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GMINNE DOŻYNKI 2017
ODWOŁANE
Zrozumienie umożliwia współczucie innym.

rąby powietrzne, zaraza, śmierć, utrata dorobku
życiaJ Dramaty ludzkie dzieją się na naszych
oczach. W obliczu nieszczęścia okazanie zrozumienia
i współczucia osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji przynosi im ulgę, cierpienie staje się bardziej
znośne. Zdawać by się mogło, że dla chrześcijan to
sprawa oczywista.
Wiele osób jednak nie potrafi współczuć obcym ludziom
ani tym, z którymi nie łączy ich żadna więź emocjonalna.
Bardziej współczują
zwierzętom, są w stanie
zaangażować się emocjonalnie, a nawet poświęcić
czas, zasoby itp. Ludzie jakoś mniej ich zajmują.
Znak czasów? Zobojętnienie wynikłe z nawałnicy
ludzkich nieszczęść wylewających się codziennie
z ekranów telewizyjnych?

Stanowisko Rady Gminy Łomazy w sprawie tudnej sytuacji rolników związanej z rozprzestrzenieniem się ASF
Łomazy, 26 lipca 201 7 roku

Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z ogłoszeniem w dniu 1 4 lipca 201 7 r. zmian
rozporządzenia w sprawie „Programu bioasekuracji mającego
na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru
świń (ASF)” na lata 201 5 - 201 8 (Dz. U. z 201 7 r., poz.1 378)
wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją hodowców świń
na terenie Gminy Łomazy.
Nowe przepisy w/w rozporządzenia wprowadzają dla
producentów trzody kosztowne wymagania w zakresie
zabezpieczenia i monitorowania gospodarstw. Jednocześnie
terminy wprowadzenia wymagań są bardzo krótkie
i kosztowne, a sankcje drastyczne. Rolnicy apelują
o przesunięcie wskazanych terminów, apelując również
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej spowodowanej
przez ASF. Mieszkańcy są oburzeni wprowadzeniem
zaostrzonych przepisów i oceniają je negatywnie.
Zdaniem mieszkańców dotychczasowe działania w
zakresie zwalczania ASF ze strony Państwa są nieskuteczne
i krzywdzące dla Powiatu Bialskiego i naszej Gminy, w której

dotychczas nie wystąpiły ogniska ASF. Rolnicy oczekują
skutecznych działań w kierunku prowadzenia odstrzału
sanitarnego dzików i zmniejszenia ich populacji, ponieważ to
dziki są źródłem rozprzestrzeniania się ASF. Sankcje
w formie zabijania zdrowych świń, szczególnie w obszarach,
gdzie ogniska choroby nie wystąpiły, mieszkańcy uznają za
niemoralne i bezsensowne. Krzywdząca się również decyzja
o czasie przechowywania zboża i słomy do sprzedaży
u gospodarzy nieprowadzących hodowli trzody chlewnej.
W odczuciu społecznym obecne działania Rządu RP
prowadzą do likwidacji hodowli trzody chlewnej na terenie
Powiatu Bialskiego i drastycznego zubożenia mieszkańców.
Oczekujemy na podjęcie przemyślanych i skutecznych
działań ze strony Rządu i służb weterynaryjnych, które
spowodują rozwiązanie problemu ASF, ochronią polskich
hodowców i wykażą dbałość o rozwój rodzimej żywności.
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiński
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Wieści z Urzędu Gminy
Inwestycje

● Gmina Łomazy otrzyma dotację w ramach projektu
"Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodnokanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego
w Gminie Łomazy". Wartość projektu to 1 896 554,22 zł
(dofinansowanie z PROW 63 %).
Inwestycja ta pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania
oczyszczalni ścieków poprzez jej modernizację. Zakupiony
zostanie także nowy ciagnik wraz z szambiarką.
Dofinansowanie będzie możliwe w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
201 4-2020. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

●
Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na Kolonii Łomazy. Podpisano umowę na
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 201 4-2020. Wodociąg
ma długość 1 2 km oraz zawiera 35 przyłączy. Koszt
budowy wynosi 985 329,32, z czego dofinansowanie 85%
z RPO. Wykonawca P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk.
● Rozpoczął się pierwszy etap budowy chodnika z kostki
betonowej wraz ze zjazdami przy ulicy Brzeskiej i przy
placu Jagiellońskim w Łomazach , w ciągu drogi powiatowej nr 1 071 L. W bieżącym roku zaplanowano do wykonania 300 m od strony ul. Spółdzielczej. Prace wykona
firma Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk z Rakowisk
k. Białej Podlaskiej.

● Rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości
Dubów na odcinku 0,476 km. Informujemy o zmianie
organizacji ruchu przy drodze wojewódzkiej.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z Zarządem Dróg
Powiatowych w Białej Podlaskiej, który przekazał część
materiałów budowlanych czyli kostkę betonową. Całkowity
koszt budowy tego chodnika o długości prawie 1 km to
560 tys. zł.

Zwrot podatku
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlano Drogowych Bogdan Szewczak z Białej Podlaskiej. Kwota
to 256 286,04 zł brutto, w tym Gmina Łomazy 1 55 571 ,62 zł,
co stanowi 60%, a Województwo Lubelskie 1 03 71 4,42 zł,
co stanowi 40% wartości zadania.
● Został złożony wniosek na dofinansowanie budowy
wodociągu w Kozłach, Woli Dubowskiej i Jusakach-Zarzece.
W Jusakach-Zarzece i Woli Dubowskiej odbyły się
spotkania z mieszkańcami w sprawie przebiegu trasy
budowy sieci wodociągowej, zebrano oświadczenia.

Wójt Gminy Łomazy przypomina o zbliżającym się
terminie składania wniosków o zwrot podatku
akcyzowego dla producentów rolnych.
W terminie od 1 sierpnia 201 7 r. do 31 sierpnia 201 7 r. można
złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po
okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 201 7 roku do
31 lipca 201 7 roku.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 31 października
201 7 roku.
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Wójt informuje
Usuwanie drzew i krzewów
Od 1 7 czerwca 201 7 r. obowiązują nowe przepisy związane
z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy
ustawy z 11 maja 201 7 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. poz. 1 074).

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest
wymagane w odniesieniu do m.in.:
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku,
o powierzchni do 25 m2,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego)
oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew),
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na
wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do
Wójta Gminy (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) .
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli w terminie 1 4 dni
od dnia oględzin organ nie wyda decyzji sprzeciwiającej się
wycince, to drzewa można usunąć.
Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
1 . lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na obszarach chronionych: w parkach narodowych,
rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach
chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

Badanie słuchu
Wójt Gminy Łomazy informuje, że:
w dniu 14 września 2017 r.,
na parkingu naprzeciwko Banku Spółdzielczego,
ul. Plac Jagielloński w Łomazach,

będzie możliwość wykonania badania słuchu.

Badanie będzie bezpłatne i zostanie
przeprowadzone w godz. od 9.00 do 15.00.
Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy.

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik
przyrody, które zostaną określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska najpóźniej do 1 7 grudnia 201 7 r.
Zgłoszenie dotyczące usunięcia drzewa zawiera imię i
nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na
nieruchomości.
Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6

miesięcy od dnia oględzin, jego usunięcie może nastąpić
dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek
wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew
podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
należy zwrócić się z zapytaniem do urzędu gminy.
Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo
lub krzew:
- jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub
grzybów; w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące
tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych,
które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków
w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie
lęgowym (przeważnie od 1 marca do 1 5 października),
- jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów
chronionych:
● parku narodowego,
● rezerwatu przyrody,
● obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
● stanowiska dokumentacyjnego,
● użytku ekologicznego,
● zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
- jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną
konserwatora zabytków.
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Stypendia

Pomoc żywnościowa 2017

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

● Rozpoczął się kolejny nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Nabór wniosków
odbędzie się w dniach 1-31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego należy
złożyć w Urzędzie Gminy Łomazy,
parter, pokój nr 3 w terminie
od 1 września do 15 września
2017r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów,
pracownicy służb społecznych,
którzy wniosek składają
do dnia 15 października
danego roku szkolnego.

Stypendia na I rok studiów Fundacji
Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
organizuje VI edycję stypendiów akademickich.
W roku akademickim 201 7/201 8 Fundacja
zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych
w 1 0 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendium
przyznawane jest na okres I roku studiów.
Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które:
a) zdały egzamin maturalny w 201 6 lub 201 7 roku,
b) w 201 7 r. zostały przyjęte na pierwszy rok studiów
stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej,
c) w roku akademickim 201 7/201 8 po raz pierwszy
podejmują studia,
d) mieszkają na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do
30 tys. mieszkańców,
e) dochód miesięczny netto 1200 zł na jednego członka
jego rodziny nie przekroczył w 201 6 r.,
f) posiadają obywatelstwo polskie.
Termin składania wniosków: Rekrutacja trwa od 11 lipca do 8
września 201 7 r. (do godz. 1 6:00).
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się on-line.
Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji
na stronie www.fejj.pl

Więcej informacji: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/402-463 Warszawa
email: styp.1rok@fejj.pl

Psie szczepienie - część2

Terminy szczepień psów przeciw wściekliźnie:
25 września, poniedziałek:

-godz. od 11 .00 do 1 3.00 Huszcza
-godz. od 1 3.00 do 1 4.00 Koszoły

26 września, wtorek:

-godz. od 1 2.00 do 1 3.00 Kopytnik
-godz. od 1 3.00 do 1 4.00 Stasiówka

27 września, środa:

-godz. od 11 .00 do 1 3.00 Lubenka
-godz. od 1 3.00 do 1 4.00 Studzianka
-godz. od 1 4.00 do 1 5.00 Jusaki-Zarzeka

28 września, czwartek:

-godz. od 1 2.00 do 1 3.00 Kozły
-godz. od 1 3.00 do 1 4.00 Wólka Korczowska

W poprzedniej edycji Programu w naszej gminie GOPS wydał
1 755 paczek za łączną kwotę 1 30 201 zł. Całość sfinansowano
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201 4-2020
Podprogram 201 7 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Przypominamy:

- Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą
być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej w szczególności z powodu sieroctwa, bezradności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 1028 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy
żywnościowej winny zgłaszać się do GOPS w Łomazach
celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c lipiec 201 7r.
Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach
od 1 sierpnia 201 7 r. do 31 sierpnia 201 7 r.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 341 70 51
lub w siedzibie GOPS.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje,
że wnioski o ustalenie prawa do:

► świadczenia wychowawczego ( 500+)
► zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego
► świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 201 7/201 8 można składać
od 01 sierpnia 201 7 r. w GOPS w Łomazach
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 1 5.30

Deklaracje śmieciowe

Urząd Gminy Łomazy przypomina o obowiązku składania
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku: narodzin dziecka,
śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji lub
przeprowadzki.
Korektę deklaracji należy składać w terminie 1 4 dni od dnia
zaistnienia zmiany.
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Fundusz sołecki
Lp

Sołectwo

Ilość
Przypadająca
mieszkańców
kwota
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Będzie medal
Rada Gminy Łomazy uznając potrzebę wyróżnienia osób
i instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Łomazy
ustanowiła Medal Honorowy „Zasłużony dla Gminy Łomazy”.
Medal będzie nadawany mieszkańcom, instytucjom,
organizacjom, przedsiębiorcom, którzy swoją obywatelską
postawą i działaniami wspierają Gminę Łomazy w działalności
publicznej i znacząco przyczynili się do jej rozwoju oraz
zabiegali o najlepszy wizerunek, popularyzację dorobku
i wiedzy o Gminie Łomazy.

Wstępny projekt medalu

PRZYPOMINAMY
- Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie
warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany
w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.
O jego przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy
sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu
sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada
wójt. O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz
sołecki decyduje rada gminy.
Pieniądze z funduszu można wydać na realizację zadań
gminy, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie
warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy
oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Przedsięwzięcia z
funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w
którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.
Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki,
podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania
wiejskiego.
Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
- naprawić drogi lub chodniki,
- zakupić wyposażenie lub wyremontować świetlicę wiejską,
- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci itp.,
- wykonać dokumentację projektową,
- zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),
posadzić drzewa, krzewy,
- wyremontować wiatę przystankową,
to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało
od wysokości środków finansowych, które będą w jego
dyspozycji.
Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc
wykonanie konkretnych zadań, w tym poprzez własną pracę
(społeczną).
Zebrania sołeckie odbędą się we wrześniu.

Radni uznali, że medal będzie nadawany dla osób
żyjących. Będzie w kształcie krążka o średnicy 30 mm,
wykonany w srebrzystym metalu. Przedstawia pośrodku
strony licowej wypukły wizerunek herbu Gminy Łomazy
z liśćmi laurowymi. Na rewersie napis ZASŁUŻONY DLA
GMINY ŁOMAZY z uwidocznionymi w dole liśćmi laurowymi.
Medal nadaje się na wniosek:
1 ) Przewodniczącego Rady Gminy Łomazy;
2) Wójta Gminy Łomazy;
3) co najmniej pięciu radnych;
4) organizacji społecznych i zawodowych;
5) co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców Gminy Łomazy.
Medal będzie wręczany przez Przewodniczącego Rady
Gminy Łomazy i Wójta Gminy Łomazy na uroczystej na sesji
Rady Gminy.

Terminalw Urzędzie

● Gmina Łomazy przystąpiła do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej,
prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
Od 01 września 201 7 r. przy stanowisku kasowym
w Urzędzie Gminy w Łomazy pojawi się terminal płatniczy,
z którego każdy mieszkaniec może nieodpłatnie skorzystać.
Wpłacić w kasie przy pomocy karty będzie można każdą
kwotę bez limitu minimalnego przeprowadzanej operacji
(podatki, woda, ścieki, śmieci itp.). Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej i przy wykorzystaniu
systemu blik (płatność telefonem).
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ASF - rolnicy pozostawieni sami sobie?
ASF - afrykański pomór świń to szybko szerząca się i zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie
domowe oraz dziki. Nie stwierdzono, by człowiek był podatny na działanie wirusa ASF, dlatego choroba ta nie
stwarza realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Przynosi jednak duże straty gospodarcze. Zakażone
świnie są ubijane, ponadto nie można eksportować żywych zwierząt ani wieprzowiny jeszcze przez okres roku
po wygaśnięciu ogniska choroby.

Ponad 1 30 rolników z całej gminy Łomazy wzięło udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym afrykańskiego
pomoru świń, które odbyło się w piątek 28 lipca w sali łomaskiej
remizy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli - Powiatowy
Lekarz Weterynarii, przedstawiciele ARiMR oraz Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, przedstawiono rolnikom wszelkie
zagadnienia dotyczące ASF, a także przedstawiono sytuację
w powiecie bialskim, gdzie wystąpiły ogniska tej choroby
zakaźnej.
Spotkanie miało dość burzliwy przebieg. Jak mówią jego
uczestnicy, najwięcej zarzutów padło pod adresem Powiatowego
Lekarza Weterynarii.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa dla wyznaczonych
gmin m.in. powiatu bialskiego, w tym gminy Łomazy

Zarzuca mu się m.in. brak odpowiedniego podejścia do
rolników, bezduszność. Zbierał baty za tych na górze, wykazujących się niewątpliwą indolencją w tym temacie. Sprawa
postawiona jest bowiem na głowie. Usypianie, zabijanie
zdrowych zwierząt – to usuwanie skutków, nie przyczyny!
Dziki się mnożą, a myśliwi jakoś mało skuteczni.
Jak wskazują doświadczenia rolników z innych gmin z odszkodowaniami też bywa różnie.
Pozostaje niepewność, ogromne straty w gospodarstwach,
złamane plany życiowe, ciążące raty kredytów. W efekcie
problemy z utrzymaniem rodziny.

8. posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie,
pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w
Rolników ze stref ASF obejmują nowe procedury zaostrzonego
pkt 2–4,
programu bioasekruacji, ciągle bowiem podkreśla się konieczność
b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
wzmocnienia ochrony gospodarstw położonych na terenach
c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu
najbardziej zagrożonych wystąpieniem choroby. Przepisy
mającego kontakt ze świniami,
nakazują:
d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży
1 . zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane
ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt. 7c;
świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem o co 9. zabezpieczenie
budynków inwentarskich oraz miejsc wykorzynajmniej 1 ,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym
stywanych
do
przechowywania
pasz i ściółki pojedynczym
krawężnikiem;
ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1 ,5 m na
2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym
3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od
dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa.
kwietnia do listopada każdego roku);
Wymagania są spełnione także wtedy, gdy całe siedlisko jest
4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń,
w ten sposób;
które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść 1 0. ogrodzone
utrzymywanie
świń w budynkach, w których nie są jednocześnie
osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
utrzymywane
inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie,
przed dostępem zwierząt domowych;
6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomie- 1 4 sierpnia minął termin na dostosowanie gospodarstwa do
szczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie wymagań Programu lub na złożenie oświadczenia do pow. lek.
weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań Programu;
otwartym;
świnie z takiego gospodarstwa zostaną poddane ubojowi lub
7. zapewnienie aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie zabiciu po przeprowadzeniu kontroli przez pow. lek. weterynarii.
utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem 15 września - termin na złożenie wniosku do biura powiatowego
oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych ARiMR o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń, których posiadacze wcześniej złożyli oświadczenie
gospodarstwach,
b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wcho- do pow. lek.weterynarii.
dziły osoby postronne,
31 grudnia - ostateczny termin spełnienia obowiązku zabezpiec) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały czenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc przechoodzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
wywania pasz i ściółki (punkt 1 i 9 Programu) .
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Tatarskie współzawodnictwo
8 i 9 lipca w Studziance odbyło się Spotkanie z Kulturą
Tatarską i Regionalną. Była to już IX edycja imprezy.
Największym zainteresowaniem jak co roku cieszył się
bieg Tatarska Piątka, organizowany już po raz VI.
W organizację spotkania zaangażowało się Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Studzianka, mieszkańcy Studzianki pod
przewodnictwem sołtysa Dariusza Kukawskiego, Urząd Gminy
w Łomazach, Starostwo Powiatowe w Białej Podl., darczyńcy
i wolontariusze. Patronatem sportowym objął je Klub Biegacza
Biała Biega.

Impreza rozpoczęła się w sobotnie popołudnie 8 lipca od warsztatów łucznictwa tradycyjnego i gier łuczniczych. Zabawy te
cieszą się popularnością głównie wśród dzieci i młodzieży.
Tego dnia istniała również możliwość odwiedzenia Muzeum
Wsi Podlaskiej w Studziance.
Główną, niedzielną część zainaugurował przemarsz na
miejscowy cmentarz tatarski, gdzie prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Miejscowości Studzianka Łukasz Węda opowiedział
o historii tego unikalnego miejsca i tatarskiej przeszłości wsi.
Zwiedzanie uświetnili wolontariusze przebrani w tradycyjne
stroje tatarskich łuczników.
Następnie nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany punkt
programu, czyli zmagania sportowe. Tradycyjnie rozpoczęły je
biegi dla dzieci, konkurujących w IV kategoriach wiekowych.
Wystartowało w nich 80 młodych uczestników. Wszyscy, którzy
ukończyli biegi otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy
nagrody.
Kolejną konkurencją sportową był marsz Nordic Walking na
dystansie 5,28 km, poprzedzony szkoleniem prowadzonym
przez mistrzynię Polski w NW Katarzynę Jendruchniewicz.
Na starcie stanęło 44 wielbicieli biegów z kijkami. Najszybszy,
podobnie jak w zeszłym roku, był Maciej Karasiński z Siedlec,
który do mety dotarł w czasie 32:1 9. Piąte miejsce zajęła Lidia
Borkowska z Siedlec, jednocześnie pierwsza kobieta na mecie
w tej konkurencji. Jej czas to 35:55.

Wszyscy startujący w biegach zawodnicy na mecie zostali
nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Podobnie jak w poprzednich edycjach wydarzenia, specjalną statuetką zostali nagrodzeni również najmłodsi i najstarsi uczestnicy biegów, oraz
osoba z najdalszego miejsca zamieszkania. W tym roku w
Tatarskiej Piątce wystartowała Beata Kang-Bogusz, która
przyjechała do nas aż zJ Seulu!

Po zmaganiach biegowych odbył się Tatarski Turniej
Rodzinny. Pięć drużyn rywalizowało ze sobą w tatarskich
konkurencjach: biegu ze strzałami, rzucie strzałą na odległość,
konkursie wiedzy o Studziance i strzelaniu z łuku. Wygrały
Morskie Łosie z Trójmiasta. Drużyny
otrzymały puchary, medale i nagrody
rzeczowe. Akcentem finałowym było
przemówienie Marii Aleksandrowicz
Bukin ze Związku Tatarów RP i pokaz
tradycyjnego tańca tatarskiego. Odbyło
się również losowanie, w którym do
wygrania było m.in. podwójne zaproszenia na spływ kajakowy rzeką
Zielawą, organizowany przez studziańskie stowarzyszenie, oraz
Po marszu przyszedł czas na najbardziej wyczekiwaną sękacze. W czasie trwania imprezy
i cieszącą się największym zainteresowaniem konkurencję – miejscowe gospodynie przygotowybieg główny „VI Tatarska Piątka”, również na dystansie 5,28 km. wały potrawy kuchni tatarskiej, m.in.
Wystartowało w nim 1 24 zawodników, co jest nowym rekordem. pieremiacze, czebureki i tatarskie
Po emocjonującym finiszu zwyciężył Marek Jaroszuk z Łomaz, pierogi.
który do mety dotarł w czasie 1 7:48. Tym samym po raz pierwW tym roku padł kolejny rekord frekwencji – łącznie we
szy w historii Tatarskiej Piątki puchar za pierwsze miejsce
pozostał w rękach mieszkańca naszej gminy i powiatu, co wszystkich konkurencjach wzięło udział aż 248 uczestników!
Rosnące z każdą kolejną edycją zainteresowanie biegami
cieszy jeszcze bardziej! Drugi na metę, zaledwie o sekundę
jest dla organizatorów niewątpliwie najlepszą nagrodą
później, dotarł Paweł Młodzikowski z Adamowa (KB V-Max
i
największym
wyzwaniem oraz motywacją do organizacji
Adamów), który na bieg postanowił przyjechać roweremJ
kolejnych spotkań.
11 0 kilometrów. To się nazywa kondycja! Wśród kobiet, tak jak
w roku ubiegłym, najlepsza była Katarzyna Pajdosz z Białej
Tekst jest skrótem relacji Małgorzaty Maksymiuk
Podlaskiej (KBBB) z czasem 22:56.
Zdjęcia - Andrzej Jędryczkowski Antares Foto
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W Korczówce na ludowo

Po raz pierwszy wszystkie zespoły śpiewacze z naszej gminy (i tylko one) mogły wystąpić na jednej imprezie. Nosiła ona
nazwę Prezentacje Piosenki Ludowej, a odbyła się 23 lipca na plenerowej scenie w Korczówce. Brawa dla miejscowych
animatorów za bardzo dobrą organizację tego spotkania. A byli nimi: zespół Poranna Rosa, Koło Aktywnych Mieszkańców
wsi Korczówka oraz GOK w Łomazach. Patronatem imprezę objął Wójt Jerzy Czyżewski.

Poszkolny budynek, na placu przed którym odbywała się
impreza

Zespół LUTEŃKA z Koszoł

POHULANKA z Kopytnika

PORANNA ROSA z Korczówki

Rolę gospodyni spotkania pełniła
Agnieszka Panasiuk

W drodze na wspólne śpiewanie
i poczęstunek

STUDZIANCZANIE ze Studzianki

ŚPIEWAM BO LUBIĘ z Łomaz

ZIELONA KALINA z Dubowa

Akcję organizują: Stowarzyszenie CZELADOŃKA, Urząd Gminy,
Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury
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lato
numer 4 / 2017

AFORYZMY

A r tyś c i

s po ś ró d nas

Mieczysław Trochimiuk

O talerzu dla babci

(opowieść hinduska)

Piękne i zarazem prawdziwe, uczmy się miłości od dzieci,
to one potrafią kochać bezwarunkowo każdego człowieka

Pewna starsza pani mieszkała za miastem wraz z córką
i wnuczkiem.
Mijały lata, a jej ręce stawały się coraz słabsze i słabsze,
podobnie jak jej wzrok i słuch. Bardzo chciała być
użyteczna, ale choroby i starość spowodowały, że miała
niezręczne i niepewne ruchy. Tak więc babunia tłukła
naczynia, gubiła sztućce, rozlewała wodę i potrawy.
Pewnego dnia jej córka, rozdrażniona tym, że matka
zbiła jeszcze jeden cenny talerz, posłała chłopca, by kupił
drewniany talerz dla babci.
Chłopiec ociągał się, ponieważ wiedział, że to
upokorzyłoby jego babunię. Głucha na jego wywody matka
zmusiła go do posłuszeństwa.
Ale chłopiec wrócił do domu nie z jednym, lecz z dwoma
drewnianymi talerzami.
- Przecież ci mówiłam, żebyś kupił jeden! - zgromiła go
matka. - Czy nie zrozumiałeś?
- Owszem - odrzekł chłopiec - ale drugi kupiłem dla
ciebie, kiedy będziesz stara.

Mieszkający w Bielanach absolwent polonistyki na KUL w Lublinie,
obecnie emeryt. W latach sześćdziesiątych był animatorem
teatru w środowiskach akademickim i wiejskim. Mówi, że
z pochodzenia jest chłopem, a z wykształcenia humanistą.
Wybrał jednak zawód rolnika. Od 1 968 roku do lat dziewięćdziesiątych prowadził duże gospodarstwo owczarskie, potem
poświęcił się ogrodnictwu.
W latach osiemdziesiątych działał w ruchu opozycyjnym
organizując w woj. bialskopodlaskim "Solidarność” RI. W latach
1 989-1 991 był senatorem RP, pełnił funkcję przewodniczącego
senackiej Komisji Rolnictwa. Z nastaniem nowego wieku
powrócił do sztuki. Zaczął rzeźbić.
Wykorzystuje do tego naturalne formy drzew martwych lub
umierających. Swoją twórczość rozpoczynał od form małych.
Obecnie tworzy formy monumentalne.
- Usuwając próchno, zgniliznę z fragmentu drzewa staram się
ukazać bogactwo samorodnych form, ekspresję oraz jakości
metafizyczne. Swoje wytwory określam mianem rzeźby
samorodnej. Interesuje mnie estetyka martwych i obumarłych
drzew - wyjaśnia.
Miał wernisaż w Galerii „Ulica Krzywa” w Białej Podlaskiej.
Wystawiał swoje prace podczas aukcji koni arabskich w
Janowie Podlaskim oraz brał udział w Konkursie Wyrobów
Artystycznych w Tucznej. Jego rzeźby można było zobaczyć
także w Łomazach, podczas Jarmarku Jagiellońskiego czy
Festiwalu Kultury Lokalnej.

Swoim rzeźbom p. Mieczysław nadaje łacińskie nazwy

II
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Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Literacki „Legenda o mojej
miejscowości”, organizowany pod patronatem Wójta, adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Poniżej prezentujemy prace dwójki laureatów, trzecia opowieść w następnym numerze.
Laureaci
konkursu
literackiego:
(od lewej)

I m. - Elżbieta
Sadownik,
II m. - Michał
Dymowski,
III m. - Daria
Głowacka

Łomazy, jako miasto królewskie od
1568 roku, posługiwały się pieczęcią
o cechach królewskich. Na owalnej
tarczy widnieje podwójny krzyż, tarcza
nakryta jest koroną królewską i otoczona labrami. Wyraźny odcisk pieczęci
miasta Łomazy widnieje na dokumencie
z 1715 roku w archiwum Przeździeckich
w Warszawie. (red.)

Tak siedemdziesiąt lat temu,
w 1947 roku, nieznany rysownik
namalował uznawany wówczas
łomaski herb;
głowa wilka na czerwonym tle
i orla noga na tle zielonym.
Ilustracja pochodzi z kroniki szkoły
podstawowej w Łomazach. (red.)
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III

W latach 1 881 –1 939 w Warszawie wydawany był tygodnik popularno-oświatowy dla ludu GAZETA ŚWIĄTECZNA, w którym
były bogate działy informacyjne donoszące o drobnych zdarzeniach w małych miasteczkach i na wsi. Ich mieszkańcy nadsyłali
do redakcji wiele listów. Jednym z nich, 1 00 lat temu, był anonimowy mieszkaniec Łomaz, opisujący aktualną sytuację w naszej
miejscowości. Poniżej zamieszczamy cały, wiele mówiący o tamtym okresie, tekst tego listu. Pisownia oryginalna.

Miasteczko nasze po wyjściu Moskali w roku 1 91 5 było
tylko rujiną: domy przez kozaków spalone, mieszkańcy
nieobecni, ukryci w poblizkich lasach, po różnych zakątkach,
rowach, - jak obłąkani... Niszcząca siła, która lata całe
dusiła ziemię polską, usuwając się, rozszalała się jak burza.
I przeszła... Minęła jak zły, męczący sen. Znękani mieszkańcy,
jak strwożone ptactwo, które uniknęło szponów jastrzębia,
opuścili kryjówki, wrócili do siedzib swoich i rozglądać się
poczęli po spustoszonej chudobie. Wrócił też i ksiądz proboszcz, który był przez kozaków aresztowany i pieszo mile
całe pędzony, ale zdołał po kilku tygodniach uwolnić się z tych
opałów. Jęk, żal, płacz – jak ostatnie wspomnienie dzikich
rządów, zewsząd się rozlegały. Ale siła ducha i umiłowanie
swej ziemi w ludzie polskim jest olbrzymie. Mieszkańcy nie
puścili rąk, ale zakasali rękawy i wzięli się do nowej gospodarki, do gospodarki „ po swojemu “ ... Znienawidzona carska
nahajka nie uderzała już w zgarbione plecy i strach przed
nią nie tłumił największych uczuć naszych, bo ziemia
podlaska – to ta najbiedniejsza, najbardziej umęczona!
Moskale nie tylko mowę, ale i wiarę świętą nam odbierali!
Podlasiak pod Moskalem to nie był wolny człowiek z głową
do góry podniesioną, to nie był nawet niewolnik żyjący dla
pana. Podlasiak pod Moskalem był albo bezduszną maszyną,
grającą tak jak jak ją nakręcił pierwszy lepszy strażnik,
albo szczwanem, gonionem zwierzęciem bez domu, bez
rodziny. Wszędzie – na całym świecie wierzyć i modlić się
do Boga wolno człowiekowi, jak mu sumienie każe; niewolno
było tylko podlasiakowi pod rządami Moskali. Jak żył unita,
wie cały świat. Jak walczył, jak krwią męczeńską zdobywał
wolność wiary, nie obce chyba i czytelnikom Gazety Świątecznej. Jak szli po ciernistej drodze po zwycięztwo wszyscy
unici tak szliśmy i my, mieszkańcy Łomaz. W roku 1 91 2
stanął staraniem księdza proboszcza Antoniego Śliwińskiego
pierwszy murowany kościół w Łomazach.
I zabrzmiał dzwon, podlaski dzwon!
Hej, pieśń tryumfu światu daje!
Z niebiańskich stref słyszymy zew:
Ja błogosławię wasze kraje. . .

W roku 1 91 5, gdy już nie było dawnego gnębiciela, wzięliśmy się do gospodarki po swojemu. Pierwszym spólnym

naszym czynem była szkoła. Ksiądz proboszcz Śliwiński wraz
z aptekarzem Jankowskim i gospodarzami Sobechowiczem,
Karpowiczem, Makowieckim i Sadownikiem kierowali tą
pracą. Nauczycielem został Sakowicz, człowiek bardzo
pracowity, gorliwy i sumienny. Jego staraniem utworzyło
się z młodzieży kółko teatralne i kilkakrotnie urządzało
przedstawienie. Takież przedstawienie dała również
młodzież szkolna z Warszawy. Prócz tego powstało kółko
czytelniane i sprowadzono kilkadziesiąt ksiażek; zaczęto
też urządzać czytanki, odczyty, wykłady arytmetyki,
języka polskiego, dziejów itd. Obecnie, aby pracę tę było
łatwiej wypełniać, i aby większy plon dawała, budujemy
dom gromadzki z salą przeznaczoną na przedstawienia
teatralne, odczyty, pokazy i różne wykłady z gospodarstwa
wiejskiego. W domu tym mieścić się będzie i czytelnia,
gdzie każdy gospodarz będzie miał prawo posiedzieć,
porozmawiać i książkę lub gazetę poczytać. W wielu już
okolicach kraju zrozumiano, jak bardzo może być przydatny
taki dom gromadzki, dla wszystkich dostępny. Dobrze, że
i my będziemy go mieli w naszej parafji.
Oto nasze pierwsze kroki. Niestety, nie wszyscy je zgodnie
jednakowo stawiamy. Wiekowa niewola zatruła wiele dusz.
Wielu nie umie znaleźć prostej drogi, ulepszyć, upiększyć
swego życia. Nauczycielowi w tych ciężkich czasach płaca
zalega od kilku miesięcy, bo w kasie szkolnej brak pieniędzy.
Jakaż to smutna i zarazem śmieszna rzecz: nauczyciel
płacy nie otrzymuje, choć składka szkolna wynosi tylko
rubla na rok! I nie dają jej nawet ci, którzy się zobowiązali
do tego! Niektórzy mówią: skoro nie mam dziecka, to i na
szkołę łożyć nie mam potrzeby. Na tę szkołę, na którą od
wieku dziadowie i rodzice nasi z utęsknieniem oczekiwali,
na szkołę, w której nietylko do dzieci, ale i do dorosłych
niejedno rozumne słowo, niejedna rada wyjdzie: na tę
szkołę którą kraj od podstaw buduje, która wreszcie i nam,
jako gospodarzom, rozumnych pomocników przysporzy, na
taką szkołę on grosza nie da – choć na znienawidzoną
szkołę rossyjską płacić musiał. Nie da grosza nawet na
„dom gromadzki“ dla siebie, gdzie w przyszłości niejedną
miłą i pożyteczną chwilę przepędzi. I oto tych kilkunastu
chętnych ludzi musiało część pieniędzy przeznaczonych na
urządzenie domu gromadzkiego użyć na kupno placu pod
budowę, aczkolwiek gminnego placu leży dużo bez żadnego
użytku.
Dobry gospodarz stara się,żeby na roli jego było jak najmniej chwastów. Chwastami w duszach naszych jest ciemnota i sobkostwo. Mamy nadzieję, że garstka chętnych do
pracy, z księdzem Śliwińskim na czele, zielsko to wytępią.
Pamiątkę powstania listopadowego uczczono u nas pochodem i śpiewami „Boże coś Polskę“ i „Jeszcze Polska nie
zginęła“ oraz krótką modlitwą w kościele. Święto 3-go maja
obchodziliśmy jedynie w kościele, zaś dnia 6 maja ksiądz
proboszcz odczytał odezwę Arcybiskupa warszawskiego,
poczem zgromadzeni odśpiewali uroczyście „Boże coś Polskę“.
Czytelnik

IV
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Czytajmy etykiety

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 1 4 proc. Polaków szuka na etykietach informacji o produktach. Nie mamy
takiego nawyku, ale też nie do końca wiemy, czego na tych etykietach szukać. Z etykiety możemy się np. dowiedzieć, jakiego
składnika w danym produkcie jest najwięcej, a jakiego mało. Czy dżem z malin, który chcemy kupić, zawiera owoce. A może
to tylko galaretka z soku. Czy jest dosładzany. Czy gotowe danie ma w sobie to, co obiecuje, np. fasolę. A może to głównie
sos i przyprawy z kilkoma nasionami na okrasę.
W wielu krajach jest niedozwolony w produktach dla dzieci (mogą
go zawierać np. kosmetyki), ponieważ może wywierać toksyczny
wpływ na nerki, wywoływać wysypkę, pokrzywkę.
Kolejną grupą są związki zagęszczające, potem przeciwzbrylające,
wzmacniacze smaku, dosładzające (E900 do E1 239) i na końcu od E1 300 do E1 451 - modyfikowana skrobia. Ludziom często się
wydaje, że jest to skrobia modyfikowana genetycznie, czyli GMO.
Nie o to tu chodzi! Modyfikacja takiej skrobi nie ma nic wspólnego
z GMO, polega na chemicznej lub fizycznej modyfikacji naturalnej
skrobi. Jeśli chodzi o związki zagęszczające, to najczęściej są to
substancje naturalne, takie jak agar, pektyny, żelatyna. Na pewno
pod lupą jest sorbitol - często dodawany do żelków czy gum do
żucia, działa przeczyszczająco i może powodować biegunkę.
Substancje dodawane do żywności w większości kojarzymy z
konserwantami. A te z substancjami, których powinniśmy unikać.
Owszem, są dodatki do żywności, których unikać zdecydowanie
należy, ale jest też wiele związków naturalnych obojętnych dla
naszego ciała, a nawet zdrowych. Pod literą E na etykiecie
produktu spożywczego i towarzyszący jej numer kryją się także
nieszkodliwe związki, jak np. naturalne barwniki czy przeciwutleniacze. Czytajmy etykiety. Lista składników produktu, w której
aż roi się od E, powinna zniechęcić do zakupu produktu.

Dodatki do żywności dzielą się na kilka grup.

Barwniki - od E-100 do E-199
Konserwanty - od E-200 do E-299
Przeciwutleniacze - E-300 do E-399
Stabilizatory, zagęszczacze, emulgatory - od E-400 do E-499
Pozostałe - powyżej E-500
Barwniki od 1 00 do 1 60 to w większości substancje naturalne,
choć są haczyki. I tak E1 00 to kurkuma, żółty barwnik, który nam
nie zaszkodzi. Co więcej, nawet pomoże, ponieważ udowodniono,
że kurkuma działa bardzo korzystnie na nasze zdrowie. Zaleca
się nawet stosowanie tej przyprawy w codziennej kuchni. Dalej,
E1 40 to chlorofil, zielony barwnik roślinny. Codziennie w warzywach,
np. liściastych i zielonych, zjadamy przecież chlorofil. E1 50a to
z kolei naturalny karmel, ale już E1 50d to karmel amoniakalnosiarczynowy, syntetyczny, brązowy barwnik spożywczy używany
do barwienia m.in.: piwa typu porter, napojów typu cola, czekolady,
dżemów, wyrobów cukierniczych oraz brązowego sosu do mięs.
Tego unikamy! E1 60d to likopen - karoten występujący w pomidorach. E z cyfrą powyżej 1 60 to już barwniki syntetyczne - na te
uważajmy.
Kolejna grupa to konserwanty. Zaczynają się od E200 i kończą
na E299. Tu jest najwięcej związków, które mogą nam szkodzić.
Można przyjąć taką zasadę, że E200-202, E260-270 oraz E290299 nie są szczególnie szkodliwe. Warto jednak zwracać uwagę
na benzoesan sodu (E211 ) - wiadomo, że wpływa niekorzystnie
na zdrowie, zakwasza organizm, zaburza pracę wątroby i nerek.
Występuje, niestety, w wielu produktach.
Od 300 do 399 mamy antyoksydanty. Zdecydowana ich większość
nie jest dla nas niekorzystna, np. E300 to kwas askorbinowy,
czyli po prostu wit. C. Są jednak wyjątki, np. E320 to syntetyczny
przeciwutleniacz - butylowany hydroksyanizol (BHA).

Na te E uważaj
*E21 0-21 3 - to kwas benzoesowy i benzoesany. Dodawane są

m.in. do soków, napojów, margaryn, galaretek, sosów warzywnych
i owocowych, konserw rybnych i koncentratu pomidorowego.
*E220-228 - to dwutlenek siarki i siarczany. Znajdują się m.in. w
suszonych owocach, wiórkach kokosowych, przyprawach, koncentratach owocowych, przetworach ziemniaczanych.
*E249-250 - to azotyn potasu i sodu. Dodawany jest do mięsa
(wędliny!) i ryb wędzonych.
*E251 -252 - to z kolei azotany sodu i potasu. Są w serach, mięsie
peklowanym i wędzonym, wędlinach.
*E320-321 - to butylowany hydroksyanizol i butylohydroksytoluen.
Są obecne we frytkach i gotowych ciastach oraz produktach
kosmetycznych.
*E407 - popularny środek zagęszczający - karagen. Dodaje się
go do pasteryzowanych śmietanek, dżemów, galaretek. Jest też
w zagęszczonym mleku w proszku.
*E622 - glutaminian potasu - wzmacniacz smaku i zapachu.
Występuje w takich produktach jak: mięso, dania kuchni chińskiej,
żywność gotowa jak zupki w proszku, sosy, chipsy, przekąski
słone.
*E951 - to aspartam, związek zastępujący cukier. Znajduje się w
wielu produktach określonych jako "bez cukru". Nie tylko w
napojach bez cukru czy sokach bez cukru, ale też w produktach
mlecznych, piwach bezalkoholowych, dżemach, płatkach
zbożowych, nawet w pieczywie.
*Uwaga na syrop glukozowo-fruktozowy! Nie ma on "swojego"
E, ale jest dodatkiem do produktów żywnościowych i uważany
jest przez wiele osób za zdrowszy odpowiednik cukru. Nic bardziej
mylnego! Syrop powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej
wokół narządów wewnętrznych, prowadząc do groźnej otyłości
brzusznej.

Czy powinniśmy ograniczyć kupowanie produktów, które
zawierają E?

Problem w tym, że wtedy naprawdę niewiele zostałoby nam do
kupienia. A już niemal na pewno nie dostalibyśmy produktów
bez żadnych dodatków w zwykłym sklepie. Dlatego nie ma co
wpadać w panikę, że produkt, który kupiliśmy, zawiera substancje dodatkowe, ale na pewno warto się nauczyć tych
najgorszych i starać się ich unikać. Jeśli jednak się trafią, to
starać się zminimalizować dzienne spożycie produktów, które
je zawierają. Są one szczególnie szkodliwe zwłaszcza dla dzieci.
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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

Będzie kino w Łomazach

Letnie kino pod chmurką
Organizatorzy:
Wójt, GOK, Gminna Biblioteka

Łomazy

2 września - Łomazy

Polska akcja społeczna propagująca
znajomość literatury narodowej,
podczas której obszerne fragmenty
dzieł odczytywane są publiczni e

Dożynki Powiatowe

3 września, godz. 12.00
Sosnówka

Gmina Łomazy będzie reprezentowana
przez mieszkańców Korczówki

Gminny Ośrodek Kultury
i Gminna Biblioteka

zapraszaja

„VI Popołudnie Seniora”
GPB ŁOMAZY

-

Narodowe Czytanie

Huszcza

IX Tatarski Turniej Łuczniczy

10 września - przy świetlicy w Studziance

Obchody 200. rocznicy śmierci
Tadeusza Kościuszki
październik - Łomazy

Uroczysta akademia poświęcona
rocznicy śmierci T. Kościuszki

14 października - Studzianka

Spotkanie integracyjne seniorów,
występy artystyczne, wspomnienia
o Studziance z lat młodości.

„Dzień Seniora”

październik - Korczówka

Spotkanie integracyjne seniorów

„Dzień Seniora”
październik - GOK

Spotkanie integracyjne seniorów
z gminy Łomazy – występy artystyczne

10
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WAKACJE 2017
Na tegoroczne wakacje Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przygotowali
dla dzieci wiele różnych atrakcji. Wycieczki, warsztaty muzyczne i teatralne, kino plenerowe, gry i zabawy.

Największym powodzeniem cieszyły się wyjazdy do aquaparku

Były warsztaty wokalne w GOK, jak też warcabowy zawrót głowy w bibliotece

Najpierw trudna chwila wyboru ulubionej postaci z książki, potem głośne czytanie książek w plenerze, wreszcie radosna twórczość na chodniku

Dwudniowe warsztaty teatralne. Zajęcia prowadził Paweł Kołodziejski, aktor Teatru Lalek IGRASZKA z Warszawy. Najpierw wprowadzenie
w zagadnienia sztuki aktorskiej, potem wykonywanie lalek, a w finale prezentacja dla zaproszonych rodziców kilku małych etiud teatralnych

Wycieczka rowerowa - wakacyjne wędrowanie, miejscowych baśni i legend poznawanie, z CZELADOŃKĄ na warsztatach zabawianie

lipiec - sierpień 201 7
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Nowinki z Huszczy
„Bezpieczny plac zabaw we wsi Huszcza”

Mieszkańcy Huszczy wygrali konkurs na projekt dofinansowany
ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
i otrzymali 5000 złotych na budowę placu zabaw dla dzieci
przy szkole podstawowej w Huszczy. Dzięki inicjatywie
nauczycieli, Danuty Nazarewicz – autorki projektu oraz
Barbary Hołowni – patronowi projektu i prezes OSP w
Huszczy, powstała tam grupa nieformalna „Razem dzieciom”
w składzie: Renata Hołownia, Joanna Malewicz i Joanna
Łojewska, która zaangażowała miejscową społeczność do
budowy bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Część posiadanego sprzętu została odmalowana, pozyskano także
m.in. nową karuzelę.
Projekt rozpoczął się 1 czerwca
i będzie trwać do 30 września 201 7 r.
Zaplanowane zadania do realizacji to:
1 . Budowanie placu zabaw.
2. Zorganizowanie pikniku „Moja rodzina fajna jest”.
3. Prowadzenie zajęć wakacyjnych na placu zabaw
dla dzieci.
4. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci
„Wakacyjne zabawy na placu zabaw”.
5. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci
i rodziców przy ognisku.

Z rewaloryzacji obiektów najbardziej cieszą się dzieci

„Sportowo działamy – nudzie się nie damy”

fot. Barbara Hołownia

Grupa nieformalna „Aktywni na wsi”, również z Huszczy,
pozyskała dotację na realizację zadania „Sportowo działamy
- nudzie się nie damy” czyli boisko sportowe dla mieszkańców
wsi Huszcza, uzyskując dofinansowanie 5000 zł w ogólnopolskim konkursie grantowym „Potrafisz Polsko”.
Patronatem projekt objęła OSP Huszcza i prezes Barbara
Hołownia, zaś była autorem i koordynatorem Danuta Nazarewicz,
nauczyciel z miejscowej szkoły podstawowej. W ramach
programu regrantingowego Potrafisz Polsko organizatorzy,
spośród kilkuset nadesłanych wniosków, przyznali dofinansowanie na realizację 49 najciekawszych i najbardziej
integrujących społecznie zadań z obszaru całej Polski.

Jubileuszowo w Kopytniku

Jak wiadomo gmina Łomazy grupami śpiewaczymi słynie.
Każda z nich utrzymuje bliskie kontakty z podobnymi grupami z
terenu powiatu, polegające najczęściej na wzajemnych
odwiedzinach.
1 5 lipca w Kopytniku odbyła się uroczystość z okazji
pierwszej rocznicy powstania zespołu "Pohulanka". Na to
wydarzenie przyjechało 6 zaprzyjaźnionych zespołów:
"Ale Baby" z kapelą z Berezy, "Malwy" z Komarówki Podl,
"Przegalinianki" z Przegalin Dużych, "Razem" z Tucznej,
oraz "Studzianczanie" i "Śpiewam bo lubię" .
Jubilatom życzymy wielu lat przepełnionych muzyką oraz
wielu sukcesów artystycznych.

UWA GA ! WYCIECZKA !

30 września zapraszamy osoby 55+ na turystyczną wycieczkę autokarową. Zwiedzimy Drohiczyn, Siemiatycze,
Grabarkę, Serpelice, Konstantynów, Janów Podlaski. Koszt od osoby - 1 0 zł.
Zgłoszenia do 1 8 września. GOK w Łomazach - tel. 83 341 70 1 3, Gminna Biblioteka - 83 341 70 43
W razie zmiany terminu poinformujemy zainteresowanych.
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Piknik
Rodzinny 2017

Łomaskie strony

Kolejny Piknik już za nami. W niedzielę 6 sierpnia, przy sprzyjającej pogodzie, trzy pokolenia uczestników z naszej gminy,
a także wakacyjnych gości, mogły w atmosferze radosnej, bezalkoholowej zabawy spędzić popołudniowe godziny w łomaskim
parku. Można było m.in. posiedzieć i zrobić "sweet focię" w policyjnym radiowozie, obejrzeć najnowszy wóz strażacki
łomaskiej OSP, posłuchać popisów wokalnych młodych wokalistów z GOK, i tych nieco starszych ze znanej łomaskiej grupy
śpiewaczej. Dla miłośników występów scenicznych było karaoke (ach! Przez twe oczy zielone...). Były stragany, ulubione
przez dzieci "dmuchańce", lody od Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju, a dla zgłodniałych stoisko z gorącymi kiełbaskami.
O innych atrakcjach poniżej.
Do powodzenia imprezy przyczynili się Wójt, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOK, MRG i już wspomniani: ŁSR, OSP Łomazy, Policja.

Niewątpliwie
gwiazdą imprezy
był prowadzący ją,
obdarzony
niezwykłym
poczuciem humoru
Mariusz
Maksymiuk z
bialskiego,
internetowego
radia BIPER

Najmłodsi bardzo lubią gry i zabawy z Fantomaszem

Młodzi wokaliści z GOK-u
Maciej Golba
Michał Kowalewski
Hitem tego popołudnia było widowisko "Rzepka" w wykonaniu
nauczycieli z łomaskiego Zespołu Szkół. Jak widzieliśmy
potrafią nie tylko uczyć, inne talenty również posiadają...
...dziadek za rzepkę, babcia za dziadka, wnuczek za babcię...

Największe jak zwykle emocje wzbudzało u dzieci losowanie loteryjnych nagród

Młode wokalistki z GOK-u
Amelia Wołosowicz
Julia Sadownik

Piknik ubarwili i dostarczyli wrażeń swoimi pokazami najmłodsi, a także zaawansowani taekwondziści z łomaskiej Akademii Taekwon-do VIRTUS
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Była też szansa na spełnienie dobrego uczynku czyli oddanie krwi
potrzebującym w mobilnym punkcie poboru krwi. "Twoja Krew - Moje Życie"

13

Wpunkcie "coś dla zdrowia" można było np. zważyć się. To głównie panowie.
Panie wybierały raczej diagnozę stanu skóry z doborem pielęgnacji.

Nasza Przestrzeń

Gmina Łomazy przystąpiła do projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych
na wsi i małych miastach”, w ramach którego przyznany zostanie grant w wysokości 39 tys. zł na pokrycie
kosztów związanych z konsultacjami społecznymi, związanymi z opracowaniem planu miejscowego dla
miejscowości Łomazy i studium zagospodarowania przestrzennego gminy Łomazy. Projekt jest realizowany we
współpracy z "Fundacją Wspomagania Wsi".
Zakłada on m.in. przeprowadzenie akcji informacyjnej i szerokich konsultacji społecznych związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych. W ramach cyklu spotkań mieszkańcy zostaną zapoznani z procedurą
sporządzania planu miejscowego i studium jak też z terminami i możliwościami składania wniosków o zmianę
przeznaczenia terenu.
Kampania informacyjna została zaplanowana na wrzesień, a pierwsze spotkania rozpoczną się w październiku
bieżącego roku. Procedura planistyczna potrwa do końca 201 8 roku i zwieńczy ją uchwalenie przez Radę Gminy
planu miejscowego i studium.

Planowanie przestrzenne to działalność mająca na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni, przeznaczanie określonych części naszej gminy pod konkretny sposób zagospodarowania. To wyznaczanie najbardziej
optymalnego i zgodnego z potrzebami mieszkańców sposobu jego użytkowania w przyszłości.
Studium uwarunkowań to dokument, który ma na celu prawidłowe i efektywne wykorzystanie przestrzeni
całej gminy. Studium ma charakter dość ogólny – określa główne wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni,
układu komunikacji, ochrony zabytków itp., które podlegają dalszemu uszczegółowieniu w planach miejscowych.
Nie ma ono mocy prawnej, za to na jego podstawie tworzy się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które już mają moc prawa lokalnego, tzn. obowiązują tylko na tym na terenie, który plan obejmuje.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie
uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego (drogi,wodociągi, obiekty publiczne i urzędowe itp.).
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Co będzie od 1 września
Reforma oświaty stała się faktem. Czy wyjdzie na dobre uczniom
i nauczycielom? Od 1 września przestają funkcjonować
gimnazja jako samodzielne jednostki. Przez następne dwa
lata szkolne klasy gimnazjalne będą działać w strukturach
szkół podstawowych. To w Łomazach. W Huszczy, mimo
sprzeciwu radnych gminy, którzy uważali, że tamtejsza
placówka powinna zostać filią łomaskiego Zespołu Szkół,
decyzją kuratora powiatowego powstała samodzielna,
ośmioklasowa szkoła podstawowa..
● Nauczyciele zatrudnieni w zespołach szkół od 1 września
stają się pracownikami szkół podstawowych.
● Kadra kierownicza zachowuje swoje stanowiska do czasu
wygaśnięcia kadencji, na które została mianowana. Tak się składa,
że dyrektorom obu szkół w naszej gminie właśnie wygasa.
● Konkurs na stanowisko dyrektora SP w Huszczy, ogłoszony
24 maja 201 7r. i przeprowadzony 30 czerwca przez Komisję
Konkursową, powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy,
został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosiło się trzech kandydatów. Dyrektorem została p. Dorota Pawłowska, b. dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

●
Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Łomazach przystąpiło również trzech kandydatów. Ponieważ
żaden z nich nie spełnił wymogów formalnych, zawartych
w ogłoszeniu, konkurs nie został rozstrzygnięty. Ostateczna
decyzja personalna o mianowaniu na to stanowisko zapadnie
w dniach 23-24 sierpnia.

Dni bez szkoły

Nadchodzący rok szkolny 201 7/201 8 rozpocznie się dopiero
w poniedziałek 4 września, więc już na początku uczniowie
i nauczyciele zyskują kilka wolnych dni.
Zimowa przerwa świąteczna będzie, tak jak w zeszłym roku,
w dniach 23 grudnia - 1 stycznia. Święto Trzech Króli
przypada w sobotę, zatem tym razem nie można liczyć na
dzień wolny od szkoły.
Na ferie zimowe województwo lubelskie uda się w okresie
29 stycznia - 11 lutego.

Wiosenna przerwa świąteczna przypada na dni
29 marca - 3 kwietnia.
Następną okazją na dłuższą przerwę od szkoły jest 1 i 3 maja
- w przyszłym roku majówka wypada bardzo korzystnie, bo
na wtorek i czwartek.
Jak ustaliło MEN, rok szkolny 201 7/201 8 zakończy się
22 czerwca, czyli o dwa dni wcześniej niż w tym roku.

Lato w Koszołach

Zakończyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci w Centrum Sportu
i Rekreacji w Koszołach wg. programu „Lato na wsi” 201 7. Jego
koordynatorką była Danuta Nazarewicz wraz ze Stowarzyszeniem
Społeczno-Kulturalnym „Tłoka”. Duży wkład w organizację wnieśli
także rodzice - mieszkańcy Koszoł. Zajęcia, prowadzone przez
emerytowaną nauczycielkę Elżbietę Tokarską, odbywały się w
czwartki, w lipcu oraz sierpniu i trwały 1 6 godz.
Promowały zdrowy i aktywny tryb życia. W ich trakcie dzieci
rozwijały swoje umiejętności plastyczne i kulinarne, doskonaliły
wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szkodliwości
różnych używek, bawiły się na placu zabaw i sali zabawowej,
grały w piłkę na boisku sportowym oraz ćwiczyły na mini sali
gimnastycznej. Wzięły również udział w konkursie plastycznym
„Moje wakacje na wsi”, w którym wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy. Ostatni dzień zajęć wypełniła zabawa
przy ognisku.

XI KODEŃSKA
1 4 sierpnia z łomaskiej parafii wyruszyła XI Piesza Pielgrzymka
do Matki Bożej Kodeńskiej. Przewodnikiem grupy, liczącej ostatecznie ponad 200 osób, był ksiądz proboszcz Adam Kamecki.
Modlitwie i śpiewom przewodniczyła służba muzyczna złożona
z organistów oraz uczestników wędrówki. Trasa pielgrzymki
przebiegała przez Studziankę, Ortel Królewski, Kościeniewicze,
Dąbrowicę Dużą oraz Choroszczynkę. Podczas trudu pielgrzymowania pątnicy doświadczyli wiele ludzkiej życzliwości.

Realizację programu objął patronatem Wójt Jerzy Czyżewski,
a współpracą Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łomazach w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Łomaskie strony

Taekwon-Do

sport

W dniach 1 0-1 7 lipca w Krasnobrodzie odbyła się Letnia
Akademia Taekwon-Do, której organizatorem była łomaska
Akademia VIRTUS. Oprócz treningów mających na celu podniesienie sprawności fizycznej oraz zapoznanie się z nowymi
technikami Taekwon-Do uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w wielu atrakcjach.
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Wakacje na Orliku

Na Orliku w Łomazach odbyły się trzy wakacyjne imprezy.
Pierwszą z nich był „Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta
Gminy Łomazy” , do którego przystąpiło siedmiu zawodników.
Pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze, zajął Rafał
Osipiuk z Wisznic. Na drugim uplasował się Roman Bańkowski
(Łomazy), a na najniższym stopniu podium Leszek Supruniuk
(Łomazy).
Drugą imprezą był rozgrywany 22 lipca „Turniej Piłki Nożnej
Dzieci” . Mogły wziąć w nim udział dzieci ze szkoły podstawowej
i gimnazjum, tworząc drużyny mieszane, dziesięcioosobowe.
W turnieju wystartowały cztery: F.C Janusze, Bobry, Turbo
Łapki i F.C. Porto. Mecze były rozgrywane systemem ,,każdy
z każdym". Na spotkanie składały się z dwie połowy po 1 0 minut.
Zwycięzcą zostały Bobry. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie
upominki ufundowane przez dyr. Zespołu Szkół w Łomazach.

Wizyta w parku linowym

Prowadzone były zajęcia zumby, organizowane wycieczki do
kamieniołomów, Parku Dinozaurów, do Zamościa (wraz ze
zwiedzaniem Bastionu VII), wyjście do parku linowego, kąpiele
w basenach oraz w zalewie. Zorganizowano dyskotekę,
ognisko oraz wiele konkursów, w których zwycięzcy otrzymywali
specjalne nagrody. Z relacji uczestników oraz ich rodziców
można śmiało wnioskować, że był to dobrze spędzony czas.
Zapisy do nowych grup już we wrześniu!!!

ORLIK Łomazy

1 9 sierpnia rozegrano „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Łomazy” , z udziałem czterech drużyn. Zwyciężyła drużyna
ORLIK Łomazy przed zespołem MAX Rossosz. Trzecie i czwarte
miejsce zajęły odpowiednio - NIWA I I NIWA II.

Piłka nożna
Kolejna dziewczyna z naszej gminy trafiła do najwyższego
szczebla piłkarstwa kobiecego w Polsce.
To Julia Kobylińska, która po
ukończeniu gry w łomaskiej
Niwce, grała w bialskich klubach. Była powoływana do
reprezentacji Polski U1 5.
Ostatniego lata przeniosła się
do UKS SMS Łódź.
- Na co dzień gram w pierwszoligowych rezerwach UKS
SMS, które tak naprawdę są
juniorskim zespołem naszego
klubu. W ten sposób jako
juniorki przygotowujemy się
do finałów klubowych Mistrzostw Polski U19, do których
ostatnio wywalczyliśmy awans jako jedne z ósemki
najlepszych drużyn kraju. Tym bardziej, cieszę się, że
mimo gry w zespole juniorskim mam okazję również
trenować i próbować swoich sił w Ekstraligowym zespole
- mówi Julia, która zadebiutowała już w pierwszym zespole

SMS Łódź w meczach Pucharu Polski.

NIWA W OPAŁACH
Sytuacja w łomaskiej NIWIE nie wygląda zbyt
dobrze. Drużyna była o krok rezygnacji z udziału
w rozgrywkach klasy okręgowej. Głównym
powodem było znaczne uszczuplenie kadry.
W lipcu piłkarze wydali oświadczenie, w którym

napisali m.in. (...) po pierwszym treningu rozpoczynającym

przygotowania do sezonu 2017/2018 podjęliśmy decyzję
o zawieszeniu dalszych przygotowań. Jednym z powodów takiej
decyzji jest dramatycznie niska frekwencja na zajęciach, jak
i ostatnich meczach ligowych. Na treningu stawiło się ośmiu
zawodników, z czego pięciu to osoby z Czosnówki. W rozmowie,
którą odbyliśmy po treningu stwierdziliśmy, że dalsze próby
ratowania sytuacji w klubie są bezsensowne. (...) Z wielkim
bólem serca podjęliśmy tą decyzję, gdyż każda z osób, która była
obecna zostawiły jakąś część swojego życia dla łomaskiego
zespołu (...)”.

Ostatecznie sprawy przybrały pomyślny obrót i drużyna
przystąpiła do rozgrywek. - Najważniejsze, że udało się zebrać
ludzi do treningów i gry. Podejmujemy wyzwanie walki w lidze
okręgowej – mówił Czesław Lewkowicz w wywiadzie dla

Dziennika Wschodniego. W pierwszym meczu NIWA poniosła
porażkę z Orlętami Łuków 1 :3
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Kalejdoskop

Wójt Gminy Łomazy
oraz
Komendant I Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Polikliniką SPZOZ
w Lublinie
serdecznie zapraszają na

BIAŁĄ NIEDZIELĘ
Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną
przeprowadzone dnia 24 września 2017 roku
w Zespole Szkół w Łomazach.
Pacjenci będą mieli okazje skorzystać z porad
i konsultacji lekarzy – specjalistów:
• Dermatolog
• Neurolog
• Chirurg – Urolog
• Ortopeda
• Ginekolog
• Kardiolog
• Pulmonolog
• Laryngolog
• Geriatra
• Okulista
Będzie możliwość wykonania badań dodatkowych:
EKG, mierzenie ciśnienia
Spirometria (pojemność życiowa płuc)
Badanie poziomu cukru we krwi
Cytologia szyjki macicy
Komputerowe badanie wzroku
Badanie słuchu
Rejestracja od 9:00 do 13:00
Przyjęcia
od 10:00 do 15:00
Do rejestracji należy przedstawić nr PESEL

Dodatkowe informacje tel. 83 341 70 03

20 czerwca w Urzędzie Gminy miała miejsce niecodzienna
wizyta gości z Argentyny. Arnoldo Katz wraz z małżonką
odwiedzili urząd w poszukiwaniu przodków. Rodzice
p. Arnoldo, pochodzenia żydowskiego, mieszkali w Łomazach
przy ul. Kozłowskiej. Ojciec był stolarzem. W latach 30 ub.
wieku rodzina wyjechała do Ameryki. Obecnie mieszkają w
Argentynie i próbują dowiedzieć się czegoś więcej o swoich
polskich korzeniach. Póki co zebrali jedynie materiały
dotyczące historii naszej miejscowości.

Z kolei 29 czerwca Urząd odwiedziła rodzina amerykańska,
matka z dwoma nastoletnimi synami. Łomazy są ważnym
miejscem w rodzinnej historii, ich wuj pochodzi bowiem
z żydowskiej rodziny onegdaj tutaj mieszkającej. Miał 2 lata
gdy z rodziną wyjechał za ocean. Pomimo, iż resztę życia
spędził w Stanach Zjednoczonych, zawsze ciepło mówi
o Polsce i bardzo chce poznać dzieje Łomaz. Goście spędzili
w Łomazach tylko 2 godziny, ponieważ musieli dołączyć
do grupy czekającej na nich w Krakowie. Zdążyli jednak
odwiedzić kilka miejsc związanych z historią łomaskich
Żydów. Zobaczyli dom, w którym mieszkał rabin, miejsce
po synagodze, oraz boisko szkolne, z którego zebrani Żydzi
zostali poprowadzeni do lasu Hały. Odwiedzili kirkut, gdzie
odmówili modlitwę „kadisz” i oczywiście miejsce straceń
w Hałach. Na koniec rodzina nie szczędziła serdecznych
podziękowań za pomoc oraz zachwytów, ponieważ Łomazy
urzekły ich swoją przyrodą i sielskim krajobrazem.
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