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Numer
bezpłatny

ŁŁoommaasskkiiee ssttrroonnyy
Czas pamięci

Te pierwsze dni listopadowe to dni szczególne. To dni
zadumy nad przemijaniem. To czas rozrachunku z pamięcią.
Z pamięcią o tych, których nie ma. Pamięcią o

niewypowiedzianych słowach, niespełnionych marzeniach.

Gabriel Garcia Marquez  - 74-letni wybitny pisarz kolumbijski,

autor słynnej powieści „Sto lat samotności”, laureat literackiej

Nagrody Nobla z 1982 roku, był chory na nowotwór złośliwy.

Pisarz wycofał się z życia publicznego i do swoich przyjaciół

rozesłał pożegnalny list. Zawarł w nim m.in. te słowa.

- Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką
i podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas
najlepiej jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym
wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym
wszystko, co powiedziałem. (. . . )

Powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz ze starością,
lecz z osamotnieniem, zapomnieniem.

Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani
staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na
tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj,
bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował
dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden
pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie
życzenie.

Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im
głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź
dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć „jak mi
przykro”, „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję” i wszystkie
inne słowa miłości, jakie tylko znasz.

Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne.
Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić.

Czy to co Twoje będzie zatracone
Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament

Cyprian Kamil Norwid

Zmarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska

Roberto Zucaro - włoski wokalista z długoletnim
stażem muzycznym i scenicznym. Od najmłod-
szych lat koncertował we Włoszech jako wokalista
i chórzysta z różnymi zespołami. Brał udział w
festiwalu VIBO VALENCIA organizowanym przez
włoską telewizję RAI . W programie ma największe
przeboje włoskiej muzyki rozrywkowej oraz
latynoamerykańskiej. Któż z nas nie zna takich
włoskich przebojów jak: Azurro, Volare, Felicita,
Tornero, Balia Morena, Piccola e fragile czy hitów
muzyki latynoamerykańskiej, takich jak: La bamba
czy Mambo no.5.

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
zaprasza

sobota 12 listopada godz. 17.00

Łomazy - Hala Sportowa Zespołu Szkół

Kabaret Bajeczka pochodzi z Białegostoku. Tego,
skąd wzięła się nazwa kabaretu jego członkowie
nie chcą zdradzić, gdyż twierdzą, że nie nadaje
się to do publikacji . Choć zwykle bajki opowiada
się dzieciom, ta jest bajeczką specyficzną - dla
nieco starszej publiczności. To formacja,
składająca się z czterech panów (Tobiasz Górski,
Marcin Glakowski, Kamil Jaśkiewicz, Jerzy Hańczuk).
Grają od 1 1 lat i mają w swoim dorobku wiele
występów i nagród.

Teraz najważniejsze:

WYSTĘPYOBEJRZYMYBEZPŁATNIE

Koncert Roberto Zucaro
i występ kabaretu Bajeczka

Występy są możliwe dzięki przeznaczeniu środków
z funduszu sołeckiego przez sołectwa Łomazy I i Łomazy II
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Wieści zUrzęduGminy

● Zakończono budowę chodnika dla pieszych przy ulicy
Podrzecznej w Łomazach. Koszt prac to 54 000 zł.
Przewidywana jest kontynuacja budowy według posiadanej
dokumentacji .

● Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi
powiatowej 1 071 L na odcinku Łomazy-Ortel Królewski.
Potrwają do grudnia bieżącego roku.

● Rozpoczęła się budowa wodociągu w miejscowościach
Burwin, Korczówka i Wólka Korczowska. Prace potrwają
do grudnia bieżącego roku i zakładają dotarcie z siecią do
miejscowości Kozły.

Nie został jeszcze rozstrzygnięty konkurs w ramach RPO
WL na budowę wodociągu "Łomazy kolonia", do którego
gmina Łomazy przystąpiła. Ma to nastąpić w listopadzie
201 6. Koszt budowy to ponad 1 mln zł, a przewidywane
dofinansowanie 85 %.

● Trwają prace remontowe w remizie w Kozłach - wykony-
wane są toalety i powiększenie zaplecza kuchennego.

UTYLIZACJA

Urząd Gminy Łomazy informuje,
że padłe zwierzęta gospodarstwa domowego

można zgłaszać do następujących
firm utylizacyjnych:

P.P.P. „ Bacutil” – Szpetko
Sp. Jawna w Zastawie k. Puław

tel. 81 882 47 27

Zbiornica Padliny - Cabaj
Mirosław w Skórcu k. Siedlec

tel. 25 644 62 74

Inwestycje

Projekt „Czysta energia w Gminie Łomazy"

W związku ze zbliżającym się terminem, wynikającym

z zawartych umów, wpłat wkładu własnego na montaż

instalacj i solarnych, fotowoltaicznych i kotłów c.o.,

prosimy Państwa, o niedokonywanie tych wpłat do

czasu rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego przez Urząd

Marszałkowski.

O konieczności dokonywania wpłat poinformujemy
Państwa kolejnym ogłoszeniem.

● Realizowana jest już czwarta edycja pilotażowego
systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na
terenie Województwa Lubelskiego, wzmocnionego
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontrol i usuwania
i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.

Program ten zakłada udzielenie dofinansowania na
pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest zlokalizowany na dachach oraz
posesjach, a także pokrycie kosztów zakupu blachy, fol i i
i gąsiorów. Do tej pory zakwalifikowały się łącznie 22
gospodarstwa z terenu gminy.

RE: start w przyszłość
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Sołectwo Przeznaczenie funduszu

1 . Bielany - remont i wyposażenie świetlicy, wykonanie tabliczek z numerami domów, remont dróg

2. Burwin - remont dróg

3. Dubów - wykonanie dokumentacji zjazdów z drogi wojewódzkiej na 4 drogach

4. Huszcza Pierwsza - wykonanie dokumentacji na wymianę dachu w remizie, remont i wyposażenie
remizo-świetlicy, remont i odwodnienie dróg

5. Huszcza Druga - wykonanie dokumentacji na utwardzenie drogi, remont i wyposażenie świetlicy, remont dróg

6. Jusaki-Zarzeka - remont dróg

7. Kopytnik - wyposażenie świetlicy, remont dróg

8. Koszoły - wyposażenie świetlicy, wykonanie dokumentacji na utwardzenie drogi, wykonanie tabliczek z numerami
domów, działalność kulturalna, remont dróg

9. Korczówka - remont świetlicy, wykonanie sanitariatów, wykonanie tabliczek z numerami domów, remont dróg

10. Kozły - wyposażenie świetlicy, remont dróg

11 . Krasówka - remont i wyposażenie remizy, remont dróg

12. Lubenka - remont Wiejskiego Domu Kultury, remont dróg

13. Łomazy I - wykonanie wjazdów i wymiana krawężników, remont i odwodnienie dróg, remont świetlicy,
działalność kulturalna

14. Łomazy II - wykonanie dokumentacji na utwardzenie drogi, wykonanie tabliczek z numerami domów, remont
i odwodnienie dróg, remont świetlicy, działalność kulturalna

15. Stasiówka - remont świetlicy, remont dróg

16. Studzianka - zakup i wykonanie szamba przy świetlicy, wykonanie tabliczek z numerami domów, remont dróg

17. Szymanowo - dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łomazy, wykonanie tabliczek z numerami domów,
remont i odwodnienie dróg, działalność kulturalna

18. Wola Dubowska - remont i odwodnienie dróg

19. Wólka Korczowska - remont i odwodnienie dróg

Wdniach 7-29 września odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy podejmowali uchwały
w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Fundusze sołeckie

1 września - 77. rocznica wybuchu I I wojny światowej.
W ramach upamiętnienia tego wydarzenia, przed pomnikiem
Bojowników ruchu oporu zamordowanych podczas II wojny
światowej w centrum Łomaz odbyła się warta honorowa
harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Łomaz
i Białej Podlaskiej.

Wspólnie z władzami gminy złożono także kwiaty i zapalono
znicze.

Problemem łomaskiego stadionu, z racji położenia na
niskim terenie, była często stojąca na murawie woda.
Piłkarze NIWY musiel i zatem niejednokrotnie rozgrywać
mecze na wynajmowanych odpłatnie obiektach znajdują-
cych się w innych miejscowościach.

Teraz będzie lepiej, bowiem boisko zostało zdrenowane,
z odzyskanych płytek chodnikowych utwardzono teren
przed budynkiem oraz wykonano piłkochwyty.

Stadion uzdatnionyZHR bohaterom

foto z 26 sierpnia 2016
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Anna Bańkowska - Mikiciuk

Z Łomazami związana jest od urod zenia. Po ukończeniu
Technikum Ekonomicznego w Białej Pod laskiej przez 30 lat
pracowała w Gminnej Spółd zielni w Rossoszu, a także we
wła sn ym g ospod a rstwie rol n ym . Ra zem z m ężem
Wiesławem wychowała trójkę d zieci.

Po przejściu na emeryturę pani Anna poczuła pustkę.
- Nie było już tylu obowiązków, zabrakło też koleżanek i

kolegów z pracy. Dzieci dorosły, a więc pojawiło się sporo

wolnego czasu. Wtedy zaczęłam pisać pierwsze rymowanki.

Na początku do szuflady. Były to okolicznościowe wierszyki

dla wnuków. Rodzina zaczęła zachęcać, bym pisała

więcej. Z czasem układanie wierszy stało się moją pasją -
wspomina w jed nym z wywiad ów.

Inspiracji d o pisania swoich wierszy szuka w życiu
cod ziennym. Wyd ała tomiki wierszy pt. „ Moje nastroje”
oraz „ Ścieżkami życia” , które rozprowad zane są nawet w
N iemczech.

Pani Anna prowadzi bloga (www.wierszeanny.blog.onet.pl) .

To nic że trudno

niczym zegara głośne tykanie
serce wciąż równym rytmem uderza
liczy minuty godziny lata
przebyte ścieżki życia odmierza

wśród dni i nocy chmurnych słonecznych
snują się pasma pragnień i marzeń
los z przeznaczeniem wiąż w komitywie
wiedzie nas szlakiem swych własnych zdarzeń

lecz wciąż pod górę to nic że trudno
z uporem chcemy dążyć do celu
może nam kiedyś wreszcie się uda
chociaż zwątpiło już przecież wielu

a my idziemy ciągle do przodu
choć czasem trzeba odpocząć chwilę
z radością w sercu popatrzeć z góry
bo życie daje też szczęścia tyle

niechaj na nowo do nas powrócą
jak powiew wiosny ciepłe wspomnienia
aby zrozumieć że zawsze warto
układać plany i snuć marzenia

1 7 kwietnia 201 6 o 21 :48

ARTYŚCI
spośród nas

11 LISTOPADA
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Łomazach rozpocznie o godz. 9.00 msza
w kościele parafialnym, w intencji Ojczyzny

i zmarłych strażaków, z udziałem orkiestry dętej.
Po niej nastąpi przemarsz pod pomnik znajdujący

się obok hal i sportowej
i złożenie pod nim wieńców.

Część artystyczna odbędzie się
w hal i Zespołu Szkół.

1 6 września, w porozumieniu z
władzami gminnymi, w łomaskiej
remizie odbyło się szkolenie
informacyjne dla rolników z gminy
Łomazy na temat Afrykańskiego

Pomoru Świń – „ASF”. Był Jacek Martyniuk - zastępca
powiatowego lekarza weterynarii oraz Daniel Rogoźnicki -
przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 rolników z terenu
naszej gminy. Goście przekazali informacje o ASF,
odpowiadali na zadawane pytania. Rozwinęła się także
dyskusja dotycząca tego tematu.

W naszej gminie dotychczas nie odnotowano przypadków
zarazy.

Wraz z końcem września zakończyła
się pierwsza edycja programu
udzielania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 201 4-2020 PODPROGRAM 201 6,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

Objęte nim są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, jeśl i dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 771 zł. , a dla osoby samotnie gospo-
darującej 951 zł.

Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 600 osób
z terenu naszej gminy, a pozyskano żywność za 1 60 tys. zł.
Teraz będzie realizowana I I edycja tego programu.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 341 7051

ASF

Pomoc
żywnościowa



Spotkanie przy muzyce i poczęstunku dla starszych
mieszkańców miejscowości czyl i Dzień Seniora miało
miejsce w sobotę 8 października w świetl icy w Studziance.
Zorganizowali je - Rada Sołecka Studzianki i Stowarzy-
szenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, przy wsparciu
Urzędu Gminy w Łomazach, w ramach realizacji zadania
„Integracja w Studziance". To już szósta, coroczna
impreza, związana z przypadającym 20 października
Europejskim Dniem Seniora. Wzięło w niej udział ponad
40 seniorów oraz mieszkańcy Studzianki i zaproszeni
goście.

Wszystkich przybyłych przywitał sołtys Dariusz Kukawski.
Złożył seniorom życzenia i podziękował za zaangażowanie
na rzecz miejscowości.

Na scenie wystąpiła grupa śpiewacza „Studzianczanie” ze
specjalnie przygotowanym na ten dzień repertuarem.
Po występie był czas na wspólną fotografię wszystkich
uczestników, którzy potem zasiedl i przy stołach zasta-
wionych potrawami przygotowanymi przez organizatorów.
Nie zabrakło też okolicznościowego tortu, a dobre humory
sprzyjały wspominaniu dawnych czasów.

Biesiadującym przygrywała kapela Andrzeja Chwaluczyka
zachęcając seniorów do wspólnej zabawy. Gdy muzyka
gra, to trzeba wstawać od stołu i ruszać w tany. Spotkanie
w tanecznych rytmach trwało do późnych godzin nocnych.
Słowa uznania i podziękowania należą się mieszkańcom
Studzianki zaangażowanym w prace organizacyjne.

materiały - Łukasz Węda
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Studzianka - Dzień Seniora

Aerobik
dla mieszkańców naszej gminy

W hali sportowej przy Zespole Szkół w Łomazach rozpoczęły się zajęcia aerobiku.

Adresowane są do wszystkich chętnych osób, niezależnie od wieku i płci,
chcących zadbać o figurę i formę.

Zajęcia są odpłatne, a kwota odpłatności jest uzależniona od liczby osób.
Odbywają się we wtorki i czwartki od 1 9.00 do 20.00
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Bialski Festiwal Sękaczy to impreza organizowana od 201 2 roku przez
bialskie Starostwo Powiatowe w Europejskim Centrum Kształcenia i
Wychowania OHP w Roskoszy dla miłośników tego pysznego ciasta.

Piąty już Festiwal Sękaczy zgromadził w niedzielę 1 8 września
l iczne grono amatorów tego wyrobu nie tylko z powiatu
bialskiego. Był pokaz pieczenia tradycyjnego sękacza,
degustacja, a także dwa konkursy: na najpiękniejszy i
najsmaczniejszy sękacz oraz piosenki biesiadnej. Swoje
wyroby zaprezentowało 21 twórców, a na festiwalowej scenie
wystąpiło 1 6 zespołów.

Wyroby naszych reprezentantek znalazły uznanie w oczach
i podniebieniu konkursowego jury. Mirosława Brodacka ze
Studzianki już kolejny raz znalazła się na podium bowiem
zajęła I I miejsce, a Renata Hołownia i Krystyna Pawluk z
Huszczy uzyskały wyróżnienia.

W konkursie śpiewaczym uczestniczyły zespoły działające w
naszej gminie: Luteńka z Koszoł, Pohulanka z Kopytnika,
Studzianczanie ze Studzianki, Zielona Kalina z Dubowa,
Śpiewam bo lubię z Łomaz. Ten ostatni został nagrodzony i
zajął I I I miejsce.

Sękacze na podium

Nasze festiwalowe laureatki z oficjelami. Obok nagrodzony wyrób M. Brodackiej

fotografie -Starostwo bialskie/Anna Jóźwik

Podczas trzech wrześniowych dni gmina Łomazy uczestniczyła w
23 edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016. Podaj dalej …
drugie życie odpadów”. Prowadzona jest ona w Polsce od 1 994 roku
na rzecz poszanowania środowiska przez Fundację Nasza Ziemia.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny
wpływ na środowisko.

Sprzątanie odbyło się w miejscowościach: Szymanowo,
Łomazy, Bielany, Krasówka, Korczówka, Kozły. Akcję rozpoczęli
w piątek 1 6 września nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół,
a następnego dnia sprzątanie terenu wykonywało 21 skazanych
z Oddziału Zewnętrznego ZK w Zabłociu. Było to możliwe
dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej,
rozpoczętej w marcu br. Od tego czasu na terenie naszej

gminy oddelegowani skazani wykonują nieodpłatnie prace
publiczne. Podczas akcji zebrano ponad 1 00 worków śmieci.
„Sprzątanie Świata” w naszej gminie kontynuowali 23 września
nauczyciele i uczniowie SP w Huszczy w miejscowościach
Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga i Koszoły.

Wójt Gminy Łomazy dziękuje nauczycielom i uczniom naszych
szkół, radnym i sołtysom za włączenie się do akcji sprzątania
miejscowości naszej gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy
za przygotowanie i sprawne jej przeprowadzenie.

Zachęcamy mieszkańców gminy do utrzymania czystości
na swoich posiadłościach oraz prosimy o nie pozostawianie
zużytych sprzętów i odpadóww lasach i na parkingach.

Dbajmy o czyste środowisko, to nasza przyszłość!

Sprzątanie Świata 2016

fot. Radio BIPER



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

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Więcej informacji na:

Facebook - Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Strona internetowa - www.lomazy.naszabiblioteka.com
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Sienkiewicz w parku

Dzieje sie ...¸
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GBP ŁOMAZY

Narodowe czytanie arcydzieł literatury polskiej to ogólnopolska
akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
w 201 2 r. Wówczas Polacy wspólnie recytowali Inwokację –
czytając „Pana Tadeusza”. Celem tej akcji jest popularyzacja
czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości
poprzez kontakt z arcydziełami literatury polskiej.

W tym roku internauci zdecydowali poprzez głosowanie, że
3 września cała Polska, pod patronatem pary prezydenckiej,
czytać będzie powieść „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.
To nawiązanie do Roku Sienkiewicza, ustanowionego przez
Sejm i Senat, w związku ze 1 70. rocznicą urodzin i 1 00.
rocznicą śmierci pisarza. Tegoroczna lektura została
wybrana spośród pięciu propozycji : „Chłopi” Władysława
Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Popioły”
Stefana Żeromskiego, „Noce i dnie” Mari i Dąbrowskiej oraz
„Quo Vadis”.

Za sprawą dyr. Agaty Chwalewskiej w akcję Narodowe
Czytanie aktywnie włączyła się także Gminna Bibl ioteka
Publiczna w Łomazach. 3 września w łomaskim parku grono
mieszkańców naszej gminy czytało tę piękną powieść o miłości,

o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary,
która potrafi przenosić góry.

W czytaniu udział wzięl i : wójt J. Czyżewski, dyr. ZS Anna
Fil ipiuk, dyr. GBP A. Chwalewska, kier. teatru obrzędowego
„Czeladońka” K. Kusznierów, kier. szkolnego koła Caritas
Wociech Telaczyński, Mariusz Maksymiuk z Radia Biper,
a także pracownicy GOK, Urzędu Gminy, uczniowie i kadra
nauczycielska Zespołu Szkół oraz mieszkańcy gminy: Teresa
Paszkowska, Barbara Żukowska, Ewa Piętka, Agnieszka
Horaczyńska, Natal ia Krasuska, Katarzyna Sucharzewska,
Anna Marciniuk, Anna Telaczyńska oraz najmłodsza uczest-
niczka 6 - letnia Zuzanna Telaczyńska.

Cieszymy się, że w naszej miejscowości zaprezentowana
została klasyczna literatura polska, dzieło pisane pięknym
polskim językiem, będące również dziełem światowej
l iteratury, przetłumaczone na ponad 50 języków w 60 krajach.

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
Szkolne Koło Caritas w Łomazach

Gminna Bibl ioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury
w Łomazach zapraszają do udziału

w Konkursie Plastycznym ,,Zakładka do książki’’ .

Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką,
promocja czytelnictwa oraz zachęcenie do odwiedzin biblioteki.

● Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum, uczący się lub mieszkający na terenie gminy
Łomazy.
● Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
klasa 1 -3 SP, klasa 4-6 SP, Gimnazjum.
● Udział w konkursie mogą wziąć prace zrealizowane w
technikach malarskich, rysunkowych i graficznych
umożliwiających ich skan.

● Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
● Format pracy: 20 cm x 6 cm - jednostronna.
● Należy ją podpisać: imię i nazwisko, szkoła, klasa.
● Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym
(wzór na str. 8) należy dostarczyć do Gminnej Bibl ioteki lub
GOK w Łomazach w terminie do 26 listopada 2016 r.
● Główną nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategori i
będzie wydruk zakładki sygnowany imieniem i nazwiskiem
autora przez Gminną Bibl iotekę Publiczną w Łomazach.

● Dodatkowo wszyscy laureaci 3 pierwszych miejsc z każdej
kategori i otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody
książkowe.

● O czasie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcy zostaną
powiadomieni.

Informacje – tel. 83 341 70 43 lub 600 390 344

KONKURS
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Interesuje Cię film? Chcesz zobaczyć jak
powstaje? Marzysz o tworzeniu własnych filmów?

Zapraszamy Cię na

WARSZTATY FILMOWE!

Dwudniowe spotkania w formie warsztatów prowadzić
będzie reżyser pochodzący z Łomaz

-WojtekAndrzejuk,
absolwent warszawskiej Akademii Fi lmu i Telewizj i
oraz z zamiłowania producent, aktor i scenarzysta.

Towarzyszyć mu będą:

Bartek Kłeczek – operator telewizyjny i fi lmowy - autor
zdjęć do teledysków (m. in. Ewa Farna, KULT, Marek
Piekarczyk), reklam telewizyjnych i fi lmów dokumentalnych
tj . „Mistrzowie drugiego planu”, „Operacja życie”, „Miłość
potrzebna od zaraz” i fabularnej, dużej, rosyjskiej produkcji
„Ogłuszeni ciszą”.
Poza tym pracuje w ekipie takich programów jak:
Kocham kino, Warsaw Shore, The Voice ofPoland, You
can Dance, Must be the Music, Top Model.
Na warsztatach pokaże jak posługiwać się profesjonalną
kamerą filmową i przynależnymi jej akcesoriami, a podczas
warsztatów z jej uczestnikami zbuduje profesjonalną
scenę fi lmową.

Marcin Koźliński - operator, montażysta, specjal ista
od animacji , absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i
Projektowania w Łodzi - Realizacja Obrazu Filmowego i TV.
Posiada tytuł Magistra Sztuki. Na swoim koncie ma
kilkadziesiąt animowanych teledysków i fi lmów
reklamowych. Właściciel studia fi lmowego „Koty dwa”.
Na warsztatach zdradzi tajniki montażu i animacji czyl i
ożywiania obrazu.

Podczas zajęć uczestnicy zbudują poprawne kadry,
oświetlą je i przeanalizują z prowadzącymi językiem

filmowym.

Finałem warsztatów będzie plan filmu dokumentalnego
o Kazimierzu Kusznerowie, który powstaje

w pobliskiej Lubence.

Warsztaty adresowane

są do młodzieży gimnazjalnej.

Zapisy prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury
w Łomazach do 03.11.2016

KARTA ZGŁOSZENIA

do Gminnego Konkursu Plastycznego na projekt
„Zakładka do książki”

1 . Nazwisko i imięJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J .. .

2. AdresJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

3. TelefonJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J ..

4. Szkoła i klasaJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J ..

5. OpiekunJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

J J J J J J J J J J J J J J
(podpis uczestnika konkursu)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łomazach

zaprasza na zajęcia

PLASTYCZNE

MUZYCZNE

EENNGGLLII SSHH FFOORR YYOOUU

nauka języka angielskiego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

w grupach wiekowych -
od III klasy szkoły podstawowej

do III klasy gimnazjum
instruktor - Bożena Kaczmarek

nauka tańca i gry na instrumentach:
GITARA, INSTRUMENTY DĘTE,
INSTRUMENTY KLAWISZOWE
(keyboard, pianino, akordeon)

wokal:
SOLIŚCI, ZESPÓŁ DZIECIĘCY „Wiem Dokąd Idę”

instruktorzy - Ryszard Bielecki
Arkadiusz Saczuk

wzór
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WIEŚCISZKOLNE

Czas biegnie nieubłaganie, wakacje minęły, pora wracać
do szkoły. Mimo wszystko te powroty są miłe, bo znów
uczniowie spotykają się z przyjaciółmi, z kolegami z klasy
oraz z gronem przyjaźnie nastawionych nauczyciel i i
wychowawców.

Nowy rok szkolny 201 6/201 7 tradycyjnie zainaugurowany
został mszą w kościele parafialnym.

Podczas uroczystości na terenie szkoły dyr. Zespołu
Szkół w Łomazach A. Fil ipiuk, serdecznie witając
wszystkich przybyłych na tę uroczystość, ciepłe słowa
skierowała szczególnie do uczniów, którzy pierwszy raz
będą uczyć się w tutejszej szkole.

- Wszyscy wiemy, że aby osiągnąć sukces, trzeba już od
początku solidnie pracować, sumiennie podchodzić do
szkolnych obowiązków. W tym między innymi wyraża się
nasza postawa patriotyczna - mówiła.

W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono kolejną
rocznicę wybuchu I I wojny światowej. W części
artystycznej, w przedstawieniu pod tytułem "Witaj szkoło!",
wystąpiły dzieci z teatrzyku PROMYK pod kierunkiem
Elżbiety Bieleckiej. Tym oto sposobem rok szkolny
201 6/201 7 został rozpoczęty.

Uczniom życzymy samych szóstek i piątek, nauczycielom
zaś wytrwałości i cierpl iwości do swoich wychowanków.

Inauguracja

Zespół Szkół w Łomazach
ogłasza

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Zdrowa Ziemia – długie życie”
pod patronatem

Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego
oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach Anny Fil ipiuk

Konkurs „Zdrowa Ziemia – długie życie” skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z
terenu powiatu bialskiego. Jest organizowany w ramach
realizowanego projektu ekologicznego „Na ratunek
przyrodzie”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie.

Zachęcamywszystkich zainteresowanych do udziału
w konkursie!

- W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjów z terenu powiatu bialskiego.
- Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi,
nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
- Uczestnicy Konkursu mogą zaprezentować jedną pracę w formacie
A3 wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.),
praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg wzoru:

Imię, nazwisko
Szkoła, adres
Wiek/Klasa
Telefon kontaktowy/ e-mail

- Temat prac powinien obejmować aspekty codziennego życia z
zakresu ekologii i ochrony środowiska.
- Prace należy składać do 31 października 2016r. , osobiście w
sekretariacie Zespołu Szkół w Łomazach lub przesłać pocztą
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkół w Łomazach
ul. Szkolna 1 8 a
21 -532 Łomazy

z dopiskiem:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zdrowa Ziemia – długie życie”
- Zdobywcy I , I I i I I I miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

Dodatkowych informacji w sprawach Konkursu udzielają
koordynatorzy:

Elżbieta Derlukiewicz- Rusek (83-341-75-52)
i Dorota Jeruzalska (83-341-75-36)
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Gminne świętonauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczyciel i , uczniów
i pracowników szkolnych. To zarazem dobra okazja, by
nagrodzić tych z nich, którzy w sposób szczególny się
wyróżniają. Podczas uroczystej akademii , która odbyła się w
czwartek 1 3 października w szkolnej hali sportowej wręczone
zostały nagrody dla nauczyciel i z naszej gminy i pracowników
Zespołu Szkół. Część artystyczną, na którą złożyły się
piosenki i żartobliwe scenki z życia szkolnego, przygotowali
gimnazjal iści pod kierunkiem E. Nazarewicz i G. Kulickiego.

.

Rok szkolny 201 6/201 7 - WAŻNE DATY
Przerwa świąteczna - od 23 grudnia do 1 stycznia
Ferie zimowe - lubelskie - od 1 6 do 29 stycznia
Przerwa świąteczna - od 1 3 do1 8 kwietnia
Zakończenie roku szkolnego - piątek 23 czerwca

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - 1 9 kwietnia
część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia

Egzamin maturalny / stara forma - od 4 do 26 maja
nowa forma - od 8 do 20 maja

część pisemna - od 4 do 24 maja



Węgry a dokładnie Budapeszt był w dniach 1 2-1 6
października 201 6r. stolicą światowego Taekwon-Do.
Zorganizowano tam Puchar Świata Taekwon-Do ITF. Jest
to druga co do wielkości impreza na świecie zaraz po
Mistrzostwach Świata.
Wśród 1 852 zawodników z 57 państw Akademia Taekwon-
Do VIRTUS w Łomazach miała jedną reprezentantkę
Monikę Chwalewską. Monika startowała w konkurencji
walk kat. -68 kg i wywalczyła brązowy medal.

Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach prowadzi
obecnie nabór do grup dzieci w wieku od 4 roku życia, w
których realizowany jest specjalny program stworzony
przez Międzynarodową Federację Taekwon-Do.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
posiadającą uprawnienia instruktora wg przepisów polskich
jak i międzynarodowych.

Więcej informacji o programie pod nr. telefonu
660 44 33 12 oraz 608 33 28 99

11Łomaskie strony

1 5 września w Rokitnie przeprowadzone zostały pierwsze w roku
szkolnym 201 6/201 7 zawody zaliczane do współzawodnictwa
sportowego szkół.

Reprezentacja łomaskiej szkoły podstawowej zdobyła
łącznie 46 punktów. Miejsca na podium zajmowali :

Dziewczęta / kl. I I I -IV
I miejsce - Nikola Olichwirowicz
I I miejsce - Dominika Szoplińska

kl. VI
I I miejsce - Aneta Nowosielska

Chłopcy / kl.VI
V miejsce - DawidWaśkiewicz
Ponadto punkty zdobywali : Kacper Martyniuk, Michał
Dymowski, Dawid Tokarski, Rafał Kościuczyk, Kacper
Szymanek, Anna Juchimiuk, Zofia Panasiuk, Amelia
Wołosowicz, Amelia Tokarska, Karolina Juchimiuk, Klaudia
Mackiewicz
Reprezentacja gimnazjum zdobyła łącznie 39 punktów.
Na podium znaleźl i się:

Dziewczęta / kl. I I -I I I
I I miejsce - Justyna Bajkowska
I I I miejsce - Ewelina Przyłucka

Chłopcy / kl. I
IV miejsce - Antoni Bielecki

kl. I I -I I I
I I miejsce - Adrian Stanilewicz
Ponadto punkty dla gimnazjum zdobywali : Adrian
Bańkowski, Marcin Kowieski, Wojciech Szopliński, Mikołaj
Hołownia, Łukasz Bajkowski, Bartłomiej Kur, Jakub
Głowacki, Kacper Bańkowski

Klasyfikacja punktowa szkół
Szkoły podstawowe:

1 . SP Rokitno - 73 pkt.
2.SP Woskrzenice Duże - 46 pkt.
3. SP Łomazy - 46 pkt.

Gimnazja:
1 . PG Łomazy - 38 pkt
2. PG Rossosz - 34 pkt.
3. PG Swory - 24 pkt.

wrzesień-październik 201 6

sport

BRĄZOWY PUCHAR ŚWIATA MONIKI

Opiekunowie zawodów:
Ireneusz Korszeń
Marek Prokopiuk

Na przełaj
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Łomaskie strony
Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Redaguje zespół. Koordynacja - Stanisław Hryniewicz

Kontakt: telefon: 608 251 305, email: lomaskiestrony@wp.pl

Druk: GOK Łomazy Nakład podstawowy - 1 300 egz.

Archiwalne numery kwartalnika dostępne są na stronach: www. lomazy.pl >publikacje (w kolorze! )

Korzystamy z materiałów nadesłanych a także zamieszczanych na stronach internetowych, m. in. - www.lomazy.pl,
www.szkolalomazy.pl, www.niwa.futbolowo.pl, www.tkdlomazy.blogspot.com, facebook.com

Kalejdoskop

wrzesień-październik 201 6

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

7:05 d, 7:31 S, 8:31 FD, 8:53 dV, 9:32 FD, 09:45 dm, 1 0:31 FD,
1 0:34 F, 1 0:45 d, 1 0:55 Vdtc1 -6, 11 :30 d, 1 2:05 S, 1 2:1 0 d,

1 2:31 FD, 1 3:01 Vdko, 1 4:21 FD, 1 4:44 S, 1 4:55 S, 1 5:11 FDS,

1 5:1 5 d , 1 5:25 dm, 1 5:32 FD, 1 5:54 S, 1 6:05 S, 16:55 d,

1 7:20 dm , 1 8:01 FD, 1 8:1 0 dm , 1 8:29 Vdko, 1 8:43 VEdkoc1 -5,

1 8:55 Ed , 1 9:48 dkoc1 -6, 21 :03 Vdko

BIAŁYSTOK - 1 0:45 P567d

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

JABŁOŃ - 9:24 S, 1 7:09 S

KOMARÓWKA - 7:02 FD, 1 3:57 FD, 1 6:1 2 FD, 1 7:22 F

LUBLIN - 5:24 Vdktc1 -6, 5:47 d, 6:34 Vdktc1 -6, 7:04* Vdk, 10:51 dV,
1 2:47 d, 1 4:1 9 Vdko, 1 5:04 dkoc1 -6, 1 5:44 dko1 -6 1 6:47 d

PARCZEW - 7:59 F, 1 0:24 FD, 11 :49 S, 1 3:09 S

ROSSOSZ - 1 9:44 FD

WARSZAWA - 06:25 dz, 09:45 dz, 1 5:25 dmz

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 dz, 18:05 dz, 22:00 dmz

ZAMOŚĆ - 11 :51 P567d

Objaśnienie znaków użytych w rozkładzie

A - nie kursuje w niedziele i święta
D - nie kursuje w Wigil ię, 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
N - kursuje codziennie oprócz 25 grudnia i Niedziel i Wielkanocnej
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyspieszony
d - nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia oraz w Wielkanoc (2dni)
c - nie kursuje w święta państwowe
g - nie kursuje w Wigil ię
k - nie kursuje 1 l istopada
m - nie kursuje w Wigil ię i Sylwestra
o - nie kursuje w Wigil ię 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
567 - kursuje w piątki , soboty i niedziele
* - kurs przez Parczew, Milanów

UWAGA ! - Busy z Warszawy do Włodawy bywają opóźnione

- Busy z Lublina do Białej Podl. bywają przyspieszone

(nawet kilkanaście minut)

uaktualniony ROZKŁAD JAZDY BUS
Łomazy - centrum

Jesień. Zimno i nieprzyjemnie. A bywa jeszcze gorzej, bo
deszczowo. BrrrJ Brak lini i autobusowych do wielu
miejscowości w naszej gminie szczególnie teraz daje się
we znaki części jej mieszkańców.

Wyszło tak, że jesteś w Łomazach i przed tobą perspektywa
dłuższego oczekiwania na sposobność wyjazdu do rodzinnej
miejscowości. Co robić? Czym zabić ten wleczący się czas?
Nawet dość dogłębne zwiedzanie łomaskiego „centrum
handlowego” wiele go nie zajmuje. Ciągle go zostajeJ

Jest jednak w Łomazach miejsce, gdzie możesz go
spędzić. Gminna Bibl ioteka Publiczna, mieszcząca się
w starej szkole, na piętrze. Tam spokojnie poczekasz do
chwil i zaplanowanego wyjazdu.

Sposób na czekanie




