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Numer
bezpłatny

ŁŁoommaasskkiiee ssttrroonnyy

Senior na plus!
Bezpieczny Świat Finansów

11marca godz.10.00

Gminna Biblioteka Publiczna

Bezpłatne warsztaty z edukacji
finansowej dla seniorów
Pożyczki z "głową"

Bankomat nie taki straszny
Dane osobowe na wagę złota
Przez internet bez kolejki
Z kartą płatniczą na tak

Klubowy Konkurs Tańca
Towarzyskiego
Impreza wojewódzka

marzec

Konkurs tańca szkół tańca z woj.
lubelskiego

„XXXIV Mały Konkurs Recytatorski
dla Dzieci”

kwiecień – GOK

Eliminacje gminne Konkursu
Recytatorskiego dla Dzieci ze szkół

podstawowych

Turniej wiedzy o gminie Łomazy
marzec – czerwiec

Łomazy

Turniej ma charakter quizu
indywidualnego, poprzedzonego

eliminacjami.
Ma na celu promowanie gminy

Łomazy, sprawdzenie wiedzy uczniów
i dorosłych na temat najbl iższego
regionu i jego histori i , ważnych
obiektów zabytkowych, tradycji ,
sołectw, przyrody, kultury,

interesujących ludzi i ważnych
wydarzeń

Szkoła dla Rodziców to program spotkań
dla każdego kto chce nawiązać głębsze
relacje z dziećmi lub wychowankami i
szuka sposobu na wychowanie dzieci
odpornych na złe wpływy (np. alkohol,
narkotyki).

Podczas warsztatów chcemy odpowiedzieć
na następujące pytania:

- Jak dobrze rozwiązywać konflikt z dzieckiem?
- Jak wspierać proces usamodzielniania się

dziecka?
- Jak pomagać dziecku w trudnych emocjonalnie

sytuacjach?
- Jak wpłynąć na niepożądane zachowanie u

dziecka?
- Jak budować realne poczucie własnej wartości

dziecka?
- Co zrobić, żeby dziecko chciało cię słuchać?
- Co zrobić, by dziecko chciało współpracować?

Zajęcia rozpoczęły się 29 stycznia i będą
trwały do 22 kwietnia b.r. Odbywają się w
Gminnym Ośrodku Kultury, a udział w nich
jest bezpłatny. Zapisać się na nie już nie
można. Zaistnieje taka możliwość jedynie
w przypadku, jeśl i będzie organizowana
następna edycja kursu.

Warsztaty są finansowane ze środków

Gminnej Komisj i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Luty 2016 . . . czyżby przedwiośnie?

zapraszaja

SZKOŁA
DLA

RODZICÓW
I

WYCHOWAWCÓW

Pojedynczy
- Bo wie pan, jak telewizor gra to tak jakby ktoś był w domu.

Bez niego jakoś tak smutno.

Samotni. Jest ich pełno. Starsi i młodzi, bogatsi i biedniejsi, kobiety
i mężczyźni. Mijasz ich codziennie. Niby zwyczajni. Uśmiechają
się, żartują. Wychodzą na ulicę, by choć trochę liznąć cudzego
życia. Potem wracają do domu, do towarzystwa serialowych
postaci ze skrzynki telewizora, żyjąc wręcz ich życiem.
Zwykle pogodzeni z losem, zapadnięci w sobie.
Mają nierzadko rodzeństwo, dzieci. Jednak ci są albo daleko, albo
więzi rodzinne jakieś takie.. . , albo najzwyczajniej w świecie są
zapędzeni, nie mający czasu nawet pomyśleć o swych bliskich.
Niby są też znajomi, ale oni często jednak wiodą życie mniej
samotne. Takie spotkania bywają bolesne.

Amłodzi? Ci tłumią samotność zanurzając się w wirtualnym
świecie internetu, w społeczności często najzwyczajniej udawanej.
Takie to są koszty cywilizacji i demokracji. Stylu życia i pogoni
za karierą, lepszym życiem, dobrami tego świata. Słabsi nie
nadążają, stają się coraz bardziej bezbronni, samotni.

A łaskawie panująca obecnie w znacznej części szarobura aura
wyjątkowo pobudza demony osamotnienia.

kiedy zegar przystanął żeby przy mnie nie chodzić
od zachodu słońca cienie coraz dłuższe
kiedy przeciskam się przez tłum
znowu jestem pojedynczy
pośród wszystkich najdalszych bliskich

ks. Jan Twardowski

,
GPB ŁOMAZY
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● Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem
wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Lubelskiego w sprawie montażu odnawialnych źródeł
energii . Projekt zostanie wdrożony pod warunkiem uzys-
kania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
W najbl iższych tygodniach u wnioskodawców pojawi się
osoba wyznaczona przez urząd gminy w celu wstępnych
pomiarów do przygotowania kosztorysu.

● Trwa II tura rozdysponowywania paczek żywnościowych
dla mieszkańców gminy w ramach programu Pomoc
Żywnościowa 201 4-20, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

● Zakończył się nabór wniosków na dofinansowania do
nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu pod nazwą
"Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontrol i usuwania i
unieszkodliwiania".
W 201 6 roku rozpocznie się wymiana dachów, w budynkach,
które zakwalifikowały się do programu.

● Wójt gminy wystąpił w imieniu mieszkańców z wnioskiem
do kół łowieckich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o zgodę na dodatkowy odstrzał bobrów.

Uprzednio zostały zebrane wnioski od rolników w sprawie
szkód wyrządzanych przez zwierzęta. Było to spowodo-
wane koniecznością ograniczenia szkód, jakie gryzonie
wyrządzają w gospodarce rolnej i leśnej.

● Zarząd Dróg Powiatowych na wniosek mieszkańców
oczyścił pobocza przy drogach powiatowych Krasówki i
Kozłów.

● Od 201 2 roku gmina Łomazy uczestniczy w programie
„Przeciwdzia łanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie

Lubelskim”. W jego ramach pozyskanych zostało 39 kom-
puterów, z czego 30 zestawów otrzymali mieszkańcy,
5 - GOK, 4 - UG. Aktualnie, w ramach utrzymania projektu,
Gmina przez okres 5 lat będzie finansowała dostęp do
Internetu dla mieszkańców. Obsługę w tym zakresie
prowadzi firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę,
Advanced Technology Solutions sp. z o.o.

● Gmina Łomazy przystąpiła do
projektu „Na Własne Konto".
Projekt skierowany jest do uczniów
gimnazjów z gmin wiejskich oraz

miejsko-wiejskich i służy przybliżeniu im wiedzy eko-
nomicznej. Ma także kształtować wśród nich postawę
przedsiębiorczą oraz pomagać w wyborze ścieżki
edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej.
Jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
W naszej gminie będzie on realizowany w Gimnazjum im.
Unitów Podlaskich w Łomazach.
Uczniowie, którzy zgłosil i się do projektu będą uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.
Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznają
podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne oraz wyko-
rzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę
konkursową.
Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymają nagrody.

● 4 grudnia w Urzędzie Gminy Łomazy
odbyła się debata społeczna organi-
zowana przez Komisariat Policj i w
Wisznicach poświęcona następującym
tematom:

1 ) Zagrożenie wykroczeniami uciążl iwymi społecznie oraz
problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
terenie działania Komisariatu Policj i w Wisznicach za
okres jedenastu miesięcy 201 5r.

2) Zagrożenie dopalaczami - charakterystyka zjawiska
coraz częstszego sięgania przez młodzież, a nierzadko i
dzieci, po substancje psychoaktywne.

W debacie uczestniczyl i pol icjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Białej Podlaskiej i Komisariatu Policji w Wisznicach,
przedstawiciel Sanepidu, wójtowie i pedagodzy z gmin z
rejonu działania Komisariatu, pracownicy Urzędu Gminy,
mieszkańcy.

Łomaskie stronystr 2 INFORMACJE

URZĄD GMINYWŁOMAZACH

Wieści prosto zUrzędu
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Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o
nieodpłatnej pomocy prawnej.

● Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
- nie ukończyły 26 lat,
- ukończyły 65 lat,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej
/nie później niż w ostatnich 12 miesiącach/,
- posiadają zaświadczenie o kombatantach,
- posiadają ważną legitymację weterana,
- ucierpiały w wyniku katastrof lub awarii technicznych
zagrażających życiu i zdrowiu.

● Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby o obowiązującym stanie
prawnym, o jej uprawnieniach, a także jej obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania sprawy,
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem
pism dotyczących spraw sądowych w toku,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów
sądowych, ustanowienie pełnomocnika, adwokata z
urzędu.

● Nieodpłatna pomoc prawna jest prowadzona w zakresie:
spraw administracyjnych, rodzinnych, karnych,
cywilnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy,
podatkowych, przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej .

● Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
z wyjątkiem rozpoczynania tej działalności,
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej .

Najbliższe punkty wyznaczone przez Starostę
i Prezydenta Miasta prowadzące nieodpłatną pomoc

prawną znajdują się:

Wisznice - Urząd Gminy ul. Rynek 35 pok. 203

od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 13.00

Biała Podlaska - Urząd Gminy ul. Prosta 31 pok. 4

od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 13.00

Gmina Łomazy jest już na Facebooku
www.facebook.com/Gmina-Łomazy-1120961861251640/

Wójt informuje

Producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współpo-
siadaczami gruntów rolnych położonych na terenie
gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich
kopie) stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju
napędowego. W 2016 r. stawka zwrotu podatku
akcyzowego wynosi 1 ,00 zł/litr oleju napędowego.

Wnioski należy składać od 1 lutego do 2 marca 2016 r.
w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 3

w godz. 7:30 – 15:30

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Łomazy serdecznie zaprasza
przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego

programu Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych
uprawnień dla rodzin 3+.
Stanowi jeden z instrumentów polityki rodzinnej
państwa, którego celem jest tworzenie dobrych
warunków życia i rozwoju rodzin wielodzietnych.
Realizacja programu nie jest możliwa bez wsparcia
biznesu. Zaproponowane przez przedsiębiorców rabaty,
ulgi dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny będą
stanowić jego najistotniejszy element.

Włączenie się do programu nie wymaga nakładów

finansowych.

W związku z tym zachęcam przedsiębiorców – partnerów
programu do zaangażowania się w tę ważną społeczną
inicjatywę.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przyłączyć się do
programu zwiększą rozpoznawalność i zainteresowanie
swojej oferty.

Będą oni mogli posługiwać się znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jednym z partnerów akcji w naszej gminie jest Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach.

Partnerami ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są m.in:

T-MOBILE, AVIVA, PKP INTERCITY, Przewozy Regionalne,

Carrefour, Grupa LUXMED, LINK4, Play

Składam serdeczne podziękowanie
sołtysowi Łomaz I p. Marianowi Serhejowi
za bezpłatny transport i rozładunek żywności
pozyskanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łomazach z Banku Żywności

w Lublinie.

Urszula Najdychor
Kierownik GOPS w Łomazach



Zostało powołane Gminne Koło Ligi
Obrony Kraju

Zwołane na 16 grudnia w łomaskiej remizie
zebranie rozpoczął Wójt powitaniem wszyst-
kich przybyłych.
Następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci:

Stanisław Kuna - prezes Koła LOK w Komarówce Podl. ,
sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz
instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego, a także
Stanisław Sułkowski - członek Stowarzyszenia Biura
Bezpieczeństwa Narodowego i Stowarzyszenia Komen-
dantów Policj i .

Prezesem Koła, w drodze głosowania, został wybrany
Marcin Lisowski, działacz Stowarzyszenia Obronnego
FIA (www.fia.com.pl) - założyciel i członek Federacji
Organizacji Proobronnych.

Pozostal i członkowie zarządu:

Jarosław Sucharzewski - sekretarz
Roman Bańkowski - skarbnik

Tomasz Besaraba - członek Zarządu
Jarosław Garbatiuk - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

Natalia Pajnowska, Marek Uściński, Maciej Garbatiuk

Krótka rozmowa z prezesem Marcinem Lisowskim:

Ilu członków liczy aktualnie gminne koło?

- Aktualnie zapisanych jest 50 osób. Z tym, że mamy
ciągle sygnały od osób chcących się zapisać.

Statut LOK przewiduje szereg możliwości do działania.

Które z nich mogą być realizowane w naszej gminie?

- Zgadza się, statut LOK przewiduje wiele możliwości
działania. Możemy tworzyć różne sekcje, tak naprawdę
dużo zależy od samych członków koła. Ja osobiście
stawiam na strzelectwo sportowe.

Od czego zaczynacie?

- Planujemy wspólnie z LOK Komarówka Podlaska
zorganizować dla naszych członków piknik strzelecki.

Zapraszamy członków i sympatyków koła na zebranie,
które odbędzie się 29 lutego o godz. 1 8:00 w remizie
OSP Łomazy. Oprócz spraw organizacyjnych Zarząd
przedstawi plan działania na najbl iższe półrocze.

Łomaskie stronystr 4 INFORMACJE
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Ruszyła Liga

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy
Łomazy i osobiście wójta J. Czyżewskiego we współpracy
ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "TŁOKA" w
Koszołach, cztery młode osoby, studenci I roku studiów z
terenu gminy Łomazy, mogły uzyskać stypendium pomo-
stowe do wykorzystana w roku akademickim 201 5/1 6.

28 grudnia Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbyło
się uroczyste wręczenie pism przyznających to stypendium.

Głównym sponsorem wymaganych środków własnych
pozyskanych przez Stowarzyszenie „Tłoka” był Jerzy
Czyżewski.

Ogólnopolski program Stypendiów Pomostowych

to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom
wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni matu-
rzyści z małych miejscowości, którzy rozpoczynają studia
dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
Młodzi ludzie rekomendowani są przez uczestniczącą w

programie lokalną organizację pozarządową Stowarzyszenie
Społeczno Kulturalne "TŁOKA".
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane
w 1 0 miesięcznych ratach.
O stypendium na wyższe lata studiów mogą się ubiegać
najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomo-
stowe podczas I roku.

Realizatorem programu stypendiów pomostowych jest
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a partnerami -
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank
Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi,
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "TŁOKA".

Stowarzyszenie "TŁOKA" istnieje niespełna rok, jego
celem głównym jest wspieranie rozwoju społeczności
lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich
oraz pielegnowanie tradycji i kultury.

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy ulic Małobrzeska i Budzyń wyrażają wdzięczność Krzysztofowi Abramkowi za bezinteresowne odśnieżanie
chodników podczas kolejnego już sezonu zimowego.
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Zakończyła się kampania walnych zebrań
sprawozdawczo–wyborczych w jednostkach
OSP z terenu gminy.
We wszystkich uczestniczył wójt J. Czyżewski

oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
będący jednocześnie członkami Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP - dh. Krzysztof Łojewski oraz dh. Roman
Stanilewicz. W kilku zebraniach wzięła udział przewodn.
Rady Gminy M. Derlukiewicz.
Ponadto w OSP w Łomazach uczestniczył dowódca JRG
w Białej Podlaskiej st. kpt. Sylwester Sadowski.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi podczas kampanii
były: remonty strażnic, zakupy sprzętu ratowniczego, itp.
W większości jednostek nastąpiły zmiany w składach
zarządów.

OSP ŁOMAZY
Prezes - Grzegorz Tereszczuk
Naczelnik - Andrzej Wiński

OSP DUBÓW
Prezes - Tadeusz Stankiewicz
Naczelnik - Sławomir Gąsecki

OSP HUSZCZA
Prezes - Barbara Hołownia
Naczelnik - Jarosław Kobyliński

OSP KORCZÓWKA
Prezes - Feliks Kalicki
Naczelnik - Piotr Goś

OSP KOZŁY
Prezes - Sławomir Bondaruk
Naczelnik - Dariusz Chwedaczuk

OSP KOPYTNIK
Prezes - Stanisław Lipiński
Naczelnik - Andrzej Zubelewicz

OSP KOSZOŁY
Prezes - Wiesław Nazarewicz
Naczelnik - Roman Nazarewicz

OSP KRASÓWKA – BURWIN
Prezes - Mateusz Raczyński
Wiceprezes - Adrian Raczyński

OSP LUBENKA
Prezes - Urszula Kurianowicz
Naczelnik - Marek Kurianowicz

OSP STUDZIANKA
Prezes - Konrad Bojarczuk
Naczelnik - Mieczysław Łukaszuk

Strażacka kampania

Zebranie w Łomazach

Co i kiedy w I półroczu

Odpady segregowane / ŁOMAZY / POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

Odpady niesegregowane

Uwaga! ! ! Prosimy o: ● zgniatanie butelek plastikowych typu PET ● Wystawianie odpadów w dniu wywozu do godz. 7.00

● Nie mieszanie popiołu z innymi odpadami

H AR M O N O G R AM WYWO ZU O D PAD Ó W w G M I N I E ŁO M AZY
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12 lutego na hali w Łomazach, z udziałem kilkudziesięciu
uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
odbył się Gminny Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Jego głównym celem była popularyzyzacja
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru
oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym.
Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk wójta i dyrektor ZS
medale i dyplomy.
Będą teraz reprezentować gminę Łomazy 1 marca b.r. na
zawodach powiatowych w Piszczacu.

Inicjatorem turnieju był naczelnik łomaskiego OSP
Andrzej Wiński, a w jego organizacji wsparcia udziel i l i
miejscowi strażacy, komendant główny ZOSP w Łomazach
Roman Stanilewicz oraz nauczyciele wychowania fizycznego

Zespołu Szkół w Łomazach - Ireneusz Korszeń i Artur
Romaniuk.
Naszym młodym strażakom życzymy powodzenia!

I Spotkanie Opłatkowe oraz wspólne kolędowanie,
zorganizowane z inicjatywy sołtysa Joanny Panasiuk i
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Czeladońka", miało miejsce
2 stycznia w Lubence.
Udział w nim wzięło około 60 osób, w tym zaproszeni
goście specjalni m. in. przewodnicząca Rady Gminy.
Witając, sołtys Lubenki złożyła wszystkim przybyłym
mieszkańcom i gościom życzenia świąteczne, po czym
obecni podziel i l i się opłatkiem.
Na scenie wystąpiła Czeladońka z widowiskiem "Pokłon
Trzech Króli" i zaśpiewano wspólnie ki lka kolęd.
Na akordeonie przygrywał Dawid Głacki, a scenariusz
spektaklu napisał Kazimierz Kusznierów.
W drugiej części spotkania wszyscy biorący w nim udział
zostal i zaproszeni na przygotowany przez stowarzyszenie
poczęstunek przy świecach i płonącym kominku.

Za pośrednictwem Łomaskich Stron sołtys Joanna Panasiuk
składa serdeczne podziękowania dla wszystkich osób,
które zaangażowały się w przygotowanie spotkania

opłatkowego, wyrażając nadzieję,że inicjatywa ta zostanie
powielona w następnych latach.

Stowarzyszenie dziękuje

W niedzielne popołudnie, 7 lutego, zarząd Łomaskiego
Stowarzyszenia Rozwoju podjął uroczystym obiadem
swych członków, przyjaciół oraz osoby wspierające jego
działalność.
Prezes stowarzyszenia Jan Charycki dziękując przybyłym,

podkreśl i ł na wstępie, że bez ich czynnego udziału zbyt
wiele nie dało by się dokonać.
Jedynie dzięki wspólnym staraniom działalność stowarzy-
szenia w 201 5r. była owocna.
Spotkanie uświetnił występem zespół „Śpiewam bo lubię”.

Prezes J. Charycki witał i dziękował Nadmiaru zdobytych kalorii można było pozbyć się na miejscu

Opłatek i Pokłon Trzech Króli

Bój młodych strażaków



www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com
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Feryjny dzienniczek

„Jeden procent” to jedyny podatek o którym każdy może zdecydować, na co go przeznaczy. W tym roku po
raz kolejny rozliczając swój podatek za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć swój 1% na rzecz lokalnych
organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej gminy, takich np. jak Stowarzyszenia.

Dzieje sie ...¸

styczeń - luty 201 6

Poniedziałek - 1 5.02.

Środa - 1 7.02.

Wtorek - 1 6.02.

Czwartek - 1 8.02.

Piątek - 1 9.02.

GBP ŁOMAZY
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W gminnym kalendarzu imprez styczeń jest miesiącem szczególnym, bowiem to tradycyjny czas koncertów
kolęd , wspólnego ich śpiewan ia.

Wszak kolędowanie to jedna z najpiękniejszych tradycj i bożonarodzen iowych w naszym kraju .

Czas kolęd

KOSZOŁY

Również 6 stycznia spotkanie z
kolędą przygotowali mieszkańcy
Koszoł. Przed licznie gromadzoną
publicznością kolędowanie roz-
poczęły miejscowe dzieci. Na-
stępnie pracownicy i uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Międzylesiu zaprezento-
wali przedstawienie „Wigi l ia
Podlaska”, w którym przypomniel i
dawne, podlaskie tradycje zwią-
zane z ostatnim dniem oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie.
Potem „Podlasianki” z Rokitna
przedstawiły szopkę noworoczną,
a kolędy i pastorałki wykonywały
zespoły - „Luteńka” z Koszoł,
„Studzianczanie” ze Studzianki, „Zielona Kalina” z Dubowa,
„Biesiadnicy” z Żeszczynki oraz „Tęcza” z Dąbrowicy.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ludziom

dobrej woli, którzy wsparli to przedsięwzięcie.

ŁOMAZY

W święto Trzech Króli, 6 stycznia,
w łomaskim kościele parafialnym
odbył się Koncert Kolęd, w którym
zaprezentowali się miejscowi artyści
- młodzi wokaliści, instrumentaliści,
chór parafialny, orkiestra dęta
OSP w Łomazach, "Tentative".
Kolędy śpiewały dzieci, młodzież
oraz dorośl i .

DUBÓW

Po koncertach w Łomazach i
Koszołach wspaniałe kolędy
rozbrzmiewały 12 stycznia w
Dubowie, gdzie zaprezentowały
się zespoły z gminy Łomazy oraz
z powiatu bialskiego:
„Zielona Kalina” z Dubowa
„Lewkowianie” z Dokudowa
„Luteńka” z Koszoł
„Tęcza” z Dąbrowicy Dużej
„Studzianczanie” ze Studzianki
„Śpiewam, bo lubię” z Łomaz
„Kaczeńce” z Czosnówki
Chór parafialny z Huszczy.

fot. Radio BIPER
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STUDZIANKA

Łomaski GOK i grupa śpiewacza
„Studzianczanie” zorganizowali I I „Kolę-
dowanie w Studziance", które odbyło się
16 stycznia w miejscowej świetl icy.
Spotkanie to połączono z jubileuszem
5-lecia „Studzianczan".
Udział w nim wzięl i zaproszeni goście,
przybyłe z terenu gminy Łomazy i
powiatu bialskiego grupy śpiewacze
oraz mieszkańcy Studzianki.
Na wstępie wspólnie odśpiewano kolędę
„Wśród nocnej ciszy”, po czym z reper-
tuarem kolęd wystąpil i „Studzianczanie”.

Grupa ta powstała w styczniu 2011 r.
Inspiracją do jej założenia było zapro-
szenie przez zespół „Bokinczanka” na
przegląd kolęd.
Formacja l iczy obecnie 1 0 osób.
Prowadzi ją, akompaniując na akordeo-
nie, Andrzej Chwaluczyk,   a rytm wystukuje
na bębnie Józef Hołonowicz.
Do zespołu należą też -
Hołonowicz Anna, Kowalczyk Bożena,
Kowalczyk Tadeusz, Jaśkiewicz Mirosława,
N iedźwiedź Jan, Szenejko Małgorzata,
Szenejko Józef, Szopl iński Piotr.

Pierwszym prowadzącym zespół był
Marian Powszuk, a następnie, akompaniu-
jący na skrzypcach, nie żyjący już
Tadeusz Derlukiewicz.
W grupie śpiewali także:
Powszuk Jadwiga, Owczaruk Henryk, Brodacka Mirosława,
Kalinowska Danuta, Mańkowska Krystyna, Kowaleńko Regina,
Kukawska Małgorzata, Golba Grażyna, akompaniował Serhej
Edward.

W repertuarze zespołu są piosenki biesiadne, ludowe,
patriotyczne, kolędy, pieśni maryjne. Zespół występował
68 razy na uroczystościach gminnych i powiatowych,
biesiadach, na Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Majowe Śpiewanie” w Polubiczach,
przeglądach kolęd w Bokince Królewskiej oraz uświetniał
różne uroczystości w Studziance i sąsiednich
miejscowościach.

Z okazji 5-lecia członkowie grupy zostal i uhonorowani
pamiątkową statuetką i medalami za promocję Studzianki
przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.
Było również wspólne śpiewanie kolędy z byłymi członkami
grupy.
W dalszej części odbył się koncert kolęd w wykonaniu
grup śpiewaczych z gminy Łomazy i powiatu bialskiego.
Wystąpiły - Bokinczanka z Bokinki Królewskiej, Zielona
Kalina z Dubowa, Lewkowianie z Dokudowa, Macierz z
Ortela Królewskiego, Kaczeńce z Czosnówki oraz
Biesiadnicy z Żeszczynki.
Po występach odbyła się wspólna biesiada przygotowana
przez mieszkańców Studzianki.

wg. tekstu Ł. Wędy

ŁOMAZY
24 stycznia w GOK miała miejsce

IV edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek
"Śpiewajmy dziecinie". Wzięło w nim
udział 38 wokalistów z pow. bialskiego,
prezentując wysoki poziom artystyczny.
Jury w składzie:
Justyna Maleńczuk - przewodn. , Paweł
Tokarski, Janusz Maleńczuk - członkowie,
przydziel i ło nagrody w 3 kategoriach:
kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, Gimnazjum.

Nasi reprezentanci -
Maciej Golba - kl . V / III miejsce
Ol iwia Supruniuk - kl . 3 / wyróżnienie
Błażej Bańkowski - kl . 2 / wyróżnienie
Organizatorzy konkursu: GOK i Gminna
Bibl ioteka Publiczna w Łomazach.

fot. Łukasz Węda
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Celem przedsięwzięcia
jest kultywowanie świątecznych
tradycji , pobudzanie twórczej
inwencji w sferze działalności
plastycznej, radość z samodziel-
nego tworzenia oraz rozwijanie
wyobraźni i fantazj i .

Podczas podsumowania
konkursu wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody

rzeczowe.

Bożena Kaczmarek

Organizatorami konkursu byli:
Gminny Ośrodek Kultury i

Gminna Biblioteka Publiczna

Świąteczne Anioły

styczeń - luty 201 6

Opłatek emerytów

ŁOMAZY

19 stycznia odbyło się podsu-
mowanie Gminnego Konkursu
Plastycznego „Świąteczne
Anioły”. Anioły były tworzone
formą przestrzenną – według
własnej wizj i uczestników.
Konkurs cieszył się bardzo dużym
powodzeniem, bowiem wzięło w
nim udział 90 uczestników z róż-
nych grup wiekowych.

Prace były oceniane w następu-
jących kategoriach:

- Przedszkole
- kl. I–I I I SP
- kl. IV–VI
- Gimnazjum

ŁOMAZY

21 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury
opłatkiem podziel i l i się emeryci i renciści z
Gminy Łomazy oraz zaproszeni goście:
przewodnicząca Rady Gminy Łomazy
Małgorzata Derlukiewicz, kierownik GOPS
Urszula Najdyhor, ksiądz Andrzej Ognik oraz
przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i
Rencistów - Biała Podlaska.
Spotkanie opłatkowe to okazja do wzajemnej
integracji seniorów, a także poszerzenia wiedzy
o działalności łomaskiego centrum kultury.
Przykładowo - Gminna Bibl ioteka wychodząc
naprzeciw potrzebom, poszerza swą ofertę i
planuje w 201 6 roku szereg bezpłatnych kursów
i warsztatów z zakresu edukacji finansowej
osób dorosłych.
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WIEŚCISZKOLNE

Czas rewizyt

16 stycznia w świetlicy wiejskiej w Huszczy odbyła się wiejska
choinka noworoczna. Uczestniczyły w niej dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Huszczy wraz z rodzicami i nauczycielami.
Do tańca przygrywali - Stanisław Pawluk (tata uczennic Ewy
i Justyny) oraz dyrektor GOK Ryszard Bielecki.
W przerwie były kanapki i ciasta przygotowane przez rodziców.
Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem Barbary Hołowni i
Moniki Walczuk przedstawil i sztukę teatralną „Jasełka”.
W dalszej części imprezy wszystkie dzieci brały udział w
zabawach rytmicznych prowadzonych przez Jacka Marczuka.
Na koniec przybył Mikołaj i przyniósł dzieciom prezenty.
To był wspaniały bal choinkowy.

4 i 5 grudnia 2015 r. uczniowie, nauczyciele i dyrekcja
Zespołu Szkół w Łomazach gościl i w Szkole nr 1 3 w
Brześciu. Była to już trzecia wycieczka łomaskich uczniów i
nauczyciel i na gościnną Białoruś. Wyjazd był związany z
podpisaną w listopadzie 201 4 r. umową o współpracy
międzynarodowej pomiędzy Zespołem Szkół w Łomazach i
Średnią Szkołą nr 1 3 w Brześciu. W wycieczce wzięło udział
23 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tym razem uczestnicy wycieczki miel i okazję zwiedzić nie
tylko Brześć, ale również dwór Juliana Ursyna Niemcewicza
w Skokach i Mińsk.

Dwudniowy pobyt rozpoczął się od uroczystego powitania w
Szkole nr 1 3 w Brześciu oraz smacznego obiadu przygo-
towanego przez szkolną stołówkę.
Następnie odbyła się autokarowa wycieczka ulicami
Brześcia, podczas której uczniowie i nauczyciele miel i
okazję zdobyć wiele cennych wiadomości na temat miasta.
Uczestnicy zwiedzil i również Twierdzę Brzeską.

Kolejnym ciekawym punktem wycieczki była wizyta w
Skokach i zwiedzanie znajdującego się tam dworu Jul iana
Ursyna Niemcewicza. Późnym popołudniem łomascy
uczniowie i nauczyciele ponownie udali się do brzeskiej
szkoły, gdzie czekały pyszne potrawy kuchni białoruskiej.
Była to niepowtarzalna okazja poznania smaków Białorusi
ukrytych w potrawach przygotowanych przez uczniów
Szkoły nr 1 3. Po degustacji potraw odbyła się część
artystyczna. Białoruska młodzież zaprezentowała swoje
wokalne i taneczne umiejętności. Na koniec przyszedł czas
na wspólną dyskotekę i zabawy integracyjne.

Następnego dnia odbyła się wycieczka do Mińska.
W stol icy Białorusi czekało na uczestników wycieczki wiele
wspaniałych atrakcji . Na początek wszyscy udali się do
Białoruskiej Narodowej Bibl ioteki. Jest to jedna z najwięk-
szych i najbardziej niezwykłych bibl iotek świata. Budynek
ma kształt diamentu. Na górze budynku (23 piętro) znajdują
się punkty widokowe, skąd można obserwować cały Mińsk.
Cała powierzchnia “diamentu” pokryta jest panelami LED.
Ten wielokolorowy wyświetlacz czynny jest od zachodu
słońca do północy. Wzory i rysunki na nim ciągle się
zmieniają.
Z magazynu czytelnicy mogą otrzymać zamówioną książkę w
ciągu maksymalnie 1 5 minut, jest to możliwe dzięki tzw.
telewindom. Ogromne wrażenie zrobiła także na uczestnikach
wycieczki panorama Mińska oglądana z tarasu widokowego
na dachu bibl ioteki.
Po smacznym obiedzie przyszła pora na wizytę w Naro-

dowym Cyrku Białorusi. Występy cyrkowe odbywają się w
ogromnym budynku przypominającym teatr.
Po dwugodzinnym emocjonującym przedstawieniu uczniowie
udali się do nowoczesnej galeri i handlowej, gdzie mogli
kupić pamiątki.
W ciągu tych dwóch dni uczniowie obu szkół miel i okazję

lepiej się poznać, porozmawiać i zrobić wspólne pamiątkowe
zdjęcia. Nauczyciele podczas wspólnych rozmów miel i
okazję wymienić swoje doświadczenia i poglądy dotyczące
dydaktyki i wychowania.
Była to kolejna niezwykła lekcja nie tylko języka rosyjskiego,
ale także histori i , geografi i i kultury Białorusi.

styczeń - luty 201 6

Noworocznie przy choince
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KOCHANI DZIADKOWIE

Dość powszechnie uważa się, że rodzice są od wychowania,
a dziadkowie od rozpieszczania. Cóż, z reguły to właśnie
dziadkowie mają dla wnuków o wiele więcej czasu i cierpliwości
niż pracujący rodzice. Nawet surowy ojciec potrafi po latach
przeistoczyć się w dobrodusznego dziadka.
Dzień Babci zaczęto upowszechniać w naszym kraju pod koniec
lat 60 ubiegłego wieku. Dziadkowie na swój dzień musieli czekać
jeszcze 20 lat, zanim ktoś uznał, że są oni jawnie dyskryminowani.

Obecnie w przedszkolach i szkołach organizowane są występy,
na które zapraszani są babcie i dziadkowie.
To są wyjątkowe spotkania, pełne radości i szczęścia, przebie-
gające w podniosłej i jednocześnie rodzinnej atmosferze.
Dziadkowie są dumni ze swych zdolnych wnucząt, te zaś są
szczęśliwe, że mogą występować przed swymi najbliższymi, a
także wręczyć im przygotowany wcześniej upominek.
Nie inaczej jest i u nas.

styczeń - luty 201 6

Huszcza

Najwcześniej, bo 17 stycznia, uroczystość z okazji zbl iżają-
cego się Dnia Babci i Dziadka odbyła się w Huszczy, w
świetl icy wiejskiej. Imprezę uświetni l i zaproszeni goście - wójt
J. Czyżewski, przewodn. Rady Gminy M. Derlukiewicz oraz
radna z Huszczy E. Moszkowska.
Licznie przybyli babcie i dziadkowie, bardzo lubiący takie
spotkania ze swoimi wnuczętami.
Na tę okazję uczniowie klas I , I I i I I I Szkoły Podstawowej w
Huszczy, pod kierunkiem Mirosławy Hołowni i Danuty
Nazarewicz, przygotowali część artystyczną, na którą złożyły
się wiersze i piosenki, przy akompaniamencie instrumentów

perkusyjnych, wzbogacone tańcami rozrywkowymi.
Do pokazów włączyły się dzieci z oddziału przedszkolnego
prezentując tańce „Sałatka owocowa” i „Anakonda”, zaran-
żowane przez Agnieszkę Garbatiuk.
Wszystkie wnuczęta zaśpiewały babciom i dziadkom „1 00 lat”
oraz wręczyły im kwiaty i koszyczki.
W dalszej części imprezy wystąpiły zaproszone zespoły -
Czeladońka z Lubenki w sztuce teatralnej „Trzej Królowie”,
a także zespół śpiewaczy „Tęcza” z Dąbrowicy Dużej.
Dziadkowie zostal i poczęstowani kanapkami i ciastem oraz
ciepłą herbatką, przygotowanymi przez Radę Rodziców.

W Szkole Fil ialnej w Studziance uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka odbyła się 28 stycznia.
Uczniowie z klasy pierwszej i trzeciej pod kierunkiem
Wiesławy Kobrzyńskiej zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie w przedstawieniu pt. „Szopka szkolna”.
Następnie recytowali wiersze i śpiewali piosenki oraz,

wręczając własnoręcznie wykonane upominki swoim
Babciom i Dziadkom, złożyl i im życzenia.
Imprezę swoją obecnością uświetni l i : dyrektor Zespołu Szkół
w Łomazach - p. Anna Fil ipiuk i rodzice, którzy aktywnie
włączyli się w organizację imprezy.

Wiesława Kobrzyńska

Studzianka
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W sobotę 30 stycznia w murach łomaskiego Zespołu Szkół
pojawil i się znakomici goście Przedszkola Samorządowego -
Babcie i Dziadkowie.
Dzieci z niecierpl iwością czekały na ten dzień, bowiem przy-
gotowały im mnóstwo niespodzianek. Jako że gości było
mnóstwo toteż impreza odbyła się w hali sportowej.
Zapoczątkowała ją część artystyczna.

Wzruszeni dziadkowie podziwiali występy swoich milusińskich,
a przedszkolaki, w poszczególnych grupach pod kierunkiem
wychowawców, odważnie i bez tremy prezentowały swoje
umiejętności taneczne i recytatorskie.
Jednak najwspanialszymi prezentami dla wszystkich babć i

dziadków były ciepłe uśmiechy i szczere życzenia, płynące
wprost z dziecięcych serduszek.
Do życzeń dołączyła się także dyr. Anna Fil ipiuk oraz wójt
Jerzy Czyżewski.

Po części artystycznej niecodzienni goście zostal i zapro-
szeni na herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przy
współpracy rodziców i nauczyciel i .
To jednak nie był koniec wrażeń.
W rytmie wielu znanych przebojów wnuczęta „porwały” swoich
dziadków do tańca.
Wodzirejem wspólnych pląsów był Wojciech Telaczyński.

Wyjątkowa atmosfera oraz szczęśliwe i rozpromienione
twarze babć i dziadków oraz wnucząt potwierdzają, jak ważne
są takie wspólnie spędzone chwile.

Gorące podziękowania dyrekcji , nauczycielom i dzieciom
za przygotowanie tej wyjątkowej imprezy, pełnej radości i
niezapomnianych przeżyć, przekazała jedna z babć - Danuta
Telaczyńska.
Zatem - do następnego spotkania!
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Łomazy

Na kolanach Babć i Dziadków wszystko lepiej smakuje Była zabawa, wiele się działo . . . Było głośno, było radośnie . . .

Podniosła chwila . . . bo to poloneza czas

Wszystko zostało uwiecznione za pomocą dziesiątek aparatów

Krasnale udowodniły, że też potrafią

Zaczarowany taniec - widok niczym z „Jeziora Łabędziego”
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W 1 874 roku, czyl i 1 42 lata temu, rozegrały się na
Podlasiu krwawe wydarzenia w obronie Unii .
W Łomazach również doszło do przelewu krwi, a źródła
historyczne mówią o wręcz nieludzkich sposobach
nawracania na wiarę prawosławną.
Jako symbol męczeństwa wszystkich unitów traktuje się
śmierć 1 3 mieszkańców Pratul ina, którzy 26 stycznia 1 874
r. zginęl i w obronie swojej cerkwi.

"Pratulinie! Drelowie! Włodawo! Łomazy!

Stoicie wy mi w oczach jak męczeństw obrazy. . . "

recytowali uczniowie w czasie uroczystej akademii z okazji
Dnia Patrona, która odbyła się 27 stycznia w Gimnazjum
im. Unitów Podlaskich w Łomazach.
Gośćmi uroczystości byl i przedstawiciele władz gminnych
oraz Rady Rodziców.

Dyrektor Zespołu Szkół A. Fil ipiuk, dziękując uczniom
klas I Ia i I Ic oraz nauczycielom A. Łojewskiej, M. Bednaruk
- Bańkowskiej i G. Kulickiemu za przygotowanie ciekawej
lekcji histori i i katechezy, stwierdziła, że społeczność
szkolna jest zainteresowana kultywowaniem tradycji ,
wartości patriotycznych i sięgania do naszych regionalnych
korzeni.
Akademia była jednocześnie hołdem złożonym Unitom
Podlaskim, którzy męczeńską śmiercią przypłacil i obronę
katol ickiej wiary.

Święto Patrona Szkoły była okazją, aby uhonorować
laureatów konkursów szkolnych poświęconych Patronom
Szkoły:
Szkolny konkurs Wiedzy o Unitach Podlaskich

I miejsce - Katarzyna Szatałowicz klasa I I I d
I I miejsce - Aleksandra Bondaruk klasa I I a
I I I miejsce - Tomasz Semeniuk klasa I I c
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I na najładniejszy

Album o Unitach

I miejsce - Anita Kukawska klasa I c
I I miejsce - Jakub Klujewski klasa I b
I I I miejsce - Mikołaj Hołownia klasa I a

Obaj zwyciężyl i w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Boże Narodzenie w literaturze” zorganizowanym w Rossoszu, we współpracy
z Bialskim Oddziałem Towarzystwa Kultury Teatralnej w Białej Podlaskiej.

Jan Dyrdowski, przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Bieleckiej,
zajął I miejsce w kategori i klas I – I I I

Maciej Golba, przygotowany pod kierunkiem Beaty Piotrowskiej,
zajął I miejsce w kategori i klas IV – VI

Laureaci

Antoni Cydejko

Uczeń klasy I Szkoły Fil ialnej w
Studziance.

Został laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
„Moja kartka świąteczna”.

Maciej Golba
uczeń z kl. Va Szkoły Podstawowej

w Łomazach
I miejsce w konkursie

Jan Dyrdowski
uczeń z kl. I a Szkoły Podstawowej

w Łomazach
I miejsce w konkursie

DzieńPatrona
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28 stycznia w Szkole Podstawowej w Huszczy odbył się
karnawałowy bal przebierańców.
W zabawie uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie klas I-VI pod okiem opiekunów Danuty
Nazarewicz, Mirosławy Hołowni, Barbary Hołowni.
Wszyscy uczestnicy przebral i się za różne postacie.
W rytmie muzyki wirowały na parkiecie Księżniczki, Góralki,
Śnieżynki, Królowe Śniegu, KopciuszekF
Wśród chłopców królowała moda na przebranie za Kota w
butach, Spider-Mana, Elvisa Presleya, IndianinaF
W przerwie każdy mógł się poczęstować się kanapkami i
ciasteczkami, przygotowanymi przez licznie przybyłych
rodziców. W dalszej części imprezy przystąpiono do
wyłonienia zwycięzców konkursu pt. : „Najciekawsze
przebranie karnawałowe”. Każdy z uczestników, na wybiegu,
prezentował swój strój, a jury w składzie rodziców wyłoniło
zwycięzców. Uwierzcie, to wcale nie było łatwe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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Były sobie szkoły ...

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zapadła decyzja o
likwidacji Szkół Filialnych w Dubowie i w Studziance.

Radni uznali , że z powodu coraz mniejszej l iczby dzieci
należy dostosować sieć gminnych szkół do realnych potrzeb,
co pomoże zmniejszyć wydatki na funkcjonowanie oświaty
na terenie gminy.

Szkoła Fil ialna w Dubowie jest de facto nieczynna od
1 września 201 5 z uwagi na to, że wszyscy uczniowie, zgodnie
z wolą rodziców, uczęszczają do Szkoły Podstawowej w
Łomazach.
Z kolei w Studziance uczy się 6 uczniów (3 - w klasie I i 3 - w

klasie I I I ), a roczny koszt utrzymania tej filii to ponad 200 tys. zł
w roku szkolnym 201 4/1 5 i ponad 1 00 tys. zł w obecnym.
Również te dzieci zostaną przejęte przez szkołę łomaską.

Likwidacja placówek fi l ialnych ma zapewnić uczniom
likwidowanych placówek optymalnych warunków kształ-
cenia i wychowania w Szkole Podstawowej w Łomazach,

w ramach istniejących oddziałów, poprzez możliwość
korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej, stołówki,
hal i sportowej, placów zabaw „Radosna szkoła”, komp-
leksu boisk sportowych „Orl ik”.

Ach, co tobył za bal !

SZKOŁA

Szkoła (jeszcze) wStudziance

WspomaganieMikołaja

W ramach akcji „Mikołaj”, jaką młodzież przeprowadziła
w kościołach w Dubowie, Huszczy, Łomazach i Korczówce
oraz w łomaskim sklepie Delikatesy Centrum, zebrano
ogromną ilość zabawek, słodyczy i owoców.
I lość, która przerosła oczekiwania organizatorów.
Pomoc Mikołajowi w rozwożeniu świątecznych prezentów
w Wigil i jny wieczór zaoferowali : Ola, Iwona, Angelika,
Monika, Tomek, Łukasz, Karol i Mirek.
Odwiedzil i oni wszystkie miejscowości gminy Łomazy, a w
nich rodziny, w których dzieci w sposób szczególny wypa-
trywały pierwszej gwiazdki. : )
„We wszystkich domach przyjęto nas bardzo serdecznie.
Niestety, biała broda nie sprzyjała pałaszowaniu ciasta” -
wspomina Mikołaj.
W całej tej akcji najważniejsze jest oczywiście dobro dzieci,
wywołanie uśmiechu na ich twarzach.

Nie byłoby to możliwe bez Waszego serca oraz życzliwości,
za co wszystkim zaangażowanym w akcję

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Była też akcja Caritasu „TAK, POMAGAM”. W jej ramach
zbierana była żywność, m. in. w sklepie GROSZEK



Pęknięcie w dzbanie

Pewna stara chińska kobieta miała dwa wielkie dzbany
na wodę i nosiła je na drążkach zawieszonych na
ramionach. Jeden z dzbanów miał pęknięcie, natomiast
drugi był bez wady i zawsze utrzymywał pełną porcję
wody.

Pierwszy dzban, po długiej drodze od rzeki do domu
starej kobiety, był zawsze do połowy pusty.
Trwało to całe dwa lata, a kobieta przynosiła do domu w
jednym dzbanie zawsze połowę wody.
Dobry dzban był oczywiście zawsze dumny z siebie.
Biedny, pęknięty dzban bardzo się wstydził za swą wadę
i mocno go trapiło, że potrafił wykonywać tylko połowę
tego, do czego był przeznaczony.

Po dwu latach, które wydawały mu się straszne, nie
wytrzymał i rzekł do kobiety - Bardzo się wstydzę za
swoje pęknięcie, gdyż to z niego woda wycieka wzdłuż
całej drogi do twojego domu.

Stara kobieta uśmiechnęła się. - Nie zauważyłeś, że po
twojej stronie drogi rosną kwiaty, a po drugiej nie?
Zasiałam po twojej stronie nasionka, gdyż wiedziałam o
pęknięciu i w ten sposób za każdym razem, gdy
wracaliśmy do domu, podlewałeś je. Dlatego przez dwa
lata mogłam zrywać te piękne kwiaty i przyozdabiać nimi
stół. Gdybyś nie był takim, to piękno by nie istniało i nie
zdobiło naszego domu.
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Łomaskie strony
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, www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com

Samo zycie

W związku z zorganizowaniem w Łomazach balu andrzejkowego, z którego dochód przeznaczono na leczenie i rehabil itację
chorych dzieci, pragniemy podziękować w imieniu nas rodziców, jak i naszych pociech.
Dziękujemy serdecznie za okazane serce Darczyńcom, Organizatorom, Prowadzącym, tym wszystkim, którzy wzięl i udział w całej
inicjatywie.
Wasza pomoc jest wyrazem empatii i zrozumienia drugiego człowieka i wiele dla nas znaczy.
Drodzy Organizatorzy, jesteśmy świadomi jak wiele trudu włożyliście w całą akcję, jak wiele poświęcil iście nam swojego czasu, za
co jesteśmy bardzo wdzięczni. Drodzy Darczyńcy, Wasze wsparcie wspomoże kosztowne leczenie chorych dzieci, co jest dla nas
rodziców ogromną pomocą, dziękujemy z całego serca.
Niech życzliwość, jaką nam okazaliście, spotyka Was na co dzień, bo jak mówi staropolskie przysłowie: „prawdziwych przyjaciół
poznajemy w biedzie”. W podziękowaniach przesyłamy Wam dużo serdeczności i ciepłych myśli o Was.

Dziękujemy Wam serdecznie
Rodzice
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Twój 1% może zmienić moje życie

Nazywam się Emilka Habieda … i urodziłam się chora.
Stwierdzono u mnie dziecięce porażenie mózgowe.
Moja choroba jest trudna i wymaga codziennej ciężkiej pracy,
ale mimo wszystko cieszę się każdym dniem. Skończyłam
siedem i pół roku i od początku dzielnie walczę, abym mogła
w przyszłości być samodzielna. Mogę być coraz bardziej
sprawniejsza dzięki systematycznej i intensywnej rehabil itacji,
ale leczenie to jest bardzo kosztowne. Chociaż mam trudny
start, to wiem, że są ludzie, którzy bardzo mi pomagają.
Bardzo Wam za to dziękuję, jesteście kochani.
Serdecznie dziękuję za Wasze dotychczasowe wpłaty z 1%
podatku oraz proszę o dalsze wsparcie.
Wasza pomoc jest dla mnie szansą na lepsze życie.
Wszelkie środki trafiają na moje subkonto w Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Kochani, bardzo Was proszę, aby przy wypełnianiu deklaracji
PIT dokładnie wpisywać moje dane, tak jak podano poniżej.
Wtedy Wasze wpłaty trafią na pewno na moje subkonto, a
nie konto Fundacji.

Aby przekazać 1% podatku,
wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: „KRS”: 0000037904,

a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:
10843 HABIEDA EMILIA

Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

Każdy z nas ma swoje wady, swoje
pęknięcie, ale to właśnie one czynią nasze
życie interesującym i wartościowym.

Powinniśmy każdego człowieka
przyjmować takim jakim jest i
dostrzegać w nim przede
wszystkim to, co ma dobrego.

Nie zapominajcie zatem
smakować woni i piękna
kwiatów po Waszej
stronie ścieżki.

.




