leczenia
odleżyn, owrzodzeń i czyraków. Olej lniany poprawia też
ogólną kondycję organizmu oraz samopoczucie. Z uwagi na
szczególne właściwości oleju lnianego nie należy go
stosować do smażenia.
Oleje szybko jełczeją pod wpływem światła i ciepła. Dlatego najlepiej
przechowywać je w temp. 4–8ºC (czyli w najmniej chłodnej części lodówki lub w
ciemnej spiżarni). W żadnym razie nie wolno trzymać otwartej butelki na wierzchu.
Otwarty olej szybko się utlenia.
W artykule wykorzystano materiały prasowe m.in. z portalu - poradnikzdrowie.pl

