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PAMIĘĆ
„Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć”

Są w naszym życiu dni pełne radości i szczęścia. Ale są też
inne - pełne zadumy i smutku. Opadające liście, wieczory
coraz dłuższe, wspomnienie tych, co odeszli...wszystko to
nastraja człowieka nieco melancholijnie, kierując myśli ku
przemijaniu.
Takie właśnie są te listopadowe dni, kiedy to przychodzimy
na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i...
odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec.
Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać,
bądź też jak nas pamiętać będą inni.
Niektórzy z nas próbują zakląć pamięć w kamieniu nagrobnym,
stawianym jeszcze za życia, jakby z obawą, że gdy ich
zabraknie nikt już o to nie zadba.
Daremne to jednak starania jeśli nie wykujemy swych imion
w ludzkich sercach. Bez tego będą po wielu latach pusto
brzmiącymi słowami.
Nie trać więc czasu na pielęgnację swego Ego. Poprzez widok
opadających liści i opary jesiennej mgły spróbuj wpatrzeć się w
twarz Drugiego człowieka.
Może uświadomisz sobie wtedy, jak bardzo Twój czas jest TU
ograniczony, zrozumiesz, że to największy skarb, jaki masz do
dyspozycji. Zrozumiesz, że jest wiele rzeczy, na które nie warto
marnować czasu. Zobaczysz, które czynności niepotrzebnie
odkładasz na potem, na „kiedyś”, które już nigdy może nie
nadejść.
Idziemy więc w ten listopadowy czas, wszyscy żywi na groby
umarłych, by swą obecnością znów ożywić tych, którzy już
odeszli - kto wie dokąd? - ale przecież ciągle jeszcze są,
dopóki choć iskierka myśli o nich tli się w nas, unosi wokół...
Jak długo istnieje Pamięć tak długo istnieją i Oni...
red.
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Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z/s w Parczewie

informuje, że w trosce o poprawę jakości usług
będzie kontynuowane płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach Szymanowo, Lubenka, Koszoły,
Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga, Kopytnik i
Stasiówka.
Zostanie ono przeprowadzone
w dniach od 3 do 27 listopada 2015 r.

W związku z powyższym może wystąpić tymczasowe
pogorszenie jakości wody dostarczanej naszym
Odbiorcom, jak również przerwy w dostawie wody.
Pogorszenie jakości wody może dotyczyć zmiany jej
barwy i mętności.
Z wszelkimi pytaniami oraz wątpliwościami prosimy
zgłaszać się do siedziby Zakładu bądź telefonicznie
pod numer: 83 355 20 06
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URZĄD GMINY W ŁOMAZACH

Wieści z Urzędu

● Przeprowadzono przegląd przystanków autobusowych
na terenie gminy, a jest ich łącznie 32 (kto by pomyślał) .

INWESTYCJE

● Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano
pozwolenie na budowę dla przebudowy i rozbudowy
istniejącego budynku remizy i kotłowni w Łomazach na
potrzeby świetlicy wiejskiej i OSP.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budynki
tego typu muszą być przystosowane i dostępne dla osób
niepełnosprawnych.
W związku z tym projekt uwzględnia także windę osobową.
Autorem dokumentacji jest firma ATS 666 Tomasz
Siedlanowski z Białej Podlaskiej.
Jej koszt to 1 2 800 złotych.
● Zakończono prace związane z przebudową ulicy
Spółdzielczej w Łomazach.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię
chodnika od Placu Jagiellońskiego do ulicy Polnej oraz
ułożono nową nawierzchnię jezdni, wraz ze zjazdami, na
odcinku skrzyżowanie z ulicą Kozłowską - obwodnica.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Parczew” S.A. z Parczewa.

Przystanek w Dubowie

Stan ich był różny, cztery wymagały pilnego remontu kapitalnego, inne były remontowane i malowane sukcesywnie
w miarę posiadanych środków.
Część z nich zostanie wyremontowana w roku przyszłym.
● Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe
„Sarmatia” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje
inwestycję polegającą na budowie ropociągu naftowego
Odessa – Brody – Płock. Jej celem jest podwyższenie
poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Polski odcinek przebiegać będzie przez m.in. powiaty
bialski i radzyński. Na terenie naszej gminy ropociąg przebiegał będzie od gminy Komarówka Podlaska przez Kozły,
Korczówkę i Burwin w stronę gmin Biała Podlaska, Leśna
Podlaska i Konstantynów.
Wszelkie koszty związane z dokumentacją, budową i
późniejszym utrzymaniem inwestycji leżą po stronie
Sarmatia Sp. z o.o.
Realizacja inwestycji to z punktu widzenia gminy wpływy z
podatku od nieruchomości w wysokości 2% od wartości
inwestycji a dla właścicieli nieruchomości, przez które
ropociąg przebiega, dochody z tytułu opłat za służebność.

● Kosztem 30 tys złotych odbudowany został most na
Żarnicy w Kozłach.

Można teraz tamtędy bezpiecznie przejeżdżać, nie obawiając
się ewentualnej kąpieli.

Zgoda na realizację inwestycji wymaga zmiany dokumentów planistycznych Gminy. W związku z tym na ostatniej
sesji Rady Gminy podjęto uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łomazy w korytarzu lokalizacji
ropociągu oraz o przystąpieniu do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łomazy pod lokalizację ropociągu
przesyłowego wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu.
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INWESTYCJE c.d.

● We wrześniu odbyły się zebrania wiejskie w celu rozdysponowania funduszu sołeckiego na 201 6 rok.
Znaczna jego część będzie przeznaczona na remonty dróg
oraz wyposażenie lub remont świetlic.
Niektóre sołectwa przeznaczyły część środków z funduszu
sołeckiego na oznakowanie dróg numerami domów oraz
remont przystanków.
W ramach realizacji funduszu wykonana także została
dokumentacja techniczna na chodnik przy ul. Podrzecznej.
● Zakończono remont Ośrodka Zdrowia w Łomazach.
Zamontowana została winda, a pomieszczenia dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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KOMUNIKATY
Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łomazy
w sezonie zimowym 2015/2016

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym
201 5/1 6 Wójt Gminy Łomazy informuje, że do dnia
06.11.2015 r. przyjmowane będą zgłoszenia osób lub
podmiotów zainteresowanych zimowym utrzymaniem
dróg gminnych na terenie poszczególnych miejscowości.
Wniosek powinien zawierać informacje na temat
posiadanego sprzętu, miejscowości, której oferta dotyczy
oraz stawki wynagrodzenia za godzinę odśnieżania.

UrządGminyŁomazyinformuje o zamiarze utworzenia
Gminnego Koła Ligi ObronyKraju z siedzibą w
Łomazach.

Odświeżona została także elewacja oraz główne wejście
do budynku.
● Zakończono I etap budowy ulicy Słonecznej i Wesołej w
Łomazach. W ramach prac wymieniono przepusty wraz z
kratkami ściekowymi, przesunięto istniejący słup elektroenergetyczny przy ulicy Wesołej, ustawiono krawężniki
oraz wykonano podbudowę z kruszywa.

LOK jest stowarzyszeniem działającym w
zakresie wzmocnienia obronności kraju,
współpracuje z MON, administracją państwową i samorządową oraz z placówkami
oświatowymi.
Organizuje szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie:
strzelectwa, żeglarstwa, nauki jazdy, a także konkursy o
tematyce obronnej, obozy przysposobienia obronnego i
imprezy sportowo - rekreacyjne.
Zapraszamy osoby chętne do zapisywania się w terminie
do 20.11 .201 5
Osobą zajmującą się powołaniem LOK w Łomazach jest
Sławomir Bondaruk.
Kontakt e-mail: zarzadzaniekryzysowe@lomazy.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
informuje, że rozpoczyna realizację Programu

„Pomoc Żywnościowa dla osób i rodzin potrzebujących Pomocy”

w Ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Paczki żywnościowe będą mogły otrzymać osoby i rodziny
z terenu naszej gminy, w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł.,
a dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł.
Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem paczki
winne zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łomazach od dnia 27 października 2015r.
Prace te wykonała firma Transbet Marian Wojtiuk z Białej
Podlaskiej, a koszt zadania wyniósł 1 81 tys. złotych.
Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
W przyszłym roku nastąpi II etap budowy, tj. położenie
nawierzchni asfaltowej
● Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę chodników dla pieszych przy drodze
wojewódzkiej nr 81 2 w Dubowie oraz ulicy Brzeskiej w
Łomazach.
W pierwszej kolejności zostaną opracowane mapy do celów
projektowych.

Urząd Gminy informuje, że w dniach 02 - 27.11.2015 r.
będzie trwał nabórwniosków na 2016 rok do projektu pn.

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli
ich usuwania i unieszkodliwiania”

realizowanego w ramach szwajcarsko-polskiego programu
współpracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. (83) 3417076, pokój nr 12
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TELEWIZJA ŁOMAZY
Z przyjemnością informujemy o powstaniu
gminnej telewizji - Łomazy TV.
Jej twórcami są:

Kasia Sucharzewska, Natalia
Derlukiewicz, Bartek Gicewicz
oraz Przemek Jarocki -

Łomaskie strony
PAMIĘĆ, KTÓRA TRWA

J esienią 1 942 roku w lesie koło Stasiówki hitlerowcy, w
ramach akcji całkowitego unicestwienia narodu żydowskiego,
zamordowali 1 8 Żydów.
Fundacja „Pamięć, która trwa”, przy wsparciu okolicznych
mieszkańców, wzniosła pomnik w miejscu pochówku
zabitych.

młodzież z terenu naszej gminy,
uczestnicy warsztatów filmowych
organizowanych w czerwcu b.r.
przez GOK w Łomazach.
Dzięki nim możemy zobaczyć
relacje z wybranych wydarzeń
gminnych.
Za kamerą - Natalia
Derlukiewicz

Znajdziemy je klikając na znajdujące
się na głównej stronie internetowej
gm. Łomazy (lomazy.pl) logo Łomazy TV.

NOWA SZATA URZĘDU
Z dniem 1 września uruchomiona została nowa odsłona
serwisu internetowego Urzędu Gminy Łomazy. Szata
graficzna strony jest niewątpliwie bogatsza i atrakcyjniejsza, a nowe menu zostało wzbogacone o zakładki np.
Sołectwa z opisami miejscowości i danymi kontaktowymi
Sołtysów i Rad Sołeckich; Sport i Turystyka z opisem
klubów i obiektów sportowych; Opieka i Wsparcie z wyszczególnieniem podmiotów takich, jak: GOPS, GKRPA,
Zespół Interdyscyplinarny, zakłady opieki zdrowotnej,
jednostki OSP.

Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 9 września.
W uroczystości wzięła udział liczna delegacja młodzieży
ze szkoły średniej w Izraelu oraz Polka z Międzyrzeca
Podlaskiego, pochodzenia żydowskiego, Ruth Faran,
której dziadek został rozstrzelany w łomaskim lesie Hały,
natomiast pozostała rodzina trafiła do Obozu Zagłady w
Treblince.

Licznie przybyli również uczniowie Gimnazjum w Łomazach
z dyr. Anną Filipiuk, przedstawiciele władz samorządowych,
ks. proboszcz huszczańskiej parafii oraz mieszkańcy wsi
Kopytnik i Stasiówka .
Działają także nowe funkcje: np. kalendarz wydarzeń (po
kliknięciu w dzień oznaczony w kalendarzu wyświetlają się
informacje o wydarzeniach), rozkłady jazdy busów,

Łomazy TV.
Wzbogacone zostały informacje na temat podmiotów i
działań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego z
opisem placówek: GOK, GBP, zespołów wokalnych i
muzycznych, Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach.
Zakładka Oświata zawiera pełną informację dotyczącą
placówek oświatowych działających na terenie gminy.
Strona umożliwia pobranie dostępnych wniosków,
deklaracji, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych
do załatwienia spraw w Urzędzie Gminy.
Istnieje ponadto możliwość zapoznania się z lokalnymi
publikacjami - Łomaskie Strony, Echo Studzianki i Kniaża.

Zebrani oddali hołd zamordowanym uczestnicząc we
wspólnej modlitwie. Odśpiewano też hymny Polski i Izraela,
zapalono znicze i położono symboliczne kamienie.

Łomaskie strony

wrzesień-październik 201 5

INFO R MA CJE

Dzieje sie¸ ...

str 5

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

Mazureczek i wianeczek

W Huszczy miłej gości wiele, przyjechali na wesele.
Z parą młodą i druhnami, z jadłem, piciem, zabawami.
Było głośno od przyśpiewek, tańców, krzyków i muzyki,
każdy śpiewał jak najgłośniej "sto lat młoda",
"gorzko, gorzko", nikt nie zważał na przytyki.
I pojedli i popili Panią Młodą oczepili,
"Chmiela" z cicha zaśpiewali i na "Szturmie" pozostali.
Ja tam także wtedy byłam, to i owo też wypiłam.
Więc nie wszystko dziś pamiętam z tego co tam zobaczyłam.

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach serdecznie dziękuje
mieszkańcom Huszczy za współorganizację biesiady
weselnej „Jedzie, Jedzie Mazureczek”, która odbyła się
4 października w Huszczy.
Dziękuje także chórowi parafii Huszcza oraz zespołom:
Luteńka z Koszoł, Zielona Kalina z Dubowa, Śpiewam bo
lubię z Łomaz, Studzianczanie ze Studzianki.
Kapeli Klawa Ferajna z Białej Podlaskiej podziękowania za
oprawę muzyczną biesiady, a aktorom Teatru Obrzędowego
„Czeladońka” za inscenizację wesela.

Szczęśliwe Misie

Miejscowość Misie (gmina Międzyrzec Podlaski) była 30 sierpnia miejscem XVII Dożynek Powiatu Bialskiego.
Udział dość licznej reprezentacji naszej gminy był bardzo udany. W organizację i uczestnictwo zaangażowali się
mieszkańcy Jusaków-Zarzeki, Dubowa, Lubenki, Studzianki, Łomaz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.
Było zatem bardzo kolorowo, bardzo smacznie i bardzo kulturalnie. A także bogato w nagrody i wyróżnienia.

Ekspozycja promująca gminę Łomazy zyskała uznanie jury, które przyznało jej
I miejsce, zaś wieniec (z Dubowa) zyskał wyróżnienie

Nagrodę za osiągnięcia w
dziedzinie kultury otrzymał
Kazimierz Kusznierów

A odznakę honorową „Zasłużony
dla Województwa Lubelskiego” Waldemar Droździuk

Prezentacja naszej delegacji

fot. Radio BIPER
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Plon niesiemy plon czyli
Dożynki, bez względu na ich nazwę, niewątpliwie stanowią
jeden z istotnych walorów kulturowych, świadczący o bogatej
spuściźnie po minionych czasach.
Tradycyjny model obchodów dożynek jest niezmienny, niezależnie od tego, czy to uroczystości wojewódzkie czy gminne.

Starostami dożynek byli pp. Grażyna i Krzysztof
Golbowie ze Studzianki. Przekazali oni Wójtowi
symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów

Msza, przemarsz na miejsce obchodów, prezentacja, dożynkowe wieńce, powitanie gości, okazjonalne przemówienia,
wręczenie dożynkowego chleba no i, obowiązkowo, część
artystyczna oraz zabawa ludowa. I tak już od bardzo wielu lat.
Nie inaczej też było 24 sierpnia w Łomazach.

W tegorocznych dożynkach wzięły udział reprezentacje15 sołectw naszej gminy.
Z powodu szczupłości miejsca jesteśmy w stanie przedstawić tylko jedną.
Cóż, delegacja Jusaków-Zarzeka zaprezentowała się pierwszy raz w historii dożynek

Do Parku Jagiellońskiego w Łomazach, na Dożynki Gminne, przybyło bardzo wielu mieszkańców naszej gminy.
Po prezentacji miejscowości i wysłuchaniu okolicznościowych przemówień mieli oni okazję obejrzeć wiele występów
odbywających się na parkowej scenie.

Teatr obrzędowy Czeladońka zaprezentował widowisko "Wereja",
przedstawiające stary obrzęd zakończenia zbioru żyta, gdy żęło się
je sierpem, później kosą

Gospodarz-Wójt wystąpił
w stroju adekwatnym do
rodzaju imprezy

Dożynkowy wieniec z Dubowa został
mianowany delegatem naszej gminy
na dożynki powiatowe
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Dożynki Gminne - Łomazy 2015

Kilkanaście stoisk, rozstawionych przy parkowych alejkach,
promujących dane miejscowości, z mnóstwem przygotowanych
wcześniej smakołyków, oczekiwało na hasło - JUŻ MOŻNA

Siemasz stary! Gdzie się podziewałeś?
Co to za laska?

Nie potrzeba było zbyt wiele czasu, by frykasy ze stoisk przemieściły
się do żołądków zgłodniałych uczestników imprezy

Jak to dobrze, że nie zakazali jeszcze tego na
imprezach ...

Red. Roman Laszuk ze SŁOWA PODLASIA wręczył wójtowi i
reprezentantom Studzianki nagrodę i dyplomy za zajęcie przez tą
miejscowość II miejsca w konkursie "Barwy Lubelszczyzny"

Członkinie bialskiego Teatru ANTIDOTUM
tańcząc malowały ogniem ulotne obrazy

Nasz ulubiony celebryta jak zwykle na
posterunku

Do zabawy zapraszały dwie urocze panie z zespołu EVENTUM.
Nie widać tego, ale potwierdzamy, że skutecznie

Mocniejsze granie zaprezentował na dożynkach, znany już łomaskiej
publiczności, zespół TENTATIVE z Gminnego Ośrodka Kultury
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WAKACJE MŁODYCH STRAŻAKÓW
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, 25-osobowa grupa dzieci i młodzieży z łomaskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wypoczywała latem na koloniach, w górach i nad morzem.
Obiecaliśmy zamieścić na naszych łamach relacje z tych udanych wakacji. I oto one...
red.

Kolonie w Zakopanem (13-26.07.2015)

Brązowe kolonijne medalistki

W podróż po wakacyjną przygodę wyruszyliśmy o 5 rano
spod remizy w Łomazach. Po kilku godzinach byliśmy
już na miejscu. Zostaliśmy zakwaterowani w malowniczej miejscowości Zakopane.
Z okien pensjonatu można było dostrzec Giewont i
pasące się stada owiec.
Następnego dnia pobudka była wcześnie rano - o 7.1 5
i jeszcze śpiący wyszliśmy na zewnątrz, na rozgrzewkę.
Po śniadaniu uczyliśmy się z części bojówki i musztry,
z której potem były zawody. Chłopcy z Łomaz zajęli
1 miejsce, a dziewczyny 3 na 1 6 drużyn. Później z
druhem zwiedzaliśmy pieszo malowniczą okolicę.
Nazajutrz z samego rana, razem z przewodnikiem,
poszliśmy zwiedzać Dolinę Kościeliską, a celem tej
wyprawy było dotarcie do schroniska. Byliśmy także w
parkach wodnych: Terma Białka i Terma Bukowina,
gdzie świetnie się bawiliśmy.
Były ogniska integracyjne i pyszne kiełbaski

Któregoś dnia rano, wjechaliśmy wyciągiem na wzgórze
i dalej szliśmy pieszo na Gubałówkę, a wracając znów
zjechaliśmy wyciągiem narciarskim, po czym wróciliśmy
do pensjonatu.

Kilka razy chodziliśmy na sławną ulicę Zakopanego Krupówki, co zajmowało nam 45 minut, w jedną stronę.
W wolnych chwilach uczyliśmy się dwóch tańców:
"Zumby" i "Belgijki". W drugim tygodniu każdy pluton
prezentował swoją piosenkę kolonijną, a pewnego
wieczoru cała kolonia wybrała się na długą przejażdżkę
bryczkami po Zakopanem.
Wieczorami- szaleństwo dyskotekowe

Kilka dni przed wyjazdem druhowie postanowili
zrobić chrzest dla całej kolonii. Rzucali w nas
woreczkami z wodą, bili pokrzywami, smarowali
niezidentyfikowaną, brzydko pachnąca mazią i bili
wężami strażackimi, abyśmy stali się prawdziwymi
uczestnikami obozu.
Następnego dnia byliśmy na zawodach Joy Ride BIKE
Festival Zakopane, a o 20:00 odbyły się śluby kolonijne.
Druh przebrał się za Księcia Abdula IV i błogosławił
młode pary. Pewien chłopiec podarował swojej "przyszłej
żonie" wiązkę pokrzyw, a pozostałe dziewczyny musiały
się zadowolić kwiatami z doniczek.
Niestety, następnego dnia z bólem w sercu musieliśmy
się rozstać i wyjechać z Zakopanego.
Dominika Golba
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Obóz MDP w Niechorzu

1 4 lipca wraz z innymi 11 osobami wyjechaliśmy w
kierunku naszego polskiego morza, do niewielkiej wioski
rybackiej Niechorze. Zanim wsiedliśmy do pociągu
spotkaliśmy się wraz z innymi 11 7 uczestnikami obozu
oraz opiekunami na stacji w Lublinie.
Zostaliśmy tam podzieleni na 7 plutonów, a każdy z nich
miał własnego druha/druhnę, których można było prosić
np. o pomoc czy dobrą radę oraz plutonową/plutonowego, którzy pilnowali czy są wszyscy, czy wszystko w
porządku itp.
Gdy dojechaliśmy na miejsce przydzielano nam domki i
mogliśmy się „zapoznać z terenem”.
Codziennie o 7.1 0 była zbiórka, podczas której druhowie lub plutonowi przeprowadzali rozgrzewkę.
Posiłki były o ustalonych godzinach: śniadanie - 8.00,
obiad - 1 2.00, kolacja - 1 8.00.

Mieliśmy tutaj różne atrakcje, m.in. przyjechał do nas
taki pan prezentujący różne płazy, gady, pajęczaki itd.
Odwiedził nas również magik i pokazywał różne sztuczki.
Zorganizowano nam także dwie wycieczki - do
Kołobrzegu i Świnoujścia.

PODZIĘKOWANIE

Rodzice i młodzież, wypoczywająca w lipcu na obozach
w górach i nad morzem, pragną podziękować p. Agnieszce
Prokopowicz z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie za umożliwienie
wypoczynku 25 osobowej grupie młodzieży z Łomaz oraz
opiekunom, którzy poświęcili swój czas, by młodzież była
bezpieczna, dobrze się czuła i miło spędziła ten okres.
Dziękujemy również lokalnemu przedsiębiorcy
p. Zdzisławowi Serhejowi za wsparcie finansowe dwóch
uczestników obozu.

W Kołobrzegu pływaliśmy statkiem „Wiking” oraz poszliśmy do Aquaparku, gdzie spędziliśmy miło czas.
Z kolei w Świnoujściu zwiedziliśmy Fort Wschodni
(Gerharda), gdzie było przeprowadzane „szkolenie”.

Oprócz tych atrakcji, mieliśmy możliwość zobaczyć
morze z góry, ponieważ weszliśmy na latarnię w
Niechorzu. Chodziliśmy także nad morze opalać się,
oglądać zachód słońca czy też pływać.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy K
i po dwóch tygodniach musieliśmy się rozstać z całym
obozem.
Na naszym ostatnim apelu wieczornym były rozdawane
nagrody za konkursy oraz miśki i dyplomy dla każdego
uczestnika. Dzień później, po kolacji, wsiedliśmy do
autobusu. który zawiózł nas na stację w Kołobrzegu,
gdzie na peronie stał już nasz pociąg.
Podczas pożegnania pojawiło się trochę łez, trochę
smutku, ale i radości, ponieważ poznaliśmy wielu
wspaniałych ludziK

Podziękowanie kierujemy także w stronę właścicieli
firmy "Szwagry" pp. Elżbiety i Wiesława Knyszewskich ,
za umożliwienie młodzieży sprawnego dotarcia do Lublina
i takiego również powrotu do domu.
Dziękujemy także druhowi Andrzejowi Wińskiemu,
bowiem to dzięki niemu udało się zebrać tak liczną grupę
chętnych.
Z tego wyjazdu nasze dzieci wróciły szczęśliwe i
wypoczęte, chętnie więc zapisały się na wakację w
przyszłym roku.
W imieniu rodziców i dzieci - Urszula Kurianowicz

l
e
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e
100SzkołyPodstawowejim.Tadeusza KościuszkiwŁomazach
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WIEŚCI SZKOLNE

Jubileuszowe, dwudniowe obchody (1 7-1 8 X) wypadły
niezwykle okazale. Wielkie wyrazy uznania należą się
dyrekcji Zespołu Szkół i Komitetowi Organizacyjnemu.
W tych dniach, przez tereny uroczystości (nowa i stara
szkoła) przewinęło się co najmniej kilkaset osób.
Były spotkania po latach, wspomnienia, łzy wzruszenia.

Po mszy w kościele parafialnym i przemarszu
na szkolny plac złożono kwiaty pod
pomnikiem Patrona szkoły

Jubileusz 1 00-lecia Szkoły Honorowym Patronatem objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Lubelski Kurator Oświaty,
Starosta Powiatu Bialskiego,
Poseł na Sejm RP.

Na ścianie auli szkoły odsłonięta
została okolicznościowa tablica
pamiątkowa

Przybyłych do hali sportowej gości powitali - Dyrektor Zespołu
Szkół i Wójt, rozpoczynając tym samym część główną
uroczystości. Po tej ceremonii nastąpiły przemówienia

Na hali zasiadło bardzo liczne grono absolwentów SP oraz reprezentantów świata polityki. Byli to -

(od lewej) wicestarosta J.Bajkowski, radny woj. Riad Haidar, poseł F. Stefaniuk, poseł St. Żmijan, starosta bialski T.
Łazowski, sekretarz stanu MEN T. Sławecki, marszałek woj. lubelskiego Sł. Sosnowski, przew. sejmiku P. Litwiniuk

Częśc artystyczną zapoczątkowały łomaskie przedszkolaki, zdobywając
wielki aplauz widowni za brawurowe wykonanie poloneza

Na jubileuszowe uroczystości przybyli także
przedstawiciele zaprzyjaźnionej, białoruskiej
szkoły z Brześcia

Wielkie brawa otrzymało także widowisko o przerwach międzylekcyjnych
w wykonaniu teatrzyku kl.IV pod kierunkiem Elżbiety Bieleckiej
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Drugiego dnia, podczas festynu rodzinnego, były prowadzone przez
animatorów gry i zabawy dla dzieci, było też strzelanie z łuku oraz
dmuchana zjeżdżalnia i basen z piłeczkami

Biorący udział w uroczystościach nie mieli prawa być głodni, bowiem
na zgłodniałych oczekiwał obficie zastawiony wieloma smakołykami stół

Wielkie powodzenie miała wystawa archiwalnych zdjęć. Można było
odnaleźć na nich siebie w otoczeniu klasowych koleżanek i kolegów,
swoje dzieci, a nawet rodziców bądż dziadków

Dawne czasy można było łatwiej przypomnieć zasiadając w jednej z
dwóch dawnych ławek klasowych. Nie ma jednak pewności. czy któraś z
nich nie była przypadkiem tą ... oślą

Dla absolwentów, którzy swego czasu uczęszczali do starej szkoły (czyli
większość obecnych) udostępnione do zwiedzenia zostały sale w GOK i
bibliotece. Pomimo zmian jakieś ślady dawnych czasów pozostały

W kawiarence urządzonej w sali GOK, przy herbacie, kawie i ciastku, w
kameralnej atmosferze, można było spokojnie porozmawiać z dawnymi
koleżankami, kolegami klasowymi

Współorganizatorami jubileuszowych uroczystości były łomaskie instytucje -

Wójt, Gminny Ośrod ek Ku ltu ry, Gminna Biblioteka Pu bliczna, Parafia
Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła, Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Łomaz i Stowarzyszenie Rozwoju
M iejscowości Stu d zianka.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gronie ponad 100 wyróżnionych
znaleźli się także nauczyciele z naszej szkoły.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono - dyrektor Annę Filipiuk, Annę Lesiuk,
Marię Syrytczyk

Srebrny Krzyż Zasługi wręczono - Elżbiecie Bieleckiej, Elżbiecie Szczęsnej
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali - Dorota Biesiada, Alina
Lewczuk i Grzegorz Kulicki

Na zdjęciu obok - laureaci i sekretarz stanu MEN Tadeusz Sławecki
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Zielone gimnazjum
„Zielona Szkoła” Fundacji Recal była wyjątkową
nagrodą dla najaktywniejszych w Polsce,
piętnastu placówek XIX edycji Programu
„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”,
obejmującej rok szkolny 201 4/201 5.

Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach
miało już zaszczyt drugi raz znaleźć się wśród
wyróżnionych ta nagrodą placówek.
Poznanie drogi życia aluminiowej puszki - od produk- cji
cji do recyklingu - to był cel wyprawy.
Od 30.09 do 02.1 0 201 5 r. uczniowie wraz z koordynatorem programu gościli w Centralnym Ośrodku
Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach
reprezentowała
ekipa w składzie: Elżbieta
Derlukiewicz-Rusek - koordynator Programu „Szkolne i
przedszkolne projekty recyklingowe” oraz uczennice klasy
II b : Klaudia Bajkowska, Natalia Guz, Patrycja
Derlukiewicz, które wykazały się w roku szkolnym
201 4/201 5 najaktywniejszymi działaniami na rzecz
najbliższego środowiska.
W ramach edukacji ekologicznej uczniowie odwiedzili
zakład PEPSICO w Michrowie, gdzie napełniane są puszki
aluminiowe, zakład firmy Ball Packaging Europe w

Radomsku, wytwarzający aluminiowe puszki do napojów
oraz Centrum Recyklingu firmy Recan Organizacja
Odzysku S.A.
Dodatkowymi atrakcjami był park linowy, basen,
zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie
Mazowieckim, podziemne korytarze „Grot Nadgórzyckich”byłej kopalni piaskowca oraz spacer do tzw. niebieskich
źródeł, gry i zabawy edukacyjne.

Uczniowskie daty
Przed uczniami, którzy 1 września rozpoczęli kolejny
rok szkolny, jeszcze 8 miesięcy nauki.
W jakie jeszcze dni w tym okresie uczniowie będą mieli
wolne?

W listopadzie pierwszym dniem wolnym od nauki dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów będzie
11 czyli Święto Niepodległości (środa), w związku z tym
wszystkie instytucje oświaty będą zamknięte.
Zimą na uczniów czeka pierwsza dłuższa przerwa, czyli
święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Dzieci i młodzież
odpoczynek rozpoczną już od środy 23 grudnia.
Do szkoły wrócą 4 stycznia. Od pięciu lat dniem wolnym
od pracy jest też 6 stycznia, czyli Święto Objawienia
Pańskiego - Trzech Króli.
W województwie lubelskim ferie zimowe przypadają
od 15 do 28 lutego.
Miesiąc później uczniowie będą mieć kolejną przerwę,
czyli święta wielkanocne. W 201 6 roku wypadają one
wyjątkowo wcześnie, bo już od 24 do 28 marca.
Uczniowie nie pojawią się w szkołach również w majówkę.
1 maja wypada w niedzielę, więc dzieci i młodzież wrócą
do nauki dopiero w środę 4 maja.
Z kolei 26 maja będziemy obchodzić uroczystość Bożego
Ciała, a to oznacza wolny czwartek i piątek.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej
zajęcia kończą się w ostatni piątek czerwca.

Wakacje 2016 rozpoczną się więc 24 czerwca.

Jeszcze w 201 0 roku za początek letniej przerwy uznawano
pierwszy piątek po 1 9 czerwca.
Kiedy egzaminy?

5 kwietnia szóstoklasiści napiszą egzamin na koniec
szkoły podstawowej.

Od 18 do 20 kwietnia zaplanowano natomiast testy dla
gimnazjalistów. Trzecioklasiści zaczną od części
humanistycznej, potem zmierzą się z przedmiotami
matematyczno-przyrodniczymi, a na koniec z językiem
obcym.
Zgodnie z ustaleniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
egzamin maturalny rozpocznie się jak co roku po
weekendzie majowym, czyli 4 maja. Maturzyści zaczną od
języka polskiego i angielskiego.
Część pisemna potrwa do 24 maja, wtedy absolwenci
liceów napiszą maturę z języka mniejszości narodowych.
Ostatnie ustne egzaminy powinny zakończyć się 27 maja.
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XXVIII Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-Do

Kłobuck ponownie był gospodarzem Mistrzostw Polski w
Taekwon-Do, tym razem seniorów. Zawody rozgrywane
były w dniach 25-27.09.201 5 r. a udział zgłosiło 36 klubów
z całej Polski. Dzięki dobrej postawie zawodniczek nasza
Akademia w klasyfikacji medalowej zajęła 1 5 miejsce.
Srebrny medal w konkurencji układów mistrzowskich II
Dan wywalczyła Magda Bańkowska.
Karolina Juszczak zdobyła brązowy medal w walkach kat.
-50 kg. Obie zawodniczki zostały powołane na Mistrzostwa
Europy, które odbyły się w Szkocji 22-25 października.
O brązowe krążki wzbogaciły się również Katarzyna
Gicewicz w układach kobiet stopni uczniowskich oraz
Monika Chwalewska w walkach kat. -75 kg.

Mistrzostwach Europy Taekwon-Do w Szkocji

Niestety, w Mistrzostwach Starego Kontynentu bez medalu.
Magda Bańkowska startowała w konkurencji indywidualnych układów mistrzowskich II Dan.
Pechowo trafiła na bardzo dobrą zawodniczkę Anastasiię
Kim z Rosji, która wygrała całą kategorię.

W niedzielę 11 października od godz.1 6.00 do 1 6.45 na
około 1 50 "Orlikach" w całej Polsce podjęto próbę bicia
rekordu Guinnessa w ilości osób jednocześnie biorących
udział w treningu piłki ręcznej. Impreza miała związek ze
zbliżającymi się Mistrzostwami Europy mężczyzn w tej
dyscyplinie sportu, które w styczniu odbędą się w Polsce.
By rekord został uznany przez Guinness World Record,
spełnionych musiało zostać kilka warunków.
Podstawowym było rozpoczęcie i zakończenie treningów
w tym samym czasie. Każda lekcja musiała też wyglądać i
przebiegać według tego samego schematu.
Dodatkowo na każdym Orliku próbę obserwować musiało
co najmniej dwóch świadków, a całe wydarzenie nagrane
kamerą i sfotografowane.
Całe przedsięwzięcie było bardzo skomplikowane i wymagało synchronizacji na wszystkich orlikach biorących udział
w biciu rekordu.

Koordynatorem i prowadzącym całe wydarzenia na łomaskim "Orliku" był Maciej Warmijak, animatorem służącym
pokazem i objaśnieniem był Ireneusz Korszeń.
Ekipę wolontariuszy odpowiedzialnych za uwiarygodnienie
całej operacji tworzyli - Artur Romaniuk, Marta Bańkowska,
Magda Bańkowska, Roman Bańkowski i Przemysław
Bańkowski, a także Marek Rusek.
Mimo panującego tego dnia chłodu w ćwiczeniach wzięło
udział ponad 30 osób. Po treningu wszyscy otrzymali
gorącą herbatkę i ciasteczko na uzupełnienie energii.

Karolina Juszczak (juniorka) w konkurencji indywidualnych
walk kat. -50 kg nie zdołała uzyskać minimalnej przewagi
nad swoją rywalką z Irlandii.
Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie przyniesie
wymierne efekty na kolejnych zawodach.

ORLIK Łomazy dostępny jest na stronie

naszorlik.pl/lomazy-szkolna
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Tadeusz Maziejuk - 2003 r.

1988 r. - Zawody sportowo-zręcznościowe. Pośrodku kierownik
drużyny z Łomaz - Ryszard Rybicki
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Maj 2012 r. - Oldboje Niwy Łomazy

Główny organizator koncertu Andrzej Lubański i tata Pawła Nowika

Zespół NACZYNIA na scenie w łomaskim parku

Fundacja „Bialskie Horyzonty” we współpracy z GLKST
„NIWA” zorganizowała w ramach X Memoriału im. Pawła
Nowika koncert zespołu NACZYNIA. Ten znakomity zespół
z Lublina, mający na swoim koncie koncerty w całym kraju
jak i zagranicą, zaprezentował świetne, ambitne, alternatywne granie z rockowym zacięciem.

Koncert lublinian poprzedzony został występem zespołu
TENTATIVE, działającego przy GOK w Łomazach.
Motto Memoriału to „Wciąż gramy razem”.
Pamiętajmy o naszych bliskich, a w szczególności o tych,
którzy opuścili nas zbyt wcześnieK
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ROZKŁAD JAZDY BUS
Biała Podlaska - Łomazy

Przystanek - ul. Żeromskiego (koło Komendy Policji)

Objaśnienie znaków użytych w rozkładzie

godzina odjazdu / dni kursowania / przystanek docelowy

5:05 dkt1 -6, LUBLIN
5:25 d, LUBLIN
6:1 5 dko1 -6, LUBLIN
6:40 FD, KOMARÓWKA
6:45 dk, LUBLIN
7:1 5 FD, WISZNICE
7:40 F, PARCZEW
7:45 FD, ŁOMAZY
8:30 S, PARCZEW
9:1 5 FD, WISZNICE
1 0:00 FD, PARCZEW
1 0:30 dV, LUBLIN
11 :1 5 FD, WISZNICE
11 :50 S, PARCZEW
1 2:25 d, LUBLIN
1 2:35 Lz, WŁODAWA
1 2:50 S, PARCZEW

1 3:05 FD, WISZNICE
13:35 FD, KOMARÓWKA
1 3:50 FDS, WISZNICE
1 4:00 dko, LUBLIN
1 4:45 dko1 -6, LUBLIN
1 5:1 5 FD, WISZNICE
1 5:25 dko1 -6, LUBLIN
15:50 FD, KOMARÓWKA
1 6.25 d, LUBLIN
1 6:50 S, PARCZEW
1 6:55 FD, WISZNICE
17:00 FD, KOMARÓWKA
1 7:45 Lz, WŁODAWA
1 9:1 5 5,7Lmz, WŁODAWA
1 9:20 FD, ROSSOSZ
21 :40 Lmz, WŁODAWA
23:40 5,7Lmz, WŁODAWA

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

Dworzec autobusowy (dawniej PKS)
1 5:30 d, HORODYSZCZE
5:50 Ed, HORODYSZCZE
1 7:35 d, HORODYSZCZE
1 0:20 d, HORODYSZCZE
1 9:30 codziennie, WŁODAWA
1 3:40 S, HORODYSZCZE

UWAGA ! - Busy z Warszawy do Włodawy bywają opóźnione

1 4:50 S, HORODYSZCZE

INFO

Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju
zaprasza na

BAL ANDRZEJKOWY
Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne zajęcia w
Grupie Zabawowej.
Jeśli Twoja pociecha ma od 0 do 5 lat, a Ty chcesz
wspólnie się z nią pobawić,
czekamy na Was w każdy czwartek

21 listopada 201 5 o godz. 1 9.00 / sala OSP Łomazy
Dochód z niego przeznaczony będzie na cel charytatywny

muzyka na żywo, gry i zabawy
dania gorące, przystawki, ciasto, napoje
niespodzianki wieczoru

Cena biletu - 1 60 zł od pary
Zapisy do 1 4 listopada

od 8 października, w godz. 1 0.00 – 1 2.00

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Jan Charycki - 509 490 008

Marian Serhej - 606 496 726

Łomaskie strony

Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Redaguje zespół. Koordynacja - Stanisław Hryniewicz
Kontakt: telefon: 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl
Druk: GOK Łomazy Nakład podstawowy - 1 300 egz.
Archiwalne numery kwartalnika dostępne są na stronach: www.lomazy.pl >publikacje (w kolorze!)

W numerze wykorzystano m.in. materiały ze stron internetowych - www.lomazy.pl, www.szkolalomazy.pl,

www.niwa.futbolowo.pl www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com

