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Drodzy czytelnicy, oddajemy do Państwa rąk przedwakacyjny
numer Łomaskich Stron, z którym, mamy taką nadzieję,
wrócicie wspomnieniami do wydarzeń z ostatnich dwóch
miesięcy i przyjemnie rozpoczniecie zbliżający się wakacyjny
odpoczynek. Przedstawiamy ofertę kulturalno-sportową
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i
Boiska “Orlik”, w której każdy amator dobrej zabawy znajdzie
coś dla siebie. Przed nami m.in. Noc Świętojańska, Dożynki
Gminne i Dni Łomaz, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do wspomnień przy relacjach z pierwszego w naszej
historii Kiermaszu Sękaczy, rodzinnych pikników w Łomazach
i Huszczy oraz imprez z okazji Dnia Matki i Dziecka. W
numerze wracamy pamięcią do wydarzeń związanych z
uchwaleniem Konstytucji, jak i rocznicą Zbrodni Katyńskiej.
Chwalimy się sukcesami na szczeblu powiatowym uczniów
naszych szkół i druhów jednostek OSP, z dumą prezentujemy
wyróżnienia jakie otrzymali przedstawiciele naszych gminnych
instytucji.

Prezentujemy również zadania gminne, które zostały
zrealizowane przez samorząd w ostatnich miesiącach, ciesząc
się wraz z mieszkańcami innowacyjnymi rozwiązaniami dla
tamy bobrowej i nową funkcjonalną ul. Ogrodową, a także
spoglądając z optymizmem w kierunku drogi do Huszczy. W
numerze nie zabrakło również ważnych komunikatów, które
pozwolą sprostać obowiązującym nas wszystkich zasadom i
przepisom.
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28 kwietnia przy rowie zlokalizowanym przed tartakiem
w Łomazach odbyło się spotkanie, podczas którego zo-
stała zaprezentowana pokazowa instalacja przepustu w
tamie bobrowej pozwalająca skutecznie zabezpieczyć
sąsiadujące z nią tereny rolnicze przed zalaniem i pod-
topieniami.

Gmina Łomazy wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi re-
alizuje projekt „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne
dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”
prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
projektu inicjowane są działania mające wspomóc rolników
w podejmowaniu działań wpływających na najkorzystniej-
sze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne. – Na jednym
z cieków wodnych montowana jest pilotażowo innowacyjna
metoda tzw. tamy bobrowej. Pomysł powstał w momencie
skutecznego ubiegania się o grant z programu wspomaga-
nia wsi na konsultacje planów miejscowych w gminie –
mówił podczas wydarzenia Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czy-
żewski. W tym roku tematem przewodnim były problemy
wodne na terenie gminy. – W ramach konsultacji z miesz-
kańcami wykonaliśmy w ostatnim roku kilka ważnych
zadań, takich jak stworzenie rabaty retencyjnej przy Urzę-
dzie Gminy czy tamy bobrowej, będą też montowane
zbiorniki na deszczówkę. Projekt przede wszystkim ma na
celu uświadomienie mieszkańców i pokazanie im innowa-
cyjnych i prostych metod rozwiązania spotykanych
problemów.

Jak zauważa włodarz, problem tam bobrowych pojawia się
każdego roku podczas zebrań wiejskich, ponieważ rolnicy
zmagają się z podtopieniami i zalaniami łąk i pól sąsiadują-
cych z ciekami wodnymi. – Dzięki temu grantowi staramy
się tę metodę upowszechnić. Sprawdzić, czy można się z
bobrem „dogadać”, tzn. sprawdzić, czy jest potrzeba nisz-
czenia żeremi, które w ciągu kilku dni są odbudowywane.

Będziemy obserwować za tydzień, dwa, za miesiąc czy pół
roku, czy to działa.

Montaż przepustu typu clemson wykonała firma Ekoconsul-
ting. – Prace polegają na instalacji przepustu rurowego na
tamie bobrowej. Jest to rozwiązanie stosowane w Kanadzie
w latach siedemdziesiątych, głównie w terenach, gdzie nie
było dostępu do żeremi, gdzie rozwiązania miały być trwałe
i skuteczne – wyjaśnia wykonawca, właściciel firmy Ekocon-
sulting Piotr Burgiełł. Urządzenie składa się z
sześciometrowej rury wlotowej z koszem zabezpieczającym
przed niszczeniem go przez bobry. Długa rura zapewnia do-
stateczną odległość od tamy, dzięki czemu zwierzęta nie są
w stanie skojarzyć miejsca wlotu wody. Kolejnym elemen-
tem jest sześciometrowa, gięta, drenażowa rura wylotowa.
W zależności od warunków czasem stosuje się rury stałe. –
Instalacja polega na wykopaniu drobnego kanału w tamie,
najlepiej jak najgłębszego, nawet do dna. Bobry w ciągu jed-
nego wieczoru załatają tamę, a cały przepływ wody będzie
się odbywał poprzez urządzenie.

A co, jeśli bobry odkryją podstęp i przeniosą budowę tamy o
kilkanaście metrów od miejsca wykonania instalacji? – Zale-
ży nam na tym, by tama została, by nie została zniszczona.
Mamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu tam i doszli-
śmy do wniosku, że to nic nie daje, odsuwa tylko w czasie
zalania. Bobry przemieszczają się w inne, często niedalekie
tereny. Dzięki zastosowaniu rur o średnicy Ė200 przepływ
wody nie będzie taki drastyczny, co pozwoli bobrom zgro-
madzić trochę wody i podnieść jej poziom po stronie

piętrzenia, nie będą się tu czuły źle – tłu-
maczy właściciel Ekoconsulting. Dodaje,
że w większości przypadków bobry pozo-
stają i urządzenia działają. Na tym terenie
instalowane są po raz pierwszy, zwykle
montowane są tam, gdzie jest konflikt mię-
dzy ochroną środowiska a interesami
ludzkimi. – Najczęściej są to konflikty z rol-
nikami. Stosowane są w miejscach, gdzie
nie mamy możliwości skutecznej ingeren-
cji, np. w miastach. Podobne urządzenie
zastosowano dwa lata wcześniej w Prusz-
kowie, gdzie bóbr rozpoczął swoją
problematyczną działalność w parku. Do
dziś instalacja działa i problem zalania nie
występuje.

Spotkanie przy tamie bobrowej miało na celu pomóc rolni-
kom w samodzielnej instalacji przepustu oraz
upowszechnienie trwałej i skutecznej metody zapobiegania
szkodliwego działania bobrów bez ich odławiania, odstrzału
czy niszczenia żeremi. W wydarzeniu wzięli udział miesz-
kańcy gminy, którzy mogli naocznie przekonać się o niezbyt

Wieści z Urzędu Gminy

Prezentacja pokazowej instalacji przepustu w tamie bobrowej

Przepust w tamie bobrowej pozwala zabezpieczyć tereny rolnicze przed podtopieniami
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Odeszła od nas Małgorzata Juszczak
Z poczuciem wielkiej straty pożegnaliśmy nieodżałowaną mieszkankę
naszej gminy, społecznika i skutecznego działacza na rzecz dobra
społeczności lokalnej Małgorzatę Juszczak, która od 2015 r. pełniła
funkcję sołtysa wsi Bielany.

- Gdy w 2014 r. zostałem wójtem gminy Łomazy, pani Gosia została
wybrana sołtysem miejscowości Bielany. Można powiedzieć́, że w
pewnym sensie w sferze samorządowej zaczynaliśmy razem, choć́ jej
aktywność́ sięgała dużo wcześniej. Dzisiaj trudno wyobrazić́ sobie, że
jej tak nagle zabrakło… Widywaliśmy się̨ często w urzędzie, gdzie do-
radzała w kwestiach ubezpieczenia. Jako sołtys niezawodna, słowna i
dbająca o interesy mieszkańców. Jako człowiek - zawsze otwarta i
uśmiechnięta do ludzi. Ostatni raz widzieliśmy się̨ w Wielkim Tygo-
dniu… Nikt nie mógł przypuszczać́, że to ostatni raz. Padło tylko do
zobaczenia. Nikt nie był przygotowany na słowa „żegnaj” - wspomina
zmarłą wójt Jerzy Czyżewski.

W imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organi-
zacyjnych składamy rodzinie oraz najbliższym Małgorzaty Juszczak
szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

Wieści z Urzędu Gminy
skomplikowanym systemie pozwalającym łatwo pokonać
problematyczną kwestię.

Miejsc narażonych na podtopienia jest na terenie gminy
bardzo dużo, natomiast trudność sprawia rolnikom chociaż-
by sama procedura związana z pozyskaniem od
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozwolenia na
rozbiórkę tamy. W związku z pozostawaniem bobra pod
ochroną konieczne jest też pozyskiwanie pozwolenia na
jego odstrzał wykonany przez Gminę. – Widzimy duży pro-
blem jeśli chodzi o straty w uprawach rolnych, szukamy
rozwiązań. Myślę, że wszystkie samorządy zmagają się z
tym problemem, więc te rozwiązania powinny być na szcze-
blu krajowym – podkreśla Jerzy Czyżewski.

W spotkaniu wziął udział dyrektor Zarządu Zlewni Biała
Podlaska Henryk Gmitruczuk, który zauważył, że podejmo-
wane tego dnia przez Gminę Łomazy działanie jest ważne
z kilku względów. – Tama bobrowa budowana bez żadnej
kontroli powoduje liczne szkody dla rolników i leśników. Nie-
kontrolowane piętrzenie wody zalewa przyległe obszary.
Nadmierne populacje bobrów powodują szkody w upra-
wach, zarówno leśnych jak i rolniczych. Jeżeli nie będziemy
podejmowali żadnych działań to problem będzie narastał i
stanie się tak istotny, że skala interwencji mieszkańców bę-
dzie przerastała możliwości jakiegokolwiek racjonalnego
reagowania – zauważa Henryk Gmitruczuk, podkreślając,
że niemniej ważnym działaniem jest redukcja bobra po-

przez wyłapywanie zwierząt i przemieszczanie ich w obsza-
ry mniej narażone na ich szkodliwą aktywność, a także

biologiczną likwidację zbyt licznej
populacji. – Gatunek jest chroniony,
jego biologiczną redukcję umożliwia
prawo, niemniej działania tego typu
poddane są pewnym społecznym
restrykcjom. Funkcjonują liczne or-
ganizacje, które widzą jedynie
gatunek, a nie widzą innych potrzeb
związanych ze szkodami, które ten
gatunek powoduje.

Warto dodać, że z problematycznym
działaniem bobrów na ciekach po-
wierzchniowych, którymi zarządzają
Wody Polskie, należy zwracać się
do odpowiednich zarządów zlewni i
nadzorów wodnych. W kwestii tam
bobrowych na ciekach podlegają-

cych innej jurysdykcji należy kierować się odpowiednio do
samorządów lub regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
– To zjawisko powszechne, nie da się ustalić skali liczby
miejsc narażonych na działanie bobrów. Można to było zro-
bić w latach 90-tych, kiedy bobry zostały wprowadzone w
rejon Sosnowicy i Parku Poleskiego. Zaczęło się od reintro-
dukcji, odbudowy populacji, która tak doskonale sobie
poradziła, że nie stwierdzimy w tej chwili żadnego cieku bez
bytowania tego gatunku – stwierdza dyrektor zlewni.

Od dnia 23 maja 2022 r. wieś Bielany ma nowego
lidera. W wyniku wyborów uzupełniających funk-
cję sołtysa objął 38-letni Mariusz Sadownik.
Zastąpił w tej roli na najbliższe dwa lata zmarłą 24
kwietnia Małgorzatę Juszczak.

Mieszkaniec Bielan w latach 2008-2018 był radnym
gminy Łomazy. Wraz z żoną Aleksandrą prowadzi go-
spodarstwo rolne, małżonkowie mają córkę Marcelinę.

Nowy sołtys Bielan

Montaż przepustu typu clemson wykonał właściciel firmy Ekoconsulting Piotr Burgiełł



7 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach “Warsz-
tatów edukacyjno-zawodowych dla młodzieży uczącej się”,
które poprowadziła Dorota Sorbian-Przybysz, doradca za-
wodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej.

Warsztaty odbywają się w dwóch blokach tematycznych:
Zainteresowania zawodowe oraz Predyspozycje i preferen-
cje zawodowe oraz osobowość. Ich celem jest
ukształtowanie u młodych ludzi aktywnej postawy wobec
pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwĳanie własnych
zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku
pracy oraz uporządkowane i zaplanowanie działań w proce-
sie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji
edukacyjnych i zawodowych. Warsztaty zostały zorganizo-
wane przez Wójta Gminy Łomazy i Młodzieżową Radę
Gminy Łomazy.
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Wspieramy młodzież w wyborze
drogi zawodowej

Gmina Łomazy zakończyła przebudowę ulicy Ogrodo-
wej, drogi gminnej nr 101426L w miejscowości Łomazy.
Wartość inwestycji to 354.351,48 zł.

W ramach przebudowy ulicy Ogrodowej na odcinku około
200 metrów wykonano konstrukcję i nawierzchnię drogi o
szerokości 3,5 m pomiędzy ul. Lubelską a ul. Kozłowską,
kanalizację deszczową wzdłuż drogi, przebudowę przepu-
stów oraz miejsca postojowe przy ul. Kozłowskiej.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych S.A. z Parczewa oraz INVESTMIL Grzegorz
Chilimoniuk z Milanowa, a inspektorem nadzoru był Dariusz
Borowski, Projektowanie i Nadzór z Białej Podlaskiej.

Gmina Łomazy pozyskała znaczne dofinanso-
wanie w ramach II edycji Programu Inwestycji
Strategicznych Rządowego Funduszu Polski
Ład. Środki finansowe w wysokości 7.125.000 zł
przysłużą się przebudowie drogi powiatowej w
Huszczy.

Dofinansowanie dotyczy wniosku „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową
chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza”. W
ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek
drogi o długości około 6 km oraz wybudowany
chodnik o długości 2 km. Zadanie zostanie zrealizo-
wane w formule zaprojektuj i buduj, będzie również
objęte nadzorem inwestorskim. Przebudowa ww.
dróg poprawi dojazd do centrum gminy Łomazy
oraz pomiędzy gminami Łomazy i Tuczna, wzmocni

również bezpieczeństwo mieszkańców kolejnych
miejscowości Gminy Łomazy.

Przewidywana wartość inwestycji sięga 7.500.000
zł, a termin jej realizacji został zaplanowany na
2022/2023 r.

Ogrodowa już cieszy
mieszkańców Łomaz

Wieści z Urzędu Gminy

Dofinansowanie przyspieszy przebudowę drogi powiatowej

Warsztaty dla młodzieży poprowadziła Dorota Sorbian-Przybysz

Droga w Huszczy doczeka się przebudowy jezdni i budowy chodnika



Informujemy, że osoby za-
interesowane posiadaniem
"Monografii Gminy Łoma-
zy" mogą zakupić
publikację w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w
Łomazach. Koszt drugiego
wydania publikacji autor-
stwa doktora Romualda
Szudejko to 60 zł. Kontakt:
tel. 83 341 70 43.
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Informujemy, że rekrutacja na lekcje ję-
zyka polskiego dla obywateli Ukrainy
jest cały czas otwarta. Zajęcia odbywają
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
mazach w każdy wtorek od godz. 17:30,
prowadzi je w ramach wolontariatu na-
uczyciel języka polskiego, wicedyrektor
szkoły Dorota Biesiada. Osoby zaintere-
sowane mogą zgłosić się do Urzędu
Gminy, GOK lub ZPO w Łomazach.

Wójt informuje

Bezpłatne lekcje języka
polskiego dla

obywateli Ukrainy

Informujemy, że Teatr Obrzędowy “Czeladońka” im. Kazimiera
Kusznierów z Lubenki prowadzi nabór osób chętnych do wstą-
pienia w szeregi formacji działającej na terenie gminy Łomazy
już od ponad czterdziestu lat. - Jeśli chcesz przeżyć niezapo-
mnianą przygodę i niezapomniane chwile, owocnie spędzić
swój wolny czas, poznać wspaniałych ludzi, to ogłoszenie jest
właśnie dla Ciebie - zachęca kierownik grupy Karolina Kwiat-
kowska.

Teatr Obrzędowy „Czeladońka” powstał w latach ‘80 ubiegłego stu-
lecia. Do roku 2020 kierował nim Kazimierz Kusznierów, któremu od
samego początku istnienia formacji przyświecała idea odtwarzania
dawnych wiejskich obrzędów. Kierownik sam pisał scenariusze wi-
dowisk, reżyserował je, a nawet w nich grał. “Tam gdzie rosną
niezabudki i bywają krasnoludki, czarownice wywar parzą i diabłowi
spać nie dają. Cyganeria głośno śpiewa, Herod grzmoty ściąga z
nieba. To obrzędy, to są baśnie, Czeladońka pokazuje właśnie”.
Grupa ma na swoim koncie widowiska związane z każdą porą roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem grupy
Karoliną Kwiatkowską:
tel. 574 399 848, e-mail: karolinakwiatkowska1129@wp.pl

Dołącz do aktorów Czeladońki

“Czy mam zdrową relację z jedzeniem”?

14 lipca 2022 r. godz. od 9:00 do16:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Jest to zaproszenie do refleksji o naszej relacji z jedzeniem, czyli o tym
CO i JAK jemy.

Czy zdrowo? szybko? wolno? uważnie? nieuważnie? restrykcyjnie?
z poczuciem winy? w emocjach? z nudy? dla przyjemności? dla kontroli?

To spotkanie dla każdego, kto chce zrozumieć lepiej swoje nawyki i zmienić
je na zdrowsze.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o tym:
czym jest zdrowa relacja zjedzeniem?

jaka jest Twoja relacja zjedzeniem?
jakie są Twoje żywieniowe nawyki?

Spotkanie poprowadzi Kamila Demczuk, psychoterapeuta i psychodietetyk.
Kamila pochodzi z Łomaz, obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Prywat-

nie mama dwójki dzieci: 4 letniego synka i 2 letniej córeczki.



STRONA 6 MAJ-CZERWIEC 2022

Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata
2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzo-
nych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa
opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitali-
zacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i
rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mają-
cych na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych
obszarów.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kry-
zysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, prze-
stępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczest-
nictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar
charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi
(np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np.
zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalny-
mi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan tech-
niczny budynków).

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której for-
mularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
Łomazy www.lomazy.pl. Wypełnienie ankiety trwa około 5
minut. Dla osób zainteresowanych zamieściliśmy również
dokumenty i materiały związane z przedmiotowymi konsul-
tacjami społecznymi, w tym szczegółowe mapy obszarów.

Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

!
Zbliża się termin składania deklaracji

Obowiązek montażu skrzynki oddaw-
czej wynika z ustawy z 23 listopada
2012r. Prawo pocztowe i spoczywa na
właścicielu lub współwłaścicielu nieru-
chomości, na której znajduje się
budynek. Zgodnie z art. 40 właściciel
lub współwłaściciele nieruchomości
gruntowych, na których znajduje się
budynek mieszkalny lub budynku
mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość są obowiązani umieścić
oddawczą skrzynkę pocztową w miej-
scu: przed drzwiami wejściowymi, na
bramce wejściowej lub na ogrodzeniu
posesji, w miejscu umożliwiającym li-

stonoszowi swobodny dostęp do
skrzynki.

Montowanie pocztowych skrzynek od-
dawczych w domach jednorodzinnych
wynika z realizacji polityki RODO, za-
pewniającej Klientom Poczty Polskiej
S.A. ochronę danych osobowych
przed nieuprawionym dostępem osób
postronnych. - Montaż skrzynki pocz-
towej zapewni Państwu swobodny
odbiór przesyłek listowych, możliwość
odbioru przesyłek poleconych, po zło-
żeniu w placówce pocztowej
odpowiedniej dyspozycji, ochronę
przesyłek pocztowych przed nieko-
rzystnym działaniem warunków
atmosferycznych oraz ochronę danych
osobowych umieszczonych na zawia-
domieniach przed dostępem osób
postronnych - przypomina naczelnik
Urzędu Pocztowego w Łomazach Do-
rota Kurzyńska.

Przypominamy jednocześnie, że wy-
sokość kary pieniężnej dla osoby,
która nie dopełni obowiązku zamonto-
wania skrzynki oddawczej, wynosi od
50 do 10.000 złotych (art. 127 ustawy
Prawo pocztowe).

Naczelnik Urzędu Pocztowego zwraca
się również z uprzejmą prośbą do
mieszkańców Gminy Łomazy o zamy-
kanie psów w ciągu dnia w kojcach, co
umożliwi bezpieczne doręczenie kore-
spondencji do adresatów.

Przypominamy
o obowiązkowych

skrzynkach pocztowych

Wójt informuje
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Spieszymy poinformować, że dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Łomazach Ryszard Bielecki został doceniony za
swój wkład w dziedzinie kultury, a tym samym nominowany
w Plebiscycie “Nasz Autorytet 2021” zorganizowanym już
po raz trzeci przez Stowarzyszenie Przez Pryzmat i redak-
cję tygodnika Podlasianin. Celem plebiscytu było wyłonienie
osób, których postawa w życiu codziennym i zawodowym
jest inspiracją i wzorcem do naśladowania.

Wręczenie nominacji odbyło się na scenie Amfiteatru w Bia-
łej Podlaskiej w dniu 28 maja podczas Gali Kiepurowskiej
będącej uwerturą do IV Festiwalu im. Bogusława Kaczyń-
skiego.

ZPO w Łomazach wśród dziesięciu najefektywniejszych szkół

Nasze gminne sukcesy

Ryszard Bielecki wśród
Autorytetów roku 2021

Dyrektor Ryszard Bielecki odebrał nominację podczas
uroczystej Gali Kiepurowskiej
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Nasze gminne sukcesy

Z wielką dumą i radością informujemy, że Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” z Koszoł, decyzją
Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, w dniu 26 maja zo-
stało uhonorowane doroczną Nagrodą Powiatu
Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego za rok
2021. Nagroda ta wręczana jest za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i
ochrony dóbr kultury.

Działacze z Koszoł na czele z prezesem Cezarym Nowo-
grodzkim od momentu zawiązania stowarzyszenia w 2014
r. wspierają rozwój społeczności lokalnych poprzez wzmac-
nianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie

tradycji i kultury. Ich zaangażowanie i ciężka praca na rzecz
społeczności nie tylko gminnej, ale i powiatowej, każdego
roku jest coraz silniej zauważalna i przynosi wymierne efek-
ty.

Wręczenie nagród zaplanowano na dzień 22 czerwca w
Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie podczas uro-
czystości Dnia Działacza Kultury. Wyróżnienie otrzymali
również Zdzisław Marczuk, Małgorzata Piekarska i Grze-
gorz Kulicki. Gratulujemy.

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

5 czerwca na stadionie sporto-
wym w Sławatyczach odbyły się
“Gminne zawody sportowo-po-
żarnicze OSP”, w których wzięły
również udział jednostki z tere-
nu gminy Łomazy. Spośród
naszych drużyn po raz pierwszy
najlepszy wynik osiągnęła
Ochotnicza Straż Pożarna ze
Studzianki i to ona reprezento-
wała gminę podczas eliminacji
powiatowych w Konstantyno-
wie. Druhowie wykazali się świetnym
przygotowaniem, a chociaż tym razem nie udało się
zdobyć podium, jesteśmy dumni i gratulujemy podję-
tej walki i hartu ducha.

W zawodach gminnych w Sławatyczach startowały trzy-
dzieści dwie drużyny ośmiu gmin z terenu powiatu
bialskiego, w tym dwadzieścia sześć formacji męskich i
sześć kobiecych. – Gmina Sławatycze powitała druhów

strażaków piękną pogodą. Mamy
bardzo dużo kibiców, którzy przy-
jechali ze strażakami. Emocje są
naprawdę na wysokim poziomie,
współzawodnictwo również. Bar-
dzo się cieszę, bo od dwóch lat są
to pierwsze zawody gminne po
pandemii. Wszyscy są głodni tego
kontaktu, chcą zobaczyć ten sport
ponownie na żywo – mówił pod-
czas otwarcia wójt gminy
Sławatycze Arkadiusz Misztal.

Druhowie z łomaskich jednostek straży pożarnej osiągnęli
następujące wyniki: I miejsce OSP Studzianka z wynikiem
128.65, II miejsce OSP Huszcza 136.43, III miejsce OSP
Krasówka-Burwin 139.85 i IV miejsce OSP Kozły 151.35.
Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygoto-
wania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania
strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności
sprzętu.

OSP Studzianka reprezentantem gminy na zawodach powiatowych

Skarby odnalezione!

27 maja podczas Targów Książki w Warszawie odbyła się uroczystość
uhonorowania laureatów konkursu zorganizowanego przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem ,,Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2021’’. W przeprowadzonej po raz 14 edycji decyzją jury
wyróżnienie otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach, któ-
rej przedstawicielami są Agata Chwalewska i Dorota Wołosowicz.

,,Mistrz Promocji Czytelnictwa’’ to konkurs, w którym biblioteki nagradzane
są za działania wspierające rozwój czytelnictwa. Konkurs ma za zadanie
wyróżniać ,,najlepsze praktyki biblioteczne’’ służące zwiększeniu zaintere-
sowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich
dostęp. Do 2008 r. organizowała go Polska Izba Książki, od 2009r. został
włączony do programu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wyróżnienie odebrała dyrektor GBP w Łomazach Agata Chwalewska.

Mistrz promocji
czytelnictwa 2021

Dyrektor Agata Chwalewska odebrała nagrodę
podczas Targów Książki w Warszawie
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Nasze gminne sukcesy

Wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Ło-
mazach zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie podczas drugiej edycji Przedszkolnego
Konkursu Recytatorskiego „Małe smyki recytują ulu-
bione wierszyki”. Celem konkursu było
popularyzowanie poezji dziecięcej, roz-
wĳanie zdolności recytatorskich oraz
zachęcanie do występów na scenie, co
udało się znakomicie, bo do poetyckich
zmagań przystąpiło aż dwudziestu dziel-
nych uczestników w wieku 3-6 lat. Komisja
w składzie: Monika Trochonowicz i Elżbie-
ta Kapłan wnikliwie wysłuchała młodych
recytatorów i wyłoniła zwycięzców w
dwóch kategoriach.

Pośród 3-4-latków największym talentem i
najciekawszą interpretacją utworu wykazała
się Joanna Telaczyńska, kolejne miejsca
przypadły Julii Solarz i Idze Czupowskiej, wy-
różnienie otrzymał Piotr Derlukiewicz. W
kategorii 5-6-latków najwyższe trzy miejsca
przyznano Idze Mackiewicz, Andrzejowi Mi-
chalczukowi oraz Aleksandrze Martnyniuk i

Karolinie Szyndler, wyróżnienie otrzymał Franciszek Jaś-
kiewicz. Podsumowanie konkursu odbyło się 10 maja, a
nagrody zwycięzcom i dyplomy wszystkim uczestnikom
konkursu wręczyła dyrektor Bogumiła Wińska.

Małe smyki lubią recytować wierszyki

Przez ostatnie tygodnie młodzi recytatorzy z powiatu
bialskiego brali udział w gminnych eliminacjach, które
wyłoniły tych najlepszych. Reprezentanci gmin zapre-
zentowali swoje umiejętności podczas zmagań w
Międzyrzecu Podlaskim. Na powiatowym podium 41.
Małego Konkursu Recytatorskiego stanęli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łomazach Jan Sadowski i Wero-
nika Jabłońska.

Recytatorów na etapie powiatowym w dniu 12 maja ocenia-
ło jury w składzie: Leszek Sokołowski, Elżbieta Kamasa,
Halina Bugajewska, Anna Czerwińska, Marta Muszyńska i
Maria Kuczborska. Komisję urzekła recytacja Jana Sadow-
skiego z SP w Łomazach, któremu przyznano drugie
miejsce w kategorii klas IV-VI. Nieco niższe, bo trzecie miej-
sce w kat. Klas I-III, osiągnęła uczennica tej samej szkoły
Weronika Jabłońska. Utalentowani recytatorzy odebrali dy-

plomy i nagrody razem z laureatami z Międzyrzeca Podla-
skiego, Wisznic, Szóstki, Sosnówki, Dołhy i Drelowa.

Aby znaleźć się w etapie powiatowym Jan i Weronika poko-
nali z powodzeniem eliminacje gminne. Recytatorów na tym
etapie w trzech kategoriach wiekowych oceniała komisja w
składzie: Ryszard Bielecki, Dorota Wołosowicz i Elżbieta
Bielecka. W kategorii klas I-III: pierwsze miejsce zdobyła
Klara Kapczuk z SP w Huszczy, drugie - Weronika Jabłoń-
ska, Wojciech Głowacki – Szkoła Podstawowa w
Łomazach. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce Jan Sa-
dowski, drugie – Lena Rusek, oboje z SP w Łomazach. W
kategorii klas. VII-VIII zwyciężyła Kamila Kuflowska z SP w
Łomazach.

Nasi recytatorzy wśród najlepszych w powiecie

Jan Sadowski laureatem drugiego miejsca
na etapie powiatowym
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2 czerwca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje po-
wiatowe XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Gminę Ło-
mazy reprezentowali zwycięzcy etapu gminnego Maja
Rudzka i Bartosz Kuźmicki, który osiągnął w Białej Pod-
laskiej wysokie drugie miejsce wykazując się świetną
wiedzą i umiejętnościami z zakresu znajomości przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożaro-
wej, ratownictwa, a także historii, kultury i tradycji
ruchu strażackiego.

Aby znaleźć się w etapie powiatowym uczniowie szkół pod-
stawowych w Łomazach i Huszczy wzięli udział w
eliminacjach gminnych, które odbyły się 27 maja w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczy. Uczestników tur-
nieju oceniało jury w składzie: ogniomistrz Karol Telaczyński
z KM PSP w Białej Podlaskiej, Komendant Gminny OSP w
Łomazach Roman Stanilewicz oraz pracownik Urzędu Gmi-
ny Aleksandra Bondaruk. W zmaganiach pożarniczych
uczestnikom towarzyszyli naczelnik OSP Huszcza Tomasz
Hołownia, naczelnik OSP Łomazy Andrzej Wiński i Wójt
Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Uczniowie pisali w pierw-
szej części test wiedzy złożony z 30 pytań, a najlepsza
trójka rywalizowała w części ustnej o awans na etap powia-
towy.

Komisja gminna wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach
wiekowych. W kat. klas I-IV przyznano miejsca: pierwsze

Bartosz Kuźmicki, drugie Przemysław Lisiecki, obaj z SP w
Łomazach, trzecie Gloria Pawlak z SP w Huszczy. W kate-
gorii klas V–VIII najlepsze okazały się uczennice SP w
Huszczy: pierwsze miejsce Maja Rudzka, drugie Marlena
Hołownia i trzecie Marta Buczyńska.

Do turnieju uczniów przygotowywali nauczyciele: Barbara
Hołownia z Huszczy, Ireneusz Korszeń i Grażyna Skrzyń-
ska - Łomazy.

Bartosz o pożarnictwie wie już niemal wszystko

"Wspaniale jest, kiedy można już czytać samemu‘’ -
to myśl przewodnia "VII Gminnego Konkursu Piękne-
go Czytania", który odbył się 6 czerwca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Łomazach. Celem konkursu
było kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej
mowy oraz rozwĳanie nawyków czytelniczych dzieci.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas
I-III Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach i Szkoły Podstawowej w Husz-
czy. Wydarzenie odbyło się pod
patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerze-
go Czyżewskiego, w podsumowaniu
uczestniczyła dyrektor ZPO Bogumiła
Wińska, a nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej Elżbieta Bielecka.

Po wysłuchaniu uczestników jury w skła-
dzie: dyrektor GOK w Łomazach Ryszard
Bielecki, nauczyciel ZPO Elżbieta Kapłan
oraz emerytowany nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej Maria Syrytczyk przy-
znało laureatom dyplomy i nagrody. W
kategorii klas pierwszych najpłynniejszym
czytaniem wykazała się Michalina Kożu-
chowska, kolejne miejsca przyznano Julii
Łojewskiej i Julii Cichowskiej. Nagrody w
kategorii klas drugich zdobyli Alicja Miroń-
ska i Andrzej Telaczyński, natomiast

spośród uczniów klas trzecich najlepszą dykcją zachwy-
cili komisję Wojciech Głowacki, Alicja Maciejewska i
Kamil Jeruzalski. Organizatorami konkursu byli pracow-
nicy Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Placówek
Oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łoma-
zach.

Czytają najpiękniej w gminie

Nasze gminne sukcesy

Bartosz Kuźmicki laureatem drugiego miejsca
w zmaganiach powiatowych konkursu pożarniczego
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Wydarzenia

22 maja w parku przy Placu Jagiel-
lońskim w Łomazach miał miejsce
Piknik Rodzinny pod hasłem "Po-
staw na rodzinę!". Podczas
imprezy odbyły się powiatowe pre-
zentacje wokalne, występy
zespołów, gry i zabawy dla dzieci i
ich rodziców, pokazy Taekwon-Do,
loteria i dyskoteka. Z utworami z
debiutanckiego krążka wystąpiła
Monika Głowacka. Na uczestników
czekało wiele atrakcji i smaczny
poczęstunek. Na piknik zaprosili
Wójt Gminy Łomazy, Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Ośrodek
Kultury w Łomazach.

Piknik zainaugurowały XVII Powiato-
we Prezentacje Wokalne, podczas
których uzdolnione wokalnie dzieci z
terenu powiatu bialskiego zaprezen-
towały swoje umiejętności przed
szeroką publicznością, a ich występy
zostały nagrodzone statuetkami i dy-
plomami. Celem wydarzenia, które
zostało zorganizowane przy wsparciu
finansowym Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, była prezentacja
dorobku artystycznego młodych wo-
kalistów, inspirowanie wykonawców
do dalszych poszukiwań oraz szla-
chetne współzawodnictwo.

Jury w składzie Iwona Świderska,
Mieczysław Zieliński i Mariusz Polak
wysłuchało 34 wokalistów z kategorii
dzieci i młodzież przyznając nagrody
i wyróżnienia. W kategorii soliści z
klas I-III szkół podstawowych: I miej-
sce Kaja Sobechowicz, II miejsce
Wiktoria Bułhak, III miejsce Kornelia
Dzięcioł, wyróżnienia: Amelia Dy-
mowska i Anna Kołodziej. W kat.
soliści z klas IV-VI szkół podstawowy-
ch: I miejsce Maciej Badalski, II
miejsce Michalina Żuk, III miejsce Ju-
lia Jankowska, wyróżnienia: Gabriela

Kieczka, Zfia Hryniewicz i Julia No-
wicka. W kat. soliści z klas VII-VIII
szkół podstawowych: I miejsce Pauli-
na Buraczyńska, II miejsce Dominika
Bułhak i III miejsce Maksymilian Ar-
tecki.

W dalszej części imprezy na scenie
zaprezentowali się podopieczni in-
struktora GOK w Łomazach
Arkadiusza Saczuka: Amelia Dymow-
ska, Zuzanna Przyłucka, Natalia
Szatałowicz, Zuzanna Szatałowicz,
Anastazja Wołosowicz, Lena Rusek,
Zofia Hryniewicz, Lena Trochono-
wicz, Michał Kowalewski, Olek
Dymowski, Julia Filipiuk i Dorota Gi-
cewicz. Publiczność miała również
okazję wysłuchać premierowego wy-
stępu Moniki Głowackiej z Łomaz,
która wydała debiutancki krążek z co-
verami. Swój pokaz przygotowała
Akademia Virtus z Łomaz, której
członkowie zaprezentowali wiele ele-
mentów Taekwon-Do zachęcając do
przyłączenia się do uprawiania tej
dziedziny sportu.

Na placu pojawiły się dmuchańce,
mega klocki, wirtualna rzeczywistość,
a nawet magiczne show. Pośród ofe-
rowanych atrakcji i zabaw
animacyjnych każdy znalazł coś dla
siebie, zwłaszcza, że wiele z tych
form zabawy skierowanych było nie
tylko do dzieci, ale też ich rodziców.
Mimo, że pogoda nie rozpieszczała
tego dnia, na pikniku można było
spotkać wiele słonecznie roześmia-
nych twarzy, dodatkowo
pomalowanych barwnie przez arty-
stów bodypainting. Kolorów tej
imprezie nadawały również baloniki,
z których można było skręcić kształty
według własnych pomysłów. W trak-
cie spotkania trwała zbiórka na rzecz
chorej Ani Bondarzewskiej.

Nasi mieszkańcy stawiają na rodzinę

Spacerem po Lublinie
Uczestnicy Klubu Seniora, działają-
cego na terenie gminy Łomazy, w
ramach projektu „Aktywny senior!"
wybrali się we wtorek 31 maja na
wycieczkę do Lublina.

Seniorzy rozpoczęli wyprawę tury-
styczną od spaceru z przewodnikiem
po Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
odwiedzili zabytki architektury drew-
nianej i murowanej, poznali sektor
miasteczkowy, będący modelem pro-
wincjonalnego miasteczka z lat 30. XX
wiek. Następnie poznali historię Stare-
go Miasta w Lublinie przemierzając
jego ulicami, zwiedzili Bramę Grodzką,
Rynek Starego Miasta w Lublinie,
Klasztor Ojców Dominikanów, Archika-
tedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty, Bramę Krakowską oraz
Kościół Rektoralny pod wezwaniem
św. Ducha. Na koniec udali się na Plac
Litewski i Krakowskie Przedmieście.
Seniorzy poznali historię miejsc oraz
ich znaczenie.

Projekt „Aktywny senior!” współfinan-
sowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany w
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
11 – Włączenie społeczne, Działanie
11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.
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Pół wieku wytrwałości w złożonej sobie nawzajem przy-
siędze miłości i wierności to jubileusz, który niesie za
sobą wiele emocji i wzruszeń. I taki był właśnie dzień 18
czerwca, podczas którego jedenaście par małżeńskich
z terenu gminy Łomazy świętując uroczyście jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało medale przy-
znane przez Prezydenta RP.

Uroczystość zainaugurowała msza święta odprawiona w
kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach, któ-
rej przewodniczył wikariusz ks. Krzysztof Zawadzki.
Oficjalna część spotkania miała miejsce w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, gdzie dostojnych jubilatów powitał wójt Jerzy
Czyżewski.

Złote gody tego dnia świętowało jedenaście par
małżeńskich, wśród nich państwo Barbara i Sta-
nisław Abramek, Janina i Kazimierz Bessaraba,
Anna i Jan Jaroccy, Grażyna i Piotr Kowalczyk,
Józefa i Bolesław Łukaszuk, Marianna i Mieczy-
sław Makarewicz, Regina i Józef Morgunowicz,
Janina i Czesław Moszkowscy, Jadwiga i Józef
Panasiuk, Jadwiga i Jan Sobechowicz oraz Teo-
fila i Antoni Tokarscy.

Małżonkowie odebrali z rąk włodarza przyznane
przez Prezydenta RP medale za długoletnie po-

życie małżeńskie. Przewodniczący Rady Gminy Łomazy
Andrzej Wiński oraz wiceprzewodniczący Ireneusz Korszeń
wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne od samorządu. Do ży-
czeń zdrowia i pomyślności oraz gratulacji złożonych przez
wójta Jerzego Czyżewskiego dołączyli również towarzyszą-
cy małżonkom podczas ich święta radny powiatowy Marek
Uściński, sekretarz gminy Marianna Łojewska, dyrektor
GCK Ryszard Bielecki, proboszcz łomaskiej parafii ks.
Adam Kamecki oraz wikariusz Krzysztof Zawadzki.

Wspólne spotkanie przy lampce szampana odbyło się w mi-
łej atmosferze i sprawiło, że powróciły wspomnienia z
dawnych lat. Jubilaci zgodnie potwierdzili, że wzajemna mi-
łość i rodzina to najlepszy lek na trudności codziennego
życia.

Galeria zdjęć dostępna jest na stronie Urzędu Gminy.

Wydarzenia

Od 50 lat razem – na dobre i na złe

“Bezpieczne wakacje” - pod takim ha-
słem w Huszczy odbył się w dniu 19
czerwca rodzinny piknik, na który zapro-
siła miejscowa podstawówka na czele z
dyrektor Dorotą Pawłowską i przewodni-
czącą rady rodziców Małgorzatą Rudzką.
W trakcie zabawy nie zabrakło więc nie
tylko różnorodnych atrakcji dla najmłod-
szych, ale też zadbano o ważne
edukacyjne wskazówki, dzięki którym
nadchodzący letni czas będzie przebie-
gał przyjemnie i bezpiecznie.

Zgromadzonych na pikniku rodzinnym w
Huszczy miło zaskoczyła zarówno słonecz-
na pogoda, jak i różnorodność atrakcji,
wśród których pojawiły się dmuchane zjeż-
dżalnie, kolorowe warkoczyki i malowanie twarzy, baloniki
i bańki mydlane. O zabawy animacyjne dla dzieci zadbał

Rafaelo, a na smakoszy czekała wata cu-
krowa i popcorn.

Przedstawiciele KRUS tradycyjnie przygo-
towali dla dzieci i dorosłych konkursy
dotyczące bezpieczeństwa, a dodatkowym
elementem edukacyjnym były pokazy
udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu
harcerzy oraz prezentacje sprzętu i wozu
strażackiego OSP Huszcza.

Wspólnie z uczestnikami pikniku bawili się
m.in. radny powiatowy Marek Uściński,
wójt Jerzy Czyżewski, przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Wiński, radna Elżbie-
ta Moszkowska oraz ks. Mariusz Czyżak.
Piknik został dofinansowany ze środków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Łomazach.

Wyjątkowo wzruszająco uczciły Dzień Mamy maluchy z
Gminnego Klubu Malucha w Łomazach. 26 maja klubowe po-
mieszczenia wypełniły się niezliczoną ilością czerwonych
serduszek, zarówno w postaci papierowych wycinanek, jak i
wywołujących salwy radości balonikowych dekoracji.

Wśród kwiatów i serc z dumą prezentowali się nasi milusiń-
scy. Recytowali wierszyki, śpiewali piosenki i pozowali do
pamiątkowych zdjęć. Dla ukochanych rodziców przygotowali
laurki z odciskiem swoich drobnych dłoni i słowami “Najpięk-
niejsze słowa świata to Mama i Tata”.

Jak bezpiecznie cieszyć się wakacjami?

Malutkie serduszka dla kochanych Mam

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 11 par z terenu gminy
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231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to dosko-
nały moment na kształtowanie poprawnych postaw
patriotycznych już u najmłodszych dzieci i młodzieży.
To nie tylko wspomnienie wydarzeń prowadzących do
odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też chwila
refleksji nad własnym wkładem w pielęgnowanie trady-
cji i wartości pozwalających z optymizmem spoglądać
w przyszłe losy wolnego kraju.

Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja na stałe wpi-
sane są w kalendarz szkolnych uroczystości Zespołu
Placówek Oświatowych w Łomazach. Podczas uroczystej
akademii uczniowie klasy VIIIb i IVa pod kierunkiem Aldony
Onisiewicz przygotowali montaż słowno–muzyczny. O opra-
wę muzyczną zadbał Grzegorz Kulicki, a spotkanie
uświetnił występ uczennicy klasy Va Zuzanny Telaczyńskiej,
która przepięknie zagrała na skrzypcach. W uroczystości
uczestniczyli przewodnicząca Rady Rodziców Anna Marci-
niuk oraz wójt Jerzy Czyżewski, który przypomniał, że
Konstytucja 3 Maja była pisana w Pałacu Potockich w Ra-
dzyniu Podlaskim, czyli dość niedaleko Łomaz, co
pokazuje, że ziemia podlaska zawsze była i jest otwarta na
ważne wydarzenia. - Jesteśmy wdzięczni naszym przod-
kom, którzy wytrwale wpajali kolejnym młodym pokoleniom
takie zasady jak patriotyzm, miłość i szacunek do każdego
człowieka. My dziś jesteśmy spadkobiercami tych świętych
wartości. Świadczy o tym chociażby fakt przyjęcia na tere-

nie naszej gminy około 50 uchodźców z Ukrainy. Pamiętając
o wydarzeniach z przeszłości, miejmy świadomość, że two-
rzymy naszą historię tu i teraz.

Również w Szkole Podstawowej w Huszczy pamiętano, że
pomimo iż postępowa Konstytucja nie weszła w życie, ode-
grała nieocenioną rolę w zjednoczeniu Polaków. 4 maja
odbył się uroczysty, patriotyczny apel z udziałem pocztu
sztandarowego szkoły, który przygotowali uczniowie z kl. VII
i VIII pod kierunkiem Katarzyny Łobacz i Reginy Dzyr. O
oprawę muzyczną uroczystości zadbał Paweł Tokarski. W
obu placówkach Święto 3 Maja było okazją do podsumowa-
nia gminnych i szkolnych konkursów i wręczenia nagród ich
zwycięzcom.

3 Maja w sercach i pamięci

Wydarzenia

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
w dniu 13 kwietnia wzięła udział w uroczystym apelu upa-
miętniającym 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowionym
przez Sejm RP w 2007 r., uczniowie i nauczyciele łomaskiej
placówki na czele z dyrektor Bogumiłą Wińską oraz przyby-
łymi gośćmi, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy
Łomazy Jerzego Czyżewskiego, oddali hołd zamordowa-
nym w Katyniu Polakom.

Placówka przyłączyła się jedenaście lat wcześniej do idei
sadzenia Dębów Pamięci. Z inicjatywy Uczniowskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego „Niwka” w Łomazach,
Stowarzyszenia „Parafiada” i Zespołu Szkół w Łomazach
posadzono wówczas 4 Dęby Katyńskie poświęcone:

• porucznikowi Romanowi Jeśmanowi urodzonemu w
Smoleńsku,

• doktorowi Mieczysławowi Lutmanowi, ostatniemu
przedwojennemu staroście Białej Podlaskiej,

• porucznikowi Stefanowi Lesiukowi pochodzącemu z
Wisznic,

• aspirantowi Janowi Chilimończykowi pochodzącemu z
Romaszek, gmina Rossosz.

W 82 rocznicę tragicznych wydarzeń społeczność szkolna
odśpiewała hymn i wysłuchała opowieści inicjatora akcji sa-
dzenia dębów, obecnego radnego Powiatu Bialskiego
Marka Uścńskiego, ówczesnego przewodniczącego LKS
„Niwka”. Minutą ciszą oddano hołd poległym i zapalono zni-
cze pamięci. Jedna z uczennic wykonała „Hymn
Sybiraków”. To ważna społecznie inicjatywa, która nie tylko
wzmacnia postawy patriotyczne, ale też pozwala przekazać
ważne treści kolejnym pokoleniom, zobowiązując je jedno-
cześnie do kultywowania pamięci osób, dzięki którym my
sami możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce.

„Katyń…ocalić od zapomnienia”

W hołdzie pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej
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29 maja w parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach
odbył się "Gminny kiermasz sękaczy", na który zaprosi-
li Wójt Gminy Łomazy i Gminny Ośrodek Kultury w
Łomazach. Uczestnicy spotkania mogli zakupić pysz-
ne, tradycyjne wypieki z rożna, a przy okazji posłuchać
utworów biesiadnych i ludowych prezentowanych
przez zespoły śpiewacze z terenu gminy.

Park Jagielloński w Łomazach zatętnił życiem, a przede
wszystkim smakiem i zapachem. Wszystko to za sprawą
kiermaszu, na którym królowały dostojne sękacze, tradycyj-
ny wypiek naszego regionu. Na stoiskach można było
zakupić ciasta różnej wielkości i o różnych smakach, bo
oprócz naturalnego w ofercie znalazły się m.in. sękacze na
cytrynie i pomarańczy. – To pierwszy kiermasz w naszej
gminie. Pomysł narodził się w 2019 r., kiedy właśnie tu w
parku odbył się Powiatowy Festiwal Sękaczy, a połowa z
trzydziestu wystawców pochodziła z gminy Łomazy – mówił
podczas otwarcia imprezy wójt Jerzy Czyżewski. – To poka-
zywało, że w naszej gminie jest dużo twórców, producentów
tego lokalnego produktu. Mieszkańcy naszej gminy kulty-
wują tę tradycję, z pokolenia na pokolenie przekazują
przepisy i wszelkie informacje dotyczące produkcji sękacza.
Wpisał się w naszą lokalną tradycję, jest nieodłącznym ele-

mentem wesel, komunii czy chrzcin. Dziś jest więc głównym
bohaterem tego wydarzenia.

Warto podkreślić, że gmina Łomazy słynie z tego królew-
skiego ciasta, zwanego bankuchem, które w samej
Huszczy wypiekane jest od stu lat! Tajemnicę wypieku, być
może jeszcze w XIX wieku, opanowała rodzina Jarockich.
Wśród mieszkańców sztukę tę upowszechniła Bolesława
Jarocka, to od niej uczyli się sąsiedzi i rodzina, a z czasem
stała się jedynym źródłem dochodu. Jak powstaje ten wyjąt-
kowy przysmak? – Potrzebne jest masło, najlepiej 82 lub
83%, cukier i swojskie jajka. Sękacz powinien być pieczony
na drzewie, nie na gazie czy prądzie. Na gazie są bardziej
suche, natomiast pieczone na drzewie będą wilgotne. Tra-

dycyjny sękacz z czterdziestu jaj powstaje trzy godziny, pół-
torej na rozkręcenie i półtorej na pieczenie. Jeśli jest dobrze
upieczony to postoi nawet miesiąc i na pewno nie spleśnieje
– dzieli się tajnikami wykonania smacznego sękacza jedna
z wytwórczyń Dorota Laskowska z Huszczy.

Wśród wystawców znalazły się Mirosława Brodacka, Agata
Czubla, Krystyna Pawluk, Anna Niedźwiedź, Jolanta Niedź-
wiedź, Dorota Laskowska i Anna Zienkiewicz

Dziś sękacze powstają nie tylko w Huszczy, ale też w Kopyt-
niku, Stasiówce, Koszołach, Studziance i Łomazach,
dlatego też gmina Łomazy określana jest mianem „zagłębia
sękaczowego”, a tym samym znana jest w całej Polsce.
Dzięki rodzinie Jarockich z Huszczy sękacz jest chlubą
kuchni regionalnej województwa lubelskiego i pod nazwą
„Sękacz Podlaski” został wpisany w 2005 r. na „Krajową li-
stę produktów tradycyjnych” w kategorii wyroby piekarnicze
i cukiernicze. Listę tę prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. – Historia sękacza sięga odległego obszaru
historycznego, bo aż średniowiecza. W Łomazach to ciasto,
które wypiekane jest na każdą okoliczność, na każde świę-
to, bez niego nie obędzie się żadne wesele. Wypiekane na
specjalne okazje, na zamówienia, bo ludzie tego potrzebu-
ją. Ciasto jest bardzo smaczne i trwałe – wyjaśnia Ryszard
Bielecki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach.

Uroczystość uświetniła swoim występem Monika Głowac-
ka, prezentując utwory z własnej, niedawno wydanej płyty.
Pieśni biesiadne i ludowe zaśpiewały zespoły „Śpiewam, bo
lubię” z Łomaz, „Zawsze Młodzi” działający przy Kole Eme-
rytów, „Luteńka” z Koszoł”, „Pohulanka” z Kopytnika,
„Zielona Kalina” z Dubowa i „Studzianczanie” ze Studzianki.

Na jednym ze stoisk oferowane były słodkości, z których do-
chód przeznaczono na wsparcie leczenia Anny
Bondarzewskiej. Mieszkanka gminy w 2019 roku uległa wy-
padkowi komunikacyjnemu. Dodatkowo swoje wyroby
zaprezentowali lokalni twórcy: Marian Demczuk – wyroby z
drewna, Henryka Murawska – wyroby szydełkowe, obrusy i
serwety oraz Wiesław Mikiciuk – płaskorzeźby.

Takie sękacze tylko w naszej gminie
Wydarzenia

Wyroby z drewna zaprezentował rękodzielnik Marian Demczuk
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Mieszkańcy gminy Łomazy z wiel-
kim zaangażowaniem włączyli się w
akcję sprzątania świata pod hasłem
“Operacja Czysta Rzeka”. 9 kwietnia
w Dubowie zgromadzili się uczestni-
cy akcji "Sprzątamy Dubów”, której
inicjatorami byli radni Gminy Łoma-
zy Kamil Frączek i Ireneusz Korszeń,
sołtys wsi Dubów Krystyna Stankie-
wicz oraz strażacy miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Natomiast 23 kwietnia sztab
Zielawa-Łomazy, na którego czele
stanęła Elżbieta Derlukiewicz-Ru-
sek, ruszył w trzy strony świata
sprzątając pobocza dróg i tereny
przydrożne.

Operacja Czysta Rzeka to ogólnopol-
ska akcja, której celem jest
angażowanie osób widzących potrze-
bę i czujących odpowiedzialność za
poprawę stanu środowiska naturalne-
go poprzez podejmowanie konkretnych
i wymiernych działań prośrodowisko-
wych. To akcja społeczna zainicjowana
przez ludzi zachęcających swoim przy-
kładem innych do tego, by wzięli
sprawy w swoje ręce i zadbali o najbliż-
sze otoczenie.

Sprzątamy Dubów

Potrzebę zadbania o swoje otoczenie
poczuli radni gminy Łomazy Kamil Frą-
czek i Ireneusz Korszeń, sołtys wsi

Dubów Krystyna Stankiewicz oraz stra-
żacy miejscowej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej, na których apel odpo-
wiedziała lokalna młodzież i dzieci.
Licznie stawili się do pracy i wyposaże-
ni w koszulki z logo akcji, worki na
śmieci, uśmiech i dobre chęci wysprzą-
tali swój mały kawałek świata.

Pomimo niesprzyjających warunków
pogodowych do akcji przystąpiło około
trzydziestu zaangażowanych, ubra-
nych w kolorowe płaszcze
przeciwdeszczowe i białe koszulki,
uczestników. – Działamy. Pogoda nie
dopisuje, ale atmosfera jest gorąca.
Widać duże zainteresowanie i jest z
nami nawet więcej osób niż początko-
wo się zgłosiło. To już jest druga taka
nasza akcja i mamy nadzieję, że w ko-
lejnych latach będą następne – mówił
radny Kamil Frączek. Społecznicy
przeszli głównymi ulicami Dubowa usu-
wając zalegające na trasie śmieci,
gałęzie i nieczystości. Zebrali łącznie
47 worków śmieci oraz odpady wielko-
gabarytowe, czyli o połowę mniej niż w
zeszłym roku. Jak widać, akcja już
przynosi wymierne efekty! Śmieci zo-
stały przewiezione przez Sławomira
Hordejuka w wyznaczone miejsce,
skąd odebrał je samorząd Gminy Ło-
mazy. Po zakończeniu sprzątania w
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
zorganizowano wspólny poczęstunek,
a uczestnicy akcji otrzymali słodkie
upominki.

Sztab Zielawa-Łomazy

Grupa zebrana przez sztab Zielawa-
Łomazy, wyposażona w koszulki z logo
akcji, worki i rękawiczki, w sile 87 osób
podzieliła się na podzespoły, które w
trakcie pięciu lokalnych akcji posprzą-
tały pobocza i leśne obrzeża wzdłuż
dróg biegnących z Łomaz w kierunku
Kozłów i Studzianki oraz przy drodze
Kozły-Korczówka. – W ciągu trzygo-
dzinnego sprzątania nazbieraliśmy
ogrom worków. Pogoda prawie nam
dopisała – mówiła o akcji liderka sztabu

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek. Jak za-
uważyła, takie działania są bardzo
potrzebne, bo pomagają uświadomić i
starszym i młodszym, jak ważna jest
dbałość o środowisko. – Nasi wolonta-
riusze to głównie dzieci szkolne, ale
one same już doszły do wniosku, że
jest bardzo dużo śmieci. Że jest po-
trzebna większa ilość takich akcji, bo
przy tej jednej nie daliśmy rady zebrać
wszystkiego. Jest to potrzebne nawet
dla tych dzieci, które uczestniczą w
działaniach, bo w przyszłości to da im
do myślenia zanim przypadkowo wy-
rzucą gdzieś jakiś śmieć.

Co na ten temat myślą młodzi społecz-
nicy? Przede wszystkim są zdziwieni
tym, co znaleźli na obrzeżach lasów i
poboczach dróg. – Błotnik, reklamówka
z napisem „biedronka” i „chroń przyro-
dę” oraz wanna – wymieniał znaleziska
Krystian, uczeń łomaskiej podstawów-
ki, który tego dnia sprzątał trasę
Łomazy-Kozły. Uczestnicy akcji zebrali
aż 157 worków śmieci oraz liczne od-
pady nietypowe, takie jak lodówka,
opony, łazienkowe sanitaria czy ubra-
nia.

Wolontariusze wzięli udział w Operacji
Czysta Rzeka już po raz drugi. – Myślę,
że co roku będziemy starali się posze-
rzać zarówno ilościowo nas jako grupę
jak i zakres miejsca, które chcielibyśmy
sprzątnąć, bo widać, jak jest to potrzeb-
ne – stwierdza szefowa sztabu. Na
koniec na uczestników czekało ognisko
przygotowane przez Łomaskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju.

Operacja Czysta
Rzeka 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zaprosił dzieci na im-
prezę z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się na terenie
Zespołu Placówek Oświatowych w dniu 1 czerwca. W progra-
mie znalazło się wiele ciekawych atrakcji dla dzieci w różnym
wieku.

Najmłodsi uczestnicy imprezy bawili się z kolorowymi balonikami i
bańkami mydlanymi XXL, dla nich też przygotowano różnorodne
gry i zabawy przy muzyce. Nie zabrakło sportowych konkurencji ta-
kich jak przeciąganie liny, ale też i wspólnych tańców.

Nad przebiegiem imprezy czuwały animatorki z „Moc uśmiechu –
centrum rozrywki kreatywnej” w Białej Podlaskiej.

Dzień Dziecka w Zespole Placówek
Oświatowych

Wydarzenia

Wolontariusze deklarują, że za rok powtórzą
akcję sprzątania własnej okolicy
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28 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Łoma-
zach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego
celem są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej między innymi poprzez populary-
zowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, a także popularyzowanie
roweru jako środka transportu.

Do rywalizacji przystąpiła młodzież ze szkół podstawowych
w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie w wieku 10-12
lat oraz młodzież powyżej 12 roku życia. W turnieju wystar-
towało dziewięć drużyn reprezentujących poszczególne
szkoły z terenu powiatu bialskiego. Test wiedzy ze znajomo-
ści przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej i opanowanie techniki jazdy rowe-
rem, to konkurencje, z którymi uczestnicy zmagali się pod
okiem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Wszystkie
drużyny prezentowały wysoki poziom swoich umiejętności.

Po zaciętej walce w grupie pierwszej wygrali uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza
Kusocińskiego z Rogoźnicy. Drugie miejsce przypadło
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
reprezentowanej przez Agnieszkę Bandzarewicz, Adama
Olichwierowicza, Juliusza Telaczyńskiego i Zuzannę Tela-
czyńską.

W drugiej grupie wiekowej zwyciężyli uczniowie z Szkoły
Podstawowej imienia Czesława Tańskiego z Janowa Podla-
skiego. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej im.
Krzysztofa Sawczuka w Komarno-Kolonii, a trzecie miejsce
na podium zajęła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łomazach w składzie: Szymon Arseniuk,
Przemysław Hołonowicz i Leon Karpowicz.

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wójta Gmi-
ny Łomazy, Automobilklub Bialskopodlaski oraz Senatora
RP Grzegorza Biereckiego. Wyłonieni finaliści reprezento-
wali 21 maja powiat bialski na etapie wojewódzkim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. W tym roku
niestety zabrakło nam szczęścia, ale składamy gratulacje
zawodnikom z Janowa Podlaskiego, którzy zajęli czwarte
miejsce w klasyfikacji.

Bezpieczni w ruchu drogowym

Wydarzenia

21 maja w Dubowie odbył się koncert z okazji Dnia
Matki pod hasłem "Dla Ciebie Mamo", w którym wy-
stąpiło osiem zespołów śpiewaczych, zarówno z
gminy Łomazy jak i terenu powiatu bialskiego. W wy-
darzeniu wzięli udział mieszkańcy Dubowa i jego
okolic, władze gminy i ich zaproszeni goście.

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt dla każdego
dziecka, bez względu na to, czy ma lat 5, czy 50. Dla każ-
dego jednakowo mama to ktoś, komu należą się
największe honory, a te najpiękniej jest wyśpiewać. I z tej
właśnie okazji w świetlicy OSP w Dubowie zgromadzili się
członkowie zespołów śpiewaczych, którzy zaprezentowali
znane utwory o tematyce matczynej. Do występów swo-
ich gości zachęcił zespół „Zielona Kalina” z Dubowa we
współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

– Jest to pierwsza impreza w tym roku, która odbywa się
w Dubowie. Zaczynamy przegląd zespołów na terenie na-
szej gminy. Za tydzień spotykamy się w Kopytniku, a w

następne weekendy będziemy organizowali kolejne wy-
darzenia kulturalne i muzyczne – mówił podczas
spotkania w Dubowie wójt Jerzy Czyżewski. – Miesiąc
maj jest poświęcony mamom. Matka to najpiękniejsze sło-
wo na świecie, kojarzy się z opiekuńczością, troską i
zrozumieniem, ale też zwykłym codziennym zmęczeniem.
Gdy dziecko wypowiada słowo „mama”, to kryje się za
nim więcej niż tysiąc słów: przepraszam, dziękuję, nie ra-
dzę sobie, dobrze, że jesteś… Dziś, dzięki zespołom,
które prezentują się na scenie, możemy podziękować na-
szym mamom za trud, zaangażowanie, za to, że po
prostu są.

W przeglądzie pieśni wystąpili członkowie zespołów „Zie-
lona Kalina” z Dubowa, „Studzianczanie” ze Studzianki,
„Raz na ludowo” z Huszczy, „Pohulanka” z Kopytnika,
„Poranna rosa” z Korczówki, „Luteńka” z Koszoł, „Kaczeń-
ce” z Czosnówki i „Śpiewam, bo lubię” z Łomaz. – Jeden
z zespołów śpiewał „Nie ma jak u mamy” i to jest święta
prawda. Matka jest dla nas wszystkich Bogiem. Gdyby nie
było Matki Boskiej to nie byłoby również Pana Jezusa i
nas. Chylimy więc czoło i klękamy u stóp naszych mam,
które sprowadziły nas na ten świat. Zawsze w trudnych
sytuacjach były u naszego boku, cierpiały, gdy działa nam
się krzywda. Kochamy nasze mamy, babcie i prababcie.
To nasze największe na świecie skarby. Kochajmy je i
szanujmy, póki jest na to czas – zauważył poseł na Sejm
RP Riad Haidar. – Myślę, że każdy z nas znalazł odrobinę
wspomnień, refleksji i pamięci o swoich najbliższych. Ta-
kich, których już może nie ma, ale w naszych sercach są
głęboko – dodał radny Powiatu Bialskiego Marek Uściń-
ski.

Tydzień później na podobne wydarzenie zaprosił do swo-
jej siedziby Zespół “Pohulanka” z Kopytnika.

„Dla Ciebie Mamo”

Łomazy gościły uczestników eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Śpiewem i muzyką podziękowaliśmy naszym mamom
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Sport

1 czerwca na stadionie gminnym w Łomazach odbyła
się XVI edycja "Biegu po zdrowie", imprezy organizo-
wanej przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły
Podstawowej w Łomazach. Biegi każdego roku są ele-
mentem szkolnych obchodów Dnia Promocji Zdrowia.

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych z
podziałem na konkurencje kobiece i męskie. Wśród dziew-
cząt najszybsze okazały się: w kat. klas IV - Lena Rusek,
Lena Trochonowicz i Natalia Żelisko; V-VI – Magdalena Gu-
rynowicz, Natalia Jarocka i Oliwia Knapiuk; VII-VIII –
Karolina Kulig, Nikola Olichwierowicz i Julia Trochonowicz.

Zajmując kolejne trzy miejsca podiumowe na metę dobiegli
chłopcy: w kat. klas IV – Piotr Bańkowski, Bartłomiej Kurow-
ski i Wojciech Jabłoński; V-VI – Marcel Wołosowicz,
Nikodem Jakubiuk i Marcel Pietruszka; VII-VIII - Szymon Ar-

seniuk, Bartosz Indrzejewski i Marcel Oleszczuk.

W kategorii Open pierwsze miejsce zajął Wiktor Sobecho-
wicz, tuż za nim na podium Paweł Stankiewicz i Adam
Olichwierowicz.

24 kwietnia na Zbiornikach Wodnych "Łomaska Cegiel-
nia" odbyły się "Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Łomazy", w których wzięli udział wędkarze z
gminy Łomazy i jej okolic. Na wydarzenie zaprosiło
Stowarzyszenie Wędkarskie "Cegielnia".

Do zawodów przystąpiło 27 wędkarzy, spośród których naj-
lepsi okazali się Robert Stanilewicz z Krasówki, Mirosław
Bessaraba i Roman Bessaraba z Łomaz.

Zwycięzcom zostali uhonorowani pucharami ufundowany-
mi przez Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego.
Nagrody rzeczowe wręczył prezes Zarządu Stowarzysze-
nia Wędkarskiego Cegielnia Wojciech Sak.

Biegiem po zdrowie

Puchar za największą rybkę

W dniach 27-29 maja w Radzyniu Podla-
skim odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych w Taekwon-Do.
Udział w najważniejszej imprezie w Pol-
sce w tej kategorii wiekowej zaznaczyli
również uczniowie Szkoły Podstawowej w
Łomazach Julia Trochonowicz, Dominika
Chotkowska oraz Nikola Olichwierowicz.
Srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski
wywalczyła Nikola Olichwierowicz w wal-
kach kobiet kat. +60 kg. Julia oraz
Dominika stoczyły kilka dobrych pojedyn-
ków ostatecznie jednak plasując się poza
podium. W zawodach brała udział również
absolwentka SP Amelia Juszczak.

Nikola po raz kolejny na
medalowym podium

Nikola Olichwierowicz wicemistrzynią Polski w Taekwon-Do
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Rozgrywki i turnieje na orliku w okresie wakacyjnym

Stałe rozgrywki i turnieje

Wakacyjne konkursy sportowe

Przez okres wakacyjny boisko Orlik Łomazy będzie dostępne
dla amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu. W lipcu i
sierpniu zapraszamy na rozgrywki piłki nożnej i siatkówki, spor-
towe konkursy tematyczne oraz emocjonujące turnieje i rajd

rowerowy. Przedstawiamy harmonogram imprez.

Informujemy również, że ze względu na urlop pracownika bo-
isko będzie nieczynne w okresie 2-16.08.2022 r.

Nazwa Turnieju Data Godzina rozpoczęcia

Dzień Sportu 22.06.2022 11:30-13:30 - klasy I-III

Rajd Rowerowy z mieszkańcami
Gminy Łomazy oraz zawodnikami
Akademii Taekwon-Do „Virtus” w
Łomazach. Trasa: Łomazy, Kozły,
Korczówka, Krasówka, Łomazy

16.07.2022 10:00 - start boisko „Orlik”

Turniej Siatkówki dzikich trójkowych
drużyn. 23.07.2022 10:00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Łomazy rocznik 2011-2012 27.08.2022 10:00

Dzień tygodnia Nazwa rozgrywek Godzina Uczestnicy
Poniedziałek ----- nieczynne -----
Wtorek Otwarty trening piłki nożnej 18:30 - 20:00 młodzież i dorośli

Środa Wyzwania Piłkarskie Znanych
Piłkarzy z Całego Świata 15:00 - 16:30 szkoła podstawowa

Czwartek Otwarty Trening Siatkówki 16:00 - 18:00 młodzież i dorośli

Piątek Otwarty Trening Piłki
Nożnej 20:00 - 21:30 młodzież i dorośli

Sobota Otwarty Trening Siatkówki 15:00 - 18:00 młodzież i dorośli

Niedziela ----- nieczynne -----

Nazwa turnieju Data Godzina Wiek

Konkurs żonglerki 19.06.2022 12:00-14:00
14:00-16:00

klasy I-III
klasy IV-VI

Konkurs strzałów w poprzeczkę 06.07.2022 12:00-14:00
14:00-16:00

klasy I-III
klasy IV-VI

Piłkarski tor przeszkód 13.07.2022 12:00-14:00
14:00-16:00

klasy I-III
klasy IV-VI

Konkurs rzutów do kosza 20.07.2022 12:00-14:00
14:00-16:00

klasy I-III
klasy IV-VI

Konkurs rzutów do kosza za 3
punkty 27.07.2022 12:00-14:00

14:00-16:00
klasy I-III

klasy IV-VI

Konkurs zagrywki siatkarskiej w
wyznaczone punkty 17.08.2022 12:00-14:00

14:00-16:00
klasy I-III

klasy IV-VI

Ogłoszenie wyników z
poszczególnych wakacyjnych
konkursów

24.08.2022 14:00
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