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BIULETYN INFORMACYJNY

23 sierpnia
Łomazy
Park przy Placu Jagiellońskim

DOŻYNKI GMINNE
PROGRAM

TRADYCJA

Wiele słów, wiele pojęć jest dziś niestety nadużywanych, a
najczęściej wywodzi się to z niewiedzy bądź bezmyślności.
Wśród nich są m. in. takie jak patriotyzm czy t ra d y c j a.
Niemal wszystko, odbywające się co najmniej po raz drugi,
jest u nas od razu „tradycją”. „Stało się już tradycją, żeE”
W filmie St.Bareji „MIŚ” padają jakże znamienne słowa:
„ Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt
kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych
dziejów jest warownym murem, to jest właśnie kolęda,
świąteczna wieczerza... To jest ludu śpiewanie, to jest ojców
mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni.
A to co dookoła powstaje, od nowa, to jest nasza codzienność,
w której my żyjemy”.

Miano to niewątpliwie przysługuje wydarzeniom, o których
piszemy w tym numerze - pielgrzymowaniu (wywodzi się
ze starożytności) i dożynkom (ich korzenie sięgają do
czasów prasłowiańskich).

zaprasza

1 2.00 - Uroczysta msza św. w kościele parafialnym
1 3.1 5 - Przemarsz korowodu do parku w asyście orkiestry dętej OSP
1 3.30 - Prezentacje wieńców, wręczenie dożynkowego chleba,
powitanie gości
1 4.00 - Teatr Czeladońka - "Wereja"
1 4.30 - Koncert orkiestry dętej OSP Łomazy
1 4.50 - Zespół Studzianczanie ze Studzianki
1 5.1 0 - Dziecięcy zespół Wiem dokąd idę i soliści z GOK
1 5.20 - Zespół Luteńka z Koszoł
1 5.40 - Zespół Zielona kalina z Dubowa
1 6.00 - Występ kabaretu SAKREBLE
1 7.1 0 - Zespół Śpiewam bo lubię z Łomaz
1 7.30 - Koncert Podlaskiej Kapeli Ludowej
1 8.1 5 - Duet harmonijek ustnych
1 8.45 - Zespół TENTATIVE
1 9.30 - Pokazy Teatru Ognia "Antidotum"
20.00 - Zespół EVENTUM
21 .00 - Disco polo - zespół UNIDEN
22.00-24.00 - Zabawa / zespół EVENTUM

Organizatorzy - Wójt Gminy Łomazy, Rada Gminy Łomazy, Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach, Gminna Biblioteka Publiczna
w Łomazach, Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

„V Popołudnia Seniora"

17 pażdziernika - Studzianka

„Żółty jesienny liść"

„Dzień Seniora"

Prezentacje konkursowe piosenek
Janusza Laskowskiego w wykonaniu
solistów z powiatu (młodzież i dorośli)

„Biesiada Weselna"

Spotkanie integracyjne seniorów
połączone z występami artystycznymi

Prezentacje zespołów i wykonujących
piosenki ludowe, nawiązujące do
tradycji weselnych z minionych lat

Październik - GOK w Łomazach

20 września - Huszcza

Spotkanie integracyjne seniorów z
gminy Łomazy – występy artystyczne

Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach wraz z Komitetem
Organizacyjnym zaprasza
WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW, EMERYTOWANYCH
NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

Szkoły Podstawowej w Łomazach im. Tadeusza Kościuszki
na uroczystości Jubileuszu 100-lecia tej szkoły planowane
na 17 i 18 października 2015r.

ew. październik - GOK Łomazy

Jubileusz został objęty Honorowym Patronatem przez:
1 . Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
2. Marszałka Województwa Lubelskiego,
3. Lubelskiego Kuratora Oświaty,
4. Starostę Powiatu Bialskiego.
Patronat medialny - Katolickie Radio Podlasie

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami.
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH

Wieści z Urzędu
INWESTYCJE

● Zakończono prace związane z

przebudową budynku Ośrodka
Zdrowia w Łomazach .
Głównym celem projektu był
montaż windy i dostosowanie
pomieszczeń dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Przygotowano także pomieszczenia gabinetu stomatologa.
Całość inwestycji zamknęła się
kwotą 307 733 zł.
W najbliższym czasie zostaną
uruchomione gabinety na
parterze ośrodka. Dodatkowo
odświeżona zostanie elewacja
oraz wejście do budynku.
● Ukończone zostały, rozpoczęte jesienią zeszłego roku, prace
związane z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Studziance.
Wykonano elewację oraz docieplono budynek.

● W związku z sygnałami kierowanymi do Urzędu Gminy w
sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr
81 2, a konkretnie w Łomazach , podjęte zostały stosowne
działania.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich przychylił się do prośby w
sprawie poszerzenia zjazdu na ulicy Topolowej.
Został dołożony dodatkowy krąg, umożliwiając bezpieczny
skręt w obie strony drogi wojewódzkiej.
- Drugi wniosek dotyczył poprawy oznakowania skrzyżowania
drogi 81 2 z ulicą Kozłowską.
W ostatnim czasie ZDW wykonał dodatkowe oznakowanie
poziome STOP.
Zgodnie z ustaleniami zarządców dróg wojewódzkich i
powiatowych na ulicy Kozłowskiej, od strony Kozłów i Łomaz,
powstaną także dodatkowe oznakowania pionowe.

● Trwa procedura przetargowa związana z budową ulicy
Słonecznej i Wesołej w Łomazach .
Inwestycja została podzielona na etapy. W bieżącym roku
planowane jest wykonanie robót ziemnych, rozbiórka i
wykonanie nowych przepustów, ustawienie krawężników,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 ,5 mm oraz
przesunięcie istniejącego słupa elektrycznego.
Kosztorysowa wartość prac wynosi ok. 234 tys. złotych.
Termin wykonania prac do 20 października.
Na oferty przetargowe czekamy do 1 8 sierpnia, a wykonawcę
i ostateczną wartość robót poznamy na początku września.

● Zakupiono krzesła i stoliki do świetlic w Koszołach i w Huszczy
Pierwszej w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

● Wykonywana jest dokumentacja na chodnik przy ul.

Wymieniona została także zewnętrzna stolarka drzwiowa.
Wewnątrz budynku rozebrano scenę, zerwano podłogi i
wykonano posadzkę betonową wraz z ociepleniem ze
styropianu.
Wartość inwestycji to 37 41 8 złotych. Duży wkład, w postaci
pracy, dołożyli również ze swej strony mieszkańcy Studzianki.
● Ze względu na zły stan mostu na Żarnicy w Kozłach zapadła
decyzja o jego gruntownym remoncie. Zakres prac polega na
odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez odbudowę ławy
betonowej, wymianę belek nośnych stalowych, legarów
drewnianych oraz balustrad.

Wygląd mostku przed remontem

Prace wykonuje firma P.H.U Kolejko z Sosnówki i potrwają
one do końca sierpnia. Wartość robót określono na kwotę
30 381 złotych.

Podrzecznej do stadionu oraz wjazdy przy ul. Budzyń
w Łomazach w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
● Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Łomazach (ul. Małobrzeska i ul. Podrzeczna).

● Wykonana została rewitalizacja terenów zielonych przy
łomaskim Zespole Szkół.

Była ona możliwa dzięki dofinansowaniu zadania przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie (w kwocie 1 0.000 zł), przez Gminę
Łomazy jako inwestora (25.806,55 zł) oraz dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły i pomocy rodziców, którzy
poświęcili swój czas na pracę przy usuwaniu gruzu, rozwożeniu ziemi i wykonaniu trawników.
Ponadto dzięki środkom Rady Rodziców został wykonany
nowy płot od strony posesji p. Martyniuków.
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● Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej dla przebudowy i rozbudowy istniejącego
budynku remizy OSP i kotłowni w Łomazach na potrzeby
świetlicy wiejskiej i remizy.
Na chwile obecną sporządzona jest inwentaryzacja obiektu.
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sołectwa Łomazy,
Łomaskiego Stowarzyszenia Rozwoju, OSP i projektantem w
sprawie uszczegółowienia zakresu projektu, oczekiwań
użytkowników i możliwości rozbudowy obiektu.
Koszt dokumentacji to 1 2 800 złotych.
● Jeszcze tym razem ogniwa fotowoltaiczne nie dla nas.
Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
została opublikowana Lista krajowa operacji w zakresie

„mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013.

Łomazy uzyskały 9 na 1 4 możliwych punktów i zajęły 211
lokatę w skali kraju. Brakujące 5 punktów to brak terenów
chronionych (np. Natura 2000 lub parki krajobrazowe), wysoki
dochód (w/g GUS) na jednego mieszkańca gminy, a także
niższa średnia wysokość bezrobocia w powiecie (w okresie
ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) , na
obszarze którego jest położona gmina, w której planowana
jest realizacja operacji.
Kolejny nabór wniosków odbędzie się w 201 6 roku.

APEL

Mając na uwadze poprawę wizerunku Gminy
zwracam się do wszystkich Mieszkańców o zachowanie
estetycznego wyglądu w obrębie swoich posesji, a
zwłaszcza chodników i ulic do nich przylegających.
Podstawa prawna : Ustawa z 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
roku Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy, który
wszedł w życie Uchwałą Nr XX/133/2013 Rady Gminy
Łomazy z 18 czerwca 2013 roku.
Porządek i czystość leży nie tylko w gestii władz
gminy, ale także każdego właściciela nieruchomości.
Poprzez swoje działania dajemy dobry przykład.
Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas.

Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski

EKOLOGIA /OCHRONA ŚRODOWISKA
● Realizowany jest projekt "Pilotażowy system gospodaro-

wania odpadami azbestowymi na terenie województwa
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" kierowany

dla osób spełniających kryterium dochodowe określone do
korzystania z pomocy społecznej.
Po dwóch naborach do programu zakwalifikowało się 1 0 osób.
Dotacja na nowe pokrycia dachowe uwzględnia blachę,
gąsiory i folię, natomiast po stronie wnioskodawcy jest
obowiązek wykonania nowego pokrycia w ciągu 45 dni.
Urząd zapewnia, że podobne programy będą realizowane
w przyszłości.
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MIZAR WŚRÓD PEREŁ

Ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na Najlepszy Produkt
Turystyczny Województwa Lubelskiego 2015 "Barwy
Lubelszczyzny", zorganizowanego przez regionalne tygodniki
Słowo Podlasia, Kronika Tygodnia i super tydzień chełmski.

Głosowanie odbywało się do 1 9 czerwca poprzez gazetowe
kupony (najwyżej punktowane były te z dodatku "Barwy
Lubelszczyzny" - 10 pkt za głos) , sms-y (5 pkt) bądź internet
(1 pkt) .
Spośród 1 7 nominowanych atrakcji turystycznych najwięcej
głosów zdobył Zamość (zwany Perłą Lubelszczyzny) , tym
samym zajmując w plebiscycie pierwsze miejsce.
Na drugim uplasował się mizar w Studziance.
Cieszymy się, że w gminie Łomazy istnieje takie miejsce.
Osobom zaangażowanym w promocję gratulujemy wyniku.

SPORTOWY SIERPIEŃ NA ORLIKU
* 1 9 sierpnia / godz.1 6.00 - Turniej rodzinny unihokeja
(drużyny mieszane - rodziny)

* 24 sierpnia / godz.1 6.00 - Rozgrywki w Boule
dla dorosłych i seniorów (nagroda dla zwycięzców - masaż leczniczy)
* 30 sierpnia / od godz. 1 2.00 - Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Wójta Gminy Łomazy - w kat. kobiet i mężczyzn
(nagrodami będą - masaż leczniczy i zabiegi kosmetyczne)

Zapisy u Animatorów pod nr telefonów lub codziennie na Orliku:
Maciek 506 433 205
Agnieszka 697 977 052

Nagrody w formie karnetów na zabiegi sponsoruje Medyczne Studium
Zawodowe w Białej Podl.

TABLICE JAK MALOWANE
Każdy sołtys winien mieć do dyspozycji tablicę informacyjną,
na której mógłby wywieszać wszelkie obwieszczenia i
komunikaty z urzędu lub innych instytucji - dotyczące
mieszkańców całej gminy bądź tylko mieszkańców danej wsi.
Dzięki wsparciu i pracy życzliwych ludzi udało się wykonać
siedemnaście nowych tablic.
Są z drewna świerkowego, na wzmacniających całość nogach
z ceownika. Słowem - solidne.
Będą mogły teraz służyć mieszkańcom przez wiele lat.

BIBLIOTEKA PROPONUJE
Drogi czytelniku. Nie znalazłeśksiążki, którejszukasz?
Zaproponujjejzakup!
Zapraszamy wszystkich korzystających z gminnej biblioteki
do składania propozycji zakupu książek.
Dzięki Waszym podpowiedziom będziemy mogły łatwiej
dostosowaćswoją ofertę do aktualnych potrzeb i oczekiwań.
Prosimy o składanie propozycji za pomocą poczty e-mail:
biblioteka@lomazy.pl
lub bezpośrednio w bibliotece.
Wszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę i będą
sukcesywnie realizowane w miarę naszych możliwości.
W treści wiadomości prosimy o podanie: autora i tytułu.

W LUBENCE PODWÓJNIE
Od tego roku Lubenka może pochwalić się posiadaniem
dwóch stowarzyszeń społecznych.
Pierwsza powstała "Grabarka", a całkiem niedawno, bo 30 lipca,
zarejestrowane sądownie zostało Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Lubenka "Czeladońka".
Jak głosi wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym - celem

nowego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania, pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej
sytuacji życiowej.

Zarząd stowarzyszenia tworzą:
J o a n n a P a n a s i u k - prezes,
Kazimierz Kusznierów - wiceprezes,
Katarzyna Sakiewicz - skarbnik,
Ewelina Zdunek - członek zarządu.
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Dzieje sie¸ ...
www.facebook.com/pages/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łomazach

W parkowym kinie

Podczas dwóch lipcowych wieczorów łomaski park zamieniał się w
pierwsze w historii naszej miejscowości kino plenerowe. Pomimo
kaprysów aury z tej oferty filmowej skorzystało ok. 500 widzów.

Określenie - NA DUŻYM EKRANIE - ma w
tym przypadku całkowite uzasadnienie,
bowiem tak wielkiego ekranu w Łomazach
nigdy dotąd nie widziano.
Ten nadmuchiwany egzemplarz liczy sobie
4 x 8 metrów, a dostarczała go, jednocześnie
zapewniając parkowe projekcje filmowe, firma
z Siemiatycz.

Na leżakach bądź ławkach, pod kocami
i pod chmurką - tak się teraz ogląda
filmy. Pierwszy seans rozpoczął się
9 lipca o godz. 21 .1 5. Byli „Nietykalni”
oraz „Efekt Motyla”. Był też chłód.
Dobra aura dopisywała za to 26 lipca
Wyświetlany był film „Miasto 44”.

Ten seans zainteresował ok. 200 widzów.
Duża frekwencja na projekcji utwierdziła
organizatorów w przekonaniu, że kino
jest potrzebne i w przyszłości trzeba
planować podobne wydarzenia filmowe.
Organizatorzy przedsięwzięcia Wójt, GOK i Biblioteka Gminna.

Po ten kwiat paproci

Jeśli poszukiwać kwiatu paproci w noc świętojańską to tylko w Lubence. Nawet jeśli pogoda nie do końca jest
zgodna z aktualnie panującą porą roku.

A młodzieniec uklękłszy wręczył kwiat paproci
swej ukochanej

Grupa obrzędowa „Czeladońka” w świętojańskim składzie

Noc Świętojańska czyli święto obchodzone w nocy z 23 na 24
czerwca, w wigilię świętego Jana Chrzciciela, to baśniowy
wieczór i noc. Któż nie zna opowieści o kwiecie paproci.
Jeśli jednak byli tacy, to akurat w ten wieczór, w Lubence, a
dokładniej, to nad stawem w gospodarstwie agroturystycznym
pp. Derlukiewiczów, mogli obejrzeć przedstawienie w wykonaniu teatru obrzędowego „Czeladońka” nawiązujące właśnie
do baśni o nocy świętojańskiej.
Przy płonących ogniskach lokalne zespoły „Zielona kalina”

oraz „Luteńka” nucily nastrojowe pieśni.
W kolejnej części wieczoru wszyscy uczestnicy przenieśli się
korowodem do amfiteatru, gdzie swój spektakl zaprezentował
teatr ognia Antidotum z Białej Podl., zaś na poszukiwanie
legendarnego kwiatu paproci wyruszył, z trudem do tej roli
namówiony wójt J. Czyżewski.
Czy go znalazłK? Patrz zdjęcie wyżej.

Organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Łomazy, Wiejski Dom Kultury w
Lubence oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
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Jak to na niedawnym, jubileuszowym ...

28 czerwca, w wigilię święta Piotra i Pawła, gdy tylko zegar na łomaskim ratuszu wybił godzinę wpół do trzeciej,
z parkowej sceny wójt Czyżewski, powitawszy zebranych, ogłosił wszem i wobec, iż dziesiąty już Jarmark Jagielloński
uważa za otwarty. No i się zaczęło...

Gospodarz R. Bielecki i włodarz J. Czyżewski
uznają Jarmark za otwarty

Skwar dał się tego dnia we znaki. Zbrakło zadaszeń i było przymusowe "grilowanie" VIP-ów

ako że w grodzie łomaskim szczęku broni w ostatnich czasach nie
Jsłyszano,
śmiało zatem doń na tegoroczny jarmark przybywali liczni kupcy
J

z ościennych terenów, w tym z Rusi Zabużańskiej takoż.
Przybywszy rozstawili swe kramy w miejscowym parku, Jagiellońskim
zwanym, poczem rozłożyli na stołach to, co sami wyrobili tudzież od innych
kupców nabyli.
C zegóż tam nie było. Jadło wszelakie, miody rozmaite, nalewki tęgość
takową mające, co to w dwa pacieże dorosłego chłopa potrafią położyć
jeśliby o przekąszaniu zapominał. A były ku temu nie tylko ogórce kiszone
z chlebem, smarowanym ręcznie wyrabianym a smakowitym smalcem.
Pod rozłożystymi drzewami, gdzie nie docierało słońce, swój kram
rozstawiły młode handlarki, szynkujące tylko co uwarzone piwo i warzące
strawę takoż swojską jak i sporządzaną wedle zamorskich receptur.
Tam ruch był duży. Luźniej nieco było przy kramach kupców bławatnych
czy też u złotników, wystawiających pierścienie wszelakie, łańcuszki tudzież
bransolety przecudnej urody.
W parku było tego dnia, pomimo wielkiego gorąca, ludno, gwarno i wesoło.

Co przezorniejsi uczestnicy imprezy skryli się przed
słonecznym żarem pod kasztanami

Niektórzy uważają, że dopiero jak jest co wypić i zjeść to
impreza jest udana. Naprawdę ?

Goście z Białorusi zaprezentowali na Jarmarku nie tylko
stroje ludowe, ale także ręcznie wykonane ozdoby

Urocze. Koń i
dziewczyna...

Czy wata jest z VAT-em?
A co to jest ten VAT?

Kto dziś potrafi jeszcze tak
snuć nici ?

Wszystkiego było tyyylee, że
aż trudno spamiętać...

Coś dla pań. Ozdoby przecudnej urody. Do nabycia. Tanio
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Wszelako największy tłum, pod sceną się zgromadziwszy,
bacznie przyglądał się występom tamże się odbywającym.
A mnogość ich była. Grajkowie byli, na trąbach różnych
muzykujący a orkiestryją strażacką zwani. Byli też śpiewakowie,
samopas tudzież w kompanijach występujący, gdzie wielość
hożych a dorodnych dziewoj umiłowanie do muzyki jawiących.
Byli to miejscowi i czy to z miasta stolicznego, czy też z kraju
ościennego, Białą Rusią zwanego, przybywający.
Po zmierzchaniu, a juści, w tany ruszyły młódki i kawalery, ale i
niewiasty zamężne pola nie oddawały, na swych chłopów nie
zważając. Ale chłopy też...

Zespół "Wiem dokąd idę" już wie, że za chwilę wychodzi na scenę

Mariusz "Maks" Maksymiuk
jak zwykle - best of the best
Jarmarkowe wydarzenia utrwalało wielu operatorów,
a wśród nich także urocze osóbki

Dla adeptów szkoły tańca tańce latynoskie to łatwizna

Panie z białoruskiego zespołu "Lachowickie Stroje" Znany z ekranu TV aktor Michał Milowicz błysnął
m. in. wykonaniem kilku piosenek Elvisa Presley'a
pozdrawiają naszych czytelników

Zespół Za No Za rozgrzał, zwłaszcza młodszą
część widowni, przebojem "Kanikuły"

Spora część widzów wyszła z imprezy całkiem nieźle opalona, zwłaszcza na twarzy
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Rodzinnie w Huszczy

Boisko szkolne w Huszczy było miejscem pikniku rodzinnego, przygotowanego przez pedagogów z miejscowej
szkoły podstawowej, a zorganizowanego 21 czerwca w
ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Przygotowane przez Elżbietę Habiedę przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki, słowa których podkreślały
ważną rolę mamy i taty w rodzinie.
Jako że zbliżał się Dzień Ojca więc dzieciaki wręczyły swym
tatusiom okolicznościowe upominki.
A potem wszyscy chętni przystąpili do współzawodnictwa.
Rywalizacja przebiegała w konkursach sportowych, gdzie
walczono o miano „Rodzina na medal" oraz w konkursie
plastycznym „Portret rodzinny".
Zwycięzcy zostali oczywiście nagrodzeni.

LOVE

pp. Arseniukowie malowali dzieciom twarze,
zapraszali także do zabawy bańkami mydlanymi

Pogoda tego dnia w miarę dopisała, mimo iż padający pod
koniec imprezy deszcz ostudził nieco rodzinny zapał do rozrywki.
W pikniku licznie uczestniczyli mieszkańcy Huszczy oraz
sąsiednich miejscowości, nie zawiedli także zaproszeni
goście, a wśród nich wicestarosta bialski i łomaski wójt.
Co najważniejsze, licznie stawili się rodzice z dziećmi, wszak
to głównie dla nich była ta impreza.

Były zabawy przy muzyce, do których rodziców z dziećmi
zapraszał wodzirej. Był mecz piłki nożnej tatusiowie kontra
dzieci. Kto wygrał? Wiadomo.
Było także ognisko, przy którym każdy zgłodniały mógł upiec
kiełbaski.
Dla uczestników było to niewątpliwie pożytecznie i miło
spędzone niedzielne popołudnie.

Wspomniane atrakcje były możliwe dzięki nauczycielom, rodzicom
i sponsorom: Bank Spółdzielczy w Łomazach, Urząd Gminy w
Łomazach, Zakłady Mięsne - Krzysztof Łojewski i PHU Agro-mil
Szymański z Tucznej

TŁOKA - dzieciom

Przede wszystkim "Radość Dzieciom", ale i dorosłym
było miło podczas IV Pikniku Rodzinnego w Koszołach.
W niesamowicie gorącej atmosferze, spowodowanej nie
tylko palącym słońcem, impreza napełniła radością
przybyłą do tego miejsca rzeszę mieszkańców, gości i
turystów.

Powodem była 1 00 rocznica zniszczenia meczetu w Studziance,
w którym przechowywane były sztandary 4 Pułku Litewskiego
Przedniej Straży, zaś Koszoły od 1 711 r. miały związki z
pułkownikiem Aleksandrem Ułanem i generałami: Czymbajem
Murzą Rudnickim i Józefem Bielakiem, organizatorami i
wybitnymi dowódcami tego pułku, stacjonującego tuż za
Bugiem w Kamieńcu.

To już czwarte spotkanie, a kolejny raz towarzyszyła mu
impreza środowiskowa TŁOKA – Radość Dzieciom.
Na tegoroczną, organizowaną pod hasłem „Hej, Hej Ułani
Malowane Dzieci", Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„TŁOKA" zaprosiło w niedzielę 5 lipca o godz.1 4 na plac przy
szkole. Współorganizatorem był łomaski GOK, a patronatem
objął Wójt Gminy Łomazy.
Wcześniej, bo o godz. 11 .00 w Studziance (w gospodarstwie
p. Kowalewskiego) miało miejsce spotkanie sympatyków
historii i tradycji ułańskiej, z udziałem członków Związku
Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Piknik poprzedzony został wspólną modlitwą przy cmentarzu
unickim, prowadzoną przez ks. Zdzisława Matejuka (zdjęcie) .
Potem odbylo się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci,
budowę którego zorganizowało i środki na ten cel pozyskało
stowarzyszenie TŁOKA.
Program imprezy wypełniły występy młodych wykonawców
oraz zespołów - Tentative, Śpiewam bo lubię, Luteńka oraz
Zielona Kalina.
Chętni mogli wziąć udział w grach terenowych i konkursach,
skorzystać z przejażdżki konnej bądź bryczką.
Mogli również obejrzeć wystawy okolicznościowe o Polesiu.

Łomaskiestrony

INFO R MA CJE

lipiec-sierpień 201 5

str 9

Tatarskie bieganie w Studziance

Dni Kultury Tatarskiej i Regionalnej w Studziance za nami.
Jak zawsze spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu oraz gości z wielu zakątków
Polski, a nawet Europy. Organizatorzy imprezy zadbali o
zapewnienie mieszkańcom i gościom zabawę na najwyższym poziomie.

Na mizarze

W ramach Dni, w sobotę wieczorem (11 VII), odbyła się nauka
strzelania z łuku, a także gry łucznicze, które już standardowo
przyciągnęły głównie dzieci i młodzież.
Z kolei w niedzielę (1 2 VII) obchody rozpoczęły się od otwarcia
biura zawodów i przemarszu na miejscowy cmentarz tatarski.
Wycieczkę po mizarze oprowadził prezes stowarzyszenia,
Łukasz Węda wraz z młodzieżą ze Studzianki przebraną w
tradycyjne stroje tatarskich łuczników. Zwiedzający z wielkim
zainteresowaniem słuchali historii o miejscowej nekropolii i
pochowanych tam osobistościach, zadając przy okazji mnóstwo
pytań dotyczących zabytku.
Kolejnym punktem programu było „IV Tatarskie Bieganie”, w
którym udział wzięło 220 uczestników. W jego ramach odbyły
się biegi dla dzieci, Nordic Walking i bieg główny „IV Tatarska
Piątka”.
Zawody dla dzieci odbywały się w 4 kategoriach wiekowych:
- 1 00 m „Bieg Skrzata” (roczniki 2009 i młodsze) - zwyciężył
Miłosz Pawłowski (Gdynia), tuż przed Michałem Kowalewskim
(Łomazy);
- 300 m „Małe Nadzieje” (rocznik 2006-2008) - wygrał Krzysztof
Dymowski (Łomazy);
- 500 m „Szkolniaki” - najszybszy okazał się Bartłomiej Kur
(Łomazy), a spośród dziewcząt Karolina Chotkowska
(Łomazy);
- 1 000 m „Młodzicy”najlepszy czas osiągnął Jakub Reluga
(Biała Podlaska), druga była Daria Hordejuk (Dubów).
Ile sił w nogach...

Ostatnia, a zarazem główna konkurencja czyli „IV Tatarska
Piątka” cieszyła się największym zainteresowaniem zarówno
biegaczy jak i publiczności. Udział w nim wzięło 85 biegaczy.
Zwycięzcą okazał się, podobnie jak w zeszłym roku, Jassine
Mhimda z Maroka, który do mety dotarł w imponującym
czasie 1 7 minut 1 6 sekund. Drugi na mecie był Paweł
Młodzikowski z VMAX Adamów (1 7.58), zaś trzecie miejsce
przypadło Markowi Jaroszukowi z Łomaz, który w debiucie
uzyskał czas 1 8.03. Wśród pań najszybsza była Katarzyna
Pajdosz z KB Biała Biega (23.1 9), a najszybsza mieszkanką
gminy Łomazy została Wioleta Niedźwiedź ze Studzianki, co
uplasowało ją na 57 miejscu z czasem 27.21 .
Największy aplauz spośród biegaczy otrzymał Robert Pasko
z Międzyrzeca Podl., który pokonał dystans 5,28 km na kulach
inwalidzkich. Za ten wspaniały wyczyn został nagrodzony statuetką „Fair Play” oraz przez Marka Wilbika nagrodą specjalną.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe medale,
zaś zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary i upominki
z rąk wicestarosty J. Bajkowskiego i wójta Gminy Łomazy
J. Czyżewskiego. Warto podkreślić, że startujący zawodnicy
przyjechali z rożnych regionów Polski i Europy (Gdynia,
Gorlice, Łomża, Lublin, Siedlce, a nawet ze Szwecji, Maroka
i Wielkiej Brytanii).

fot. Mateusz Jaśkiewicz

Najszybsi z gminy (od lewej) - Łukasz Węda (11), Marek Jaroszuk (3),
Kamil Łukaszuk (16), Roman Szopliński (26), Jarosław Bańkowski (29)

Rywalizowanie zakończył Tatarski Turniej Rodzinny, w którym
zawodnicy zmagali się z wiązaniem rzemieni, strzelaniem z
łuku, w rzucie strzałą i w biegu z kołczanami.
Wygrała rodzina Stubińskich z Piszczaca.
Wielkie emocje były także tuż po nim, bowiem wśród uczestników „IV Tatarskiej Piątki” rozlosowywano nagrody.
Główna wygrana czyli sękacz przypadła Magdzie Gorostizie
z Lublina.
Ponadto, podczas trwania imprezy, można było spróbować
tatarskich potraw, pojeździć konno oraz istniała możliwość
zapoznania się z dotychczasowymi osiągnięciami stowarzyszenia ze Studzianki.
Imprezę poprowadził jak zwykle Mariusz Max Maksymiuk z
Radia BiPer.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom i gościom za
wspaniałą zabawę, niezapomniane emocje i zapraszają za rok!

Kolejną dyscypliną, która odbyła się zaraz po biegach dla
najmłodszych, był Nordic Walking, w którym udział wzięło 57
wielbicieli kijków. Najszybszy w tej konkurencji był Karasiński
Maciej z Siedlec, a wśród pań Katarzyna Jendruchniewicz z
Międzyrzeca Podl.

Dni Kultury organizowali - Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Studzianka, Urząd Gminy w Łomazach, Starostwo Powiatowe w
Białej Podlaskiej i mieszkańcy Studzianki pod przewodnictwem
sołtysa Dariusza Kukawskiego.
Imprezę wsparła hurtownia zabawek PANDA z Białej Podlaskiej,
Agnieszka i Marek Wilbik, zaś biegi pomogli zorganizować
członkowie Klubu Biegacza Biała Biega i wolontariusze.

Działanie „IV Tatarskie Bieganie” zrealizowano w ramach realizacji
zadania zleconego przez Urząd Gminy w Łomazach.
Małgorzata Maksymiuk (tekst skrócony)
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Piknik z profilaktyką
Piknik Rodzinny w łomaskim parku wszedł już na stałe do programu letnich imprez. Jego najnowsza, szósta odsłona
miała miejsce w niedzielę 1 6 sierpnia, jak zwykle pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł". Program imprezy typowy,
sprawdzony w poprzednich latach - dużo dla dzieci, co nieco także dla rodziców i dziadków. Były występy i motocykliści.
Były konkursy z zakresu profilaktyki i loteria, diagnoza stanu skóry z doborem pielęgnacji i akcja Honorowego
Oddawania Krwi. Bardzo ważne było to ostatnie - do krwiodawstwa zgłosiło się 31 osób, zakwalifikowano - 22. W sumie
pobrano ponad 1 0 litrów krwi. B. dobry wynik. W imieniu organizatorów dziękujemy dawcom gorąco.

Były zabawy grupowe, było też malowanie twarzy

Dzieci malowały prace konkursowe, a mamy
w tym czasie u kosmetyczki badały stan skóry

Największe wzięcie miały motory.
Do przejażdżki ustawiała się kolejka

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
od lewej:

ska,
Urszul a Najdyh or, Maria Sadownik vel Sadow
ty Sobechowicz
Dorota Jeruza lska, Irena Mironi uk, brak Elżbie

Główne organizatorki Pikniku Rodzinnego

Publiczność dopisała, słoneczko również nie było zbyt dokuczliwe. Było radośnie

PIELGRZYMI I SKWAR
Już tradycyjnie, 1 4 sierpnia o godz.5.30, spod łomaskiego
kościoła wyruszyła piesza pielgrzymka do Kodnia. Poszło w
niej ponad 1 80 pątników, spośród których najmłodszy miał 4 lata.
Prowadził ich ks. proboszcz Adam Kamecki.
Podczas trwającej około 1 0 godzin wędrówki towarzyszył im
nieustannie lejący się z nieba żar. Niezbędną więc stała się
woda mineralna. Była, w wystarczającej ilości. Dar od Zbigniewa
Gołosia. I były czapeczki - od Zdzisława Serheja.
Opiekę nad pielgrzymami sprawowali, dysponujący 2 samochodami, strażacy z Łomaz pod wodzą Andrzeja Wińskiego.

WAKACJE MŁODYCH STRAŻAKÓW
25-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Łomazach wypoczywała podczas
wakacji na koloniach w Zakopanem i Niechorzu (wieś rybacka
na Pobrzeżu Szczecińskim).

- To były piękne i niezapomniane chwile - mówią po
powrocie.
Dwojgu dzieciom wyjazd sfinansował lokalny przedsiębiorca
Zdzisław Serhej. Dziękujemy.
Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze.

W drodze na Dolinę Kościeliską
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WIEŚCI SZKOLNE
nie tylko wakacyjne

Po wielokroć ozłocony

Kolejny raz łomaski chór KANON pod kierunkiem Grzegorza
Kulickiego wrócił z przeglądu wojewódzkiego z nagrodą.
W tym roku, na X Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych
Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska w Lublinie, wyróżniony
został już po raz szósty nagrodą Złotego Pasma.
Konkurs organizują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki oraz Centrum Kultury w
Lublinie.
Jury pod kierunkiem prof. D. Dyczewskiego z Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w ciągu 2
dni wysłuchało i oceniło 34 chóry. Łomaski KANON uzyskał
bardzo wysoką ocenę – 95 punktów na 1 00 możliwych.
Wykonywał a’cappella dwie pieśni: „Dzisiaj wesele” w

opracowaniu Władysława Bukowieckiego i „Ojczyzna nasza”
Czesława Janczarskiego, w opracowaniu G. Kulickiego oraz
kompozycję własną kierownika zespołu – „Ojczyzno miła” na
chór, klarnet i fortepian. Na fortepianie zagrał Michał Dymowski,
a na klarnecie – Ewa Golba.
„Jestem dumny ze swoich chórzystów. Kolejne „Złote Pasmo”
to potwierdzenie wysokiego poziomu wykonawczego chóru
szkolnego KANON. Występowaliśmy w kategorii chórów
gimnazjalnych, choć połowa zespołu to uczniowie szkoły
podstawowej. Śpiewanie w chórze wymaga od dzieci wiele
pracy i cierpliwości. Ale było warto” - mówi p. Grzegorz.

Chórzyści KANONU w nagrodę wezmą udział w koncercie
finałowym, który odbędzie się w grudniu w Lublinie.

Witaj szkoło
- Kochani rodzice. Dziękuję wam bardzo za zaangażowanie,
za współpracę z przedszkolem. Byliście dużym wsparciem
w naszych działaniach.
Dziękujemy wam za to bardzo serdecznie i bardzo
prosimy, nie zapominajcie o nas wtedy, gdy wasze dzieci
znajdą się w szkole, najpierw podstawowej, a później w
gimnazjum.
Liczymy na was, bo tylko wspólne działanie przyniesie
oczekiwany efekt, zarówno wychowawczy jak i dydaktyczny.

Takie oto piękne dyplomy
otrzymali wszyscy
absolwenci przedszkola

Tymi słowami zwróciła się dyr. A. Filipiuk do rodziców
byłych już przedszkolaków z łomaskiego przedszkola w
trakcie uroczystości pożegnalnej.
Za 3 letnią opiekę wychowawczą nad odchoWe wrześniu zatem, już w szkolnych murach, do zdoby- dzącymi
specjalne podziękowania otrzymały:
wania wiedzy wszelakiej przystąpi 42 młodych adeptów.
Anna Zydlewska i Barbara Ignatowska

Przyszłoroczni pierwszacy
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To już za nami
Wakacje są fajne i zdaniem większości uczniów stosunkowo za krótkie. Studentom to lepiej bo ich wakacje są o
miesiąc dłuższe. Zanim jednak droga młodzieży będziesz miała szansę na pozyskanie indeksów to jeszcze trochę
trzeba będzie popracować, by je potem otrzymać bez problemów. Tam gdzie już każdy sobie wybierze.
Zatem od września do roboty, bo jak już zapewne zdążyliście zauważyć sukcesy jakoś same nie chcą przyfrunąć.
Niezbędna jest dobra wola i wysiłek.
Dobrze to już wiedzą ubiegłoroczni laureaci, zwłaszcza tych najważniejszych nagród.
Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łomazy -

ZA N AJ WYŻSZE WYN IKI W N AU CE I WZOROWE ZACH OWAN IE

SP - Nikola Sobechowicz

SP - Jakub Najdyhor

Kapituła, powołana przez Radę Pedagogiczną, przyznała
prestiżowy Tytuł i Statuetkę Wzorowego Absolwenta.
Wzorowym Absolwentem Szkoły Podstawowej
został Jakub Najdyhor
Wzorowym Absolwentem Gimnazjum
została Paulina Biesiada

Gimnazjum - Paulina Biesiada
Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły
dla Mistrzyni Systematycznego Uczęszczania do Szkoły
za 1 00% frekwencję w ciągu 9 lat nauki
otrzymała - Gabriela Hołownia - absolwentka gimnazjum;
natomiast za 1 00% frekwencję w ciągu 3 lat nauki
w szkole podstawowej - Jarosław Tomczuk

Planowany program Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Łomazach
Sobota 1 7.1 0.201 5 r.
Część oficjalna:
11 :00 Msza święta w kościele parafialnym w Łomazach
- Przemarsz sztandarów i uczestników uroczystości do szkoły
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na auli szkoły
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona szkoły
1 2:30 Część główna uroczystości na hali sportowej
- Powitania i przemówienia
- Dawnych wspomnień czar – wspomnienia nauczycieli i
absolwentów, zaczerpnięte z wywiadów i kroniki szkoły
- Odśpiewanie hymnu szkoły
- Część artystyczna
1 4:30 Poczęstunek dla zaproszonych gości.
Część nieoficjalna:

- Zwiedzanie Zespołu Szkół oraz GOK (stara część szkoły)

- Spotkania integracyjne absolwentów poszczególnych
roczników w klasach
- Multimedialne stanowiska z kronikami szkoły, wystawy zdjęć
- Pamiątkowe fotografie absolwentów
- Wernisaż prac absolwentów, wystawy zdjęć i prac uczniów
- Możliwość skorzystania z kawiarenki.
1 9:30 Bal absolwenta – ( jeśli będą chętni)
Niedziela 1 7.1 0.201 5 r.
Festyn rodzinny i spotkania integracyjne:

1 3:00 Rozpoczęcie festynu rodzinnego na hali sportowej, a w nim:
- Zabawy integracyjne dla dzieci pod okiem animatorów
- Rodzinne konkursy sportowe
- Występy zespołów regionalnych
- Multimedialne stanowiska z Kronikami Szkoły, wystawy zdjęć
- Spotkania integracyjne w „szkolnej kawiarence” lub „barze
gastronomicznym”.
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Gala BOZPN / 30 lecie GLKST NIWA Łomazy
Pomimo uciążliwego upału bialskopodlaska piłkarska gala zgromadziła w łomaskim parku liczne grono działaczy,
piłkarzy, trenerów, sędziów oraz sympatyków piłki nożnej. Spośród przybyłych gości należy wymienić prezesa
Dynama Brześć i jednocześnie delegata UEFA A. Kaledę oraz prezesa Lubelskiego Związku PN Z. Bartnika.
Okazjonalne listy do uczestników przysłali: prezes PZPN Z. Boniek i wojewoda lubelski W. Wilk.

Podsumowanie sezonu w ligach Bialskopodlaskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej miało miejsce w sobotnie popołudnie
4 lipca i było połączone z obchodami trzydziestolecia Niwy
Łomazy. Były okolicznościowe wystąpienia, mnóstwo pucharów,
dyplomów i odznaczeń.

Wyróżnienia okręgowe ominęły trójkę naszych nominowanych,
a byli to - Anita Bosak, Krystian Żelisko i Ireneusz Korszeń.
Może następnym razem... Za to mnóstwo odznaczeń było
wręczonych z okazji jubileuszu Niwy. Były też wspomnienia,
polonez w wersji przedszkolnej oraz występ zespołu Tentative.

WYRÓŻNIENI

Brązowa Honorowa Odznaka PZPN
(zdjęcie obok)

Brązową odznaką PZPN zostali odznaczeni (od lewej) – Leszek Supruniuk, Czesław Lewkowicz,
Tomasz Doluk, Bogdan Bańkowski, Ireneusz Korszeń, Roman Bańkowski, Wojciech Andrzejuk,
Sławomir Bańkowski, Andrzej Lubański (zasłonięty) oraz nieobecny Marcin Patynowski

Ryszard Rybicki - w latach 50 i 60 ub. wieku
wybitny napastnik Podlasia Biała Podl., potem
pierwszy trener Niwy. Uhonorowany został
nagrodą specjalną i wraz z wójtem Jerzym
Czyżewskim okolicznościową koszulką Niwy

Tadeusz Maziejuk - były naczelnik gminy
Łomazy i jeden z założycieli łomaskiego klubu.
Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej
odznaczony został przez prezesa LZPN
Z. Bartnika Złotym Medalem PZPN

Złota Honorowa Odznaka LZPN
Stanisław Andrzejuk, Julian Bańkowski,
Jan Dąbrowski, Zdzisław Serhej,
Wacław Supruniuk, Romuald Szudejko,
Marian Żelizko
Srebrna Honorowa Odznaka LZPN
Jarosław Bańkowski, Ryszard Bielecki,
Andrzej Golik, Roman Hołonowicz,
Krzysztof Hordejuk, Jan Kobyliński,
Piotr Lewkowicz, Kamil Łukaszuk,
Marian Niczyporuk, Zenon Powszuk,
Jarosław Sucharzewski, Karol Supruniuk

Gość specjalny Gali - Mateusz Hołownia,
wychowanek Niwy, aktualnie zawodnik Legii
Warszawa, wręczył swemu pierwszemu
szkoleniowcowi I. Korszeniowi koszulkę
w której zadebiutował w Legii

„ ANIOŁKI ” ARTURA

M. Bańkowska, A. Romaniuk, K. Juszczak, A. Sacharczuk

Istnego pogromu rywali dokonały zawodniczki z łomaskiej
Akademii Taekwon-Do "VIRTUS" w organizowanym przez
Słowo Podlasia XXVIII Plebiscytu na 1 0 Najpopularniejszych
Sportowców Południowego Podlasia.
W kat. seniorów I miejsce zajęła Magda Bańkowska, a w kat.
juniorów podopieczne A. Romaniuka zajęły trzy pierwsze miejsca.
Najwięcej głosów zebrała Karolina Juszczak zdobywając
I miejsce, na drugim uplasowała się Aleksandra Sacharczuk,
a na trzecim Katarzyna Gicewicz. Wszystkie są medalistkami
mistrzostw Polski w 201 4 r.
Nic zatem dziwnego, że oficjalne ogłoszenie wyników i dekoracja laureatów miały miejsce właśnie w Łomazach, 28 czerwca,
podczas Jarmarku Jagiellońskiego.
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O B S E R W AT O R
ROZKŁAD JAZDY BUS
Łomazy - centrum

BIAŁA PODLASKA - 6:03 FD, 06:25 L, 6:38 FD, 6:56 FD,

7:05 d , 7:24 S, 7:27 , 8:31 FD, 8:53 dV, 9:32 FD, 09:45 Lm,
1 0:31 FD, 1 0:34 F, 1 0:55 dt1 -6, 11 :30 d, 11 :54 S, 1 2:1 0 d,
12:15 5,7Lm, 12:31 FD, 13:01 dko, 14:21 FD, 14:44 S, 14:55 S,
1 5:11 FDS, 1 5:1 5 d , 1 5:25 Lm , 1 5:32 FD, 1 5:44 S, 1 6:05 S,
16:55 d, 17:20 dm, 17:25 5,7Lm, 18:01 FD, 18:10 dm, 18:29 dko,
1 8:43 Edk1 -5, 1 8:55 Ed , 1 9:48 dko1 -6, 21 :03 dko1 -6
BIAŁYSTOK - 7:27 codziennie
HORODYSZCZE - 6:1 5 Ed, 1 0:45 d, 1 4:05 S, 1 5:1 5 S,
1 5:55 d, 1 8:00 d
KOMARÓWKA - 7:02 FD, 13:57 FD, 16:12 FD, 17:22 F
LUBLIN - 5:24 dkt1 -6, 5:47 d, 6:34 dko1 -6, 7:04* dk, 10:51 dV,
1 2:47 d, 1 4:1 9 dko, 1 5:04 dko1 -6, 1 5:44 dko1 -6 1 6:47 d
PARCZEW - 7:59 F, 8:49 S, 1 0:24 FD, 1 2:09 S, 1 3:09 S,
1 7:09 S
ROSSOSZ - 1 9:44 FD
WARSZAWA - 06:25 Lz, 09:45 Lz, 12:15 5,7Lmz, 15:25 Lmz,
1 7:25 5,7Lmz
WISZNICE - 7:39 FD, 9:39 FD, 11:39 FD, 13:29 FD, 14:14 FDS,
1 5:39 FD, 1 7:1 9 FD
WŁODAWA - 12:55 Lz, 18:05 Lz, 19:35 5,7Lmz, 19:53 codziennie,
22:00 Lmz, 0:00 5,7Lmz

Objaśnienie znaków użytych w rozkładzie
A - nie kursuje w niedziele i święta
D - nie kursuje w Wigilię, Boże Narodzenie (2 dni) , Sylwestra, Nowy
Rok, Wielką Sobotę i Wielkanoc (2 dni)
E - nie kursuje w czasie wakacji
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
L - kursuje codziennie oprócz Bożego Narodzenia, Nowego Roku i
Wielkanocy
N - kursuje codziennie oprócz 25 grudnia i Niedzieli Wielkanocnej
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony
d - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz w Wielkanoc (2dni)
g - nie kursuje w Wigilię
k - nie kursuje 1 listopada
m - nie kursuje w Wigilię i Sylwestra
o - nie kursuje w Wigilię i Wielką Sobotę
t - nie kursuje w Sylwestra
z - w lipcu i sierpniu kursuje na trasie Okuninka-Warszawa (przez
Włodawę)

1 -5 - kursuje od poniedziałku do piątku
1 -6 - kursuje od poniedziałku do soboty
5 - kursuje w piątki
7 - kursuje w niedziele
* - kurs przez Parczew, Milanów

UWAGA ! - Busy z Warszawy do Włodawy bywają opóźnione

Zbiorczy rozkład jazdy został sporządzony staraniem Wójta
Gminy Łomazy i redakcji Łomaskich stron, na podstawie
aktualnych rozkładów poszczególnych przewoźników.
Jego kolorowa, poszerzona wersja jest na przystanku.

WYCISKANIE W PARKU

9 si erpn i a w parku przy pl acu J ag i el l oń ski m w Łom azach od był si ę III Otwarty
Turniej Siłowy o puchar wójta gminy Łomazy w wyciskaniu sztangi leżąc .

U d zi ał w n i m wzi ęło 2 6 zawod n i ków - z B i ałej Pod l . , G raban owa, Kom arn a,
Łom az, Łu kowa, M i ęd zyrzeca Pod l . , Pi szczaca, Wi sek i Zal esi a.
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