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Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: I zwyczaje.
I święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, aby
żyć dla powrotu.
Antoine de Saint-Exupéry

adchodzą święta i jak zwykle rozpozpoczyna się wielka
Nmigracja.
Do domów. Własnych bądź rodzinnych. Bo dom

to jest miejsce, do którego się wraca, gdzie odnajduje się
samego siebie. To nasze emocjonalne więzy, łączące nas
z konkretnym miejscem.
Bez względu na to, czy jest to pałac, szałas, willa, igloo,
lepianka czy drapacz chmur, dom zawsze stanowi schronienie przed nękającymi nas niepokojami. Czasami być
może jest jednak miejscem, które z różnych powodów
musieliśmy opuścić. Może on być zarówno miłym, jak
i bolesnym wspomnieniem, wywierającym wpływ na resztę
życia.
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om żyje. Żyje życiem tych, którzy w nim mieszkają i jest
Dprzesiąknięty
ich charakterem. Jest domem otwartym bądź
zamkniętym dla ludzi, gwarnym bądź wyciszonym.
Niewątpliwie jednak każdy z nas, w momencie, gdy
zamknie drzwi swojego domu, czuje się bezpieczniej,
pewniej, bo jest odizolowany od innych, ukryty też przed
ciekawskimi spojrzeniami.
Przyjazd do domu rodzinnego to powrót do przeszłości,
do dziecięcych lat. To dobrze znane zapachy, rytuały...
Krzątające się mamy, babcie, wyczekujące na nierzadko
dawno nie widziane dzieci, wnuki, pilnujące by wszystko
było przygotowane do świąt jak należy.
Gdy jednak człowiek się starzeje, choćby los rzucał nim
po całym świecie, musi mieć gdzieś miejsce, które jest dla
niego prawdziwym domem, bo nawet wędrowny ptak ma
jedno miejsce, do którego zdąża.

„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, podniebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo"
Wieczór Wigilijny i Święta Bożego Narodzenia, to czas pokoju i radości.
Niech te dni spędzone w gronie najbliższych żyją własnym pięknem i przynoszą ukojenie,
a Nowy Rok2018 obdarzy Wszystkich pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych, pełnych wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom i przybyłym gościom
życzą:
Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy
Małgorzata Derlukiewicz

Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski
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Wieści z Urzędu Gminy
Inwestycje
Woda dotarła do kolonii Łomazy II

Przyświeci nam LED

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami dla kolonii Łomazy II . Wykonano
11 ,5 km sieci i 33 przyłącza. Prace prowadzone przez
P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk trwały od 21 sierpnia
do 06 listopada tego roku.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WL 201 4-2020.
Jego celem była poprawa jakości życia mieszkańców
i atrakcyjności inwestycyjnej poprzez podniesienie poziomu
oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody
pitnej na terenie gminy Łomazy. Wartość projektu to
1 290 694 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 893 691 zł.
W projekcie budżetu na 201 8 rok planuje się budowę
wodociągu w miejscowości Kozły. Jednocześnie w 201 7
roku Gmina przygotowała dokumentację na budowę wodociągu w miejscowości Jusaki-Zarzeka i Wola Dubowska
i czeka na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie.

Wniosek gminy Łomazy dotyczący wymiany oświetlania
ulicznego na lampy typu LED zakwalifikował się do
dofinansowania. Łączna liczba lamp w gminie to 491 szt.
Pozwoli to na oszczędności nawet do 60% oraz dłuższe
oświetleni e ulic.
Całkowita wartość projektu to 5 406 421 ,65 zł, w tym
dofinansowanie 3 741 866,99 zł. Jest on realizowany
wspólnie z gminami Doliny Zielawy (Wisznice, Jabłoń,
Rossosz, Milanów), gminą Rokitno oraz miastem Terespol
w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie
gmin północnej Lubelszczyzny”, Działanie 5.5 Promocja
niskoemisyjności. Liderem projektu jest gmina Wisznice.
Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 201 4-2020.
Wymiana lamp będzie przeprowadzona w 201 8 roku.

Inwestycje w Huszczy - zamrożone

kosztorysowych, zawartych w projekcie. W związku z tym,

publicznych została przeprowadzona, nie zgłosił się jednak
żaden wykonawca.
Dach w remizie. Koszty wykonania przebudowy dachu
proponowane w ofertach były kilkakrotnie wyższe od tych

wyłonienia wykonawcy.
Przyczyny takiego stanu rzeczy szukać zapewne należy w
wypływie inwestycji ze środków unijnych, wzroście
wynagrodzenia i kosztów materiałów.

Droga w Huszczy II , przy świetlicy. Procedura zamówień w 201 8 roku, zostanie przeprowadzona ponowna procedura

Podatki 2018
Rada Gminy uchwaliła stawki
podatkowe na 201 8 rok.

Od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 0,70 zł od 1 m 2
powierzchni (bez zmian w stosunku do 2017 r.) .
Od budynków:
a) mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m 2 pow. użytkowej (bez zmian);
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 1 5,50 zł od 1 m 2 pow. użytkowej (bez zmian) .

Obniżono średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną
Komunikatem Prezesa GUS, mającą zastosowanie przy
obliczaniu podatku leśnego na 201 8 r. na obszarze gminy
Łomazy, z kwoty 1 97,06 zł za 1 m 3 do kwoty 1 50,00 zł za
1 m 3 (efekt – bez zmian stosunku do 2017 r.) .
Obniżono średnią cenę skupu żyta, ustaloną Komunikatem Prezesa GUS, mającą zastosowanie przy obliczaniu
podatku rolnego na 201 8 r. na obszarze gminy Łomazy, z
kwoty 52,49 zł za 1 dt (decytona) - do kwoty 47 zł za 1 dt
(efekt – obniżka podatku rolnego) .

Przetarg na odbiór opadów komunalnych na 201 8 rok wygrała firma Komunalnik
z siedzibą w Białej Podlaskiej - kwota z przetargu 285.1 20 zł. Kwota jest większa
o 8 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Nowe ceny wywozu śmieci - str. 4.

listopad-grudzień 201 7

Łomaskie strony

3

Odśnieżanie
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 SZYMAR Łukasz Zuzula, tel. 601 751 01 6
2. Studzianka - Kazimierz Rozwadowski , tel. 665 760 1 77
- Magdalena Szenejko, tel. 600 550 694
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 - Bogdan Nazarewicz, tel. 509 392 1 02
- Besaraba Jerzy, tel. 604 786 511
6. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły - Karol Świerzbiński ,
tel. 504 1 96 469
7. Kopytnik - Agnieszka Sacewicz, tel. 797 827 372
8. Stasiówka - Marcin Najdyhor, tel. 51 0 1 81 366
9. Dubów, Wola Dubowska - ŻWIRBUD 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.
Wcelu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań
zgłoszenia prosimy kierować do Grzegorza Kowalewskiego
tel. 83 341 70 69 lub 508 070 098.

UWAGA ROLNICY !

● 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 Podl.,
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.
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje
się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej
nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 zł
lub karze nagany.

PROGRAM KOLONOSKOPII PRZESIEWOWEJ
W PROFILAKTYCE RAKA JELITA GRUBEGO

Program przeznaczony jest dla 1 000 osób z terenu
powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego
i włodawskiego.
Uczestnikami projektu mogą być osoby:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt
gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń
najpóźniej do 31-12-2017.
Spis należy przekazać do kierownika Biura
Powiatowego w Białej Podlaskiej osobiście,
drogą pocztową lub przy użyciu e-PUAP
w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.
Druki dostępne są na stronie internetowej ARiMR
oraz w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 12.

- w wieku 50 – 64 lat, niezależnie od wywiadu
rodzinnego
- w wieku 40-49 lat, które mają krewnych I stopnia,
u których rozpoznano raka jelita grubego
- w wieku 25 – 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha
Z udziału w projekcje są wyłączone osoby które w ciągu
ostatnich 10 lat miały wykonaną kolonoskopię (poza
pacjentami z zespołem Lyncha).

Badanie jest wykonywane w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Białej Podlaskiej
w pracowni endoskopii.
Do badań kwalifikuje pielęgniarka Ewa Piętka
tel. 883 130 761
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Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków
Podstawa prawna kontroli i sankcje za nielegalne
pobieranie wody i odprowadzanie ścieków:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji
służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu
na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego
należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7,
w celu:
1 . zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych
przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań
oraz dokonania badań i pomiarów;
3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń
posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do
sieci;
5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1
tak stanowi.
Art. 28.
1 . Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa

w art. 6 ust. 1 , pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
a). uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby
umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych
lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę,
zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
b). nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności
określonych w art. 7.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w
art. 6 ust. 1 , wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do
1 0.000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie
stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o
których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na
rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w
wysokości 1 .000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło
bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych
lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2,
następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.

Segregacja odpadów komunalnych w gminie Łomazy /a
Od 1 stycznia 201 8 r mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Łomazy z dnia 28 listopada 201 7 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobierana przez Gminę Łomazy, będzie obliczana miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Stawki opłat za segregowanie odpadów:

5 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
10 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
15 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
20 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby
24 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej

Stawki opłat za niesegregowanie odpadów (odpady zmieszane)
15 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;
30 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby;
45 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby;
60 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby;
75 zł od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób;
90 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 osób;
105 zł od gospodarstwa domowego liczącego 7 osób;
120 zł od gospodarstwa domowego liczącego 8 osób i więcej.

Mieszkańcy gminy Łomazy, którzy planują zmianę sposobu zbiórki odpadów (segregowane bądź zmieszane)
zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady zbierane selektywnie winny być gromadzone w pojemnikach lub w workach z tworzyw sztucznych
o pojemności od 60 l do 1 20 l i odpowiedniej kolorystyce (patrz - strona 5)
Przedsiębiorstwo KOMUNALNIK zobowiązało się do dostarczenia worków do selektywnej zbiórki w ilości po 1 sztuce
w każdym kolorze na gospodarstwo. Potrzebną ilość dla danego gospodarstwa właściciel będzie mógł dokupić
w miejscowych sklepach za dodatkową opłatą.
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Segregacja odpadów komunalnych w gminie Łomazy /b
WOREK NIEBIESKI / papier / • opakowanie z papieru, karton, tektura (także falista) • gazety, czasopisma, książki i zeszyty
• katalogi, ulotki, prospekty • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki • torebki i worki papierowe • papier pakowy

WOREK ZIELONY / szkło / • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych) • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

WOREK ŻÓŁTY / metale i tworzywa sztuczne / • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione) • plastikowe nakrętki

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych (po śmietanie, jogurtach, ketchupie) • plastikowe torby, worki, reklamówki,
inne folie • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach • zdjęcia, kalki, zatłuszczony papier • folia aluminiowa
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) • opakowania po środkach czystości i kosmetykach
• puszki po napojach, konserwach • złom żelazny i metale kolorowe • metalowe kapsle, zakrętki do słoików • styropian,
zabawki • metale kolorowe • zużyte buty i ubrania

WOREK BRĄZOWY / odpady ulegające biodegradacji / • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) • resztki

jedzenia (oprócz kości zwierząt) • fusy z kawy i herbaty • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, chwasty • skoszoną trawę,
liście kwiaty, trociny i korę drzew • pieluchy jednorazowe i podpaski • zużyte pampersy i podkłady higieniczne

WOREK CZARNY / popiół / • popiół i żużel z palenisk domowych • porcelana, doniczki ceramiczne • szklanki i inne wyroby
typu arco

H ARM ON OG RAM WYWOZU ODPADÓW / I połowa 2018 r.

Rodzaj odpadów /

ŁOMAZY

/

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

Uwaga!!! Prosimy o: ● zgniatanie butelek plastikowych typu PET ● Wystawianie odpadów w dniu wywozu do godz. 7.00
● Nie mieszanie popiołu z innymi odpadami

Jak postępować z pozostałymi odpadami

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia i inne odpady
niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy odpadów powstałych w wyniku

prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia) takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe
materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny

należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomazach, ul. Robotnicza 5 .

Punkt czynny we wtorki, w godz. 7:30 - 12:00 oraz czwartki, w godz. 12:00 - 15:30
Tel. kontaktowy - 83 341 70 76

6

listopad-grudzień 201 7

W dniach 1 8-21 listopada br.
na terenie naszej gminy został
zorganizowany przez Instytut
Filologii Polskiej UMCS oraz
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS obóz
naukowo-badawczy. Wspierają go organizacyjnie władze
gminy Łomazy oraz jako koordynator merytoryczny mgr
Cezary Nowogrodzki ze Stowarzyszenia TŁOKA.
Celem podjętych badań jest w realizacja projektu
„Minisłownik gwary mieszkańców gminy Łomazy”. Jego
wykonawcami są studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS pracujący pod opieką naukową
dr Joanny Szadury (IFP UMCS) i mgr Beaty MaksymiukPacek (Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS).
Projekt ma charakter wieloetapowy – obejmuje badania
monitorujące ogólny stan gwar południowego Podlasia,
przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych, transkrypcję rozmów oraz zarchiwizowanie ich w Pracowni
Archiwum. Zebrany materiał stanie się podstawą opracowań naukowych, zasili m.in. bazę źródłową powstającego
pod redakcją naukową profesora Jerzego Bartmińskiego
„Słownika stereotypów i symboli ludowych”.
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W ramach realizacji pierwszego etapu prac zbierackich
będą gromadzone informacje na temat wesela i weselnego
pieczywa obrzędowego. Wywiady terenowe będą prowadzone w miejscu zamieszkania rozmówców, na podstawie
kwestionariuszy etnolingwistycznych przez trzy samodzielne
zespoły.
Mamy nadzieję, że podjęte w ramach projektu działania
będą początkiem owocnej współpracy, której zwieńczeniem
stanie się monograficzne opracowanie języka i kultury
mieszkańców gminy Łomazy.

Tygodnik "Słowo Podlasia" był organizatorem konkursu
Super Gospodynie 2017. Jego rozstrzygnięcie miało
miejsce w październiku, w Dworku Diana w Sławacinku
Nowym. Nagrody otrzymały koła gospodyń wiejskich oraz
stowarzyszenia, które zdobyły najwięcej głosów w poszczególnych powiatach.
Biorące udział w plebiscycie Koło Gospodyń Wiejskich
z Dubowa uplasowało się w powiecie bialskim tuż za podium,
zajmując IV miejsce. Wójt Jerzy Czyżewski wręczył przedstawicielce koła, a zarazem sołtys Dubowa Stankiewicz
Krystynie nagrodę specjalną - sprzęt AGD.

Iwona Pawluk i Ola Rudzka-Dziekan zorganizowały pod patronatem Szkolnego Koła
Caritas i Urzędu Gminy Łomazy świąteczną
akcję – „Zostań Świętym Mikołajem”. Trwająca w dniach 1 3-1 7 grudnia, miała na celu
przygotowanie prezentów gwiazdkowych dla
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji. W tym roku zmienił się charakter
akcji – poprzednio była ona promowana
przez ogłoszenia i plakaty, w tym roku
organizatorki postanowiły pójść z duchem
czasu i opublikować wydarzenie na facebooku. To nie koniec zmian! Poprzednio
można się było włączyć w akcje przynosząc
zabawki i słodycze do kościołów lub Urzędu
Gminy. W tym roku darczyńcy mogli wybrać

dziecko, któremu przygotują prezent świąteczny, dzięki temu udało się lepiej trafić w
potrzeby dzieci, a oprócz słodyczy i zabawek
można było podarować też ubrania.
- Bardzo dziękujemy wszystkim którzy
zaangażowali się w akcję i przygotowali
świąteczne paczki. Jesteśmy teraz w trakcie
przydzielania ich do wolontariuszy, którzy
rozwiozą prezenty kilkunastu dzieciom. Przy
okazji rozdzielania udało nam się zajrzeć do
kilku i jest pięknie, każde dziecko marzy
o takim prezencie. Najlepszą nagrodą niech
będą radosne twarze dzieci - bez WASZEJ
pomocy nie zobaczylibyśmy tych uśmiechów.
Dziękujemy!!! - mówią organizatorki.
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„KONSULTACJE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W GMINIE,
CZYLI CHCEMY MIEĆ WIĘCEJ MIEJSC DO WSPÓLNEGO
SPĘDZANIA CZASU, MIEĆ TAM JAK BEZPIECZNIE DOJŚĆ
I DOJECHAĆ, I GDZIE ZAPARKOWAĆ”
Trwają prace nad zmianą najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego gminy - Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Łomazy. Październik upłynął pod znakiem
spotkań z mieszkańcami w ramach projektu "Nasza przestrzeń
- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych
miastach”.
Głos mieszkańców gminy jest niezmiernie ważny w procesie
planowania, więc z wielką uwagą zostały wysłuchane wszelkie
opinie związane z dotychczasową organizacją przestrzeni, jak
również sugestie, w jaki sposób ta przestrzeń powinna być
urządzona w przyszłości, aby nasza gmina była przyjaznym
miejscem do życia. Najczęściej przewijającymi się wątkami
dyskusji były:
- kwestia stanu dróg lokalnych, a zwłaszcza tych gruntowych
(zagadnienie, które wykracza poza zapisy studium i planu
miejscowego);
- kwestia przeznaczenia budynków poszkolnych w poszczególnych miejscowościach – czy budynki te powinny zostać
w rękach gminy, jaka powinna być ich funkcja, co powinno się
w nich dziać;
- pomysły na zagospodarowanie terenów przylegających
do budynków poszkolnych (funkcje sportowo-rekreacyjne takie
jak boisko, inne aktywności fizyczne, lodowisko w okresie
zimowym etc.);
- problem niewystarczającej ilości parkingów przy miejscach
często użytkowanych, takich jak okolice kościołów i cmentarzy.
„ MŁODZI MAJĄ GŁOS!” - CZYLI SKATEPARK, KINO I KAWIARNIA

Kolejnym krokiem było oddanie głosu dzieciom i młodzieży.
Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Łomazach uczestniczyli
w warsztatach mających na celu uświadomienie im ich roli
jako mieszkańców gminy w procesie planowania przestrzennego oraz zapoznanie się z ich wizją Łomaz jako miejscowości
bezpiecznej, przyjaznej oraz stwarzającej możliwości ciekawego
spędzenia czasu. Dzięki temu powstała mapa projektów,
których realizacja pozwoli na wykreowanie bezpiecznej
i atrakcyjnej dla młodzieży miejscowości. Wśród pomysłów
znalazły się:
- uzupełnienie terenu stadionu o boisko do piłki ręcznej,
basen, skatepark, place zabaw oraz odnowienie istniejącej
infrastruktury (piłkochwyty, remont trybun i murawy, utwardzenie
toru dla biegaczy, co umożliwiłoby korzystanie z tego terenu
także rolkarzom);
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- zbudowanie w okolicy szkolnego orlika boiska do koszykówki, skateparku, a w zimie organizacja w tym miejscu
lodowiska;
- zorganizowania w Gminnym Ośrodku Kultury kina oraz
kawiarni z dostępem do sieci wi-fi;
- poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz stanu chodników
w konkretnych punktach miejscowości, most dla pieszych na
Zielawie.
CO ZROBIĆ W ŁOMAZACH? GDY DOROŚLI DYSKUTUJĄ,
NAJMŁODSI BUDUJĄ CENTRUM HANDLOWE Z KINEM

W trakcie zajęć plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury
najmłodsi mieszkańcy wykonali makiety, za pomocą których
pokazali, jakich miejsc brakuje im w Łomazach. Po krótkim
wprowadzeniu w temat spotkania dzieci ochoczo przystąpiły
do pracy. Szybko podzieliły się na 3 grupy i spośród wielu
pomysłów do realizacji wybrały skate park przy stadionie
w Łomazach, basen oraz centrum handlowe z kinem. No i się
zaczęłoI
W ruch poszły papier, farby, klej i wszystko to co pod ręką
było. Zebrani piętro niżej dorośli nie bardzo wiedzieli co się
dzieje, bowiem zajęcia plastyczne bardziej przypominały
zajęcia sportowe – tupot małych stóp, śmiechy, zabawa.
Po około dwóch godzinach dzieci zaprezentowały swoje
prace. I nie ma co ukrywać – zdolne mamy dzieci. Z niczego
wyczarowały stadion i skate park niczym te olimpijskie oraz
centrum handlowe, przy którym Złote Tarasy w Warszawie to
ledwie osiedlowy sklepik.
PO SPOTKANIACH – CO SIĘ STANIE Z NASZYMI POMYSŁAMI?
Wszystkie zebrane w trakcie spotkań wnioski, sugestie i pomysły zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad zmianą
studium i planu. Co do Łomaz, to kluczowymi sprawami były
kwestie bezpieczeństwa na drogach (skrzyżowania, brak
oświetlenia), braku miejsc do aktywnego wypoczynku, braku
miejsc parkingowych w centrum miejscowości oraz przy
cmentarzu i stadionie oraz pomysł przeznaczenia działki przy
skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej ze Sportową na market.
Już w przyszłym roku poznamy pierwsze efekty październikowych spotkań, a do końca 201 8 roku planowane jest
przyjęcie uchwał w sprawie zmiany Studium i uchwalenia
Planu miejscowego.
Śledźcie dalsze losy projektu studium i planu na stronie
www.planowanie.lomazy.pl. Za kilka miesięcy jeszcze raz
będzie się można wypowiedzieć na temat powstałych, szczegółowo dopracowanych koncepcji przestrzennego rozwoju
gminy i miejscowości Łomazy na spotkaniu otwartym.
Do zobaczenia.
(gk)
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11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1 91 8, po 1 23 latach zaborów (1 795–1 91 8). Święto
zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1 937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca,
przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1 989. W tym roku gminne obchody tradycyjnie
odbywały się w Łomazach, ale były również uroczystości w Huszczy.

Łomazy

Gminne uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny, w której uczestniczyły poczty sztandarowe ZS
w Łomazach, OSP, orkiestra dęta, przedstawiciele władz
samorządowych, instytucji, zaproszeni goście, dorośli mieszkańcy gminy oraz dzieci i młodzież. Pod pomnikiem poległych
w obronie Ojczyzny złożono wieńce.
Gospodarz uroczystości dyr. Zespołu Szkół Bogumiła Wińska
w imieniu społeczności szkolnej powitała zaproszonych gości.
Cytując słowa Józefa Piłsudskiego, że „Naród, który nie szanuje

swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”, podziękowała wszystkim tym,

którzy od lat uczestniczą w obchodach 11 listopada.
Podkreśliła, że dziś nasz patriotyzm to uczestnictwo we
mszy za ojczyznę, to flagi wywieszone na naszych domach,
śpiew pieśni patriotycznych, polski taniec i recytacja wierszy,
to dbałość o tradycje i kulturę. Wójt Jerzy Czyżewski powiedział, że niepodległość dla nas to przede wszystkim bezpieczeństwo współczesnych i pamięć o przeszłych pokoleniach.
Gmina Łomazy pamięta o przodkach, o czym świadczą
choćby niedawne obchody 1 00-lecia Szkoły Podstawowej,
Gminnej Biblioteki i OSP. Marek Uściński w swoim wystąpieniu
podkreślił, że wolna Polska odrodziła się dzięki wysiłkom
pokoleń. Wartości patriotyczne wyrosły w rodzinie, kościele
i szkole.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej przygotowani przez Elżbietę Bielecką,

Huszcza

Uroczystość rozpoczęła msza św. celebrowana przez proboszcza ks. Zdzisława Matejuka, z udziałem pocztu sztandarowego
Szkoły Podstawowej i OSP w Huszczy.
Po mszy uczniowie zaprezentowali program artystyczny,
który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W ciekawy
sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od
zaborów a kończąc na roku 1 91 8. Młodzież szkolna oraz
społeczność parafialna w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej
szczególnej lekcji historii. Po inscenizacji głos zabrała dyr.
Dorota Pawłowska oraz sekretarz gminy Łomazy Marianna
Łojewska. Na koniec dyrektor szkoły i przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego złożyli wieniec przy pomniku ks.
Nawrockiego. Ta lokalna uroczystość to piękny przykład
kultywowania w społeczeństwie patriotyzmu.

Ewę Prokopiuk, Beatę Piotrowską, chór szkolny KANON pod
kier. Grzegorza Kulickiego. W programie wykorzystano utwory
największych polskich poetów. Wychowankowie przedszkola
pod opieką Ewy Karpowicz i Małgorzaty Kaczan w uroczy
sposób zatańczyli krakowiaka. Dodatkowym akcentem
patriotycznym było przywołanie sylwetki jednego z wielkich
Polaków - Tadeusza Kościuszki w związku z 200. rocznicą
jego śmierci.
Przy tej okazji nagrodzono laureatów I Gminnego Turnieju
Wiedzy o T. Kościuszce pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Łomazy. I miejsce zdobyła Agata Cichowska VII b,
II miejsce Wiktoria Hołonowicz VI b, III miejsce – Adam
Kowalewski VI a.

Na zakończenie można było uczestniczyć w żywej lekcji
historii w wykonaniu grupy rekonstrukcyjno – filmowej
Bemowo z Warszawy.
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Niech radość Bożego Narodzenia napełni Wasze życie obfitością
wszelaką, a moc Bożej Dzieciny wzmocni zdrowie i samopoczucie!
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz redakcja „Łomaskich stron”

II
Zmarły w 1 990 roku Antoni Kutnik z Białej Podlaskiej w czasie okupacji niemieckiej pracował przez 2 lata w łomaskim
urzędzie gminnym. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku "Podlaski Kwartalnik Kulturalny" opublikował jego
okupacyjne wspomnienia p.t. W hitlerowskim jarzmie. Składa się na nie pisany podczas wojny dziennik uzupełniony
późniejszymi dopiskami. Zaprezentujemy jego fragmenty dotyczące naszej gminy, przybliżające ówczesne wydarzenia
a także obrazujące stosunki międzyludzkie panujące na jej terenie.

1 marca: Pojechałem do Łomaz rowerem. Ponikowski (od
1941 roku pracował w Łomazach w charakterze agronoma
gminnego i tam załatwił Kutnikowi pracę – red.) niezwłocz-

nie przedstawił mnie wójtowi gminy Bronisławowi Zdancewiczowi. Z przychylnej rozmowy dowiedziałem się, że jest
wolne miejsce tłumacza gminy i wójt wyraził gotowość natychmiastowego zaangażowania mnie na to stanowisko.
Ponadto wójt zaoferował mi dodatkową pracę w charakterze intendenta szpitala epidemiologicznego w Łomazach.
Za tę pracę miałem otrzymać 7 zł dziennie oraz obiady.
Uposażenie w gminie wynosiło 220 zł miesięcznie. Łączna
kwota była dość pokaźna na owe czasy. W Łomazach
mieszkał nasz zarządca rejonowy Stanisław Dębek, który
chętnie przyjął mnie na lokatora.
4 marca: Sekretarz Stanisław Bocheński wręczył mi angaż
na tłumacza gminy i przysiadłem się do biurka, aby zapoznać się z zakresem mojej działalności.
5 marca: Drugi dzień mojej pracy w Łomazach. Zdziwiło
mnie bardzo, że wójt jest na twarzy posiniaczony, pod oczyma ma czerwone podbiegnięcia krwawe. Stale powtarzał,
że "ja jemu tego nie daruję". Każdemu niemal pokazywał
zdjęcia z pobicia. Zaciekawiony zapytałem kolegę Jana
Łojewskiego co to się stało, przecież przed kilkoma dniami
rozmawiałem z wójtem w sprawie przyjęcia do pracy. Wówczas Łojewski taką zdał mi relację: - Dnia 2 marca odbywało się przyjęcie imieninowe u pani Heleny Michalskiej,
zatrudnionej w szpitalu epidemicznym w charakterze pielęgniarki. W wieczornych godzinach wpadł do jej mieszkania
pijany wójt i obrzucił zebranych lekarzy obelżywymi słowami za to, że zostawili chorych bez opieki. Zdanowicz często
wtrącał się do spraw szpitala, co było nie w smak lekarzom.
Tego tylko było im trzeba, by dać upust swej nienawiści.
Oceniono ten fakt jako zakłócenie spokoju. Wtedy doktor
Adamczyk, najbardziej wysportowany, zmierzył się z wójtem.
Walka była krótka. Wyrzucił wójta za drzwi, po uprzednim
udzieleniu kilku "prostych" z dodatkiem miękkich kopniaków.
Wójt odgrażał się, że zrobi z tego użytek, lecz rozeszło się
po kościach.
1 5 marca: W tym dniu został zlikwidowany szpital epidemiczny w Łomazach i wszyscy pracownicy łącznie z personelem lekarskim zostali zwolnieni. Moja sytuacja materialna
znacznie pogorszyła się, utraciłem obiady i wynagrodzenie.
Obecnie koszty stołowania się wynosły1 50 zł miesięcznie, z
poborów zatem niewiele zostało. Jednakże z tymi kłopotami
uporałem się szybko.W czasie okupacji zjawił się szósty
zmysł, dzięki któremu ludzie dawali sobie radę w życiu.

Na wstępie swej pracy postanowiłem zbliżyć się do ludzi
i poznać ich środowisko, bolączki, zainteresowania. Zbliżenie ułatwiła mi w dużym stopniu sama praca w gminie.
Byłem tłumaczem i miałem duże pole do popisu. Zacząłem
więc pisać podania do różnych władz niemieckich, a spraw
było wiele. Nieszczęsny okres okupacjiprzysparzał tych
utrapień co niemiara.
Przychodzili tedy do mnie interesanci jak do znachora ze
swymi bolączkami i kłopotami. Mieszkanka z gromady
Jusaki błaga ze łzami, aby ratować jej syna przed wyjazdem
do Niemiec na roboty rolne. Inna znów uskarża się, iż zabierają jej ostatnią krowę na kontyngent. Jest wdową z trojgiem dzieci, mąż zmarł niedawno na tyfus plamisty. Rolnik
Szostakiewicz prosi o napisanie podania do Kreislandwirta
o zwolnienie go od kontyngentu mleka, gdyż ma chorą żonę
i nieletnie dzieci.
20 marca: Spotyka mnie koło gminy ksiądz mgr Franciszek
Chwedoruk i prosi o napisanie prośby do urzędu pracy o
przydział robotnika do gospodarstwa. Jest wieczór, spoczywam w łóżku. Ktoś puka i do izby wchodzi przygarbiony
mężczyzna. W świetle słabo jarzącej się lampy poznaję
Żyda Grynblata. Pokornym głosem błaga o napisanie podania do Generalnego Gubernatorstwa o ułaskawienie
uwięzionej i skazanej na śmierć córki.
Z pasją oddaję się tym sprawom. Niczym znachor wiejski
zestawiam, leczę, radzę, znieczulam "różne choroby" spowodowane wojną i okupacją. Pisałem podania, adresowałem listy do obozów koncentracyjnych do Niemiec, przekazy
pieniężne oraz paczki do osób znajdujących się w niewoli.
Stałą moją klientką była matka księdza dr. Stanisława
Forysia z Rossosza, która raz w miesiącu wysyłała swemu
synowi paczkę do Dachau. Szybko pozyskałem wśród
mieszkańców Łomaz przychylność i zaufanie. Można przypuszczać, że mając taką okazję do zarobku dorobiłem się
fortuny, przecież ci ludzie nie przychodzili do mnie z "pustymi rękoma" i każdy pragnął wynagrodzić wyświadczoną
przysługę. Niestety, majątku nie dorobiłem się, żyłem
skromniej niż pozostali pracownicy gminy. Za swe usługi
pobierałem znikome wynagrodzenie, były to przeważnie
artykuły żywnościowe. Nigdy nie wyznaczałem cen, przyjmowałem tyle, ile klient ofiarował. Jaka szkoda, że nie
prowadziłem rejestru tych podań, które napisałem bezinteresownie, za uśmiech, za dziękuję, za Bóg zapłać.
25 marca: Wójt rozpija się coraz bardziej i staje się ciężki
w obcowaniu biurowym. W przystępie furii i nerwów wymyśla interesantom, nie szczędzi nawet urzędników.
Częste są zatargi z sekretarzem gminy St. Bocheńskim.
Nastaje okres ciągłych wypowiedzeń. Coś wójtowi nie podobało się – zwalniał pracownika,przyjmował innego, aby
po kilku tygodniach też go zwolnić. Powstaje zamieszanie
w zarządzie gminnym. Wkrótce stał się postrachem całej
gminy. Bali się go ludzie i omijali z daleka, aby nie oberwać
laską.

III
30 marca: Byłem na przyjęciu u Serchejów. Były tam dwie

miłe panienki. W czasie rozmowy dowiedziałem się trochę
szczegółów o wójcie. Dziwny to był naprawdę człowiek, raz
okazywał dobroć do przesady, innym razem stawał się bezwględny i okrutny. Takim postępowaniem zraził do siebie
niemal całą inteligencję Łomaz. Najpierw odsunął się od
niego cały personel lekarski. W niedługim czasie stracili do
niego sympatię: inż. Jan Koraszewski – nadleśniczy, Jakub
Mazurkiewicz – kierownik mleczarni, Władysław Melanowicz - księgowy mleczarni, kierownik poczty, pracownicy
gminy. Z kolei odsuwa się od wójta komendant posterunku
st. sierż. Aleksander Litwinienko. (...)
1 6 kwietnia: Na trzeci dzień świąt wróciłem do Łomaz.
Urzędowanie w gminie trwało tylko do godz. 1 2, nie było
w ogółe interesantów, wszyscy jeszcze świętowali. Pracownicy gminy zostali zaproszeni na przyjęcie do komendanta
policji państwowej. Nastrój był swobodny i szczery. Wznoszono liczne toasty, m.in. aby przyszłe święta obchodzone
były już w wolnej ojczyźnie.
21 kwietnia: Aresztowani zostali księża: Stefan Ceptowski
– wikariusz św. Anny, Stanisław Foryś z parafii Rossosz,
Jan Kurowski – proboszcz z Korczówki.
22 kwietnia: Z uwagi na ciasnotę mieszkania najmowanego u Gędka zmuszony byłem szukać innego lokalu. Dzięki
życzliwości ks. Fr. Chwedoruka zamieszkałem na plebanii,
w pokoju wikariusza, który wyjechał na kurację.
30 kwietnia: Popadłem w niełaskę u wójta. Długo głowiłem
się nad tym, co mogło być powodem uprzedzenia. Z pracy
wywiązywałem się – moim zdaniem – dość dobrze, starałem się wypełnić każde polecenie wójta, choć nieraz niedorzeczne. Z zasady nie znosiłem awantur i hałasów w gminie,
denerwowało mnie również, kiedy gromy spadały na moje

koleżanki i kolegów. Z jakiego powodu wójt miał do mnie
urazę, długo nie mogłem dociec. Sprawa wyjaśniła się i nie
była zbyt skomplikowana. Sekretarz zdradził mi tajemnicę.
Powodem nienawiści było to, że od początku mojej pracy
nie stawiałem wójtowi wódki... Z tego powodu utraciłem
miano "ołtarzyka złotego" – jak mnie nazywał wójt na początku – a zostałem "turkiem"... Lecz był jeszcze inny powód do
nienawiści. Z chwilą włączenia naszej gminy do Landkommissariatu w Wisznicach, ówczesny Landkomisarz Klemmer
z miejsca uprzedził się do Zdancewicza, nie znosił bowiem
jego zarozumiałości i samodzielnego postępowania. Zdancewicz nie znał języka niemieckiego, przeto na konferencje
do Wisznic z reguły musiałem z nim jeździć. To wójtowi nie
było na rękę. Zawsze twierdził, że niewłaściwie broniłem
jego spraw, nawet podejrzewał mnie o nieudolność w tłumaczeniu. Okoliczność ta nie była dla mnie zbyt pomyślna,
gdyż znany był fakt, że Zdancewicz miał fory w gestapo
bialskim.Szczególną sympatią darzył wójta Obersturmbahnfuhrer Michał Szymański. Był z nim na "ty".
Szymański, gestapowiec, pochodził z Poznańskiego, od
kilku lat osiadł w Białej i pracował w Fabryce Samolotów jako pracownik fizyczny. Obecnie zdegenerował się i poszedł
na jawną współpracę z okupantem. Chodził w mundurze
i był postrachem mieszkańców Białej, ponieważ wielu znał
osobiście.Szymański często odwiedzał wójta w Łomazach
i długo rozmawiali zamknięci w gabinecie. Potem jechała do
Białej specjalna furmanka, wypełniona różnymi artykułami
żywnościowymi, z odpowiednim prezentem, do znanego
adresata. W Łomazach mówiono, że kto zadrze z wójtem,
temu nie ujdzie na sucho, lecz nie stwierdziłem konkretnego
wypadku, aby ktoś z jego powodu dostał się na gestapo.
Narastająca nieprzychylność wójta do mnie mogła jednak
skończyć się tragicznie.
c.d.n.

Antoni
Sacewicz

Jan Łojewski

Paweł
Sacewicz
Piotr Wiński

Ludwik
Sacewicz

Piotr
Wołosowicz

Łomazy, rok 1920. Herody z ulicy Budzyń. (fot. z archiwum p. Leokadii Szostakiewicz)

IV

A r tyś c i

s po ś ró d nas
Helena Głowacka

Pochodzi z Łomaz. Od czterdziestu lat mieszka w Kopytniku.
Przez trzydzieści pięć lat pracowała jako sprzedawczyni w
Łomazach i Kopytniku. Obecnie jest na emeryturze Od
osiemnastu lat zajmuje się haftem krzyżykowym tworząc
obrazy. Oprócz tego szydełkuje i robi na drutach. Swoje prace
prezentowała na Dożynkach Gminnych, a także podczas
Festiwalu Kultury Lokalnej w Łomazach. P. Helena jest także
członkinią zespołu śpiewaczego "Pohulanka" z Kopytnika.

Mimo iż szał zakupów świątecznych w zasadzie już na nami
postanowiliśmy zamieścić kilka uwag na temat kilku popularnych produktów. W dużych sklepach spożyczych oferta
artykułów jest bardzo różnorodna i niekiedy bez odpowiedniej
wiedzy trudno dokonać dobrego wyboru. Niektórym artykułom
spożywczym warto dobrze się przyjrzeć, zanim trafią do
naszego koszyka.

Być może warto się zatem zastanowić nad zmianą sposobu
żywienia. Zdecydowanie zdrowiej będzie jeść mięso rzadziej,
za to lepsze.

Sery

Wędliny

To, że niektóre produkty mięsne są tanie niekoniecznie
wynika z dobrej woli handlowców. Mięso zwierząt z chowu
przemysłowego wzbogacane jest wodą i chemią, by zwiększyć
jego objętość, a same zwierzęta faszerowane hormonami
wzrostu.
Jak zatem tania kiełbasa powstaje? Bierzemy słaby wsad
(np. odpady mięsne najgorszej jakości), dodajemy trochę
magicznych przypraw i proszę! A jeśli ktoś dodatkowo potrzebuje zastąpić mięso czymś tańszym, to wystarczy dorzucić
izolat białkowy wyprodukowany z ziaren soi.
Jak wykazują badania kolor wędliny jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru produktu przez klienta. Im bardziej
wygląd zewnętrzny będzie przypominał tradycyjny wyrób, tym
jest większa szansa, że to właśnie on zostanie wybrany.
Jak więc uczynić kiełbasę "smaczniejszą"? Od tego są
eksperci od doprawiania. Specjalnie dobrana kompozycja
aromatów i przypraw sprawdza się zarówno w słabych, jak
i w średnich wsadach kiełbasianych, nadając wyrobom typowy
smak dla polskich kiełbas. Do tego koloryzujący preparat do
wędzonek. Skraca czas wędzenia i nadaje wyjątkowy kolor
wędzonkom, bardzo przypominający naturalny. Klient się nie
zorientuje, że coś tu nie gra.
Oczywiście wszystkie te mieszanki przypraw są legalne
i dopuszczone na nasz rynek. Zapewne też nieszkodliwe dla
konsumenta. A że jemy w ten sposób towar gorszej jakości?
W związku z tym niewątpliwie lepiej wybierać mięso ekologiczne. Niestety jest ono droższe, ale jego jakość jest nieproporcjonalnie wyższa.

Dobry jakościowo ser żółty jest niestety drogi. Jednak za
niską ceną często kryje się również naprawdę niska jakość.
Tanie sery z reguły zawierają śladowe ilości mleka, a zamiast
nich tłuszcze roślinne, olej, skrobię, a nawet łój. Wszystko
w opakowaniach łudząco przypominających te, w które
pakuje się prawdziwy, żółty ser.
Jak rozpoznać ser, który warto kupić? Przepisy regulują to
bardzo konkretnie. Ser żółty to produkt mleczny i do jego
produkcji może być użyty jedynie tłuszcz mleczny. Każda,
nawet najmniejsza domieszka tłuszczu roślinnego, tworzy
z niego produkt seropodobny.
Koniecznie czytaj etykiety. Jeśli ser sprzedawany jest w plasterkach sprzedawca ma obowiązek pokazać skład z opakowania zbiorczego. Najlepiej, jeśli w składzie jest tylko mleko,
podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego i sól.
Sprawdzaj także, czy na opakowaniu znajduje się w ogóle
wyraz "ser". Otóż nazwa ta jest zastrzeżona. Unia Europejska
zezwala na używanie jej wyłącznie w stosunku do wyrobów
w 1 00 proc. z mleka. Dlatego producenci nabiału próbują
obchodzić prawo i nazywać swoje produkty np. "typu edamski"
lub "podpuszczkowy", z pominięciem wyrazu "ser".
Uważaj także na sery w plasterkach. Zdarza się, że zawierają
one więcej konserwantów, aby dłużej zachowały świeżość.
Zwróć uwagę na twardość – Prawdziwy ser (poza bardzo
drogimi i rzadko spotykanymi w Polsce gatunkami) nie kruszy
się, tylko jest sprężysty. Produkt seropodobny rozdrabnia się,
a krojony przywiera do noża.
Zwróć uwagę na cenę – Produkt seropodobny jest zazwyczaj o wiele tańszy niż prawdziwy produkt. Czujność powinny
wzbudzić także wyjątkowe oferty, jeśli ser kosztuje poniżej
1 5 zł za kilogram.
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Dzieje sie¸ ...
www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

GBP ŁOMAZY

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com

Wieczór autorski

Poetycka twórczość ludowa, to różnorodność bogatych, ciekawych, obejmujących różnorodną tematykę
tekstów, prezentujących m.in. poezję refleksyjną i osobistą, rodzinną i domową, ukierunkowaną na
podtrzymywanie tradycji, odnoszącą się do przyrody i języka natury. To wszystko można odnaleźć w wierszach
Anny Bańkowskiej Mikiciuk, ludowej poetki z Łomaz.

Pani Anna, w dniu 1 7 listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury w Łomazach miała swój wieczór autorski.
Prezentowany jej dorobek literacki to trzy tomiki: „Moje
nastroje”, „Ścieżkami życia” oraz najświeższy „Myśli jak
ptaki”, któremu to zbiorowi wierszy przede wszystkim
dedykowany był ten wieczór. Cieszył się on dużym zainteresowaniem miłośników poezji oraz czytelników wierszy
poetki, nie tylko z naszej gminy. Nie skrywali oni zachwytu
nad jej twórczością.
- To poezja ludowa dotycząca codzienności, ale przekazująca głęboką refleksję nad życiem – tego typu opinie
przeważały.
Organizacją wydarzenia zajęli się pracownicy GOK oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach, a honorowy
patronat nad imprezą sprawował wójt Jerzy Czyżewski.
Podczas spotkania czytano wiersze autorki, a całość
prowa-dziła Agata Chwalewska. Na spotkanie z poetką
przybyli mieszkańcy Łomaz, sąsiednich miejscowości,
Białej Podlaskiej, Siedlec oraz Warszawy, a wybrane
wiersze czytali: Dominika Powszuk, Barbara Żukowska,

Jesienna biesiada
W sobotę 28 października, w Koszołach, odbył się
jesienny koncert zespołów ludowych. W imprezie wzięło
udział 5 zespołów: z Korczówki, z Kostomłot, z Dąbrowicy,
z Łomaz i Koszoł.

Ryszard Bielecki, Teresa Kulicka, Kazimierz Kusznierów,
Ewa Szostakiewicz oraz Alicja Mirońska. Odbyły się
również prezentacje muzyczne w wykonaniu: Ryszarda
Bieleckiego, zespołu „Śpiewam bo lubię” oraz panów na
organkach, Wiesława Mikiciuka z Łomaz i Antoniego
Adamskiego z Warszawy.

10
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Dzień Seniora 2017
W naszej przestrzeni geograficznej Dzień Seniora obchodzony jest w październiku, jako Europejski Dzień Seniora,
a w listopadzie, jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają identyczne priorytety – utrwalać społeczne
postrzeganie osób starszych oraz podejmować działania w celu zapewnienia im godnego życia. Jednym z nich
jest ułatwienie dostępu do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Dlatego organizowane są rozmaite formy
aktywizacji osób w niemłodym wieku. W naszej gminie coraz częściej dąży się do tego, by seniorom udostępniać
możliwości do uczestnictwa w wielu formach aktywizacji. Aby takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagały
seniorom nie tylko się rozwijać, ale także przeżywać drugą młodość.

Łomazy

Były życzenia (głównie zdrowia), poczęstunek, wspólne
śpiewanie i, rzecz jasna, tańce.
W trakcie uroczystości wystąpił z koncertem chór KANON,
pod kierownictwem Grzegorza Kulickiego oraz chór seniorów, przy akompaniamencie akordeonowym).
Zorganizowanie spotkania to zasługa Wójta, Związku
Emerytów i Rencistów, GOK oraz Biblioteki Publicznej.

Studzianka

organizatorów. Nie zabrakło także pamiątkowej fotografii.
Pojawił się również okolicznościowy tort. Wspólna biesiada
trwała do późnych godzin nocnych, a tak dobrą zabawę
zapewniła kapela Andrzeja Chwaluczyka.
Mieszkańcom Studzianki należą się słowa uznania i podziękowania za wkład pracy w organizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy także Darczyńcom za wsparcie
w organizację tego przedsięwzięcia. Spotkanie było jedną
z części realizacji zadania „Integracja w Studziance”
zadania współfinansowanego z środków Urzędu Gminy
Łomazy.

Impreza z tej okazji miała miejsce 24 października, w sali
GOK. Uczestniczyli w niej emeryci głównie z Łomaz oraz
zaproszeni goście: przedstawiciele powiatowego oddziału
Związku Emerytów i Rencistów, reprezentanci władz samorządowych (wójt i przewodnicząca Rady Gminy), proboszcz
łomaskiej parafii.

W sobotę 28 października. odbyło się w Studziance po raz
siódmy Popołudnie Seniora. W corocznym spotkaniu
zorganizowanym przez Radę Sołecką miejscowości
Studzianka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka wzięło udział ponad 80 osób w tym około 50
seniorów ze Studzianki. VII Dzień Seniora rozpoczął się
życzeniami od sołtysa miejscowości Studzianka Dariusza
Kukawskiego.
Zebranym gościom towarzyszyły dobre humory, wspominali dawne czasy przy potrawach przygotowanych przez

Łukasz Węda
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Kursy językowe

Z inicjatywy wójta Czyżewskiego mieszkańcy naszej
gminy mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych
kursach nauki języków obcych na rożnych poziomach.
24 stycznia br. 24 mieszkańców gminy Łomazy rozpoczęło szkolenia w ramach Projektu „LAJK - Lubelska
Akademia Językowych Kompetencji” realizowanego przez
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 201 4-2020, Oś 1 2 - Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 1 2.3. - Kształcenie ustawiczne
w zakresie ICT i języków obcych.
1 2 osób uczestniczyło w zajęciach nauki języka niemieckiego na poziomie A2 (1 20 godz.) które odbywały się
w Zespole Szkół w Łomazach oraz 1 2 osób w zajęciach

nauki języka angielskiego na poziomie A1 i A2 (240 godz),
które odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Jednocześnie w Gminnym Ośrodku Kultury 1 2 osób
uczestniczyło w kursie nauki języka angielskiego (poziom
A2) w ramach Projektu „Akademia kompetencji ICT i
językowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL.
Na zakończenie wszystkich kursów odbyły się egzaminy
dające możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego.
Głównym koordynatorem działań organizacyjnych
związanych ze szkoleniami była Agnieszka Horaczyńska –
pracownik Urzędu Gminy w Łomazach.

W dzisiejszej dobie biblioteka służy nie tylko do wypożyczania książek,ale także uczy, bawi i informuje.
W łomaskiej Gminnej Bibliotece Publicznej prowadzone są
np. lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej.
Utrwalają one w młodych ludziach nawyki czytelnicze oraz
wprowadzają w świat katalogów. Uświadomiają także
dzieciom jak wiele pozytywnych wartości płynie z czytania

książek oraz zachęcają je do korzystania ze zbiorów
biblioteki.
- Cieszymy się, że czytelnictwo w naszej bibliotece

Lekcje biblioteczne

Jeden nie tylko z dziesięciu

wzrasta, że w dobie szerokiego rozwoju nowych
technologii informacyjnych książka ciągle stanowi wielką
wartość - mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Agata

Chwalewska.

Niewątpliwie dobrym przykładem korzyści płynących z czytania
książek jest pochodzący z Dubowa Mariusz Dorosz, uczestnik
jednego z najtrudniejszych teleturniejów "Jeden z dziesięciu".
31 października wykazał się on bardzo dużą wiedzą, bowiem
przeszedł pomyślnie wszystkie etapy, by zwyciężyć w finale.
Panie Mariuszu, serdecznie gratulujemy!

12
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Patriotycznie i biesiadnie

W sobotę 1 8 listopada, w Studziance, odbył się IV Przegląd
Pieśni Patriotycznych i Biesiadnych
„Ocalić od Zapomnienia”.
Impreza została zorganizowana przez: Zespół Śpiewaczy
"Studziańczanie", Wójta Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.
Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze: “Studzianczanie”
ze Studzianki, “Zielona Kalina” z Dubowa, “Pohulanka”
z Kopytnika, “Tęcza” z Dąbrowicy Dużej, “Bokinczanka”
z Bokinki Królewskiej, “Jarzębina” z Zabłocia, “Luteńka”
z Koszoł i “Kaczeńce” z Czosnówki.

– Przegląd, jest takim cyklicznym spotkaniem na które

przyjeżdżają zespoły nie tylko z terenu gminy Łomazy,
ale również z terenu powiatu bialskiego. To jest piękne,
że dzisiaj spotykacie się wspólnie, żeby zaprezentować
tą pieśń patriotyczną, pieśń, która towarzyszyła od stuleci
w naszym kraju, dawała nadzieję, była takim pokrzepieniem,
ale również mówiła o ważnych wydarzeniach i ludziach –

powiedział podczas otwarcia przeglądu w Studziance wójt
gminy Łomazy Jerzy Czyżewski.
Materiał – radio BIPER

Nowe instrumenty dla orkiestry

W ostatnim czasie Orkiestra Dęta OSP Łomazy wzbogaciła
się o 2 nowe instrumenty muzyczne. Uroczystego przekazania trąbki i sakshornu tenorowego dokonał Wójt Gminy
Łomazy Jerzy Czyżewski na próbie Orkiestry 1 5 grudnia b.r.
Całkowity koszt zakupu instrumentów to ponad 4000 zł,
z czego wkład Orkiestry to 1 500 zł.
Orkiestra składa serdeczne podziękowania władzom
samorządowym i zaprasza wszystkich chętnych w swoje
szeregi.

sakshorn tenorowy

trąbka
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WIEŚCIze SZKÓŁ
Ślubowali pierwszacy

Kanon na podium
Ia

Ib

ŁOMAZY

26 października 42 uczniów klas pierwszych, w obecności
wójta dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, wzruszonych
rodziców, złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych
na uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Łomazach. Pierwszoklasiści dumnie zaprezentowali się
przed publicznością recytując wiersze i śpiewając piosenki.
Następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania
dokonała dyrektor szkoły p. Bogumiła Wińska. Na pamiątkę
tego szczególnego dnia wychowawczynie wręczyły uczniom
dyplomy. Bohaterowie tej uroczystości otrzymali również upominki ufundowane przez wójta, dyrektor ZS, Radę Rodziców
oraz uczniów klas szóstych. Uroczystość przygotowały:
Anna Ziętecka – wychowawczyni klasy I a,
Małgorzata Rogoźnicka – wychowawczyni klasy I b.

HUSZCZA

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Huszczy ślubowali
30 października. Tam również były upominki, był także poczęstunek.

Chór KANON Zespołu Szkół w Łomazach pod kierunkiem
Grzegorza Kulickiego zajął II miejsce podczas XVII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. KANON
najlepiej zaśpiewał repertuar spośród chórów w swojej
kategorii - gimnazja i licea (I miejsca nie przyznano). Konkurs
odbył się w niedzielę 1 2 listopada.
Łomascy chórzyści wykonali pieśni: „O mój rozmarynie”
w opracowaniu własnym dyrygenta oraz „Twój dom” - muzyka
G. Kulicki, słowa - Wanda Chotomska.
Wcześniej chór uświetnił swym występem uroczystości Dnia
Seniora w Łomazach. Chórzyści zostali bardzo ciepło przyjęci
przez jubilatów i nagrodzeni gromkimi brawami. Ich śpiew
wzbudził wiele pozytywnych emocji i wzruszeń.

Patriotycznie w przedszkolu

1 0 listopada, w przeddzień obchodów Święta Niepodległości
w naszym przedszkolu odbył się z tej okazji, pod hasłem
"Jesteśmy Polką i Polakiem", uroczysty apel. Przedszkolaki
tańcem (oczywiście swym popisowym czyli typowo polskim
polonezem), wierszami oraz pieśniami patriotycznymi
wyraziły szacunek oraz miłość do Ojczyzny.
Zaprezentowane zostały, tak ważne dla każdego Polaka,
treści patriotyczne. Dzięki takim uroczystościom przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu.
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Maciej niezawodny
25 października w Piszczacu odbył się IV Powiatowy Konkurs
Recytatorski ku Czci Jana Pawła II, w którym wzięło udział dwoje
uczniów z łomaskiej szkoły: Amelia Wołosowicz, uczennica Teresy
Paszkowskiej i Maciej Golba uczeń Elżbiety Bieleckiej. Do konkursu
przystąpiło ponad 20 uczniów z dziesięciu szkół powiatu. Najlepszym okazał się Maciej Golba – uczeń klasy VII a Zespołu Szkół
w Łomazach.
1 6 listopada Maciej reprezentował szkołę w Eliminacjach Powiatowych XXI Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Organizatorem
eliminacji było Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego.
W rywalizacji wzięło udział 36 osób. Maciej otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy.

Czwarte zwycięstwo gimnazjum

W dniu 30.11 .201 7 w szkole podstawowej w Rossoszu
dokonano podsumowania Współzawodnictwa Sportowego
Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny 201 6/201 7 organizowanego przez Bialski Szkolny Związek Sportowy. Nasze
gimnazjum zwyciężyło klasyfikację generalną Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimnazjalnych w powiecie bialskim.
W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych
powyżej stu uczniów Nasza szkoła wywalczyła miejsce trzecie.
Puchar i dyplom za wywalczenie pierwszego miejsca
w sportowej Gimnazjadzie odebrali nauczyciel wychowania
fizycznego Pan Marek Prokopiuk oraz pretendent do tytułu
Najlepszego Sportowca Naszego gimnazjum w roku
szkolnym 201 7/201 8 - uczennica Justyna Bajkowska.
Przedstawicielami Naszej szkoły podstawowej podczas tej
uroczystości byli nauczyciel wychowania fizycznego Pan
Artur Romaniuk oraz Najlepszy Sportowiec Naszej szkoły
podstawowej w roku szkolnym 201 6/201 7 - uczennica Aneta
Nowosielska. Podczas uroczystości - w czteroosobowym
składzie - zaprezentowała się sekcja taekwon-do z Naszej
szkoły. Pod opieką swego trenera demonstrowała wybrane
elementy treningowe.
Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Pani Bogumiła Wińska
otrzymała od starosty bialskiego pisemne Podziękowanie za
tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sportu wśród
dzieci i młodzieży oraz życzliwość w podejmowanych
inicjatywach związanych z wychowaniem poprzez kulturę
fizyczną.

Zwycięstwo Naszego gimnazjum w rywalizacji sportowej,
powiatowej Gimnazjady w roku szkolnym 201 6/201 7 to
powtórka sukcesów z trzech poprzednich lat. Byliśmy najlepsi
latach 201 5/201 6, 201 4/201 5 i 201 3/201 4. Nasza szkoła
podstawowa powtórzyła wynik wywalczony trzy lata
wcześniej w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
W związku z powyższym podziękowania adresuję do:
- wszystkich uczniów, za zaangażowanie w rozwijanie
swojej sprawności i godne reprezentowanie szkoły na
zawodach sportowych;
- nauczycieli wychowania fizycznego, za planowanie,
organizowanie i nadzorowanie pracy uczniów oraz trud
i poświęcenie związane z organizacją wyjazdów na zawody
sportowe;
- Dyrektorów Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Anny
Filipiuk i Pani Bogumiły Wińskiej, za tworzenie w Naszej
szkole odpowiednich warunków do rozwoju sportu dzieci
i młodzieży;
- Wójta Gminy Łomazy, Pana Jerzego Czyżewskiego za
przychylność w sprawie organizacji wyjazdów Naszych
uczniów na zawody sportowe Gimnazjady i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej na terenie całego powiatu bialskiego.
Prezes Zarządu
ULKS NIWKA
przy Zespole Szkół w Łomazach
- Marek Prokopiuk
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Taekwon-Do

sport

Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach była
organizatorem II Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do,
który odbył się 9 grudnia 201 7 r. w hali sportowej Zespołu
Szkół w Łomazach. Patronat nad Turniejem objął Wójt
Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Oficjalnego otwarcia
dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Pani
Bogumiła Wińska.
Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do połączył pokolenia
dzieci i rodziców w atmosferze sportowej rywalizacji.
Każdy uczestnik Turnieju otrzymał pamiątkowy medal
specjalnie zrobiony na ten wspaniały dzień. Rodzice
członków Akademii oraz sami zawodnicy zadbali o słodki
poczęstunek w postaci ciasta, które można było smakować
przy kawie i herbacie. Turniej zgromadził ok. 200 mieszkańców gminy Łomazy a także innych gmin będących
sympatykami Taekwon-Do.
Specjalne podziękowania dla firm, które wsparły
Nas w tym przedsięwzięciu: Delikatesy Centrum Anna
i Zbigniew Gołoś, Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław
Serhej, ROBEX Robert Łaski, DACH-SERWIS, Pan Emil
Zieniuk oraz zespół muzyczny NO PROBLEM pana Pawła
Tokarskiego.
Nad wszystkim czuwali zawodnicy Akademii
Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach, którzy pełnili funkcję
organizacyjną oraz sędziowską.
Do zobaczenia za rok!!!
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Piłka nożna

Kolejna osoba pochodząca z naszej gminy przysparza
nam dumy! Mateusz Hołownia został powołany do
młodzieżowej reprezentacji Polski.
1 9-letni lewy obrońca został wypożyczony do końca
tego sezonu z Legii Warszawa do pierwszoligowego
Ruchu Chorzów, gdzie występuje w podstawowym składzie.
Hołownia przyszedł na świat 6 maja 1 998 r. w Białej
Podlaskiej. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubie Niwa
Łomazy. Następnie trafił do TOP 54 Biała Podlaska, skąd
w 2011 r. przeszedł do warszawskiej Legii. W jej barwach
zaliczył nawet jeden oficjalny występ – wszedł na boisko
w końcówce meczu o Superpuchar Polski w 201 4 r. Na co
dzień grał w zespole Centralnej Ligi Juniorów, a następnie
w rezerwach, a w minionym sezonie także w młodzieżowej
Lidze Mistrzów. Wcześniej zanotował 32 występy w młodszych reprezentacjach Polski.
Do młodzieżówki został powołany w październiku tego
roku. W meczach eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami
Owczymi i Danią był w kadrze, na boisku jednak nie wystąpił.
Mateuszowi gratulujemy i życzymy powodzenia!

Artur Romaniuk

Juniorzy NIWY udanie zakończyli rozgrywki rundy jesiennej
sezonu 201 7/1 8 na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 21 pkt i świetnym bilansem bramkowym - 54:1 0.
Najlepsi strzecy to - Eryk Hordejuk (9 bramek), Kacper
Bańkowski (9 bramek), Bartek Kur (8 bramek), Kacper Kur
(7 bramek). Najwyższy i rzadko spotykany wynik juniorzy
uzyskali w meczu z drużyną Dąb Dębowa Kłoda - 1 7:0.
Życzymy równie udanej rundy wiosennej.
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Kalejdoskop
Antoni Grabek medalistą

Pochodzący z Łomaz Antoni Grabek zajął III miejsce
w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Warcabach 64-polowych. Gratulujemy!

Major

Bezdomne psy z terenu naszej gminy przebywają
obecnie w schronisku dla zwierząt „Azyl” w Białej
Podlaskiej.

Szukamy dla nich prawdziwego domu.

Zwierzęta zostaną bezpłatnie poddane zabiegom
sterylizacji i kastracji o ile znajdzie się dla nich nowy
właściciel.
Informacje pod nr tel. (83) 341-70- 76 oraz
w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Łomazy
Sonia

Dla psa nie ma znaczenia czy jesteś bogaty czy biedny,
mądry czy głupi. On tylko chce być kochany.
Jacqueline Francis
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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

