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DARIA HORDEJUK - królem strzelców podczas
finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Dyplom uznania od Marszałków woj.lubelskiego
dla trenera taekwon-do ARTURA ROMANIUKA

N adeszło lato, przynosząc nową dostawę deszczówki. Czyżby groziła nam zmiana
pór klimatycznych, na wzór stref okołorównikowych, na podział roku na porę suchą i
porę deszczową?
Ostatnie miesiące zaowocowały wieloma sukcesami, zwłaszcza sportowymi, młodych
mieszkańców naszej gminy. Dzięki odpowiednim okolicznościom, odpowiednim
ludziom na odpowiednim miejscu nasza młodzież wzbija się ponad poziomy. My, po
półrocznej przerwie, również odnieśliśmy sukces. Wróciliśmy.
Zawdzięczamy to
wójtowi Waldemarowi Droździukowi i przewodniczącemu Rady Gminy Wiesławowi
Bańkowskiemu. Za ich pomocną dłoń, podaną w trudnym dla nas okresie, serdecznie
dziękujemy, w imieniu swoim i naszych czytelników.
Będziemy się ukazywać raz na kwartał czyli w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
Zawsze pod koniec miesiąca.
A w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach już teraz zapraszamy, w lipcu do
Burwina i w sierpniu do Koszoł na zaplanowane tam imprezy historyczne.

3-5 maja

M I STRZOSTWA EU ROPY
w Taekwon-do – Skove (Szwecja) 2013

Drużyna polskich juniorek, w skład której wchodziła

Monika Chwalewska wywalczyła wicemistrzostwo Europy
w drużynowych walkach kobiet oraz mistrzostwo Europy w
drużynowych testach siły!!! Polska zajęła I miejsce w klasy-

fikacji medalowej pośród 26 państw rywalizujących w turnieju.
Indywidualny dorobek Moniki - srebro w indywidualnych układach mistrzowskich I Dan kobiet, srebro w indywidualnych walkach kobiet kat. -65 kg. Ponadto Monika była 5 w indywidu-

alnych testach siły.

Złota drużyna (Monika pierwsza z prawej)
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KANON CANTANS

Łomaskiestrony

KANON na schodach przed lubelskim ratuszem

1 2.06.201 3 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się koncert laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Chórów COR
CANTANS. Chór KANON Zespołu Szkół
w Łomazach pod kierunkiem Grzegorza
Kulickiego otrzymał jeden z trzech ZŁOTYCH DYPLOMÓW w kategorii chórów
gimnazjalnych. Podczas koncertu Kanon
samodzielnie wykonał kompozycję z filmu „Pan od muzyki” - Caresse sur
l'océan w opracowaniu muzycznym dyrygenta. Pod batutą Grzegorza Kulickiego

wszystkie chóry gimnazjalne wspólnie
wykonały utwór obowiązkowy – „Blessing” Katie Moran Bart.
Konkurs
zorganizowali:
Fundacja
Rozwoju Oświaty Lubelskiej, Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych
Śpiewająca Polska – region lubelski,
Centrum Kultury w Lublinie, III LO im.
Unii Lubelskiej w Lublinie, pod patronatem honorowym: Lubelskiego Kuratora
Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

DZIEŃ DLA DZIECI

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka, oprócz miejscowych uczestniczyły również dzieci z Łomaz i Tucznej,
blisko 50 osób. Na najmłodszych czekała
trampolina, na której dzieci mogły skakać
do woli. Dla starszych był m.in. turniej
warcabowy, a jego zwycięzcami zostali:
w kategorii - szkoła podstawowa - Paulina Szenejko, w kat. gimnazjum - Daniel
Kalinowski, a w kat. ponadgimnazjalnej
wygrał Łukasz Lewczuk.
W rzucie piłką do kosza najlepsi byli Martyna Rozwadowska (szkoła podst.) i
Mateusz Olichwirowicz
(gimnazjum). Do ciekawej rywalizacji doszło w
małym turnieju łuczniczym. Wśród młodzików
do lat 1 2 niespodziewanie wygrał najmłodszy
uczestnik - Mikołaj Wysocki, dopiero uczący się
strzelać i mający za sobą
tylko jeden trening. Przyszły Wilhem Tell? W kategorii open wygrał

T

egoroczny Dzień Dziecka wypełniły
sport i zabawa. W łomaskiej szkole, a
także w Studziance, młodzież i dzieci w
różnych konkurencjach. Humory wszystkim dopisywały, tak że nawet kapryśna
tego dnia pogoda nie była w stanie ich
zepsuć. W Łomazach uczniowie rywalizowali w szkolnej sali gimnastycznej oraz
na Orliku.
W Studziance, w zajęciach sportoworekreacyjnych zorganizowanych przez

Mateusz Olichwirowicz.
Najszybszą konkurencją był tor przeszkód z slalomem piłką na czas. Tam w
kat. dziewcząt najlepsza była Weronika
Lewczuk, a wśród chłopców wygrał
Daniel Fuks.
Odbył sie także mecz piłki nożnej dzieci
kontra pełnoletni. W spotkaniu udział
wzięło sześciu zawodników ze strony
pełnoletnich i duża liczba dzieci. Żadna z
drużyn długo nie mogła zdobyć przewagi,
dopiero w ostatniej akcji meczu pełnoletni przechylili szalę zwycięstwa na swoją
stronę zdobywając czwartą bramkę i wygrywając 4-3.
Na zakończenie studziańskiej imprezy
rozdano nagrody i wyróżnienia dla najlepszych w grach i rywalizacjach sportowych oraz wybrano najaktywniejszego
uczestnika zmagań. Został nim Mikołaj
Wysocki. Wszyscy obecni wzięli też
udział w poczęstunku z grilla.
Impreza na Dzień Dziecka odbyła się
w ramach realizacji zadania „Aktywni w
Studziance”, współfinansowanego ze
środków Urzędu Gminy Łomazy.

W numerze wykorzystano m.in. materiały ze stron internetowych - www.lomazy.pl, www.szkolalomazy.pl, www.niwa.futbolowo.pl
www.tkdlomazy.blogspot.com
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PARAFIADA
parafia łomaska i ona
też została zwycięzcą
zawodów, wyprzedzając
Rossosz i Huszczę.
W poszczególnych
konkurencjach
zwyciężyli:

biegi przełajowe

(50 uczestników)
szkoły podstawowe:
kl. I-II chłopcy Waśkiewicz Damian

Kolejna, już czwarta Powiatowa

Parafiada Dzieci i Młodzieży odbyła się
1 6 czerwca na łomaskim stadionie. W
zawodach, zorganizowanych przez
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Niwka” w Łomazach, uczestniczyło
423 uczennic i uczniów ze szkół
wszystkich szczebli. Reprezentowali 1 0
parafii - 1 . Św. Apostołów Piotra i
Pawła w Łomazach, 2. Królowej Polski
w Dubowie, 3. Św. Jozafata BM w
Korczówce, 4. Św. Trójcy w Huszczy,
5. Św. Elżbiety w Konstantynowie,
6. Chrystusa Miłosiernego w Białej
Podlaskiej, 7 . Św. Praksedy w
Dokudowie,
8 . Matki Boskiej
Różańcowej w Ortelu Królewskim,
9 . Św. Stanisława w Rossoszu 1 0 . Pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Brześciu (Białoruś) .
Po mszy św. odprawionej w łomaskim
kościele uczestnicy parafiady udali się
na stadion, gdzie rozpoczęli zmagania,
nie tylko sportowe. Oprócz bowiem
konkursów sportowych były również
dwa z wiedzy oraz jeden plastyczny.
Najsilniejszą reprezentację wystawiła
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(Łomazy)

kl. III-IV dziewczęta - Popielewicz
Weronika (Dubów) ; chłopcy - Kacper
Kur (Łomazy)
kl. V - Ewelina Przyłucka (Łomazy);
Wojciech Szopliński (Łomazy)
kl. VI - Katarzyna Ponomarenko
(Ortel Królewski) ; Mikołaj Lewkowicz
(Łomazy)

gimnazja:
kl. I - Kinga Krasa (Dubów); Michał
Dębowski (Rossosz)
kl. II-III - Aneta Chromczuk (Dubów);
Kamil Bachonko (Korczówka)
szachy (1 8 uczestników)
sp: chłopcy - Niczyporuk Jakub
(Konstantynów)

gim: (dz) - Dubowska Katarina
(Brześć - Białoruś) ; (ch) - Uściński
Michał (Łomazy)
piłka nożna (1 0 drużyn)
sp: FC Porty Łomazy; gim.: „Ziqqsgad”
Rossosz

(Łomazy)

siatkówka plażowa (1 7 drużyn)
gim.:(dz) - Arseniuk Joanna, Olędzka
Paulina i Świętochowska Marta
(Łomazy) ,
(ch) - Sawicki Paweł i Bujnik Jacek
(Rossosz)

szk. ponadgimnazjalne - Stanilewicz
Dariusz i Juszczak Mateusz
(Łomazy)

konkurs skoku w dal (35 uczest.)
sp: (dz) - Ewelina Przyłucka, (ch) J akub Koprianiuk (Rossosz)
gim.: (dz) - Aneta Chromczuk
(Dubów) , (ch) - Grzegorz Woźniak
(Łomazy)

konkurs pchnięcia kulą (1 2 uczest.)
gim.: (dz) - Katarzyna Gicewicz
(Łomazy) , (ch) - Michał Hołownia
(Huszcza)

szk. ponadgimnazjalne: (dz) - Ewelina
Chromczuk (Dokudów)
przeciąganie liny (56 uczestników)
sp: (dz) - „Pokemony” Łomazy,
(ch) - „SP” Rossosz
gim.: (dz) - „LOL” Łomazy, (ch) „Brazzers” Łomazy

konkurs plastyczny (31 uczest.)
sp - Natalia Derlukiewicz (Łomazy) ,
gim - Karolina Kowalczyk (Łomazy) ,
konkurs wiedzy o szachach (32 uczest.)
- Jakub Niczyporuk (Konstantynów)
konkurs wiedzy religijnej (27 uczest.)
- Klaudia Hołonowicz (Łomazy)

Współorganizatorzy:
„Parafiada” w Warszawie,
sp: (dz) - Paulina Rudzka (Huszcza) , Stowarzyszenie
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, OSP
(ch) - Rafał Iwaniuk (Biała Podlaska) w Łomazach, wikariusz Parafii w Łomazach
gim.:(dz) - Aleksandra Siłakowicz ks. Andrzej Ognik, nauczyciele Zespołu
Szkół w Łomazach, GLKST „Niwa” Łomazy,
(Dubów) , (ch) - Kacper Wiński
Zakłady Mięsne „Karol” w Strzakłach Jan
Brodawka, wolontariusze – młodzież z KSM,
mieszkańcy Łomaz.

ringo (65 uczestników)
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Powiatowe Prezentacje Wokalne w Łomazach

29 maja w Gminnym Ośrodku
Kultury w Łomazach odbyły się IX
Powiatowe Prezentacje Wokalne.
W festiwalu wzięło udział 33 wykonawców z 1 0 placówek oświatowych
powiatu bialskiego (Rossosza,
Piszczaca, Terespola, Kodnia,
Tucznej, Rokitna, Konstantynowa,
Janowa Podlaskiego, Wisznic oraz
Łomaz).
W otwarciu imprezy uczestniczyli
- wójt gminy Łomazy Waldemar
Droździuk, dyrektor Zespołu Szkół w
Łomazach Anna Filipiuk, nauczyciele i opiekunowie artystyczni.
Festiwal uświetnił koncert szkolnego
chóru KANON pod kierunkiem

Grzegorza Kulickiego. Poprawność
wykonania
utworów,
dobór
repertuaru, prezencję oraz wyraz
artystyczny oceniało profesjonalne
jury w składzie: Jarosław Michaluk i
Radosław Żyła. Po przesłuchaniu
wszystkich wokalistów przyznano
nagrody i wyróżnienia.
Kat. - soliści z klas I-III szkoła
podstawowa:

I m. –Klaudia Martyniuk (SP w
Kodniu)

II m. – Anastazja Stanilewicz (SP

w Łomazach) - (wcześniej zwyciężyła w
gminnym konkursie muzycznym )
Kat. - soliści z klas IV-VI szkoła
podstawowa:

I m. – Aleksandra Nowicka (SP w
Konstantynowie)
II m. – Natalia Marczuk (SP w
Tucznej)
Kat. gimnazjum:
I m. – Angelika Korlaga (gimnazjum
w Janowie Podlaskim)
II m. – Małgorzata Oleszczuk
(gimnazjum w Terespolu)
Wszystkim uczestnikom Festiwalu wręczone zostały dyplomy
a laureatom pamiątkowe statuetki.
Każdy z nich otrzymał również posiłek (rogaliki, ciasteczka i napoje).
Imprezę wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Karolina Cydejko - uczennica klasy III d gimnazjum w Łomazach otrzymała wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Gdzie śpią dobre anioły”. Konkurs zorganizowany był
przez Sulęciński Ośrodek Kultury. Oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymała również nagrodę
książkową.
Ogólnie w kategorii Literatura wpłynęły 52 prace, w tym 34 wiersze i 1 8 prac pisanych prozą.

SZKOLNI LAUREACI NA KUL-U

24 maja 201 3 roku miała miejsce
wojewódzka gala podsumowania
konkursów przedmiotowych. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursów przedmiotowych, rodzice,
nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Lubelski Kurator Oświaty wręczył
laureatom nagrody książkowe, a
nauczycielom i dyrektorom szkół
pisemne podziękowania. W roku
szkolnym 201 2/201 3, zorganizowano
1 7 konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Konkurs Papieski.

W etapie szkolnym konkursów
przedmiotowych uczestniczyło ponad 37 500 uczniów, a 540 uzyskało tytuły laureatów (1 56 w
szkołach podstawowych i 394 w
gimnazjach). Wśród nich znaleźli
się łomascy uczniowie:
Ewa Wysocka i Zachariasz
Karpowicz. Gala została zorganizowana w miejscu szczególnym
- w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stanowiącym
wspaniałą oprawę dla uroczys-

tości, której celem było uhonorowanie laureatów konkursów.
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Konkursowe stroiki

P odsumowanie Gminnego Kon-

kursu Plastycznego „Stroik Wielkanocny” miało miejsce 1 6 kwietnia w
GOK-u. Zanim zostały wręczone
dyplomy i nagrody laureaci konkursu
obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu kl. Ib Szkoły Podstawowej w
Łomazach pod kierunkiem Elżbiety
Bieleckiej. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół Anna
Filipiuk, wicedyrektor Alina Lewczuk,
przewodniczący
Rady
Gminy
Wiesław Bańkowski, nauczyciele i
uczniowie.

Pierwsze miejsca
zajęli:
w kat. przedszkole:
Julia Korszeń

w kat. klasy I-III:
Natalia Szepeta kl.I a
w kat. klasy IV-VI:
Damian Zając kl.IV
w kat. gimnazjum:

Dorota Trochonowicz

kl.IIb
Organizatorami
konkursu
byli;
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół

Kochani dziadkowie

Szkół i Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach

D zień Babci i Dzień Dziadka to
znakomita okazja dla wnucząt, aby
podziękować za miłość, dobre serce,
opiekę, za to, że Babcie i Dziadkowie
po prostu są. We wtorek 22 stycznia
dzieci z klasy I b zaprosiły swoje
Babcie i Dziadków do szkoły. Tam
zaprezentowały program artystyczny
złożony z wierszy i piosenek, a także
obdarowały Babcie i Dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Goście, wspólnie ze swoimi wnukami, chętnie uczestniczyli w zabawach i konkursach. Był też słodki
poczęstunek przygotowany przez
rodziców.

150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Huszcza

W 1 50 rocznicę Powstania
Styczniowego, 27 stycznia, w kościele parafialnym w Huszczy odbyła
się uroczysta msza święta w intencji
uczestników Powstania Styczniowego, mieszkańców Huszczy i okolic.
Po eucharystii, Wojciech Łechoński
vel Ochnio odczytał informacje o
przebiegu powstania na Podlasiu i
roli, jaką w nim odegrali ksiądz Walenty Nawrocki oraz mieszkańcy
miejscowości. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Huszczy przedstawili
program słowno-muzyczny nawiązujący do Powstania Styczniowego, a
po nim, z pieśniami patriotycznymi,
wystąpił chór Echo Podlasia prowadzony przez Waldemara Mazura.
Przed świątynią, pod obeliskiem wyświęconym w 1 30 rocznicę śmierci

ks. Nawrockiego, zostały złożone
kwiaty przez przedstawicieli władz i
młodzież. W uroczystości wziął
udział wicestarosta bialski J. Bajkowski, wójt gminy W. Droździuk, przewodniczący Rady Gminy Łomazy W.
Bańkowski, radni, mieszkańcy Huszczy i okolic.

Uroczystość w Krasówce

Krasówka

1 7 lutego w miejscowej kaplicy
odbyła się msza za ojczyznę i
uczestników Powstania Styczniowego. Po mszy została odsłonięta tablica upamiętniająca dowódcę oddziału
powstańczego Aleksandra Szaniawskiego, byłego mieszkańca Krasówki. Odsłonięcia dokonali
oraz złożyli kwiaty wicestarosta bialski J. Bajkowski i wójt W. Droździuk.
Ks. Adam Kamecki tablicę
poświęcił. W uroczystości
uczestniczyli także przewodniczący Rady Gminy
W. Bańkowski, wiceprzewodniczący Henryk Mościbrodzki - organizator
przedsięwzięcia oraz okoliczni mieszkańcy.
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WERNISAŻ
1 2 maja 201 3r. to dzień otwarcia
w łomaskim GOK-u wystawy malarstwa Doroty Kulickiej z Wisznic.
Przybyli goście zarówno stamtąd jak
i z Łomaz. Wystawę odwiedzili również rowerzyści z Bialskiego Klubu
Rowerowego w Białej Podlaskiej,
uczestniczący w rajdzie rowerowym
w 1 50 Rocznicę Powstania Styczniowego. Imprezę uświetnił koncert zespołu „TERAZ”.
Dorota Kulicka jest z wykształcenia pedagogiem specjalnym, od 1 2
lat nauczycielem wspomagającym w
klasach integracyjnych w łomaskim
Zespole Szkół.
W czerwcu 201 2 r. ukończyła studia licencjackie na UMCS w Lublinie
– na kierunku „Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk
plastycznych”
i
obroniła z wynikiem
bardzo dobrym dyplom artystyczny pt.
„W drodzeL ” w
Zakładzie Rysunku i
Malarstwa II UMCS
pod kierunkiem dr
hab.
Krzysztofa
Rumanowskiego.
W październiku
201 2 r, Dorota Kulicka brała udział w
IV Konkursie Plastycznym „Zapachy życia” organizowanym przez Dom Kultury w
Rybniku-Boguszowicach. Przedstawiona tam jej praca pt. „Z ziemi” za

jęła I miejsce. W lutym tego roku jej
obrazy wystawione były w Galerii
Podlaskiej w Białej Podlaskiej.

PIKNIK RODZINNYWPONOWIE

Teren Ośrodka Koła Łowieckiego

„PONOWA” to miejsce, gdzie 29
maja odbył się Piknik Rodziny
uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Huszczy. Celem imprezy
było zintegrowanie rodziców, dzieci
i nauczycieli, wzmocnienie więzi
uczuciowych między rodzicami a
dzieckiem, włączenie rodziców do
aktywnego uczestnictwa w spotkaniu
i zabawach oraz upowszechnianie
sportowego, zdrowego stylu życia.
Organizacją imprezy zajęły się pa9 maja w GOK-u, odbyły się eliminacje
gminne XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych z terenu
gminy.
Do turnieju powiatowego, w Miedzyrzecu Podlaskim, zakwalifikowali się:
W kat.
kl.
I– III
- Adam Kowalewski,
Amelia Wołosowicz

nie - B. Hołownia, M. Walczuk i K.
Bańkowska.
Pogoda dopisała jak na zamówienie.
W ramach części artystycznej wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, a uczniowie z klas IV-VI wykonali
piosenkę, do której słowa sami napisali. Po występach uczniowie swoim
rodzicom złożyli życzenia i wręczyli
własnoręcznie wykonane upominki.
Potem wszyscy bawili się podczas
różnorodnych gier, zabaw (np.„czy
znasz swoja mamę, swoje dziecko”

W zorganizowaniu imprezy wspomogli: Urząd Gminy w Łomazach - komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , Koło Łowieckie „Ponowa” i Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Huszczy

- Dominika Golba,
Katarzyna Sucharzewska
W kat. kl. IV– VI

(wszyscy SP w Łomazach)

W finale powiatowym Adam Kowalewski
został jednym z laureatów.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

Witaj Majowa Jutrzenko

Wartości takie jak patriotyzm nie
są obce naszej młodzieży.
Uczniowie Zespołu Szkół pamiętali o
222 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pań:
Teresy Paszkowskiej i Teresy Wysockiej, przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury.

oraz tańców. Nie zabrakło również
sportu, była także loteria fantowa.
Głodni mieli zapewniony poczęstunek - kiełbaski z grilla, owoce, ciastka, słodycze, a na zakończenie były
lody dla wszystkich uczestników pikniku.

Patrycja Chwedaczuk uczennica kl. II b
Szkoły Podstawowej w Łomazach zdobyła I miejsce w kategorii praca plastyczna w Międzynarodowym Konkursie
„Tadeusz Kościuszko – nasz patron” organizowanym przez Szkołę Podstawową
nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie.
Nagrodą był tablet + niespodzianki.
Konkurs ,,Tadeusz Kościuszko-nasz patron" miał i ma na celu: integrację środowiska szkół podstawowych noszących
imię zacnego patrona i popularyzację
idei T. Kościuszki wśród uczniów
Udział w nim wzięło 98 uczniów z 38
szkół.
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WÓJT INFORMUJE
Ustawa śmieciowa
Sejm RP wprowadził zmiany do ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a co za
tym idzie systemu gospodarki o dpadami komunalnymi.
Nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Gmina będzie odbierała odpady komunalne
z gospodarstw domowych, w których zamieszkują
mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz
osoby prowadzące działalność gospodarczą, różnego
rodzaju instytucje, zakłady pracy itp. będą zobowiązani
posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów
komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.
W przypadku gospodarstw domowych miesięczna stawka
opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały
jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy i

jak: baterie, akumulatory, przeterminowane leki,
elektrosprzęt itp. i wielkogabarytowych.
Terminy wywozu śmieci niesegregowanych - 2013r.
Łomazy

29 sierpnia
26 września
23 października
28 listopada
25 grudnia

Gmina Łomazy

27 września
29 listopada
Terminy wywozu śmieci segregowanych na stronie
Urzędu Gminy - www. lomazy. pl

Podział śmieci segregowanych:
wynosi 5 zł za odbiór odpadów niesegregowanych i 4 zł - makulatura (papier i tektura)
- szkło
za odpady segregowane.

W/w opłaty należy uiszczać raz na dwa miesiące w kasie - plastik (tworzywa sztuczne) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach, itp.)
tutejszego urzędu lub przelewem na konto: BS Łomazy
- metale,
13 8037 0008 0003 2072 2000 0040.
Ponadto Gmina zorganizuje punkty selektywnego - odpady ulegające biodegradacji
zbierania odpadów tzw. niebezpiecznych takich - popiół

ZMIANY W ŁOMASKIM STOWARZYSZENIU ROZWOJU

Ostatni okres przyniósł spore zmiany w Łomaskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Po ponad 3 latach działalności jego
zarząd ustąpił i został powołany nowy. Nowym prezesem
został Wojciech Sak.
Poprzedniemu zarządowi z Tomaszem Hryniewiczem na
czele dziękujemy za wielki wkład w działalność Stowarzyszenia, w realizację wielu cennych przedsięwzięć, przyno-

szących dobre imię naszej miejscowości.
Przy Stowarzyszeniu zawiązane zostało Koło Gospodyń
Wiejskich , nawiązując tym samym do dobrej tradycji kobiecej działalności, więc wszystkie panie, chętne do działania namawiamy do wstąpienia w jego szeregi.
Nowym zarządom ŁSR i KGW życzymy sukcesów i sił do
ich pomnażania.

Kto może być zarejestrowany jako bezrobotny? Jakie
są prawa i obowiązki bezrobotnego? Ilu bezrobotnych
jest w powiecie? Ile jest ofert pracy i czy są oferty
pracy za granicą? Na co może liczyć pracodawca
zatrudniając bezrobotnego niepełnosprawnego?

finansowanie aktywizacji z Funduszu Pracy. Niepełnosprawni mogą też korzystać z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność i
wyposażenie.
- Jeżeli ktoś przepracował co najmniej 1 rok w okresie
ostatnich 1 8 miesięcy ma prawo do zasiłku, który może
przyznany na 6, 1 2, 24 miesiące – zależy od stażu pracy,
jaki do chwili rejestracji w PUP osiągnął.
- Osoby bezrobotne uprawnione są do aktywizacji. Pracodawca, chcąc skorzystać z pomocy Urzędu Pracy zwraca
się do urzędu; jeżeli zamierza zatrudnić tylko za środki
własne, bywa, że pomija PUP i zatrudnia osobę z tzw.
wolnego naboru.
Jeżeli Urząd Pracy posiada środki to dofinansowuje staże,
prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne i roboty
publiczne – formy do samorządów.
- Obsługa osoby bezrobotnej odbywa się w Urzędzie Pracy, a wszystkie szczegóły dotyczące pisania listów CV są
przekazywane bezrobotnemu w toku tzw. usług rynku pracy na zajęciach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
Tel. kontaktowy do dyr. Powiatowego Urzędu Pracy
w Białej Podl., ul. Brzeska 1 01 – 83 341 65 00
Romuald Kulawiec – radny pow. bialskiego

Odpowiedzi na te pytania udzielił mi dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Edward Tymoszyński.
- Status osoby bezrobotnej mogą mieć: kobieta od 1 8 do
60 roku życia, mężczyzna od 1 8 do 65 roku życia, jeżeli
są gotowi podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jeśli jest to osoba niepełnosprawna, wymiar ten powinien
wynosić co najmniej 1 /2 wymiaru czasu pracy.
- Bezrobotnym może być osoba nie ucząca się, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, a w przypadku studiów, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych. Status bezrobotnego
może otrzymać osoba, która nie ma uprawnień do emerytury lub renty, osoba, która nie posiada gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
- Na koniec lutego br. było zarejestrowanych 11 858 bezrobotnych i jest to największa liczba od 6 lat. Są oferty
pracy, krajowe – 387 i zagraniczne – 366. Wśród zarejestrowanych są osoby niepełnosprawne, którym przysługuje
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Sportowe strony
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W ostatnich latach łomascy sportowcy odnoszą coraz większe sukcesy. Dotyczy to głównie młodzieży szkolnej. Olbrzymia w tym zasługa
nauczycieli w-f z miejscowej szkoły, pełniących jednocześnie rolę trenerów. Mieliśmy szczęście, że to właśnie u nas podjęli pracę ludzie z
pasją i zaangażowaniem, Gratulujemy sukcesów, dziękując jednocześnie Arturowi Romaniukowi (taekwon-do) oraz Ireneuszowi
Korszeniowi (piłka nożna) za doprowadzenie naszej młodzieży na medalowe podium, również w skali międzynarodowej.
Słowa uznania należą się również Markowi Uścińskiemu, prezesowi UKS " Niwka za zaszczepienie wśród młodych ludzi zamiłowania do gry
w szachy. To kolejna dyscyplina, w której zdobywają oni coraz większe laury.

Plebiscyt Słowa Podlasia

T AE KWO N - D O

W sobotę 1 6 marca w hali sportowej IV Liceum im. St. Staszica miało
miejsce podsumowanie Plebiscytu na
Najpopularniejszego Sportowca Południowego Podlasia 201 2r.
W kategorii juniorów
Monika Chwalewska zajęła I miejsce
Dariusz Stanilewicz miejsce III.
W kat. seniorów Magda Bańkowska
zajęła miejsce II.

Łomascy
zawodnicy
na zawodach
Grand Prix w
Działoszynie
1 2-1 4 kwietnia
i trener
A. Romaniuk

16 marca

Puchar Polski Taekwon-do
Seniorów i Juniorów w Kłobucku
Kat. seniorów: Dariusz Stanilewicz srebrny medal w konkurencji układów
formalnych stopni uczniowskich
Monika Chwalewska (jeszcze juniorka) brązowy krążek w konkurencji układów stopni mistrzowskich I dan.
W kat. juniorek Monika była najlepsza w układach stopni mistrzowskich
zdobywając Puchar Polski i złoty medal oraz była trzecia w walkach kat.
-65 kg.
24 marca

Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Juniorów i Juniorów Młodszych
Lublin
Kat. juniorów młodszych - łomaską
sekcję reprezentowali:
Emilia Pieńko - złoto (walki +60 kg),
Karolina Juszczak - srebro (walki -46 kg),
Katarzyna Gicewicz - srebro (walki +60 kg)
Błażej Sacharczuk - srebro (walki -64 kg)
oraz brąz (układy stopni uczniowskich)
Kat. juniorów - Monika Chwalewska
złoto w układach stopni mistrzowskich
oraz złoto w walkach -65 kg.
Artur Romaniuk
nauczyciel w-f,
trener taekwon-do
otrzymał od
Minister Sportu
i Turystyki Anny
Muchy dyplom za
wysokie wyniki w
pracy szkoleniowej

12-14 kwietnia

Grand Prix Polski Działoszyn 2013

Kat. seniorów: Dariusz Stanilewicz srebrny medal w technikach specjalnych, Magda Bańkowska - srebrny
medal w walkach kat. - 56 kg, Monika
Chwalewska (juniorka) - brąz w ukł. I dan.
Kat. juniorów - Monika Chwalewska
wywalczyła złoty medal w układach
kobiet I dan oraz brąz w walkach kat.
-65 kg.
Kat. junior młodszy - Emilia Pieńko
zdobyła srebrny medal w walkach
kat. +65 kg, a Karolina Juszczak brązowy w walkach.

brązowe medale. Pierwszy wywalczyła Emilia Pieńko w walkach kat. +60
kg, drugi Karolina Juszczak w walkach
kat. -46 kg, także piąta w ukł. dziew.
stopni uczniowskich

1-2 czerwca

MISTRZOSTWA POLSKI
Juniorów - Nowa Ruda-Słupiec
Monika Chwalewska wywalczyła brązowy medal w układach stopni mistrzowskich oraz srebrny w walkach
-65 kg.

21 kwietnia

Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Lublinie
Udział w zawodach wzięło 20 uczniów
z Zespołu Szkół w Łomazach. Bardzo
dobrze zaprezentowali się młodzicy.
Wśród medalistów znaleźli się:
Medale złote:
Adrian Stanilewicz (układy stopni 10-8 kup)
Gabriela Marciniuk (ukł. st. pow. 6 kup)
Ernest Szopliński (ukł. st. pow. 6 kup)
Medale srebrne:
Adrian Stanilewicz (techniki specjalne)
Norbert Waśkiewicz (ukł. st. 7-6 kup)
Medale brązowe:
Daria Hordejuk (ukł. st. pow. 6 kup)
Aleksandra Sacharczu k (ukł. st. pow. 6 kup)
10-12 maja

XX MISTRZOSTWA POLSKI
Juniorów Młodszych w Ciechanowie
Nasze dziewczyny zdobyły dwa

Darek Stanilewicz w akcji
7-9 czerwca

MISTRZOSTWA POLSKI
Seniorów Lubartów 2013
Bardzo dobrze zaprezentował się
Dariusz Stanilewicz zdobywając dwa
tytuły wicemistrzowskie.
Pierwszy srebrny medal wywalczył w
układach formalnych stopni uczniowskich. Drugie srebro "wyskakał" w
technikach specjalnych.
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SZACHY
III Edycja Bialskiej Ligi Szachowej
21 kwietnia w Międzyrzecu Podlaskim
odbyły się rozgrywki trzeciego (ostatniego) turnieju III Edycji Bialskiej Ligi
Szachowej,
współorganizowanej
przez ULKS „Niwka” w Łomazach i
BSZS.
W zawodach uczestniczyło łącznie 31
zawodników z różnych szkół powiatu
bialskiego.
W klasyfikacji końcowej III Edycji
Bialskiej Ligi Szachowej na podium
stanęli:
w kategorii chłopców gimnazjum:
Michał Uściński - I miejsce
Mateusz Szutko - II miejsce
w kategorii dziewcząt gimnazjum:
Monika Woszczyło - II miejsce.

Szachowy sukces Michała
Michał Uściński , uczeń trzeciej klasy
gimnazjum, zawodnik Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego „Niwka”
zwyciężył w rozgrywanym w dniach
1 -3 lutego Pierwszym Międzynarodowym Turnieju Szachowym rozgry-

wanym z okazji 1 50 rocznicy Bitwy
pod Węgrowem. W turnieju wzięło
udział 1 25 zawodników z Polski, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i
Czech. Zawody przeprowadzono w
ramach jednego turnieju z podziałem
na poszczególne kategoria wiekowe,
w tym kategoria open, w której grali
także dorośli.
W kategorii do lat 1 8 Michał wywalczył pierwsze miejsce, zaś w klasyfikacji open był piąty. Ten sukces został
poprzedzony wieloletnią, intensywną
pracą szkoleniową oraz udziałem w
wielu zawodach. W nagrodę za zwycięstwo Michał otrzymał puchar, medal, pamiątkowy dyplom oraz odtwarzacz płyt DVD.

PIŁKA NOŻNA

DZIEWCZĘTA Z PODSTAWÓWKI MISTRZYNIAMI POLSKI
Piłka halowa

17-20 czerwca drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Łomazach brała udział
w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini piłce nożnej dziewcząt w
Głuchołazach. W tym samym składzie przeszła wcześniej jak burza
przez eliminacje powiatowe (25.04)
i wojewódzkie (24.05) zmiatając po
drodze wszystkie przeciwniczki. W
wojewódzkich dziewczęta nie straciły
nawet bramki. W finale reprezentowały woj. lubelskie.
Wygrały turniej pokonując swoje
rówieśniczki z innych województw.

Mecz finałowy dziewczęta zagrały z
reprezentacją województwa mazowieckiego i wygrały 3:2. Królem
strzelców została nasza zawodniczka
Daria Hordejuk, zdobywczyni 9 bramek.
GRATULUJEMY!!!

Skład drużyny:

Bańkowska Ewelina, Bosak Anita,
Hordejuk Daria, Marciniuk Gabriela,
Przyłucka Ewelina, Szenejko Paulina,
Szepeluk Emilia, Szudejko Weronika,
Trochonowicz Gabriela

Trener: Ireneusz Korszeń

NIWA Łomazy awansowała do ligi okręgowej

Zajmując drugie miejsce w klasie A Niwa uzyskała awans do okręgówki.
Nasze gratulacje i życzenia stabilnej egzystencji w tej klasie rozgrywek.
Tak anonsował to wiekopomne zdarzenie komentator niwa.futbolowo.pl
Niwa w raju! autor: Dziikii, 201 3-06-09 23:37

Stało się. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Niwa Łomazy zapewniła sobie awans do
klasy okręgowej...

Wielkim sukcesem zakończył się
udział drużyny z łomaskiej szkoły w
XXII Międzynarodowym Turnieju
Halowym w Piłce Nożnej organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. Turniej odbył się
1 4 lutego w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Wzięło w
nim udział 1 2 drużyn z Polski, Litwy i
Białorusi.
Chłopcy pod fachową opieką Ireneusza Korszenia zajęli I miejsce.
Rozgrywki odbyły się w 3 grupach po
4 zespoły. W swojej grupie nasza
drużyna rywalizowała z drużynami z
Warszawy, Sobotnik (Białoruś) i Niemieża (Litwa).
Finał wyglądał następująco:
Łomazy – Warszawa C 2:1
(Zydlewski, Żelisko)
Łomazy – Kowala 1 :0 ((Martyniuk)
Łomazy – Warszawa B 2:0
(Zydlewski, Żelisko)
Najlepszym bramkarzem został wybrany Mikołaj Lewkowicz, który w całym turnieju wpuścił tylko jedną
bramkę.
Skład zespołu:

Maciej Indrzejewski
Dawid Jeruzalski (1 bramka))
Mikołaj Lewkowicz
Piotr Martyniuk (1 br.)
Maciej Nazarewicz
Michał Zydlewski (5 br.),
Krystian Żelisko (6 br.)
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WSPOMNIENIE

J ed en z fi larów rozwoj u S tu d zi an ki - H en ryk S awi cki
( W t rz e c i ą ro c z n i c ę śm i e rc i )

Henryk Sawicki - syn Bronisławy
(ciotecznej siostry) i Albina Sawickich (rzymscy-katolicy) urodził się
4-go lipca 1 935r. w Studiance jako
4-ty z potomstwa. Po linii matki prawnuk
wyznawcy
Proroka
Joachima Groma z Wyczółek. Jego
rodzeństwo to:
- najstarsza z rodzeństwa Jadwiga
Kiljan, żyjąca obecnie w Bydgoszczy;
- Felicja Rozwadowska (zmarła kilka
lat temu) ze Studzianki.
- Stanisława Dziobek ostatnio żyjąca
w Białej (zmarła w 201 2 r).
Do szkoły podstawowej uczęszczał w
Studziance, do państwa Pirogowiczów i Gąsków. Pamiętam Heńka
jako 4 latka w 1 939r. , kiedy to
przebywałem w Studziance chroniąc
się przed bombardowaniami Białej,
skąd przybyłem. Heniek pomagał
rodzicom w gospodarstwie rozciągającym się od Niedźwiedzicy do
traktu Łomazy - Orteł Królewski,
naprzeciw drogi na mizar.
21 . V. 1 960 r w kościele pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu
zawarł związek małżeński z Alfredą
Zalewską, córką Józefa. Jej siostry
to: - Wiesława Wysocka, żona
Feliksa,
mojego
ciotecznego
siostrzeńca po matce (Studzianka),
- Sabina, wyszła za Józefa Rozwadowskiego, siostrzeńca Heńka, syna
Felicji (Studzianka).
Heniek z Fredzią ciężko dorabiali się
uprawiając różne kultury rolne, w
tym hodowlę owiec. Raz wracając
od Nich z wizyty, w drodze do traktu
łomaskiego, przez Piszczany, widziałem pilnującą owce w pobliżu łanu
Heńkowej dorodnej kukurydzy, ich
młodszą córkę Krystynę. Był dobrym
organizatorem.
Mechanizował
gospodarstwo. Brał udział w różnych
zebraniach i wycieczkach związanych z gospodarką rolną. Był strażakiem w Studziance, przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego w
szkole. Owocnie działał w Łomaskiej
Radzie Parafialnej. Między innymi
jednym z epizodów jej działalności

było kupienie krowy potrzebującemu
rolnikowi. Utrzymywał żywy kontakt
z rodziną, także naszą. Bywał u
brata mojego Leona Groma w Białej
przy ul. Sosnowej, a Leon bywał u
nich w Studziance, czyniąc drobne
prace ciesielsko-stolarskie, zgodnie
ze swoim zawodem. Wiele uciechy z
wizyt Leona miały dzieci Heńka,
robił im bowiem różne zabawki z
drewna, tak jak dla mnie, za moich
dziecinnych lat, głównie samoloty z
drzewa lipowego. Przy okazji należy
nadmienić, że mój brat Leon (1 9201 991 ) to bardzo ciekawa postać.
Kilkakrotnie uciekał z robót przymusowych w Niemczech. Był partyzantem AK w oddz. "Zenona". Będąc
żołnierzem II-giej Armii Wojska
Polskiego brał udział w ciężkich
bojach pod Budziszynem. Po demobilizaji pracował w Komitecie Powiatowym Związku Walki Młodych w
Białej podlaskiej. Był drwalem w
Karpaczu i na Grabarce. Był kursantem dokształ-cania się w zawodzie
stolarskim w Bydgoszczy. Kierował
brygadą SP przy budowie Nowej
Huty. W czasie budowy Zambrowa
budował jego infrastrukturę. Przez
długie lata, aż do emerytury pracował w fabryce przemysłu drzewnego
u Raabego w Białej. Był też ławnikiem sądu w Białej. Zapalony wędkarz i grzybiarz. Jako cieśla brał
udział w budowie nowego kościoła
na Woli przy Długiej. Ożeniony ze
Stanisławą
Karczewską,
córką
gospodarza z Lisów. Mieli 2 dzieci.
Heniek z Fredzią mieli 4 dzieci, 1 3
wnuków oraz prawnuczkę Zosię.
21 . V. 201 0 w serdecznej, rodzinnej
atmosferze obchodzili 50-tą rocznicę
ślubu . Dzieci swoje wyprowadzili na
ludzi. Są to:
- Zbigniew ur. w 1 961 w Łomazach,
wykształcenie średnie zawodowe
elektryczne. Pracuje w swoim
zawodzie na Kozuli. Ma 2 synów i 2
wnuczki. Żona - to Bożena z d.
Rzepecka, z zawodu włókniarka.
Obecnie ekspedientka. Mieszkają w

Białej.
- Tadeusz ur. w 1 963 w Białej czyli
najbardziej wtedy dostępnej izbie
porodowej. Wykształcenie wyższe
Techniczne o kierunku wyposażenie
sanitarne. Pracuje w swoim zawodzie w Białej. Żona z d. Rudzińska
Bożena, mgr farmacji. Pracuje w
swoim zawodzie w Piszczacu, 3
dzieci.
- Grażyna ur. w 1 968 r w Białej.
Wykształcenie wyższe rolnicze zoologiczne i biologiczne w Siedlcach. Gospodaruje na ojcowiźnie z
mężem Krzysztofem Golbą, kolegą
ze studiów. Ostatnio specjalizuje się
w hodowli drobiu. Ich ślub odbył się
w 1 993 r w Łomazach. I ja tam
byłem, jadłem i piłem oraz poznawałem rodzinę w gronie ok. 200
osób. 5 dzieci, w tym Ewa wyróżniona w konkursie recytatorskim
(patrz:
strona 6 tego numeru - red. )
- Studzianka. Rozbudowują się.
- Krystyna ur. w 1 970 r w Białej.
Wykształcenie
średnie
rolnicze
(Jabłoń), Gospodaruje w Huszczy z
mężem Grzegorzem Tarkowskim.
Specjalizują się w hodowli krów
mlecznych.
U najstarszej córki czyli Fredzi,
dożywał swoich ostatnich dni. Jej
ojcem jest Józef Zalewski czyli teść
Heńka. Na weselu u Jego wnuczki
Grażyny nie tylko herbatę z Nim
piłem.
Henryk Sawicki jako przodujący
gospodarz otrzymał od państwa
Brązowy Krzyż Zasługi, a następnie
Srebrny Krzyż Zasługi między innymi
za hodowlę owiec i jej popularyzację.
Po długiej i ciężkiej chorobie umarł
1 . VII. 201 0 r i został pochowany w
rodzinnym grobowcu na cmentarzu
w Łomazach.
Za zgodą rodziny sporządził

Ryszard Mieczysław Grom
- brat cioteczny Jego matki

Piękna jest Ziemia Podlaska.
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NA STROJE

Wieczór autorski Anny Bańkowskiej Mikiciuk

Koncertem kolęd w wykonaniu zespołu „Śpiewam
bo lubię” rozpoczęło się 21
stycznia spotkanie z Anną
Bańkowską Mikiciuk, poetką
ludową z Łomaz. Pani Anna
swoim życiem idzie wraz z
pięknem podlaskiej przyrody.
To ona jest jej inspiracją do
pisania wierszy. Kocha zwierzęta i kwiaty.
Tak o swym pisaniu mówiła podczas spotkania:
- Tematem moich wierszy są zwykłe, codzienne sprawy.
Moje radości, sukcesy i porażki.
Bywa, że w zależności od nastroju te same sprawy
traktuję z lekkim humorem, innym razem z nutką żalu.
Na ścieżkach swego życia spotykam dobrych, życzliwych
ludzi, prawdziwych przyjaciół.
Czerpię też radość i satysfakcję z tego co udało mi się
osiągnąć.
Jednak nie brak też trudnych spraw, kiedy trzeba iść pod
górę z bagażem problemów, trosk i rozczarowań.
Także otaczająca mnie przyroda, zmieniające się pory
roku, znajdują odbicie w moich wierszach.
Moja mała ojczyzna jest memu sercu najbliższa.
Kocham ludzi, kwiaty i zwierzęta.
To wszystko można znaleść w moich wierszach.... moje
marzenia i szarą, zwykłą codzienność.

Majestat święta
Kiedy zastanawiamy się, które ze świąt jest najsilniej przeżywane,
zwykle dokonujemy wyboru między Wielkanocą a Bożym
Narodzeniem. A jednak... to nie musi być takie oczywiste.

B ez wątpienia najważniejszym świętem dla
chrześcijanina jest Wielkanoc. Męczeńska śmierć i
Zmartwychwstanie Chrystusa są sednem naszego
wyznania. Jeśli to się nie zdarzyło, wtedy narodziny
Jezusa, wizyta Trzech Króli i wszystko inne jest tylko
zdarzeniem – być może historycznym i ważnym – ale
niewiele innym od miliardów pozostałych narodzin i
śmierci. Popatrzmy jednak na samą formę świętowania.
Z tego punktu widzenia największe wrażenie robi na mnie
Boże Ciało. Nie jest w jakikolwiek sposób „lepszym”
świętem od innych, ale... Zaraz do tego przejdziemy.
W tym roku Boże Ciało odbyło się w ostatni czwartek
maja. W południe w Łomazach obok kościoła po mszy
zbierają się ludzie. Czekają. Grzeje słońce, jaśnieją stroje,
błyszczą złocenia, a kolory niesionych obrazów są
wyraziste, aż człowiek mruży oczy. Naraz rozlega się
dźwięk dzwonu i procesja rusza: ze śpiewem, orkiestrą,
od ołtarza do ołtarza, po kwiatach rzucanych przez dzieci.
Ulicami wokół kościoła – w ich kwadracie odwiedzane są
cztery ołtarze, przy których czytana jest Ewangelia.
Jest w tym wydarzeniu kulminacja, poczucie, że właśnie
tu i teraz dzieje się coś ważnego. Oto wspólnie czcimy
Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa – Przeistoczenie w

Wiersze zaczęła pisać dopiero na emeryturze. Sprawiało
to wielką przyjemność, by w końcu obudzić poetyckie
hobby, które zaowocowało wydaniem dwóch tomików
„Moje nastroje” i „Ścieżkami życia”.
Właśnie z tych tomików prezentowała swoje wiersze
pani Anna. Spotkanie z poetką umuzycznił również jej
mąż, Wiesław Mikiciuk, prezentując grę na organkach.

Wśród licznych uczestników spotkania, miłośników poezji
p. Anny byli między innymi: wicestarosta bialski - Jan
Bajkowski, władze gminy - wójt Waldemar Droździuk,
przewodniczący Rady Gminy Wiesław Bańkowski, wiceprzewodniczący Henryk Mościbrodzki, ks. kanonik Antoni
Bubeła, mieszkańcy Łomaz i okolic.
Nie chleba i wina podczas Ostatniej Wieczerzy.
Uroczystość ma swoją siłę i dostojeństwo. Msza i procesja
są pełnią święta, gdyż oktawa Bożego Ciała nie należy już
do liturgii.
N ieraz miewamy kłopot z utrzymaniem
świątecznego nastroju, gdy uroczystości rozciągają się na
kilka dni. W Boże Narodzenie najwięcej świąteczności
odczujemy szykując się do Wigilii, drugi dzień Świąt bywa
męczącym „finiszem”. W Wielkanoc mamy świąteczny
nastrój już w Palmową Niedzielę, potem jest Wielki
Tydzień, Wielki Czwartek (po którym pamiątką jest Boże
Ciało), wreszcie(?) Triduum Paschalne – od męczeńskiej
śmierci Chrystusa, po Zmartwychwstanie w Niedzielę
Wielkanocną. A potem jeszcze lany poniedziałek – też
święto! Naprawdę można zamarzyć za dniem
powszednim po takim maratonie świąt.
Boże Ciało jest szczególnym świętem – między innymi z
powodu skupienia świąteczności w krótkim czasie, a także
intensywności przeżyć. W dwóch godzinach: od początku
mszy po zakończenie procesji zawarta jest świąteczność
tego dnia, jego podniosłość, przeżycie majestatu Boga.
Czujemy po nim raczej niedosyt (to już?), niż jego przesyt.
Widać to zwłaszcza na takich terenach jak wsie i
miasteczka Podlasia, gdzie proste podejście ludzi do
wiary oznacza często głębsze jej przeżywanie. Boże Ciało
w Łomazach jest jednym z najważniejszych dni w roku –
liturgicznym i nie tylko.
eLZet
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Wójt Gminy Łomazy
zaprasza na

VIII Łomaski Jarmark Jagielloński

PROGRAM
29.06.2013 r. (sobota)

godz.16.00
●
turniej sportowy - tenis (Orlik ul. Szkolna)

30.06.2013r. (niedziela)

godz.10.00
•
otwarcie stoisk handlowych: wystawcy z Białorusi i Polski (Plac Jagielloński)
•
dziecięcy plac zabaw: balony, dmuchańce, przejażdżki konno oraz bryczką, bańki mydlane, dziecięce
łakocie (Plac Jagielloński)
•
impreza turystyczna : Zdobywamy paszport WXL (impreza terenowa szlakiem nieistniejących obiektów
sakralnych i monarszych) - Łomazy i najbliższa okolica
•
otwarcie wystawy o Polesiu „ Tam gdzie szumi Dewajtis” (GOK Łomazy ul. Szkolna 18a.)
•
kroniki szkolne z lat 50 i 60-tych XX w. – ul. Szkolna 18A (d. szkoła, obecnie siedziba GOK w Łomazach)
•
turniej szachowy „O puchar Wójta Gminy Łomazy” (GOK Łomazy)
godz.12.30 – Plac Jagielloński
•
warsztaty: liternictwa hebrajskiego i arabskiego, tańców białoruskich, garncarstwa, tkactwa, kowalstwa
•
pokazy: kuchni regionalnej (sękacze, kuchnia tatarska i tradycyjna), wyrobów artystycznych oraz rękodzieła
tradycyjnego, sprzętu straży pożarnej
godz.14.30 - uroczyste otwarcie VIII Łomaskiego Jarmarku Jagiellońskiego
•
•
•
•

(scena na Placu Jagiellońskim)

Fanfary królewskie
Powitanie mieszczan łomaskich oraz przybyłych z kraju i zagranicy gości, w Łomazach - ludnym mieście
królewskim na dawnym Trakcie Królewskim Wilno-Kraków
Przypomnienie postaci króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka
„Bogurodzica” - w wykonaniu chóru Zespołu Szkół w Łomazach

Koncert pod nazwą „Nasi Sąsiedzi Białorusini - Dialog Kultur”

godz.15.00 - Występ zespołu pieśni i tańca „Żurawka” z Bieriozy (d. Bereza Kartuska) na Białorusi
godz.15.30 - Koncert zespołu wokalnego ,,Śpiewam bo lubię” z GOK w Łomazach
godz.16.00 - Koncert zespołu ,,Żanerwa” z Bielska Podlaskiego (woj. podlaskie)
godz.16.40 - ,,Studzianczanie” zespół śpiewaczy ze Studzianki (gm. Łomazy)
godz.17.10 - II część występu zespołu pieśni i tańca „ Żurawka” z Białorusi
godz.17.40 - Wokalno–instrumentalna kapela „Chutor” z Gródka (woj. podlaskie)
godz.18.00 - Gra Orkiestra Dęta OSP Łomazy
godz.18.30 - Młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny z GOK-u w Łomazach
godz.19.00 - 21.00 – Zabawa taneczna
godz. 21.00 - „Baśń o nocy świętojańskiej” i Teatr Ognia w wykonaniu teatru obrzędowego „Czeladońka” i
„Antidotum” z Białej Podlaskiej.
godz.22.00 - 23.00 – Zabawa c.d.
Gmina Łomazy z sękaczy słynie
Królewska Ekonomia Brzeska Wielkiego Księstwa Litewskiego i jej Obywatele
Cztery kraje i jedno Polesie

Sponsorzy:
Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej
Zakład Stolarski Marian Serhej
Bank Spółdzielczy w Łomazach
Stacja Paliw „ALMA” Łomazy
Blacharstwo-lakiernictwo Krzysztof Kamiński Łomazy
Auto Serwis Bogdan Raczyński Łomazy
Office Green Maciej Jaroszuk

Łomaskiestrony

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
Klub Sportowo-Turystyczny „NIWA” Łomazy
Zespół Szkół w Łomazach
Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
OSP Łomazy

Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Redaguje zespół Kontakt: telefon : 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl
Skład programem Scribius 1.4.1.
druk: GOK Łomazy
nakład podstawowy - 1 000 egz.
Archiwalne numery miesięcznika dostępne są na stronie www. lomazy. eu i lomazy. pl (w kolorze!)

