Numer
Bezpłatny

Łomaskie strony

Biuletyn mieszkańców Łomaz i okolic
wydawca: Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

numer 10 (36) październik — grudzień 2012

Magia Wigilijnego Wieczoru i Świąt Bożego Narodzenia,
to czas spokoju i radości.
W tę Wigilijną noc, niech w Waszym domowym zaciszu,
przy Wigilijnym stole,
Zapanuje miłość, poczucie radości oraz zgoda,
Niech rodzinne ciepło doda Wam odwagi
w nadchodzącym Nowym 2013 roku,
oraz obfitych darów łask płynących
z Tajemnicy Bożej Miłości
objawionej w ciszy Nocy Betlejemskiej.
Waldemar Droździuk
Wójt Gminy Łomazy

Niech Boże Narodzenie zamiast
okresem zakupowego szaleństwa,
stanie się czasem odpoczynku
i wzajemnej miłości,
a spędzone wspólnie z rodziną godziny
najważniejszym prezentem.
Niech Nowy 2013 Rok blasku doda wszystkim
Waszym dniom.
Wesołych Świąt!
życzy czytelnikom
redakcja ,,Łomaskich stron”
”…w Nim znajduje wypełnienie wszelka udręka
i tęsknota ludzkiego serca.”
Benedykt XVI „Porta fidei”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz nadchodzącego
Nowego Roku 2013, życzymy Wam zdrowia, pokoju serca,
umiejętności dostrzegania piękna w codzienności i w drugim
człowieku. Pragniemy wam życzyć, aby ten Rok rozbudził w
każdym z was aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z
odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, że w
tajemnicy Jego Wcielenia odnajdujemy treść naszego życia.
Błogosławionych Świąt, przeżywanych w obecności
najbliższych

życzą Duszpasterze Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Łomazach

Wiesław Bańkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Grudniowy numer „Łomaskich Stron” jest już czwartym bożonarodzeniowym, a jednocześnie pierwszym,
jaki wydajemy kwartalnie, a nie co miesiąc. Mamy
nadzieję, że trochę stęskniliście się za pismem? :)
Pod względem treści jest to o tyle nowa sytuacja, że w
jednym numerze trzeba pomieścić wiadomości z trzech
miesięcy!
Dokończenie na str.12
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ŚLUBOWANIE

To był ważny dzień dla pierwszoklasistów, zarówno
tych ze szkoły podstawowej, jak i tych z gimnazjum.
Po kilkutygodniowym okresie adaptacji do nowych
warunków nadszedł czas złożenia ślubowania.
„Ślubujemy uroczyście dbać o honor i dobre imię szkoły
oraz rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia…”. Takie
słowa padły z ust uczniów pierwszych klas w obecności
grona nauczycielskiego, a także przybyłych gości, wśród
nich przedstawicieli łomaskiego samorządu.
Dyrektor Anna Filipiuk dokonała aktu pasowania na
ucznia (rycerskim wzorem). Były również tradycyjne
występy przygotowane przez uczniów.
Jeszcze tylko otrzęsiny i tradycji stało się zadość.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc
płynące, jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na
polskiej łące…”. Takie między innymi słowa padły
podczas uroczystej akademii zorganizowanej 14 X w
Zespole Szkół w Łomazach z okazji Dnia Nauczyciela.

Młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała
wzruszający program, do obejrzenia którego zostali
zaproszeni nie tylko nauczyciele obecnie uczący w
Zespole Szkół, ale także emeryci oraz nauczyciele z
zaprzyjaźnionych szkół w Dubowie i w Huszczy. W
uroczystości uczestniczyli także licznie zaproszeni goście
(między innymi przedstawiciele samorządu lokalnego wójt gminy Łomazy Waldemar Droździuk oraz przewodniczący rady gminy i jednocześnie przewodniczący rady
rodziców Wiesław Bańkowski, proboszcz tutejszej parafii
ks. Adam Kamecki). W części oficjalnej dyrektor
łomaskiego Zespołu Szkół Anna Filipiuk wręczyła
licznej grupie nauczycieli (na zdjęciu) oraz pracowników
obsługi dyplomy uznania oraz nagrody pieniężne.
Nagrodę Wójta w tym roku szkolnym otrzymała Anna
Lesiuk. Część artystyczna zakończyła się słowami
Fiodora Dostojewskiego, które młodzież uczyniła
mottem i hołdem złożonym wszystkim tym, którzy z
powołaniem wykonują piękny, ale jakże trudny zawód
nauczyciela.
www.szkolalomazy.pl
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PODRÓŻ SEBASTIANA

Praca „Podróż” jest jego debiutem na arenie międzynarodowej i największym sukcesem w życiu.
Pochodzący z Łomaz 24-letni To nie tylko sukces indywidualny, ale także osiągnięcie
grafik Sebastian Powszuk, istotne dla całego kraju.  Jesteśmy niezwykle szczęśliwi,
wygrał prestiżowy międzyna że konkurs wygrał nasz rodak, Sebastian Powszuk. Mimo,
rodowy konkurs Fotolia TEN.

Na konkurs nadeszło 1260
prac pochodzących z dwudziestu krajów, z przewagą
uczestników z Francji, USA i
Włoch. Zwycięzcą został zaś
szerzej nieznany do tej pory Polak. W nagrodę jego praca
pt. „Podróż” będzie głównym elementem wielkiej kampanii reklamowej Fotolii na całym świecie. Jej wartość
to ok. 750 tysięcy złotych.
Sebastian ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Grafiki komputerowej nie studiował, jest w tej dziedzinie samoukiem.
W liceum był za to wielkim pasjonatem gier internetowych. Trzy lata temu wyjechał z Łomaz do Warszawy.
Przez dwa lata pracował jako grafik dla stołecznej
agencji reklamowej. Potem zaczął współpracować z
warszawską firmą Biapol. Od niedawna jest już tam na
etacie grafika.

PODRÓŻ

iż wybór był bardzo trudny, Jury, czyli 10 twórców
obrazów z kolekcji TEN, reprezentanci serwisu Fotolia
oraz partnerzy konkursu, przyznając nagrodę, wzięło pod
uwagę inspirację, technikę oraz refleksje artysty. To
właśnie połączenie tych trzech elementów sprawiło, że
praca Sebastiana została doceniona i wyróżniona jako
najlepsza na tle międzynarodowej konkurencji -

powiedziała Beata Jaroszewska, dyrektor operacyjny
Fotolia na Polskę.
Oprócz udziału w międzynarodowej kampanii reklamowej praca zostanie także opublikowana w międzynarodowych mediach branżowych. Sebastian Powszuk został
także nagrodzony wieloma nagrodami od Fotolii i
partnerów o łącznej wartości ponad 20 tys. zł, w tym
m.in. tabletem, oprogramowaniem i abonamentem w
serwisie Fotolia.
Fotolia to popularny międzynarodowy serwis zdjęć dla
grafików i designerów.
 www. gazeta.pl
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NASZ BIALSKI TALENT

23 października 2012 r. w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbyło się wręczenie
nagród Bialskie Talenty za 2011 r. Jest to nagroda
Starosty Bialskiego przyznawana rokrocznie pięciu najwybitniejszym i najzdolniejszym młodym mieszkańcom
powiatu bialskiego za rok poprzedzający. Nagrody w tym
roku były wręczane po raz dwunasty. Jedną z laureatek talent w dziedzinie sportu - została Monika Chwalewska
z Łomaz, reprezentantka Polski w taekwon-do, uczennica
I LO w Białej Podlaskiej.
Każdy laureat otrzymał od starosty bialskiego Tadeusza
Łazowskiego pamiątkowy dyplom, statuetkę, jak również
nagrodę pieniężną. Podziękowania otrzymali także rodzice i opiekunowie artystyczni, naukowi oraz trenerzy.
 www.powiatbialski.eu

Monika Chwalewska pośrodku, obok niej trener Artur Romaniuk

LAUREATKI  NAUCZYCIELKA I JEJ UCZENNICA

W II edycji konkursu plastycznego „RPO zmienia
przyszłość – namaluj swój świat” zadaniem uczestników

było stworzenie pracy plastycznej prezentującej efekty
wykorzystania środków unijnych w RPO na rozwój oraz
poprawę warunków życia. Spośród nadesłanych prac w
każdej gminie został wytypowany jeden zwycięzca.
W gronie laureatów tego konkursu, organizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, znalazła
się uczennica gimnazjum im. Unitów Podlaskich w
Łomazach – Paulina Biesiada i wygrała dla szkoły
tablicę interaktywną z projektorem. Praca powstała pod
opieką artystyczną Doroty Kulickiej. Uczennica została
zaproszona do Filharmonii Lubelskiej na uroczyste
odczytanie listy laureatów, wręczenie nagród oraz
prezentację nagrodzonych prac.

„Zapachy życia  moc zapachów 2012”. Pod takim
tytułem odbyła się IV edycja konkursu plastycznego
organizowanego przez Dom Kultury w Rybniku –
Boguszewicach. Tematem prac konkursowych była
plastyczna interpretacja zapachów, które towarzyszą
człowiekowi wszędzie. Moc zapachów może utrwalić się
w naszych odczuciach, wspomnieniach, czy marzeniach
oraz fantazjach.
W kategorii powyżej 18 lat sześcioosobowe jury
przyznało I miejsce Dorocie Kulickiej z Wisznic,
nauczycielowi Zespołu Szkół w Łomazach. Zwycięska
praca pt. „Z ziemi” wyłoniona została spośród 80
zgłoszonych do konkursu. Dnia 26.10.2012r. odbył się
wernisaż wystawy pokonkursowej oraz uroczyste
wręczenie nagród.

PANIOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !
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LISTOPADOWE ŚWIĘTO

Kolejną rocznicę obchodów Święta Niepodległości
przywitała przepiękna jak na tę porę roku pogoda.
W promieniach listopadowego słońca wyruszył spod
kościoła pochód, na czele którego maszerowała orkiestra
strażacka, za nią poczty sztandarowe, młodzież szkolna,
zaproszeni goście oraz liczna grupa mieszkańców Łomaz
i okolic. Przy dźwiękach orkiestry uczestnicy pochodu
przemaszerowali pod halę sportową, gdzie pod
pomnikiem złożono wieńce.

Następnie na hali Zespołu Szkół w Łomazach odbyła się
uroczysta akademia. Wśród licznie zaproszonych gości
byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego, gminnego, przedstawiciel
władz powiatowych ZNP, duchowieństwo. Dyrektor
Zespołu Szkół Anna Filipiuk jako gospodarz obiektu
gorąco powitała zebranych i zaprosiła do obejrzenia
przygotowanego programu.

W części artystycznej wystąpiła młodzież, która poprzez
wiersze i pieśni patriotyczne przybliżała widzom drogę
naszego narodu do odzyskania niepodległości.
W patriotycznym repertuarze zaprezentowały się także
zespoły „Studzianczanie” oraz „Śpiewam bo lubię”. Na
zakończenie wystąpiła orkiestra strażacka. Wszyscy
oczywiście otrzymali gromkie brawa. Jak powiedziała
dyr. Filipiuk - „Była to piękna lekcja historii”.
 www.szkolalomazy.pl
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STUDZIANKA  RODZINNIE

C zas - sobota 17 listopada, godz. 16.
Miejsce - świetlica w Studziance.
Cel - spotkanie pod nazwą „II Popołudnie Seniora".
Inicjatorka imprezy - Mirosława Brodacka, wspierana
przez sołtysa i innych mieszkańców Studzianki.
To właśnie sołtys Mirosława Jaśkiewicz uroczyście
otworzyła spotkanie. Podziękowała gościom za tak
liczne przybycie. Wyraziła zadowolenie z możliwości
spotkania z seniorami i wskazała, że w Studziance
zaczyna rodzić się mała tradycja spotkań z najstarszymi
mieszkańcami miejscowości.

Wśród gości byli wicestarosta Jan Bajkowski z
małżonką, wójt gminy Łomazy Waldemar Droździuk
oraz przewodniczący Rady Gminy Łomazy Wiesław
Bańkowski. Po uroczystym obiedzie, na scenie wystąpili:
zespół „Studzianczanie", kabaret „Zielawa” z programem
dla seniorów oraz zespół „Tęcza” z Dąbrowicy Dużej.
Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali także
młodzi wokaliści ze Studzianki: Mateusz Olichwirowicz,
Sandra Fuks, Wojciech, Maciej i Dominika Golba.
Nie zabrakło również tortu.
Mieszkańcy Studzianki wspominali dawne czasy, były wiersze,
liczne konkursy, piosenki
śpiewane i recytowane wspólnie
oraz indywidualnie. Spotkanie
ponad 100 osób, w dobrych
humorach, a także w rytmie
tanecznym, trwało do późnych
godzin nocnych.
Wszyscy obecni byli pod
wrażeniem znakomitej organizacji spotkania. Wielkie
podziękowania za wsparcie finansowe organizatorzy
spotkania kierują do wójta gminy Łomazy Waldemara
Droździuka, radnego Studzianki Marka Wilbika i jego
żony Agnieszki. Słowa uznania i podziękowania należą
się też mieszkańcom Studzianki zaangażowanym w
prace organizacyjne. Szczególne wyrazy wdzięczności
należą się także Ryszardowi Bieleckiemu z GOK-u w
Łomazach za nagłośnienie spotkania.
 www.lomazy.pl
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

W łomaskim przedszkolu dzieje się, oj dzieje, zatem
relacja z kilku wybranych imprez.

19 listopada  uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Okazuje się, że choć 11 Listopada to rocznica poważna i
wzniosła, to przedszkolaki również potrafią odpowiednio
ją uczcić. Choćby recytując wiersze i śpiewając
20 października  „Jarzynkowy bal” pod hasłem „Jedz patriotyczne pieśni. W czasie tej podniosłej uroczystości
owoce i jarzyny w nich mieszkają witaminy”.
duch patriotyzmu przenikał przedszkole i wszystkich tam
W trakcie imprezy dzieci brały udział w wielu ciekawych obecnych na wskroś.
konkursach, zabawach o tematyce jesiennej, rozwijały
poczucie rytmu, nabywały umiejętność wspólnej zabawy. 1 7 listopada  I Olimpiada Przedszkolaków, w hali sporRozstrzygnięty został też konkurs pt. „Kukiełka z towej Zespołu Szkół w Łomazach, propagująca aktywne
warzywa”. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali spędzanie czasu wśród rodzin, a przez to zdrowy tryb
pamiątkowe dyplomy i książeczki do kolorowania życia.
ufundowane przez dyr. Annę Filipiuk.
Organizatorem był GLKS-T „NIWA”, łomaski GOK oraz
Zespół Szkół we współpracy z Zakładem Rekreacji
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podl.

O zgłodniałych pomyślała prezes łomaskiego GS-u Irena
Kasjaniuk, sponsorując rogaliki i szarlotki z miejscowej
piekarni i - oczywiście - rodzice, którzy przygotowali
pyszne owocowe szaszłyki. Na zakończenie balu każde
dziecko otrzymało sok owocowo-warzywny „Kubuś”.
Dzień minął wesoło i przyjemnie, a wiedza dzieci i
rodziców na temat warzyw i owoców oraz zdrowego
odżywiania została wzbogacona.

Olimpiada miała formę festynu sportowo-rekreacyjnego.
W konkurencjach brały czynny udział dzieci wraz z rodzicami, nie tylko z tutejszego przedszkola, ale również ze
szkoły filialnej w Studziance oraz szkoły podstawowej w
Dubowie. Każdy uczestnik otrzymał upominek i wszyscy
bawili się doskonale.

SUPERDZIELNICOWY

Konkurs na Najlepszego Dzielnicowego 2012 r. został rozstrzygnięty. O to miano rywali-

zowało 27 policjantów z całego powiatu bialskiego - w turnieju strzeleckim, teście wiedzy
oraz w głosowaniu mieszkańców terenu służbowego.
Wyłoniono 5 laureatów, z komendy miejskiej i czterech podległych komisariatów.
O zwycięstwie decydowały łączne wyniki tych trzech konkurencji. W tym roku wygrali więc
nie tylko najpopularniejsi, ale faktycznie najlepsi dzielnicowi.
W Komendzie Policji Wisznice najlepszy wynik osiągnął mł. asp. Mirosław Jańczuk dzielnicowy gminy Tuczna oraz części gminy Łomazy, 12 lat służby w policji.
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ROK KRASZEWSKIEGO

W dniach od 19-21 listopada Gminna Biblioteka
Publiczna wspólnie z GOK zorganizowały uroczyste
zakończenie Roku Kraszewskiego. Jednym z elementów
obchodów był występ teatru obrzędowego „Czeladońka” z
Wiejskiego Domu Kultury w Lubence, który przedstawił
„Baśń o Bialskim Smoku”.
Zaprezentowano również zbiór dzieł pisarza, znajdujących się w zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
wystawę „Żywot i sprawy Józefa Ignacego
Kraszewskiego”.
Spotkania miały na celu przedstawienia postaci pisarza,
który był bardzo związany z naszym regionem i wywarł
trwały wpływ na kulturę i literaturę.
 www.lomazy.pl

ANDRZEJKI

28 XI uczniowie klasy I b szkoły
podstawowej w GOK-u (zdj. z
lewej), a 29 XI uczniowie klas
IV-VI na hali sportowej, spędzili
wesołe popołudnie na zabawie
andrzejkowej. Były oczywiście
tańce, choć najważniejsze tego
dnia były przecież wróżby. Czy się
spełnią?
KANON DOCENIONY

01 grudnia chór KANON Zespołu Szkół w Łomazach pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego - nauczyciela muzyki

uzyskał ZŁOTY DYPLOM oraz najwyższą liczbę punktów (96 na 100 możliwych)
w VI Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

spośród 12 chórów gimnazjalnych

Konkurs odbył się w auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Profesjonalne jury złożone z mistrzów sztuki chóralnej: prof. zw.
Mariusza Kończala z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. Beaty Dąbrowskiej - Dyrektora Instytutu Wydziału Artystycznego UMCS, dr hab. Małgorzaty Nowak - prof. nadzw. UMCS, dyrygenta chóru Kantylena III LO im. Unii Lubelskiej w
Lublinie oraz dr hab. Moniki Mielko - Remiszewskiej - Dyrektora Artystycznego Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku
Chórówi Orkiestri dyrygentachóruAkademii Medycznej wLublinie nie szczędziło pochwałłomaskimartystom.
Grzegorz Kulicki ponadto został wytypowany do akompaniowania na fortepianie podczas wspólnego wykonania
utworu obowiązkowego - „Jest taki dzień”. Organizatorzy konkursu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Międzynarodowy Festiwal „Wratislawia Cantans” oraz Centrum Kultury
w Lublinie. To kolejny sukces chóru obchodzącego w bieżącym roku szkolnym swój jubileusz 10-lecia.
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Czy rodzice muszą płacić za zakupy poczynione przez
ich nieletnie dzieci, czy zgodnie z prawem mogą taką
transakcję unieważnić?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białej
Podlaskiej, odpowiadając na tak postawione pytanie,
informuje:
- na mocy prawa cywilnego małoletni poniżej 13 roku
życia nie mają zdolności do czynności prawnych.
Czynność prawna (zakup) dokonana przez małoletniego
poniżej 13 roku życia jest nieważna.

Od zasady tej prawo przewiduje wyjątek. Jeżeli dziecko
do 13 roku życia kupiło, czyli zawarło umowę należącą
powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia
codziennego, umowa taka staje się ważną z chwilą jej
wykonania (dokonania zakupu), chyba że pociąga to za
sobą rażące pokrzywdzenie dziecka. Jako przykład można
wskazać wszelkie drobne zakupy, takie jak zakup
zeszytów, książek, słodyczy, artykułów spożywczych itp.
- Dziecko od 13 do 18 roku życia, czyli osoba o ograni

czonej zdolności do czynności prawnych, może bez zgody
rodziców zawierać umowy należące do umów
powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia
codziennego.

Oznacza to, że umowa zawarta przez dziecko od 13 do 18
roku życia jest ważna od początku i w każdym wypadku,
pod warunkiem, że należy do umów powszechnie
zawieranych.
Inaczej przedstawia się sytuacja, w której dziecko
powyżej 13 roku życia zawarło umowę sprzedaży nie
należącą do umów powszechnie zawieranych, gdyż do
ważności takiej umowy wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna. Brak potwierdzenia takiej umowy przez
rodzica lub opiekuna skutkuje jej nieważnością i daje
podstawy do żądania zwrotu pieniędzy.
RAPORT Z GMINY

W ostatnich miesiącach - wykonano:

- remont dachu na agronomówce w Huszczy i w budynku
szkolnym w Korczówce,
- prace remontowe w świetlicy w Kopytniku,
- wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Huszczy,
- chodniki w Łomazach - na ulicach Szkolnej i
Podrzecznej oraz części ul. Budzyń,
- chodnik w Dubowie przy drodze wojewódzkiej nr 812
(inwestycja realizowana w ramach porozumienia gminy z
samorządem województwa lubelskiego),
- remont drogi z FOGR w Studziance i rozliczono
zadanie;
• dostarczono komputery dla osób zakwalifikowanych do
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”;
• sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ulicy Cichej
(za 152 tys. zł).
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W przypadku zakupu przez internet może się zdarzyć,
że niepełnoletni poda nieprawdziwy wiek. Jeżeli rodzic
nie potwierdzi umowy zawartej w ten sposób, umowa
taka jest nieważna. Oznacza to, że dostarczony towar
należy odesłać, a przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić
zapłaconą kwotę.
Towar zakupiony przez internet można zwrócić bez
podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w
terminie 10 dni kalendarzowych. Liczy się go od dnia
wydania towaru, a gdy sprawa dotyczy świadczenia
usługi – od dnia zawarcia umowy. Jeśli sklep nie
potwierdza na piśmie informacji o możliwościach
odstąpienia od umowy – termin ten wydłuża się do
3 miesięcy.
Jak informuje rzecznik konsumentów, w Białej
Podlaskiej dużą grupę korzystających z usług rzecznika
stanowią osoby starsze, pokrzywdzone przez różnego
rodzaju oszukańczych akwizytorów, domokrążców i
pośredników. 40 do 50% wpływających wniosków o
interwencję tyczy się tego typu spraw.
W biurze rzecznika – Biała Podl., ul. Brzeska 41 –
można otrzymać i wypełnić wniosek o interwencję w
zakresie ochrony praw konsumenta, w którym
Konsument opisze, jaki ma problem, o co wnosi i dołączy
odpowiednie dokumenty. Wniosek taki można również
pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego –
zakładka Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Może się zdarzyć, że Konsument nie zastanie w biurze
rzecznika, który w tym czasie będzie w sądzie lub na
interwencji w terenie. Aby uniknąć takich sytuacji,
najlepiej jest wcześniej zadzwonić i umówić się na
spotkanie.
Telefon kontaktowy: 83 351 13 67

Czytelnikom i Redakcji „Łomaskich Stron”
najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
noworoczne przesyła

Romuald Kulawiec
Radny Powiatu Biała Podlaska

RADNI UCHWALILI
• Ustalono cenę skupu żyta do podatku za rok
podatkowy 2013 - wynosi 50 zł za 1dt
Podatek liczony jest 2,5 dt żyta z 1 ha przeliczeniowego
dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt żyta za 1 ha użytków
rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi.

• Roczne stawki w podatku od nieruchomości - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 15,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej.
• Ustalono wysokość obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości:
- odpady niesegregowane - 5 zł/miesięcznie od osoby,
- ,, segregowane - 4 zł
,,
,,
Płatne co 2 miesiące (od lipca 2013 r.)
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Serbia przy dźwiękach trąbek

Bałkany – barwna kraina na krańcach Europy, która kusi swą
wieloetnicznością i burzliwą historią ostatnich lat, a także pięknymi górskimi krajobrazami, kulinarnymi specjałami i oczywiście śliwowicą. Wraz z grupą znajomych postanowiłam właśnie
tam udać się na nasze wakacje. Zdecydowaliśmy się na Serbię,
gdzie w siodełkach naszych rowerów spędziliśmy dwa niesamowicie upalne tygodnie.
Spotkaliśmy się w Belgradzie (dojeżdżaliśmy tam z różnych
miast, a nawet państw), czyli stolicy kraju, ale samo zwiedzanie
miasta zostawiliśmy sobie na koniec naszej wyprawy. Udaliśmy
się natomiast do Guczy, czyli niewielkiego, bo liczącego zaledwie dwa tysiące mieszkańców miasteczka w centralnej części
kraju. Pojechaliśmy tam bynajmniej nie po to, aby zobaczyć jak
wygląda życie na serbskiej prowincji, bowiem na kilka sierpniowych dni Gucza zamienia się wielotysięczne miasto żyjące w
rytmie muzyki orkiestr dętych. Festiwal trąbki Gucza ma już ponad półwieczną tradycję i właściwą dla swojego stażu renomę
wśród orkiestr, które przyjeżdżają tam z całej Serbii, Bałkanów,
a nawet i świata. W ślad za nimi zjeżdżają się oczywiście turyści. Szacuje się, że przez kilka festiwalowych dni przez Guczę
przewija się nawet 300 tysięcy osób!

X - XII 201 2

str 9

wykonujących ten rodzaj muzyki można wymienić Gorana
Bregovica, który w Serbii również jest gwiazdą, występował
też zresztą na Guczy. Muzyka orkiestr dętych prezentowana na
festiwalu jest bardzo żywiołowa i energiczna, dlatego też cieszy się ogromną popularnością wśród Serbów różnych pokoleń,
którzy potrafią zaśpiewać słowa do większości utworów tańcząc przy tym kroki swoich narodowych tańców.

Finałowy koncert festiwalu zgromadził ogromną publikę

Pomnik trębacza na placu w Guczy

Gucza ma bardzo ciekawą formułę, bo różni się od typowych,
znanych nam festiwali. Miejski stadion służy za główną scenę,
ale to nie tam rozgrywa się większość koncertów, tylko gdzieś
między stolikami restauracji i na ulicach miasta. Orkiestry wędrują od restauracji do restauracji i przygrywają gościom do posiłku. Niektóre, większe restauracje, organizują mini-sceny na
terenie swojego lokalu. Trzeba wiedzieć, że Serbowie to naród
bardzo otwarty, lubiący się bawić, spędzać czas w towarzystwie
rodziny i znajomych wychodząc wspólnie na kawę, piwo, czy
kolację. Dlatego też ich pobyt w restauracji szybko przeradza
się w swego rodzaju ucztę, a energiczne dźwięki trąbek dobrze
wpisują się w atmosferę biesiady. My początkowo obserwowaliśmy ten zwyczaj i zastanawialiśmy się, czy taką orkiestrę należy zaprosić do swojego stolika, czy trzeba pokornie czekać, aż
dostąpi się zaszczytu i zostanie się „wybranym”. Okazało się,
że obie opcje mają zastosowanie w praktyce, ale chyba nasza rowerowa ekipa nie wyglądała na gości mogących hojnie zapłacić
za taką rozrywkę.
Festiwal promuje muzykę, którą my znamy jako muzyka bałkańska. Czerpie ona z muzyki romskiej, choć Romowie na Gu
czy to zdecydowana mniejszość. Ze znanych u nas artystów

Wieczorem festiwalowicze gromadzą się na stadionie, gdzie
na scenę wychodzą kolejne orkiestry grając po dwa lub trzy
utwory. Takie koncerty odbywają się każdego wieczora, natomiast ostatniego dnia występuje gwiazda festiwalu. Kilka lat temu był nią właśnie Goran Bregovic, natomiast w tym roku była
nią Ceca, czyli bałkańska diva, która łączy muzykę folkową z
popem.
Festiwal niestety zaczyna powoli tracić swój magiczny klimat
pod wpływem wkradającej się tam komercji. Na licznych straganach można kupić pamiątki, które niekoniecznie kojarzą się z
Bałkanami, a dla zmęczonych muzyką dętą rozstawiono
ogromne wesołe miasteczko, które świeci, miga i gra na pewno
nie w rytmie bałkańskich piosenek, choć głośnością stara się
nie ustępować rozstawionej po sąsiedzku scenie. Dodatkowo,
sponsorem Guczy jest serbski browar Jelen, dlatego trunek ten
stanowi nieodłączny atrybut typowego gościa festiwalu. Wstęp
na festiwal jest bezpłatny, natomiast wyzwaniem jest znalezienie godnego noclegu, szczególnie kiedy przyjeżdża się pod koniec imprezy. Są oczywiście zorganizowane pola namiotowe na
obrzeżach miasta oraz pokoje do wynajęcia – mieszkańcy
Guczy korzystają z momentu, kiedy mogą dorobić i organizują
„pensjonaty”, podnajmują ogródki jako pola namiotowe. Ci
odważniejsi i bardziej leniwi, którzy chcą mieć łatwy dostęp do
centrum miasteczka, rozbijają się na dzikim i niesamowicie
brudnym polu namiotowym nad rzeką.
Na festiwalu spędziliśmy dwa dni i stwierdziliśmy, że jest to
czas, w którym zdecydowanie nasyciliśmy się guczańską atmosferą. Na dłuższą metę, jak zresztą każda masowa impreza,
Gucza jest dosyć męcząca, przeszkadzają wszechobecne puszki
po piwie i inne śmieci, irytują samowolnie organizowane na
chodnikach dyskoteki w stylu techno czy elektro, ale mimo to
na pewno widok prawdziwego zaangażowania Serbów w zabawę jest wart tego doświadczenia.
tekst i zdjęcia  Beata Charycka
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Ostatnie miesiące tego roku obfitowały w sukcesy sportowców z naszej gminy, na wszystkich szczeblach, łącznie z międzynarodowym.
Prezentujemy część z nich, by pokazać jak zdolną mamy młodzież. Trzeba dać jej tylko szansę i dobrych trenerównauczycieli. A jak
widać mamy to szczęście mieć takich. Dziękujemy za dziś i prosimy o jutro, bowiem jesteśmy pewni, że przyszły rok nie poskąpi...

W dniach 4-7 października w miejscowości Brighton
(Anglia) odbyły się zawody Pucharu Świata w taekwondo
ITF. Nasza najlepsza zawodniczka, Monika Chwalewska
zajęła 5 miejsce w konkurencji indywidualnych układów
formalnych. Po drodze pokonała reprezentantki z całego
świata. Kolejno: z Irlandii, Kanady, Argentyny. Dopiero w
walce o medal uległa zawodniczce z Nowej Zelandii,
która ostatecznie zajęła II miejsce. Reprezentacja Polski
juniorek, w skład której wchodzi Monika, wywalczyła
brązowy medal w układach drużynowych oraz srebrny
medal w walkach.
Na zdjęciu  Monika ze zdobytymi medalami

 www.tkdlomazy.blogspot.com

do końca meczu.
W fazie grupowej Łomazy wygrały ze Szczytnem 1:0,
zremisowały 1:1 z Gorlicami i przegrały z Siedlcami 1:2.
Takie wyniki dały dopiero 3 miejsce w grupie i możliwość
gry o 9 miejsce. Chłopcy zagrali na swoim wysokim poziomie (tak jak w finale wojewódzkim) i wygrali z Liderem
Łopuszno 4:3, z Ząbkowicami Śląskimi 2:1 i w finale z ZS
Nysa 2:0.
Drużyny chłopców i dziewcząt otrzymały za udział w Finale Wojewódzkim dwa komplety strojów piłkarskich, zaś za
udział w Finale Ogólnopolskim każdy zawodnik otrzymał
dres piłkarski i piłkę.
Drużyna z Łomaz obserwowała mecze finałowe siedząc na
trybunach w towarzystwie premiera Donalda Tuska.

Sukcesem zakończył się Wojewódzki III Turniej Orlika o
w Puławach. W tym roku
w Finale Wojewódzkim wystąpiły zarówno dziewczęta jak i
chłopcy z rocznika 1999-2000 (VI klasa szkoły podstawowej
i I klasa gimnazjum). Dziewczęta zajęły III miejsce. Chłopcy
zostali mistrzem województwa lubelskiego gromiąc w
wielkim finale drużynę z Łęcznej w serii rzutów karnych 5:4.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został bramkarz łomaskiej
drużyny Mikołaj Lewkowicz.
Finał Ogólnopolski w Warszawie drużyna z Łomaz zakończyła na 9 miejscu w kraju. Mecz o wejście do finałowej
ósemki chłopcy przegrali 1:2 z Gimnazjum w Siedlcach.
Wystarczyłby remis, aby wejść do grona ćwierćfinalistów,
niestety przeciwnik zdołał utrzymać skromne prowadzenie
Puchar Premiera Donalda Tuska

Dla uczczenia 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w powiecie zorganizowano okolicznościowe biegi.
Najwięcej biegaczy, bo blisko 600, 9 listopada zgromadziły
XVIII Biegi Niepodległości w Janowie Podlaskim.
Mimo kapryśnej, jesiennej aury nie zawiedli także kibice.
Klasyfikację biegów przeprowadzono w piętnastu kategoriach.
Z naszej gminy miejsca na podium zajęli:
szkoły podstawowe – kl. I-II: 1 . Zuzanna Hołownia (Huszcza),

Łomaskie gimnazjum reprezentowali: Maciej Bosak, Maciej
Indrzejewski, Mikołaj Lewkowicz, Piotr Martyniuk, Maciej
Nazarewicz, Błażej Sobechowicz, Dominik Szymanek, Michał
Zydlewski i Krystian Żelisko.
 www.szkolalomazy.pl

3 . Karolina Juchimiuk (Łomazy)
oraz 1 . Dawid Waśkiewicz (Łomazy),
kl. III-IV: 1 . Justyna Bajkowska (Łomazy),
kl. V: 2 . Ewelina Przyłucka (Łomazy),
kl. VI: 3 . Julia Kobylinska (Huszcza);

gimnazjum –
kl. I: 3 . Kinga Krasa oraz 2 . Maciej Nazarewicz,
kl. II-III: 3 . Paweł Bojarczuk.
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29 listopada w Zespole Szkół w Kodniu odbyła się uroczystość
podsumowująca wyniki Współzawodnictwa Sportowego szkół
powiatu bialskiego za rok 2011/2012.. Nasze szkoły wypadły
całkiem, całkiem...
Podczas uroczystości starosta bialski Tadeusz Łazowski wręczył
puchary i wyróżnienia szkołom w następujących kategoriach:
Szkoły podstawowe do 100 uczniów:
I miejsce SP Sosnówka - 347 pkt
VI miejsce SP Huszcza - 196 pkt
Szkoły podstawowe powyżej 100 uczniów:
I miejsce SP Łomazy - 838 pkt
Gimnazjada:
I miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Terespolu - 890 pkt
IV miejsce Gimnazjum w Łomazach - 630 pkt
2 grudnia odbyły się Mistrzostwa Białej Podlaskiej w taekwondo. W zawodach
wzięło udział 120 osób, trenujących w czterech sekcjach i 2 klubach tkd. Zawody
odbyły się w hali sportowej Szkoły Podst. nr 5 w Białej Podlaskiej.
Uczestnicy rywalizowali w 16 konkurencjach, limitowanych wiekiem i stopniem
wyszkolenia technicznego kup. Uczniowie z Zespołu Szkół w Łomazach
zaprezentowali się rewelacyjnie zdobywając w sumie aż 20 medali.
Oto medaliści: Stanilewicz Anastazja (złoto), Szudejko Szymon (złoto i brąz),

Stanilewicz Adrian (złoto i srebro), Pietruszka Damian (brąz), Hordejuk Daria
(srebro i brąz), Szopliński Wojciech (srebro), Bańkowski Kacper (srebro),
Kulawiec Zofia (brąz), Sacharczuk Aleksandra (brąz), Hordejuk Eryk (srebro),
Juszczak Karolina (złoto), Kurianowicz Marta (srebro), Gicewicz Katarzyna
(srebro), Polubiec Robert (brąz), Sacharczuk Błażej (srebro).

Najlepszym zawodnikiem został Ernest Szopliński zdobywając dwa złote
medale.

- http://www.tkdlomazy.blogspot.com/

6 grudnia w Zespole Szkół w Łomazach odbyły się
Powiatowe Mistrzostwa w Szachach Drużynowych Szkół
Podstawowych i Gimnazjów.

W klasyfikacji końcowej drużyna z gimnazjum im. Unitów
Podlaskich w Łomazach (Michał Uściński kl.IIId,
Mateusz Szutko kl.IIIb, Łukasz Guz kl.IIa, Agnieszka
Korzeniewska kl.Ib) zajęła I miejsce uzyskując awans do
Finału Wojewódzkiego, zaś drużyna ze szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
(Piotr Kurianowicz kl. VIc, Cezary Sobechowicz kl. Ib,
Kacper Stankiewicz kl.V a, Oliwia Oleszczuk kl.Va)
miejsce III. Za pierwsze miejsca drużyny otrzymały
puchary BSZS. Pozostali uczestnicy albumy i książki
ufundowane przez ULKS „Niwka” w Łomazach.
 www.szkolalomazy.pl

Piłka nożna A  KLASA
Po niemrawym początku rundy jesiennej NIWA nabrała
wigoru i zaczęła lać przeciwników.  Jest piknie  jak
powiadał Pyzdra.
Oby tak wiosną... Awans do wyższej klasy raczej nie grozi,
nie z taką kasą, ale zainteresowanie skautów z zamożniej
szych klubów niewykluczone...
Nic to, wszak niebawem adepci ze szkółki Korszenia będą
gotowi stawić czoła większym wyzwaniom. Być może
ukrywa się wśród nich supertalent, taki nasz Polmessi...

Mecze rundy jesiennej c.d.
30.09 - HURAGAN Międzyrzec Podl. - NIWA
07.10 - NIWA - OLIMPIA Okrzeja
14.10 - TYTAN Wisznice - NIWA
21.10 - NIWA - ORZEŁ Czemierniki
28.10 - HUTNIK Huta Dąbgowa - NIWA
04.11 - NIWA - AGROCORN Milanów
Czołówka ligowej tabeli
1. KS MOSIR "HURAGAN" Międzyrzec Podl.
2. LKS "ORZEŁ" Czemierniki
3. GLKST "NIWA" Łomazy

4. GLKS "POLESIE" Serokomla
5. LZS "OLIMPIA" Okrzeja
Najlepsi strzelcy
Kamil Łukaszuk - 7 bramek
Piotr Maksymiuk - 6 bramek
Mateusz Grabowski - 5 bramek

5:0
3:0
0:4
3:1
1:3
3:0
13 33
13 30
13 28
13 25
13 24

44 - 7
36 - 21
29 - 16
28 - 25
39 - 21

więcej  http://niwa.futbolowo.pl
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Jerozolima, Boże Narodzenie A.D. 201 2

Drodzy Czytelnicy Łomaskich Stron,
mile wspominani Parafianie Łomaskiej Parafii
wraz z Duszpasterzami.
Zawsze kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia,
ogarniamy myślami naszych bliskich i tych wszystkich,
których kochamy, zwłaszcza kiedy jesteśmy daleko i nie
możemy być razem, w tym wyjątkowym czasie.
Łączy nas wszystkich wiara i wspólne świętowanie
narodzin naszego Zbawiciela.
Niech zatem wiara w niepojętą miłość Boga do każdego
z nas, będzie dla nas podporą w przeżywaniu wszelkich
trudności każdego dnia – tego z serca Wam życzę.
Nawiedzając święte miejsca Ziemi Zbawiciela otaczam
także Was swoją modlitwą.
ks. mariusz świder
Na zdjęciach  Kościół Narodzenia w Betlejem
Dokończenie ze str. 1

fot. ks M. Świder

Przedstawiamy więc treść bardziej skondensowaną,
choć mamy nadzieję przekazać nastrój Bożego
Narodzenia i końca roku. Nastroju końca świata nie
zamierzamy przekazywać, gdyby bowiem proroctwo
Majów miało się spełnić, oznaczałoby to, że ten numer
„Łomaskich Stron” nie będzie przez Was czytany. To po
licho redakcja się męczyła!?
Koniec roku – jak to koniec roku – skłania do podsumowań. A są one dla nas – dla Łomaz i szeroko pojętych
okolic – wyjątkowo korzystne. Pewnie, że nie staliśmy
się o wiele majętniejsi – jednak zdarzyło się w związku
z Łomazami wiele dobrego: na niwie kultury, oświaty,
gospodarki, a wreszcie i na niwie Niwy – czyli w
sporcie. Zapewne Niwa Łomazy nieprędko zawita w
ekstraklasie, ale w niższej lidze piłkarze radzą sobie
zaskakująco dobrze. A nasz grafik w Warszawie? – czyli
Sebastian Powszuk. Sebastian wygrał rywalizację na
arenie międzynarodowej! Podobnie jak Monika
Chwalewska w taekwon-do. O tych i o innych sprawach
piszemy w tym numerze. Trzeba powiedzieć, że Łomazy
w wielu różnych dziedzinach i coraz szerzej zaznaczają
pozytywnie swoją obecność w świecie. Niech ten świat
na razie się nie kończy, mamy bowiem widoki na to, że i
w następnych latach będziemy mieli powody do dumy.
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